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Vanice
První písemná zmínka o Vanicích, místní části Vysokého Mýta ležící 2 km jihozápadně od města, 
souvisí s přestavbou chrámu sv. Vavřince, který ve 14. a 15. století několikrát vyhořel. Někdy v té 
době neznámý dárce věnoval dvůr Vanice městu Vysoké Mýto na opravu a údržbu tohoto kostela. 
V roce 1547 byl dvůr Ferdinandem Habsburským dočasně zabaven, jako trest protestantskému 
městu za úplnou pasivitu při katolizaci země. Osada se rozrostla zejména po roce 1784, kdy město 
Vysoké Mýto prodalo půdu (opět svého) dvora na tzv. famílie. V roce 1843 tu žilo ve 37 domech již 176 
obyvatel, v roce 1930 207 obyvatel; dnes žije trvale ve Vanicích pouze 83 obyvatel.

Kaplička (na 1. straně obálky) byla vystavěna nákladem obyvatel Vanic r. 1649 na paměť obětí právě 
skončené třicetileté války, která neblaze zasáhla i okolí Vysokého Mýta. Drancovala tu jak „domácí“ 
císařská katolická armáda, tak „cizácká“ (protestantská) armáda švédská. V roce 1860 byla kaplička 
klasicistně přestavěna na náklady rodiny Žejkliců, když tu byl jeden člen rodiny zázračně zachráněn 
při nehodě splašeného spřežení (Žejklicové, měšťanská, původně lékárnická rodina z Vysokého Mýta, 
držela v té době velkostatek v Domoradicích). Další opravy proběhly nákladem obyvatel Vanic v roce 
1948, celková rekonstrukce pak roku 2002 nákladem města Vysoké Mýto.

Na titulní straně

Plánek naučné stezky jihozápadním okolím Vysokého Mýta, 
na níž jsou Vanice se svou památnou kapličkou čtvrtým zastavením.



Karel Richter
mlynář, městský radní, zakladatel muzea
* 29. 3. 1825 ve Svitavách
† 29. 10. 1896 ve Vysokém Mýtě

Studoval na gymnáziu v Olomouci, v letech 
1841-1843 na univerzitě v Olomouci a 1844-
1845 na univerzitě ve Vídni. Pro účast na 
revolučních událostech roku 1848 byl vy-
loučen ze studií ze všech škol v rakouské 
monarchii. Nějaký čas pobýval v cizině a po 
vyhlášení amnestie se vrátil do Čech. Od 
roku 1861, kdy koupil mlýn Sárovec u Vy-
sokého Mýta, se stal mlynářem. Zachránil a 
uspořádal množství archiválií městského ar-
chivu ve Vysokém Mýtě a v roce 1871 podal 
v Obecním úřadě „na panském domě“ ná-
vrh na zřízení městského muzea. O profesio-
nálním přístupu K. Richtera k muzejní práci 
svědčí i to, že z doby jeho působení pochází 
i vůbec první muzejní příručka Katalog věcný 
obecního musea. Napsal mnoho článků re-
gionálně historického charakteru, vedl také 
městskou kroniku. O jeho pokrokovém 
smýšlení svědčí i to, že již v roce 1883 podal 
obci písemný, obšírně odůvodněný návrh 
na zřízení krematoria ve Vysokém Mýtě.

v říjnu 2006
Josef Jireček
literární historik, filolog, žurnalista a politik
* 9. 10. 1825 ve Vysokém Mýtě
† 25. 11. 1888 v Praze

Narodil se jako nejstarší syn  kováře Josefa 
Jirečka a Veroniky, rozené Tůmové. Po stu-
diích na piaristickém gymnáziu v Litomyšli 
a filozofie a práv v Praze nastoupil jako ad-
junkt ministerstva kultu a vyučování ve Víd-
ni. Jeho politická činnost vyvrcholila v roce 
1871 jmenováním ministrem kultu a vyučo-
vání v tehdejším Hohenwartově kabinetě. 
V roce 1875 byl v Praze zvolen předsedou 
Královské české společnosti. V roce 1853 
se oženil s Boženou Šafaříkovou, dcerou 
spisovatele Pavla Josefa Šafaříka.  
V době pražských vysokoškolských stu-
dií se seznámil s Havlíčkem Borovským, 
s nímž později spolupracoval v Pražských 
novinách. Mezi jeho nejznámější díla patří: 
Národopisný přehled Království českého, 
Obrazy z rakouských zemí, národů a 
dějin, Rukověť k dějinám literatury české 
do konce 18. století, Práva městská 
Království českého. Kromě několika praž-
ských společností byl Josef Jireček též 
členem akademie polské, jihoslovanské 
a maďarské a dalších evropských uče-
ných společností. Za své zásluhy byl 
v roce 1884 vyznamenán Řádem železné 
koruny II. třídy. Pohřben je na Vyšehrad-
ském hřbitově v Praze.

Regionální výročí

1



Ve druhém našem zastavení nad starými mapami představujeme ve Vitrince zobrazení Vysokého 
Mýta na snad nejslavnější mapě české provenience. Jde o mapu Moravy z roku 1627, jejímž 
autorem nebyl nikdo menší než Jan Amos Komenský. Zobrazení našeho kraje v severozápadním 
rohu díla má pro nás značný význam, neboť tuto část Čech slavný Moravan důvěrně znal. V době 
vzniku mapy (asi 1624-1627) se tu skrýval, mj. i na panství Karla staršího ze Žerotína v Brandýse 
nad Labem, a je nepochybné, že do svého díla zanesl osobní poznatky ze svého pobytu. 

Na našem výřezu vidíme Vysoké Mýto uprostřed, vedle značky pro hradbami opevněné město; 
jako první je uveden německý název (Hohe Maut), až jako druhý český (Mejto), přestože čeština 
tu v té době jasně dominovala; okolní města a vesnice směrem na západ (s drtivou převahou 
českého obyvatelstva) jsou uvedena vesměs pouze česky, od Litomyšle na východ se objevují 
i názvy německé (neboť tu mnohde převažovala němčina). Ze zajímavostí upozorňuji na chyb-
né umístění názvu Nové Hrady k městysi, kde má být správně Proseč. Nápis Nové Hrady má 
pak být u značky, kde jméno chybí (jihozápadně od Morašic). Chybu má pravděpodobně na 
svědomí amsterodamský rytec. Dále je zajímavý nepoměr mezi velikostí vodních toků, např. 
ve srovnání Labe a Orlice (soutok v Hradci Králové) a téměř stejně masivně označené Loučná 
s Novohradkou a Chrudimkou (soutok mezi Mýtem a Pardubicemi). Za pozornost stojí i to, 
že nejsou označeny cesty, neboť ty se od dávných dob v mnoha případech vizuálně kryly 

Vitrinka
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s naznačením vodních toků (v našem případě by se např. trstěnická stezka směrem k Litomyšli 
a dále překrývala s Loučnou). Výborně, až přehnaně viditelné jsou obtížné a těžko sjízdné „hor-
ské“ úseky jako Zátvor u Brandýsa (nedaleko odtud, v Kališti, se Komenský ukrýval), či dodnes 
rozlehlé lesy nad Dobříkovem, anebo pro náš kraj tak typické vyvýšeniny napravo i nalevo od 
hlavní (trestěnické) cesty z Mýta na Litomyšl.

První stav této mapy z roku 1627 (odkud je naše ukázka)  byl tištěn v Amsterodamu z mědirytiny  
o rozměrech 442 x 544 mm, což odpovídá měřítku zhruba 1 : 470 000. Zachovalo se jí pouze 
několik výtisků. Ještě v 17. století však vyšla v nových stavech ve většině soudobých atlasů, 
včetně nejslavnějšího Mercatorova (1633). Ručně kolorovaný exemplář z Blaueova atlasu z roku 
1630 je uložen i v Městské galerii ve Vysokém Mýtě.

O důvodu vzniku Komenského mapy panují četné dohady. Převažuje mínění, že mapa 
nevznikla jen jako nostalgický artefakt o rodné zemi svého autora, ale měla ryze pragmatické 
určení: totiž být jakousi vojenskou mapou. Mapa Moravy vznikla na objednávku vzdáleného 
příbuzného Karla ze Žerotína, Ladislava Velena ze Žerotína, který jako vůdce povstaleckých 
moravských nekatolických stavů pobýval (pochopitelně) od roku 1620 v emigraci. Ve službách 
sedmihradského knížete a později dánského a švédského krále tu připravoval vojenské tažení 
proti habsburské moci na Moravě. První neúspěšný pokus podnikl už v létě roku 1621 v době 
španělského vpádu, další roku 1623. Poté jako vojenský poradce Fridricha Falckého pobýval 
v Berlíně a Haagu. S Komenským se prokazatelně sešel při jeho tajném výletu do Berlína roku 
1626. Komenský odtud z Žerotínova pověření pokračoval do Haagu a sešel se tu se sesazeným 
českým králem Fridrichem Falckým. Poté se vrátil tajně zpět do Čech. Skutečnost, že nadále 
pobýval v moravských a českých žerotínských sídlech a zabýval se tu mj. konstrukcí mapy, je 
pozoruhodná především proto, uvědomíme-li si, že žádná spolehlivá mapa Moravy, vhodná k 
vojenskému tažení, v té době neexistovala. K dispozici byla jen velmi nepřesná, málo podrobná 
a zastaralá mapa Pavla Fabricia z roku 1569. Další pozoruhodnou skutečností je fakt, že třetí 
(bohužel rovněž neúspěšné) tažení tentokrát dánských vojsk na Moravu proběhlo už v roce 
1627, několik měsíců poté, co velmi podrobná Komenského mapa vyšla v dílně nejslavnějšího 
amsterodamského tiskaře Mikuláše Piscatora. To, že dánské vojsko pod Žerotínovým velením 
mělo při třetím tažení k dispozici Komenského mapu, lze tak pokládat za nevyhnutelné. Na 
latinském věnovacím záhlaví mapy, dedikované Velenovi z Žerotína, Komenský o své mapě mj. 
píše: 

(Do mapy) jsem zanesl: především města a městyse, dále pak zámky, hrady, kláštery a většinu 
významných vesnic. Dále uvádím hory a řeky, které cestovatel musí překonat nebo které slouží 
jako orientační bod, pramenná vřídla, rudné doly, sklářské dílny a vinohrady. Za zvláště důležitou 
jsem považoval uvádět přesnou vzdálenost míst od sebe. Konečně u názvů někdy uvádím dva: 
jak český, tak německý, neboť místní jména znějí jinak u Čechů (jejichž jazyka užívá většina oby-
vatel) a jinak u Němců. Dělám to proto, aby mapa byla k užitku lidem obojího jazyka. Věnuji 
a připisuji ji Tobě, velkomožný pane, přednímu šlechtici naší vlasti a svému velkému ochránci 
a modlím se k Bohu, aby Tys vlasti a vlast Tobě k oboustranné radosti co nejdříve navrátil. Psáno 
ve vyhnanství, tvé nejjasnější milosti nejoddanější J. A. Komenský.

Skutečnost, že se Komenského jméno objevilo na zveřejněné mapě vedle jména Žerotínova, 
měla pro učitele národů jeden dobrý a jeden špatný důsledek. Tím špatným bylo, že se po ta-
kovém odkrytí karet nemohl nadále skrývat na žerotínských sídlech (bylo by to příliš nebezpečné, 
pro něj i pro Karla staršího). V únoru roku 1628 proto definitivně opustil své inkognito a tajné 
skrýše a odešel do emigrace. Tím dobrým důsledkem byl pro Komenského nepochybně fakt, že 
se jako kartograf (a diplomat) mohl takto nepřímo, ale pod svým jménem podílet na vojenském 
tažení proti habsburskému nepříteli.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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s Ivetou Fajglovou, vedoucí odboru sociálních služeb Městského úřadu 
Vysoké Mýto

Paní vedoucí, představte nám nejprve odbor, který řídíte...
Odbor sociálních služeb sídlí v objektu domu s pečovatelskou službou, 
v ulici Litomyšlská 50. Je to bývalá budova Domova – penzionu pro dů-
chodce. Náš odbor tvoří 14 pracovníků, a to 3 referenti, 9 pečovatelek, 
1 řidič pečovatelské služby a 1 pradlena. Odbor je svým způsobem 
specifický. Na jedné straně rozhoduje v rámci samostatné působnosti 
o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni, na druhé straně 
je zároveň poskytovatelem pečovatelské služby. Do kompetencí našeho 

odboru dále patří umísťování do domů s pečovatelskou službou a poskytování sociální péče 
ve zdravotnickém zařízení. Nedávno se do naší činnosti zařadila i problematika komunitního 
plánování sociálních služeb v obci. 

Váš odbor sídlí  v jedné budově, ale máte na starost i obyvatele v jiných budovách...
Náš odbor sídlí v jednom z objektů domů s pečovatelskou službou. Tento dům s pečovatelskou 
službou má kapacitu 79 obyvatel (51 bytů pro 1 osobu a 14 bytů pro 2 osoby). Dále pečujeme 
o obyvatele dalších dvou domů s pečovatelskou službou, a to v ulici Javornického 432 (s kapa-
citou 16 bytů) a v ulici Komenského 124 (17 bytů). Kromě péče o obyvatele v těchto objektech 
zajišťujeme také terénní pečovatelskou službu, tedy docházení do domácností jednotlivých uži-
vatelů pečovatelské služby.

Říkala jste, že zajišťujete občanům různé služby. Můžete to konkretizovat a případně sdělit  
cenové relace těchto  služeb?
Poskytování pečovatelské služby a ceny poskytovaných služeb upravuje zákon a vyhláška. Mezi 
tyto služby se řadí především dovážka oběda nebo jiného teplého jídla (cena se liší podle místa 
bydliště od  9 do 15 Kč), donáška nákupů (až 30 Kč podle velikosti nákupu), příprava snídaně 
nebo jiného jídla (40 Kč/hod. dle času stráveného pečovatelkou), práce spojené s udržováním 
domácnosti (60 Kč/hod.), doprovod k lékaři (45 Kč/hod.), praní prádla (až 90 Kč/kg), jednodu-
ché ošetřovatelské úkony (15 Kč/denně), velký úklid (100 Kč/hod.) apod.

Používáte dopravní prostředky k zabezpečení těchto služeb?
Především k zajištění dovážky oběda nebo jiného teplého jídla využíváme dopravních prostřed-
ků. Vzhledem k objemu dovážených obědů a požadavkům hygieny je nutné rozvážet dvěma 
motorovými vozidly. Rozvážka se uskutečňuje od 9.30 hod do 12.30 hod. Dále motorová vozidla 
využíváme k dopravě  uživatelů pečovatelské služby k lékaři.

Rozsah služeb je velmi široký, od roku 2007 se v sociálních službách ale chystají i některé 
novinky...
Zákon o sociálních službách, podle kterého bychom se měli řídit od 1. ledna 2007, skutečně 
přináší řadu změn v oblasti péče  a poskytování sociálních služeb starým lidem a nemocným. 
Našeho odboru se dotýká zejména v oblasti cen poskytovaných služeb a dále v nutnosti za-
registrovat se jako poskytovatel pečovatelské služby ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, 
který bude spravovat registr poskytovatelů sociálních služeb. Tato registrace bude  pro nás 
jako poskytovatele následně znamenat dopracování standardů kvality  sociálních služeb, podle 
kterých budeme naše služby poskytovat. Dodržování těchto standardů bude kontrolováno ze 
strany Krajského úřadu inspektory kvality. Smysl tohoto ustanovení zákona je zřejmý. Poskyto-
vání sociálních služeb by mělo být kvalitnější a uživatel sociálních služeb si bude moci vybrat 
poskytovatele sociálních služeb, se kterým bude nejvíce spokojen.

Rozhovor

4



Mají občané, žijící v pečovatelských domech, nějaké vážnější připomínky k ubytování, 
činnosti vašeho odboru apod.?
Vážnější připomínky k ubytování mi nejsou známy. Trochu problematický je objekt domu s pe-
čovatelskou službou v ulici Javornického 432, vedle kterého je v letních měsících provozována 
zahradní restaurace, a tamní obyvatelé si stěžují na nadměrný hluk a nedodržování provozní 
doby restaurace.

Jakou spolupráci máte s Nadějí a nemocnicí?
S těmito  organizacemi spolupracujeme velmi úzce, s občanským sdružením Naděje je to 
v rámci přemísťování obyvatel, kteří se stanou nesoběstační a potřebují zajistit komplexní péči, 
s nemocnicí je to hospitalizace našich obyvatel po vzniku nějakého zdravotního problému. Mys-
lím, že spolupráce je na dobré úrovni. 

Můžete nám ještě trošku přiblížit život uživatelů bytů v domě s pečovatelskou službou?
Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociální péče. Jedná se o nájemné byty zvláštního 
určení (je zde poskytována pečovatelská služba). Přidělování bytů probíhá na základě žádosti 
o umístění do domů s pečovatelskou službou, kterou si žadatel vyzvedne na našem odboru 
a zpětně ji vyplněnou vrátí buď prostřednictvím podatelny, nebo přímo na náš odbor, který evi-
duje tyto žádosti a zařazuje je do pořadníku čekatelů na umístění (počet čekatelů je asi 80). 
Podmínky umístění se řídí směrnicí o hospodaření s byty v domech s pečovatelskou službou ve 
vlastnictví města Vysoké Mýto. 
Pečovatelská služba je podle mého názoru optimální službou, která je seniorům, zdravotně 
postiženým a dalším uživatelům poskytována, jelikož umožňuje této skupině osob dožít ve 
svém přirozeném domácím prostředí. V domech s pečovatelskou službou se jim navíc snažíme 
život zpříjemnit  pořádáním různých společenských a kulturních akcí, jako jsou např. posezení 
s hudbou, sportovní hry, vánoční besídka apod. 

V úvodní odpovědi jste se zmínila o komunitním plánování. Co to je? 
Pojem komunitního plánování také souvisí s novým zákonem o sociálních službách. Ještě v ne-
schválené verzi zákona o sociálních službách byla ustanovena povinnost obci zpracovat  střed-
nědobý plán rozvoje sociálních služeb. Ve schváleném zákoně se slovo „povinnost“ změnilo na 
„může“ zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Zpracování komunitního plánu 
je přínosné především v tom, že nám umožní zlepšit efektivitu poskytovaných sociálních služeb 
v obci. V jednotlivých fázích komunitního plánování budeme zjišťovat, jací poskytovatelé u nás 
v obci fungují v současnosti, jaká je demografická struktura obyvatel, z které se dá usuzovat, 
jaká bude poptávka po určitých typech sociálních služeb. Dále se budeme zajímat o názory a 
potřeby veřejnosti, které služby chtějí v obci mít, které jsou potřebné, a naopak, které považují 
za neefektivní a duplicitní. 

Děkujeme vám za rozhovor
Redakce
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Úplná znění usnesení RM č. 28 – 30/06 jsou 
zveřejněna na internetové stránce města. 
Předkládáme vám z nich následující výtah.

15. srpna rada města:
• schválila předložený ceník vstupného do 
Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto 
s účinností od 1. 9. 2006; 
• schválila smlouvu o nájmu zařízení 
pro úřední měření rychlosti vozidel se 
společností INOTESKA-CT s. r. o. Česká 
Třebová; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty a projednala další majetkovou agen-
du; 
• neschválila poskytnutí f inančního 
příspěvku Klubu lodních modelářů Vysoké 
Mýto ve výši 30 000 Kč na nákup lodě se 
závěsným motorkem a odkázala na gran-
tové řízení města.
 
29. srpna rada města:
• schválila sazebník úhrad za poskytování 
informací městem Vysoké Mýto podle záko-
na 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého 
a Čapkovská a zabývala se další majetko-
vou agendou;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s  firmou SAPA - LPJ, spol. s r. o., Vysoké 
Mýto jako dodavatelem akce „Inženýrské 
sítě ke 4 dvojdomkům s garážemi (komu-
nikace a zpevněné plochy 1. etapa, kanali-
zace, vodovod, veřejné osvětlení) v ul. 
M. Tauberové ve Vysokém Mýtě“;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou STRABAG a. s., Rychnov nad 
Kněžnou jako dodavatelem akce „Oprava 
místních komunikací (dle PD úsek I. a IV.) ve 
Vysokém Mýtě, místní části Domoradice“;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s  firmou Stavby silnic a železnic, a. s., 
závod Pardubice jako dodavatelem akce 
„Oprava městského majetku po povodni v 
roce 2006 ve Vysokém Mýtě – městský sta-
dion“ a s uzavřením smlouvy o dílo s  firmou 
AGILE s. r. o., Ústí nad Orlicí jako doda-
vatelem akce “Oprava městského majetku 

po povodni v roce 2006 ve Vysokém Mýtě 
– místní komunikace“;
• souhlasila se zahájením procesu komu-
nitního plánování ve Vysokém Mýtě a s 
ustavením pracovní skupiny ve složení 
Ing. Iveta Fajglová, Ing. Milan Nádvorník 
a Libuše Březinová. 
• jmenovala hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek na akci „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto 
– svozové prostředky a nádoby na sběr 
bioodpadu“; 
• uložila starostovi a místostarostovi jednat 
se zástupci měst Litomyšl, Svitavy, Polička 
a Moravská Třebová o lepší spolupráci 
v rámci turistického regionu Českomoravské 
pomezí.

5. září rada města: 
• souhlasila s poskytnutím dotace na 
částečnou úhradu nákladů na ubytování 
a stravování zahraničních  účastníků plavec-
kých závodů z partnerských měst do výše 
7 500 Kč;
• souhlasila s podáním žádosti o dotaci 
na akci „Botanická zahrada v proměnách 
doby“;
• uložila předsedům komisí projednat 
předložený návrh na sousoší umístěné na 
nám. Přemysla Otakara II. v komisi pro 
regeneraci památek a památkových zón, 
ve stavební komisi a kulturní komisi, které 
předloží názor na umístění a zpracování.

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Z jednání rady města

6



VOLBY 2006

Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí.   
V souvislosti s přípravami těchto voleb si vás dovolujeme v předstihu informovat o volebních 
okrscích ve Vysokém Mýtě:

Volební okrsek č.  1 Základní škola, nám. O. Vaňorného 273,
  Vysoké Mýto – Město (černá škola)
Volební okrsek č.  2 Ředitelství Karosa, a. s., Dobrovského 74,
  Pražské Předměstí (věžák)
Volební okrsek č.  3 Integrovaná střední škola technická, Mládežnická 380,
  Pražské Předměstí (bývalé učiliště Karosy)                                                         
Volební okrsek č.  4 Základní škola, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí                 
  (u vlakové zastávky)
Volební okrsek č.  5 Vyšší odborná škola stavební a střední škola  
  stavební, Kpt. Poplera 272, Choceňské Předměstí
  (bývalá zemědělská škola)
Volební okrsek č.  6 Zasedací místnost MěÚ, Prokopa Velikého 692, 
  Litomyšlské Předměstí (Družba)
Volební okrsek č.  7 Základní škola, Javornického 2 
  Litomyšlské Předměstí (Jungmannovy sady)
Volební okrsek č.  8 Základní umělecká škola, Jeronýmova 100,
  Litomyšlské Předměstí   
Volební okrsek č.  9 Prodejna vozidel FORD, Lipová 151,
  Choceňské Předměstí
Volební okrsek č.  10 Hasičský záchranný sbor, Gen. Svatoně 207, 
  Litomyšlské Předměstí (klubovna Sboru dobrovolných hasičů)

Ještě jednou upozorňujeme na změnu volebních místností volebního okrsku č. 5 a voleb-
ního okrsku č. 10. 
Volební okrsek č. 5 má volební místnost ve VOŠS a ISŠS, Kpt. Poplera 272, Choceňské Před-
městí. K této změně dochází z důvodu nové výstavby rodinných domů v sídlišti Průhony.
Volební okrsek č. 10 má nyní volební místnost v klubovně Sboru dobrovolných hasičů v objektu 
Hasičského záchranného sboru, Gen. Svatoně 207, Litomyšlské Předměstí.
Vzhledem k tomu, že dochází i ke změnám ve vymezení volebních okrsků, žádáme vás, abyste 
věnovali pozornost „Oznámení o době a místě konání voleb“, které bude vyvěšeno na všech 
plakátovacích plochách od 5. října 2006. V „Oznámení“ bude uvedeno, do kterého okrsku patří 
jednotlivé části města a ulice.

Voliči z místních částí města - Lhůty, Knířova, Brtče, Vanic, Svařeně a Domoradic - budou mít 
možnost, tak jako v minulých letech, využít dopravu mikrobusem do volebního okrsku č. 6.

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu

Informace z Městského úřadu
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Informace o bioodpadu
Město Vysoké Mýto spolupracuje s občanským sdruže-
ním EKODOMOV. Posláním tohoto sdružení je upozornit 
na skutečnost, že ekologicky šetrným hospodařením 
nechráníme jen přírodu, ale chráníme sami sebe. 
V rámci osvětové kampaně „Bioodpad – živá hmota pro nový 
život“ EKODOMOV v loňském školním roce připravil pro žáky 
vysokomýtských základních škol a gymnázia zajímavý osvě-
tový program o bioodpadu. Hravou formou žákům představil 
bioodpad, způsoby jeho zpracování a využití.  Součástí spo-

lupráce je i dodání  osvětových materiálů.  Někteří z vás obdrželi v tomto zpravodaji leták BIO-
ODPAD, který vznikl za podpory města Vysoké Mýto a který vám přináší informace o bioodpadu. 
Ti z vás, kteří jste leták ve zpravodaji nenalezli, si ho můžete vyzvednout na Městském úřadě 
Vysoké Mýto, odbor životního prostředí. 

Den stromů ve Vysokém Mýtě
Již posedmé oslavíme Den stromů ve Vysokém 
Mýtě výsadbou  dřevin a koncertem. 
V letošním roce vás srdečně zveme na koncert 
známé písničkářské dvojice Miroslava Palečka  
a Michaela Janíka. Koncert se uskuteční 
19. října v 19.00 hod. v sále Základní umělecké 
školy ve Vysokém Mýtě.  Vstupenky lze zakoupit  
od 2. 10. na Městském úřadě Vysoké Mýto, od-
boru životního prostředí,  III. patro, č. dveří 302. 
Jednotné vstupné 70 Kč. 

Speciální ochranná deratizace
Ve dnech 2. 10. – 6. 11. 2006  proběhne na území Vysokého Mýta speciální ochranná deratizace 
k omezení výskytu obtížných hlodavců. 
Žádáme majitele psů, aby byli v době deratizace pozorní a nenechávali své psy volně pobíhat 
bez dozoru. Použité nástrahy jsou zdraví škodlivé a je nutno zabránit dětem a domácím zvířa-
tům v přístupu k nim. Při náhodném požití vyhledejte lékaře.

Odbor životního prostředí

Foto Aleš Felgr - Den stromů 2005
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme poplatníky, kteří využili možnosti dané vyhláškou a zaplatili pouze první splát-
ku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, že druhá splátka poplatku je splatná nejpozději do 31. 
října 2006.
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 náměstí) v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hod., a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. nebo převodem na účet obce č. 
51236611/0100 (variabilním symbolem je vaše rodné číslo - musí být uvedeno správně, aby 
platba mohla být správně identifikována a poplatek správně přiřazen k plátci). Pokud budete po-
platek hradit bankovním převodem za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam 
osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení společné platby poplatku“, který 
obdržíte u správce poplatku nebo je k dispozici ke stažení na internetových stránkách města 
www.vysoke-myto.cz, sekce formuláře, formuláře odboru finančního.
Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků – odboru finančního Měst-
ského úřadu Vysoké Mýto na telefonních číslech 465 466 131 a 465 466 132.

Odbor finanční

Novinky v sociálních zákonech
Od 1. ledna 2007 dojde k podstatné změně stávajícího systému v poskytování dávek sociální 
péče a sociálních služeb. Jedním z nových zákonů je zákon o sociálních službách, který mimo 
jiné definuje tzv. příspěvek na péči.
Zákonem o sociálních službách je zabezpečována pomoc osobám, které se v důsledku nepříz-
nivé sociální situace (např. z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizo-
vou sociální situaci) nemohou obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Potřebná pomoc jim může  
být poskytována buď rodinným příslušníkem, nebo s přispěním terénních sociálních služeb ve 
vlastní domácnosti, a nebo jako služba ambulantní či pobytová v zařízeních sociálních služeb.
Příspěvek na péči nahradí současné zvýšení důchodu pro bezmocnost (do 31. 12. 2006 výplatu 
zajišťuje ČSSZ spolu s důchodem občana) a dále příspěvek na péči o osobu blízkou nebo jinou 
(nyní výplatu zajišťuje pověřený obecní úřad).
Tímto příspěvkem dochází k maximální podpoře hendikepovaného občana, který bude dispo-
novat finančními prostředky, za které si bude moci sociální služby „nakupovat“. Bude zcela v 
jeho kompetenci rozhodnout se, zda zvolí službu, kterou nabízí některý poskytovatel sociální 
služby (např. Odbor sociálních služeb při MěÚ Vysoké Mýto), nebo si sociální služby zajistí 
prostřednictvím své rodiny.
Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění stanovených podmínek, řízení o přiznání  se zahajuje 
na základě podané  písemné žádosti na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Výše 
příspěvku na péči bude  poskytována podle míry závislosti, kterou bude posuzovat posudkový 
lékař úřadu práce na základě lékařských zpráv a podkladů z provedeného sociálního šetření. Při 
sociálním šetření bude sociální pracovník pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností 
zjišťovat schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska so-
běstačnosti a péče o vlastní osobu. Žadatel o příspěvek na péči je povinen podrobit se sociální-
mu šetření, vyšetření zdravotního stavu lékařem určeným úřadem práce a osvědčit skutečnosti 
rozhodné pro nárok na příspěvek. Jeho povinností také bude do 15 dnů od přiznání příspěvku 
na péči sdělit obecnímu úřadu, který o příspěvku rozhodl, kdo mu za vyplácené peníze bude 
sociální služby zajišťovat. Příspěvek na péči bude vyplácen  všem oprávněným osobám nebo 
zákonným zástupcům, pokud je oprávněná osoba nezletilá,  bez ohledu na to, zda je péče o ně 
zajišťována rodinným příslušníkem nebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

9



Poslední srpnové odpoledne se na hřišti 
v Brtči sešly děti se svými rodiči, aby se 
rozloučily s končícími prázdninami. Čekaly 
je zde zajímavé soutěže a hry, které pro ně 
připravil osadní výbor Brtče. Děti soutěžily 
ve třech věkových kategoriích – v 1. děti do 
pěti let, ve 2. děti od pěti do osmi let a ve 
3. děti starší osmi let. Utkaly se ve dvanácti 
speciálních disciplínách: mimo jiné skáka-
ly v pytli, koulely kuželky, skákaly do dálky 
z místa, se zavázanýma očima ochutnávaly 
a určovaly ovoce a zeleninu, házely kruhem, 
strefovaly se do plechovek, házely míčky na 
šaška, kopaly na branku, přetahovaly se la-
nem a soutěžily v obíhání židlí. Všichni, kteří 
se na dětské klání přišli podívat, s úsměvem sledovali, s jakým nasazením se děti do soutěží 
pustily. S chutí a odvahou zdolávaly jednotlivé disciplíny a bojovaly jako velcí sportovci. Vítězové 
jednotlivých kategorií obdrželi ceny, které darovalo město Vysoké Mýto a  Karosa, a. s., Vysoké 
Mýto. Příprava pestrého programu dětského odpoledne „Loučení s prázdninami“ byla náročná 
a je nutné ocenit práci obětavých a ochotných obyvatel Brtče, kteří pro radost dětí připravili tuto 
vydařenou akci.  

Ladislava Pohorská, 
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme městu Vysoké Mýto a Karose, a. s., Vysoké Mýto za pochopení, vstřícnost a věcné 
dary pro vítěze soutěží dětského odpoledne v Brtči, nazvaného Loučení s prázdninami, které se 
uskutečnilo 26. srpna 2006. Velice si jejich přístupu vážíme. 

za osadní výbor Brteč Roman Klofanda

Výše příspěvku se odlišuje od výše stupně závislosti a věku osoby. Částky příspěvku na péči 
se pohybují od 2 000 do 11 000 Kč a jsou vypláceny měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za 
který náleží.
Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:   
• stupni I - lehká závislost 
• stupni II - středně těžká závislost     
• stupni III  - těžká závislost    
• stupni IV  - úplná závislost
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude kontrolovat, zda příspěvek byl využit na zajiš-
tění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovídající sta-
novenému stupni závislosti. Kontrolu využívání příspěvku bude provádět opět sociální pracovník 
obce s rozšířenou působností a jejím předmětem bude zkoumat, zda byl příspěvek využit na 
zajištění pomoci a zda je pomoc poskytována dostatečně. Zjistí-li sociální pracovník (obecní 
úřad) závažné nedostatky v zajištění sociální péče, výplatu příspěvku zastaví, ustanoví zvláštní-
ho příjemce příspěvku, nebo dávku  odejme.
                                                                   Romana Vondřejcová,

                                                                           vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Stalo se ve městě a okolí
Loučení s prázdninami v Brtči

Foto Ladislava Pohorská
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V sobotu 9. září v odpoledních hodinách proběhla ve Svařeni, u příležitosti 70. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, oslava s připomenutím této události. Pro členy sboru, hosty 
a ostatní obyvatele Svařeně bylo připraveno pohoštění ve formě rožněného selete a točeného 
piva. Oslavy se zúčastnili také členové hasičského okrsku z Vysokého Mýta pod vedením Jo-
sefa Zavřela a za Městský úřad ve Vysokém Mýtě byl přítomen Lukáš Vágner. K založení sboru 
došlo v prosinci roku 1936. Tehdejší prvorepublikový kronikář Jaroslav Doležal, řídící učitel ve 
Svařeni, o této události do kroniky napsal:  „Dne 7. prosince konala se ustavující valná hromada 
sboru dobrovolných hasičů. Do nového spolku přihlásilo se celkem 30 členů. Prvními činovníky 
byli zvoleni: starostou Josef Richter, mlynář, náčelníkem Bohumil Hladík, jeho náměstkem Jo-
sef Krýda, vzdělavatelem Stanislav Hromádko, pokladníkem Josef Hromádko a jednatelem říd. 
učitel Jaroslav Doležal. Bylo uvažováno o koupi motorové stříkačky, ale od tohoto úmyslu bylo 
upuštěno. Náklad na motorovou stříkačku, asi 50 000 Kč, byl by mrtvým kapitálem, zvlášť když 
v obci není voda. Tento náklad by se ještě zvýšil stavbou nádrže na vodu.“   Zápis v kronice je 
doplněn výstřižkem z novin, které tuto událost zaznamenaly. Rád bych u této příležitosti ještě 
doplnil, že o založení sboru se v obci uvažovalo v minulosti již několikrát, ale návrh byl vždy 
zamítnut pro nedostatek finančních prostředků a odsunut na pozdější dobu. I z tohoto důvodu 
nepatří zdejší sbor v naší republice k nejstarším. Zajímavé jistě je, že  v období tzv. první repub-
liky působilo v obci asi 8 organizací a spolků. V dnešní době působí ve Svařeni pouze sbor 
dobrovolných hasičů, což význam založení této společensky prospěšné organizace z mnoha 
hledisek podtrhuje. Oslava byla obohacena přítomností nového hasičského vozidla, které v le-
tošním roce pro svařeňský sbor zakoupilo město Vysoké Mýto. Jedná se o Škodu 706 RTHP. 
V obci po dobu několika let nebylo k dispozici žádné hasičské vozidlo, a přesto, že nepatří již 
mezi nejnovější (r. v. 1964), je to událost pro hasičský sbor velmi významná. Chtěl bych zde ještě 
s úctou oživit vzpomínku na první průkopníky hasičského hnutí v obci a poděkovat všem jejich 
pokračovatelům. Poděkování také patří všem, kdo se podíleli na přípravě této oslavy, na pořízení 
a zprovoznění vozidla, aktivním členům a všem, kteří činnost Sboru dobrovolných hasičů ve 
Svařeni podporují.
                                                                                         

Vladimír Flídr, 
starosta SDH Svařeň

Sbor dobrovolných hasičů Svařeň
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JEDNÁNÍ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Ve čtvrtek 7. září se sešli  ve Vysokém Mýtě zástupci královských věnných měst. Hlavním bodem 
jejich jednání byla Volba královny věnných měst, která se letos uskuteční v Mělníku 28. října. 
Zástupci byli dále informováni o prvním ročníku turnaje O putovní štít královských věnných 
měst ve fotbale mladších elévů. Pořádání tohoto turnaje navrhl SK Vysoké Mýto a také první 
ročník zorganizoval. Malí fotbalisté ze všech devíti měst budou mezi sebou soupeřit na vysoko-
mýtském stadionu ve čtvrtek 28. září 2006.
Dále se diskutovalo o společných propagačních materiálech a o Krkonošské výstavě, kde bude 
mít sdružení královských věnných měst svůj stánek. Zástupci z Chrudimi informovali o literární 
soutěži seniorů. Po jednání ukázal starosta Bohuslav Fencl všem přítomným novou základní 
školu a sportovní areál na náměstí Pod Kaštany a autodrom. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Na začátku letošního roku vyhlásilo Centrum sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů 
a jejich přátel v Chrudimi literární soutěž pro seniory Poklady z královského věna. Soutěžní 
kategorie byly tři: A – poezie, B – próza, C – To je moje město. Za Vysoké Mýto se do soutě-
že přihlásili čtyři autoři. Do kategorie A paní Helena Geppertová z Postoloprt (nar. 1941), jejíž 
předci pocházejí z Vysokého Mýta, a dále pan Mgr. Josef Vondráček. Do kategorie B pan Jozef 
Fajmon. Poslední přihlášenou byla paní Jarmila Švubová, jejíž dílo bylo zařazeno do kategorie 
C. Místní komise složená ze tří členů se nakonec shodla, že pro dobrou úroveň příspěvků do 
finále zašle všechna čtyři díla. V kategorii Poezie zvítězila v chrudimském finále p. Geppertová. 
Cenu za své první místo si převzala osobně 2. září v Chrudimi při příležitosti místních Obžínek. 
Ostatní účastníci soutěže obdrží diplomy.  Bude nám velkým potěšením zveřejnit práce vyso-
komýtských účastníků soutěže v některém z příštích čísel Vysokomýtského zpravodaje, dnes 
otiskujeme jen několik veršů absolutní vítězky v kategorii poezie:

 Je cit tak silný jak podrážka botek
 abychom vydrželi těžký život,
 každý dotek?

(Z básně Heleny Geppertové Mé botičky, věnované její desetileté vnučce)

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOLÍ NOVOU KRÁLOVNU
Protože od volby královny uplynul již téměř rok, připravuje sdružení královských věnných měst 
další, dnes už tradiční společenskou akci. Již posedmé se setkají zástupci Dvora Králové, Hrad-
ce Králové, Chrudimi, Jaroměře, Nového Bydžova, Mělníka, Poličky, Trutnova a Vysokého Mýta 
a zvolí svou novou královnu na rok 2007.
Dle dohodnutého pořadí je v tomto roce pořádajícím městem Mělník, který je jediným věnným 
městem mimo náš východočeský region. Mělník je známý především svou polohou nad sou-
tokem dvou našich největších vodních toků. V devátém století zde pobývala kněžna Ludmila, 
později prohlášená za svatou. A právě k tomu se váže jistá mělnická tradice. V její době zde 
prý byly založeny první vinice v Čechách – a to pro zásobování kostelů mešním vínem. V ob-
dobí středověku byl právě Mělník, vedle Hradce Králové, nejčastějším sídlem královen, zřejmě 
s ohledem na jeho krátkou vzdálenost od Prahy. Od 19. století se stal významným regionálním 
centrem a sídlem okresu. Dnes má kolem 19 000 obyvatel. V roce 2002 byla jeho část značně 
poškozena povodní. Vysoké Mýto jako jedno z prvních měst nabídlo  Mělníku pomoc a vyslalo 
do oblasti vozidlo s čistícími a dezinfekčními prostředky a pitnou vodou. Dne 28. října 2006 
zavítá do Mělníka devět dívek, které budou reprezentovat svá města a zúčastní se volby nové 
královny.  Nosným tématem soutěžního večera je „Mělník a víno“, a tak lze předpokládat uvol-
něný program s příjemnou atmosférou. Do tohoto klání vysílá svoji reprezentantku i naše město.  
Je potěšitelné, že po dlouhé době se přihlásily hned dvě odvážné dívky z Vysokého Mýta. V Měl-
níku bude naše město zastupovat slečna Jana Šlegrová, případnou alternaci zajistí slečna Jana 

Královská věnná města
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Hofmanová. Soutěží se, jako obvykle, ve čtyřech disciplínách, ve kterých dívky představí svá 
města, předvedou svůj talent, šarm a půvab. Nová královna musí být vzdělaná, chytrá, šikovná 
i půvabná. Odměnou jsou jim pěkné dary a víkendové pobyty ve všech devíti věnných městech.
Závěrem přejeme Janě (jedné i druhé)  hodně štěstí a úspěšnou reprezentaci města a připo-
mínáme, že je na čase, aby svým věnným městům už také jednou vládla královna z Vysokého 
Mýta.         

Redakce  

Zleva: Loňská královna Vysokého Mýta - Eva Stříteská,
uprostřed současná královna věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové a Jana Hofmanová.

Vyhlášení loňské královny 
věnných měst 
Radky Machkové
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Středa 11. 10. v 19.00   

DŮM U JEZERA
Americký romantický film. Sandra Bullocková 
a Keanu Reewes v hlavních rolích.
99 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 12. 10. v 17.30   
Pátek 13. 10. v 17.30
AUTA
Animovaná rodinná komedie USA. V celove-
černím snímku studia Pixar jsou hlavními hrdi-
ny vozy či vozítka různých značek, druhů, typů 
a stáří. Láska prochází i pedálem.
116 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 18. 10. v 19.00   

MIAMI  VICE
Americký akční thriller. Colin Farrell a Jamie 
Foxx v hlavních rolích dvojice svérázných de-
tektivů ve floridské metropoli.
131 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 20. 10. v 19.00   

SILENT  HILL
Japonsko-americký horor. Film natočený podle 
nejprodávanější hororové hry.
126 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 31. 10. v 19.00   

KRAJINA  PŘÍLIVU
Černá komedie Kanady a Velké Británie. Zne-
pokojivé drama Terryho Gilliama je oslavou ne-
spoutaných schopností dětské fantazie.
121 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V listopadu 2006 uvidíte: 
Havana blues • Let číslo 93 • Žena ve vodě
• Klik – Život na dálkové ovládání • Confetti
• Grandhotel • Strážce • Hezké chvilky bez 
záruky • Marta

Pondělí 2. 10. v 19.00       
Úterý 3. 10. v 19.00
PIRÁTI  Z KARIBIKU: 
TRUHLA  
MRTVÉHO  MUŽE
Americký dobrodružný film. 

Velkolepé pokračování filmového hitu z roku 
2003. Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) se 
vrací!
151 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 4. 10. v 19.00   

KOUZELNÁ  CHŮVA  
NANNY  Mc PHEE
Rodinná komedie Velké Británie a USA. Když 
děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli 
by si na ně pořídit chůvu.
99 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 5. 10. v 17.30   
Pátek 6. 10. v 17.30 

GARFIELD 2
Americká rodinná komedie. Garfield, všemi mi-
lovaný kocour, odjíždí do Evropy společně se 
svým věrným parťákem.
77 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 8. 10. v 19.00   

TOMMYHO  PEKLO
Norský film z populárního žánru teenagerovské 
komedie. Láska je peklo a první láska rozhod-
ně nemusí být poslední.
92 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 10. 10. v 19.00   

ZEPTEJ SE PRACHU
Milostný příběh z produkce SRN, USA a JAR. 
Filmová adaptace autobiograficky laděného 
románu Johna Fanteho. Romantické drama 
o velkém snu, který má svou velkou cenu.
117 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pondělí 16. 10. v 19.30
Travesti skupina SCREAMERS Praha uvede 
nový pořad s názvem

VÝBĚR  TOHO  NEJLEPŠÍHO
Vstupné: 180, 170 a 160 Kč.
Předprodej od 25. 9.

Úterý 17. 10. v 19.30
2. představení v předplatném
Pražská divadelní společnost HÁTA
Marc Camoletti:

KDYŽ  TY, 
TAK  JÁ  TAKY, MILÁČKU!
M. Camoletti je jeden z nejúspěšnějších fran-
couzských autorů současnosti. Opět se setká-
váme se zápletkami známými z manželského 
prostředí. Dvojici dobře situovaných manželů  
po řádce let pomalu hrozí nuda, a tak se roz-
hodnou zpestřit si život.
V režii Vladislava Beneše hrají: Ivana Andrlová 
nebo Lucie Zedníčková, Vladislav Beneš nebo 
Marcel Vašinka, Milena Dvorská nebo Ludmila 
Molínová, Lucie Benešová nebo Olga Želen-
ská, Zbyšek Pantůček nebo Petr Pospíchal, 
Adéla Gondíková nebo Veronika Jeníková 
nebo Jana Zenáhlíková a Petr Gelnar nebo 
Martin Sobotka.
Vstupné: 190 a 180 Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte v Informačním cen-
tru Městského úřadu Vysoké Mýto od úterý 
3. 10.

Připravujeme na listopad 2006:

- pondělí 6. 11. v 19.30 

DRUHÁ  KAPITOLA 
- divadlo v předplatném

- čtvrtek 23. 11. v 19.30  

VÁCLAV  HUDEČEK 
a komorní soubor BAROCCO  SEMPRE  GIO-
VANE

- středa 29. 11. v 19.30 

TARTUFFE 
- divadlo v předplatném

Divadlo
Šemberovo divadlove čtvrtek 19. října 

v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle

NÁVRAT
(VOZVRAŠČENIJE)
Rusko 2003, 105‘
Režie: 
ANDREJ ZVJAGINCEV
Scénář: 
Vladimir Mojsejenko, Alexandr Novotocký 
Kamera: 
Michail Krichman
Hudba: 
Andrej Dergacev
Hrají: 
Vladimir Garin (Andrej), Ivan Dobronravov 
(Ivan), Konstantin Lavroněnko (otec), Na-
tália Vdovinová (matka)  aj.

V kinematografii se traduje, že osobnost 
režiséra není možné posoudit  jen podle de-
butu, ale teprve až podle třetího filmu. Proto 
bývá obecně přístup kritiky a festivalových 
porotců k debutantům spíše zdrženlivý. 
Přesto však je v historii mnoho případů, kdy 
debutant svou prvotinou uhranul jak kritiku, 
tak diváky. V ruské kinematografii je takových 
příkladů dost a Andrej Zvjagincev se mezi 
takové zařadil v roce 2003. Vybral si vcelku 
nepříliš epicky rozlehlý příběh, rozehrál 
spíše komorní drama. Příběh dvou relativně 
mladých bratrů, jimž se po dvanácti letech 
navrátil otec, umožnil tvůrci rozehrát širokou 
škálu na první pohled banálních životních 
situací, které dostávají novou, nadčasovou 
dimenzi právě tím, v jakém časoprostoru se 
stávají zobecněním dětské, potažmo lidské 
zkušenosti. Zvjagincev se tu vědomě hlásí 
k Michelangelo Antonionimu a k Davidu 
Lynchovi, prací se zvukem a obrazem se 
pak podobá třeba Andreji Tarkovskému. 
Ale v každém případě si vytvořil svou oso-
bitou tvář a nestal se pouhým plagiátorem. 
Film Návrat byl po zásluze oceněn na MFF 
v Benátkách a pro mě osobně je ztělesněním 
důkazu o provázanosti tradice ruské ducho-
vní literatury a ruského filmu.
Lákavá nabídka, co říkáte?

Jan Schejbal

Filmový klub
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připravil pro naše malé diváky novou po-
hádku s názvem Trampoty čerta Barabáše, 
kterou uvede začátkem listopadu. Skupině 
herců tohoto souboru se již pět let daří na-
studovat každým rokem jednu pohádkovou 
hru pro děti. Navazují tak na dlouholetou 
tradici vysokomýtských herců, kteří již od 
roku 1928 hráli pravidelně pro malé diváky 
pohádky převážně s neohroženým hrdinou 
Kašpárkem, kterého představoval pan Šev-
čík. Později tuto roli i s kostýmem převzal 
pan Jetmar. V současné době byla posta-
vička Kašpárka přenechána loutkovému 
divadélku Srdíčko. Poslední pohádka s ži-
vým Kašpárkem byla odehrána v roce 2001 
a jmenovala se Kašpárkovo štěstí. Pak ná-
sledovaly hry Kráska a zvíře, Králova kou-
zelná socha, Princezna Jůlinka a kouzelník 
Abraxas a bude následovat výše uvedená 
pohádka Trampoty čerta Barabáše. 
Členové souboru chtějí v této tradici po-
kračovat. Avšak nedostatek vhodných 
a pěkných her pro děti je v této práci brzdí. 
Naštěstí mají své autorské hry. Ty jim píše je-
jich kolega, herec a režisér Zdeněk Culka, a 
jsou buď výplodem jeho fantazie, nebo čer-
pá náměty ze známých lidových pohádek. 
Hudbu pro tyto pohádky skládá další jejich 
kolega Petr Klofanda.

Divadelní spolek Šembera o. s. 

Sobota  21. 10. 
v 10.30
FRANTIŠKOVO 
ČAROVÁNÍ 
S MAJDOU
Hodinový písničko-
vý pořad plný kouzel 
a překvapení, kde 
Majda s Františkem 
zažijí spoustu legrace 
a dobrodružství.

Šemberovo divadlo, vstupné: 110  Kč
Předprodej od 15. 9. 2006 na IC MěÚ Vysoké 
Mýto.
Pořádá Pragokoncert Bohemia a. s.

uvádí pro nejmenší, větší i docela velké di-
váky pohádku ze zlatého fondu českých 
pohádek

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
neděle  29. října ve 14.00 a 16.00 hodin

Napsal: Petr Slunečko. Hudbu složil: Petr 
Stráník. Režie: Jan Havel.
Návrh a realizace scény: Viktor Čáp. Výpra-
va: Karel Jiskra. Světlo a zvuk: Milan Dostál. 
Hraje soubor loutkového divadla Srdíčko o. s. 
Vysoké Mýto: Karel Fenik, Karel Jiskra, Ha-
nička Svatošová, Lída Karlíčková, Martin 
Prachař, Marie Švadlenová, Petra Vtípilová, 
Jindra Pokorná, Petr Ryška, Petr Stráník, 
Viktor Čáp, Jan Havel aj.

Sál loutkové scény M-Klubu, Litomyšlská 
ulice, Vysoké Mýto.
Předprodej vstupenek od 23. 10. v Infor-
mačním centru MěÚ Vysoké Mýto nebo pří-
mo v divadle Srdíčko v den představení od 
13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

Nová pohádková hra 

TRAMPOTY ČERTA BARABÁŠE 
bude uvedena v Šemberově divadle
v sobotu 4. 11. v 15.30 hod.
Předprodej vstupenek bude na Informačním 
centru MěÚ od 23. října.
V hlavních rolích: Jana Navrátilová, Karel 
Fenik, Václav Doležal, Kamila Šťastná, Vla-
dislav Steinfeld, Michaela Kotrbová, Martin 
Kašpar a další. 
Bližší informace na plakátech a v příštím čís-
le Vysokomýtského zpravodaje.
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO STARŠÍ A STŘEDNÍ 
GENERACI 
se uskuteční v neděli 8. 10. od 13.30 hod. ve 
společenském sále M-Klubu. K tanci i poslechu 
hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto. 
Vstupné: 50 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2006/07 přijímáme přihlášky 
do následujících  

JAZYKOVÝCH KURZŮ

Angličtina: začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí
Němčina: začátečníci, mírně pokročilí, pokro-
čilí
Francouzština: začátečníci, mírně pokročilí, 
pokročilí
Španělština, ruština: začátečníci, mírně po-
kročilí
Jedná se o celoroční odpolední kurzy.
Výuka probíhá 1 x týdně 2 vyučovací hodiny.

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní miniško-
lou Choceň nabízí pro školní rok 2006/07

VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRO DĚTI VE VĚKU 3-15 LET
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 jsou k dispozici různé společenské 
akce (mikulášská  besídka, zájezdy). 

Dále přijímáme přihlášky do těchto 

HUDEBNÍCH KURZŮ
- kytara, zobcová flétna, klávesové nástro-
je, klavír, saxofon, klarinet.  
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně v odpoled-
ních hodinách a probíhá jednotlivě. 

KURZ VÝUKY ZNAKOVÉ ŘEČI
Výuka bude probíhat 1 x týdně 1 vyučovací ho-
dinu v rozsahu 40 lekcí. 
Nabízíme otevření dalšího kurzu pro nové zá-
jemce.
Lektor: Mgr. Kateřina Vokounová. 

Kurzy

Obor: 

ZÁKLADY EVROPSKÉ IDENTITY
Přednášky se konají v M-Klubu Vysoké Mýto 
od 15.30 do 17.30 hod. 

1. přednáška –  středa  11. října 

KŘESŤANSKÉ PAMÁTKY 
ZÁPADNÍ EVROPY
Významné církevní památky Portugalska, Špa-
nělska, Francie a Itálie.
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma 

2. přednáška – středa  25. října 

KŘESŤANSKÉ VÝBOJE 
DO AFRIKY A ASIE
Historie evropské expanze v 15. - 17. století 
a její důsledky pro Evropu, Afriku a Asii. Před-
náška s úryvky z knihy Zámořské objevy. Vasco 
da Gama a jeho svět. 
Přednáší:  doc. PhDr. Jan Klíma

Přednáška – středa 8. listopadu 

NÁBOŽENSKÉ BOUŘE 
V RADHOŠTI V R. 1920
Přednáší: Vlastimil Volák 

3. přednáška – středa 22. listopadu 

KŘESŤANSTVÍ A ANTICKÁ 
FILOZOFIE VE 2. A 3. STOLETÍ 
Přednáší: Jiří Plhák

4. přednáška – pátek 1. prosince 

POUŤ DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
Vyprávění o 760 km dlouhém pěším putování 
severním Španělskem. Přednáška je doplněna 
velkoplošnou projekcí fotografií. 
Přednáší: Mgr. Jaroslav Kumpošt

Přihlášky a bližší informace v kanceláři M-Klubu, 
tel. 465 420 420. 
Poplatek za semestr: 170 Kč. 
Jednotlivé vstupné: 50 Kč.

Univerzita volného času

PALIČKOVANÉ KRAJKY
Kurz paličkování se setkal s velkým zájmem, 
proto nabízíme otevření dalšího kurzu pro 
začátečníky. Výuka  bude probíhat 1x týdně 
od 17 do 20 hodin, v rozsahu 15 lekcí.
Kurz bude otevřen od ledna 2007.
Lektorka: Iva Vanžurová – Letohrad. 
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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

KALEIDOSKOP AKCÍ
VE VYSOKOMÝTSKÉ KNIHOVNĚ

PROMĚNÍME 
PŮJČOVNU 
V POČÍTAČOVOU 
STUDOVNU

Počítačová školení pro začátečníky aneb 
mobilní počítačová učebna přijede až k nám.
Přijímáme přihlášky na školení v práci s počí-
tačem pro začátečníky, prováděné firmou ASI 
s. r. o. Kurzy dotované Ministerstvem informa-
tiky ČR budou v prostorách Městské knihovny 
probíhat v následujících termínech:  
5. 10., 26. 10.,  2. 11., 9. 11. 
vždy od 8.00 do 16.00 hod. Učebna je vybave-
na 8 pracovními stanicemi.

Program školení:
1. Jak na počítač (2 hod.) - Základy práce na 
počítači
2. Texty v počítači (2 hod.) - Vytváření, úprava 
a tisk dokumentů
3. Internet a e-mail (2 hod.) - Prohlížení a 
vyhledávání stránek, používání elektronické 
pošty
4. Portál veřejné správy (2 hod.) - Cesta na 
úřad přes internet
Cena školení v délce 8 hodin je 400 Kč. V ceně 
je příručka a certifikát o absolvování školení.
Závazné přihlášky jsou připraveny k vyzved-
nutí na oddělení pro dospělé čtenáře Městské 
knihovny. Každý zájemce může využít jeden 
z výše uvedených termínů pořádaného kurzu.

Městská knihovna PODÍVÁME SE 
I DO MEXIKA
3.10. v 18 hodin
Po stopách krvelačných Aztéků

Beseda a vyprávění zážitků cyklotrempa 
a humoristy Jana Vlasáka z jeho cesty po 
Mexiku. Doprovázeno barevnými diapozitivy.
Vstupné 25 Kč.

NAVŠTÍVÍME GALERII 
OBRAZŮ
Oddělení pro dospělé čtenáře:
3. 10. - 30. 11.

V barvách podzimní euforie - výstava obrazů 
výtvarnice Jaroslavy Tomiškové.

ZAVZPOMÍNÁME 
NA XIV. ROČNÍK 
ČERMÁKOVA 
VYSOKÉHO MÝTA

Vestibul:
16. 9. - 31. 10.
Čermákovo Vysoké Mýto - výstava výtvarných 
prací dětí ze základních a mateřských škol.

DÝCHNE NA VÁS I VŮNĚ 
LESA
Oddělení pro dětské čtenáře:
Les - výstava výtvarných prací 

denního centra BERENIKA.

JEŠTĚ VÍCE POOTEVŘEME 
DVEŘE TĚM,  KTEŘÍ 
K NÁM DOSUD NEZAVÍTALI

Dny otevřených dveří denně kromě čtvrtka 
v půjčovní době.

POMŮŽEME DOPLNIT 
VAŠE DOMÁCÍ 
KNIHOVNY

Prodej vyřazených knih v půjčovní době po 
celý říjen na oddělení pro dospělé čtenáře.

ZKVALITNÍME NAŠE 
SLUŽBY 
PŘECHODEM NA NOVÝ 
A JEŠTĚ MODERNĚJŠÍ 
POČÍTAČOVÝ PROGRAM

10. ročník celostátní akce 
TÝDEN KNIHOVEN
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A CO TAKHLE ÚČAST 
VE FOTOGRAFICKÉ 
SOUTĚŽI?
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě 

vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti a mlá-
dež ve věku od 3 do 15 let na téma:
Město, ve kterém žiji rád
Fotografie zaměřené na toto téma (libovolný 
rozměr, na zadní straně podepsané)  odevzdá-
vejte nejpozději  do 15. 3. 2007 na dětském 
oddělení MěK. 
Vítězové soutěže budou slavnostně vyhlášeni 
a odměněni v dubnu při příležitosti Dne dětské 
knihy. 
Velká část fotografií bude vystavena i se jmény 
autorů ve vestibulu Městské knihovny v měsíci 
květnu a červnu.

POSLEDNÍM 
ÚČASTNÍKEM 
(ZÁJEZDU) NAŠEHO 
KNIHOVNICKÉHO 
KALEIDOSKOPU 
JE MICHAL VIEWEGH.

31. 10. v 18 hodin
Beseda nejen o Účastnících zájezdu se spiso-
vatelem Michalem Vieweghem.
Před zahájením besedy budou předána oce-
nění účastníkům literární soutěže královských 
věnných měst.
Vstupné 45 Kč.

Z novinek Městské knihovny

Naučná literatura:
Frederick Drimmer: Panoptikum bizarností
Dagmar Glosová: Bydlení pro seniory
Jacqueline Pascarlová: Byla jsem princez-
nou
Frank Doerr: Pravidla Reiki v praxi
Steven Jay Schneider: 1001 filmů, které 
musíte vidět…
R. G. Grant: Bitvy

Beletrie:
Gabriele Marie Cristenová: Marie Terezie
František Nepil: Hledání radosti
Nicholas Evans: Hranice zoufalství
Eve Enslerová: (V)hodné tělo
Michael Crichton: Říše strachu
Lisa Seeová: Tajemství hedvábného vějíře

Literatura pro děti a mládež:
Ivona Březinová: Žofinka Ofinka
W. Awdry: O mašince Tomášovi 7
Diana Kimptonová: Eliška a ztracený poník
Johnny Ball: Mysli si číslo
Thomas Brezina: Ségry na mizině

Jessie Elliotová: Holky nepláčou

Upozornění na novou e-mailovou 
adresu Městské knihovny ve tvaru: 
knihovna@vysoke-myto.cz

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769
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Městská galerie vás zve v říjnu a listopadu na 
svou předposlední letošní výstavu, kterou bude 
od 22. října výstava obrazů choceňského malíře 
Václava Macháně.

Václav Macháň 
(nar. 6. prosince 1921 v Malé Čermné nad Orlicí) 
patří již po několik desítek let k předním výtvar-
níkům Vysokomýtska. Žák prof. Aloise Fišářka 
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
(1945 -1948) vystavoval svá díla od roku 1958 na 
mnoha výstavách u nás i v zahraničí (v Městské 
galerii ve Vysokém Mýtě vystavoval samostat-
ně v letech 1974, 1982, 1991, 1997, společně 
se svou ženou Blankou pak v roce 2000). Tato 
výstava se bude konat u příležitosti jeho jubilea 
a představí výběr z celoživotního malířského 
a grafického díla.

Václav Macháň: Obrazy a předobrazy. Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 
22. 10. – 17. 11. 2006, denně kromě pondělí a úterý, 9-12, 13-17 hod.

Vernisáž v neděli 22. 10. v 10.00 hod. za přítomnosti autora. Úvodní slovo: Pavel Chalupa. Hu-
dební vystoupení: Helena Vedralová.

PROSBA MĚSTSKÉ GALERIE
Městská galerie Vysoké Mýto se obrací na všechny své příznivce, ale nejen na ně, s prosbou 
o zápůjčku na svou první výstavu roku 2007, kterou se stane výstava ke 100. výročí narození 
vysokomýtského malíře a pedagoga, zakladatele Městské galerie ve Vysokém Mýtě, Jana 
Jušky (6. 1. 1907- 10. 10 1983). Městská galerie Vysoké Mýto, která je sama majitelem vý-
znamné kolekce obrazů svého zakladatele, by ráda představila Juškovo dílo v celé jeho úpl-
nosti. Proto se obrací na sběratele a majitele obrazů Jana Jušky, aby byli tak laskavi a jeho díla 
nám nabídli k zapůjčení. Hledáme zejména obrazy z malířova raného období, především oleje 
na plátně, a dále (pochopitelně) významné obrazy s vysokomýtskou tematikou. Dále oceníme 
jakýkoli dokumentární či vzpomínkový materiál, který by návštěvníkům výstavy či čtenářům při-
pravovaného katalogu přiblížil tuto nezapomenutelnou osobnost vysokomýtského výtvarného 
života. Děkujeme.

S případnými nabídkami zápůjčky se prosím obraťte přímo na ředitele MGVM Pavla 
Chalupu, tel.606 796 599 nebo 465 483 373 nebo na galerie@myto.cz.
Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24.

Městská galerie
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
v říjnu zve na následující výstavy a akce:

POCHODÉÉM VCHOD! 
ANEB POCHOD ČESKÉHO 
PĚŠÁKA DĚJINAMI
do 11. října 
ve výstavních prostorách muzea

Průřez historií pěchotního vojska na našem 
území od dob Velké Moravy až po 60. léta 20. 
století. Výstava přibližuje válečnou taktiku i vy-
užití pěchotního vojska v jednotlivých historic-
kých etapách, představuje pěchotní chladné 
i palné zbraně, uniformy i součásti výstroje. Při-
praven je i husitský válečný vůz, repliky zbraní 
a uniforem, vše s poznámkou „dotýkat se po-
voleno!“. Na výstavě je možné ochutnat pravý 
vojenský komisárek, upečený ve Smékalově 
pekařství.
Otevřeno:
út – pá: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
so – ne: 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.

NA CESTĚ K MĚSTU
od 22. října do 22. listopadu
ve výstavních prostorách muzea

Výstava představuje výsledky dvacetiletého 
archeologického výzkumu Starého Mýta, před-
chůdce města Vysoké Mýto. 
Vernisáž výstavy proběhne 22. října od 14 
hodin. V jejím rámci se uskuteční přednáška 
dr. Sigla, vedoucího archeologického výzku-
mu.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem 
východních Čech v Hradci Králové.

MUZEJNÍ BREVIÁŘ 
V rámci 135. výročí svého založení připravilo 
vysokomýtské muzeum II. část  přednášek, 
ve kterých se posluchači dozví vše o práci 
jednotlivých odborných pracovníků této insti-
tuce. Přijďte do muzea, a dozvíte se mnoho 
zajímavých i poučných informací nejenom 
o muzejních profesích, ale také o historii naše-
ho regionu.

V rámci Muzejního breviáře se uskuteční tyto 
přednášky:

ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA 
čtvrtek 19. října od 18 hodin
Soňa Bezdíčková – kurátorka sbírek
Seznámení s nejzajímavějšími předměty, ulo-
ženými ve sbírce textilu (lidové kroje, stylový 
oděv, obuv, doplňky včetně šperků), s jejich 
historií (od koho a kdy byly získány) a proble-
matikou prezentace a uložení.

POSAĎTE SE U NÁS, 
PANE GUTENBERGU!
Čtvrtek 26. října od 18 hodin
Hanka Skalická - knihovnice
Povídání o knižním fondu muzea a vzácných 
starých tiscích. Přednáška bude doplněna 
praktickými ukázkami restaurátorských tech-
nik, které představí Jana Kovandová.

Přednášky se uskuteční vždy v 18 hodin 
v budově muzea. Vstup zdarma!

Regionální muzeum
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Nová muzejní budova
Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě se 
dostalo k jeho 135. výročí založení neobyčej-
ně významného daru – nové muzejní budovy. 
Na místě původního objektu v zadním traktu 
čp. 127 v Šemberově ulici, který byl již řadu let 
v havarijním stavu a nebylo možné jej využívat, 
vyrostla nová dvoupodlažní budova. V jejích 
útrobách muzeum nalezne potřebné depozitní 
prostory, pracoviště pro rozrůstající se činnost 
archeologa a nově také plně vybavenou kon-
zervátorskou dílnu, která rozšíří škálu aktivit 
muzea o restaurování a konzervování sbírko-
vých předmětů. 
Autorem projektu novostavby byla projekční 
kancelář BKN z Vysokého Mýta, výstavbu za-
jistila První litomyšlská stavební z Litomyšle. 
Investorem stavby byl Pardubický kraj. Ná-
klady stavební části dosáhly téměř 7 milionů 
Kč, vnitřní vybavení bylo pořízeno v hodnotě 
970 000 Kč. Slavnostní předání nové budovy 
Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě 
proběhlo v pondělí 25. září.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125
Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz
muzeum@muzeum.myto.cz
tel: 465 422 850 - 1

Školy

První den nového školního roku začal ve vy-
sokomýtských základních školách pro nové 
prvňáčky velice slavnostně. Do škol přichá-
zeli v doprovodu svých nejbližších a tam na 
ně čekaly nové paní učitelky, vyzdobené 
třídy a spousta dárečků. V základní ško-
le Jiráskova přivítali 46 prvňáčků. Do lavic 
knířovské základní školy poprvé zasedlo 22 
dětí.  Snad nejslavnostněji začal nový školní 
rok v základní škole Javornického. Tato škola 
bude v průběhu celého školního roku slavit 
sté výročí otevření. Sedmdesát čtyři nových 
prvňáčků bylo přivítáno velmi obřadně. Před 
školou na ně čekaly paní učitelky se staršími 
spolužačkami a hosty. Ředitelka školy Soňa 
Teplá všechny mile přivítala, představila tříd-
ní učitelky a hovořila o chystaných oslavách 

založení školy. Starosta města Bohuslav 
Fencl popřál dětem šťastný začátek škol-
ního roku. Každý prvňáček dostal krásnou 
šerpu s nápisem Prvňáček 2006 – 2007, sté 
výročí ZŠ Javornického. Pak si třídní učitelky 
odvedly své žáčky do učeben, kde na ně če-
kaly další dárečky. 

Milé překvapení přichystaly prvňáčkům 
pracovnice odboru životního prostředí 
Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. Děti 
obdržely papírové taštičky s dárky od žížaly 
Mejťandy, maskota třídění odpadů ve Vyso-

Začal nový školní rok 2006 - 2007
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Zveme vás na akce ke 100. výročí založení 
školy v měsíci říjnu.

3. 10.  
VYBÍJENÁ 4. TŘÍD 
pro ZŠ Jiráskova, ZŠ Knířov, Speciální 
základní školu a ZŠ Javornického

9. 10. – 14. 10.  
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 14. 10., 9 – 12 hodin
možnost prohlídky školní budovy, učeben 
a vybavení školy, provoz školních kroužků. 
Přijďte zavzpomínat na svá školní léta a 
podívejte se k nám. Budete vítáni!!!

kém Mýtě. Tyto taštičky dostali všichni vy-
sokomýtští prvňáčci. Se žížalou Mejťandou 
se děti naučí třídit odpad, čeká je celoroční 
soutěž ve sběru drobného obalového hliní-
ku „O poklad žížaly Mejťandy“ a soutěž ve 
sběru jogurtových kelímků „O nejdelší žížalu 
Mejťandu“. 
Všichni, kteří se na slavnostním průběhu 
prvního dne nového školního roku podíleli, 
měli nepochybně hezký pocit z rozzářených 
očí dětí. 

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Základní škola Javornického

27. – 29. 9. 2006 uskutečnila škola vzdě-
lávací zájezd pro učitele v projektu DVPP 
– Evropská unie do Bratislavy a Budapešti. 
Zájezdu se zúčastnilo 38 pedagogických 
pracovníků. Jejich poznatky a postřehy 
budou přínosem a konkrétním zpestřením 
výuky žáků. Byla to první vzdělávací akce 
v tomto školním roce, další čekají v prosinci 
a na jaře. Učitelé diskutovali o výuce a téma-
tech, která budou zapracovávat do Školního 
vzdělávacího programu naší školy, podle 
něhož začneme ve školním roce 2007/2008 
učit. 

Mgr. Soňa Teplá, 
ředitelka školy

Základní škola Javornického

Základní  umělecká škola  ve spolupráci 
s městem Vysoké Mýto pořádá při příležitos-
ti  Dne  stromů koncert  písničkářské dvojice 

MIROSLAVA PALEČKA  
A  MICHAELA  JANÍKA  
Koncert se uskuteční  
ve čtvrtek  19. 10.  v 19.00 hodin  
v sále Základní umělecké školy  ve Vysokém 
Mýtě.  
Vstupenky lze zakoupit  od 2. 10. 2006 na 
Městském úřadě Vysoké Mýto, odboru ži-
votního prostředí, III. patro, č. dveří 302. 
Jednotné vstupné 70 Kč.

Základní umělecká škola

Vážení rodiče, milí žáci,
přemýšlíte, pro jakou střední školu se roz-
hodnout po ukončení základní školy?  Neví-
te, z jakých studijních nebo učebních oborů 
si můžete vybírat? Na tyto otázky a celou 
řadu dalších vám odpoví reprezentativní  

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL, 
která se koná ve dnech 11. a 12. října 
v pěkném prostředí SOŠ a SOU technic-
kých oborů Skalka Česká Třebová. Pře-
hlídku můžete navštívit ve středu 11. října 
od 12 do 17 hodin a ve čtvrtek 12. října od 
8 do 17 hodin.
Na tuto reprezentativní Přehlídku středních 
škol vás zve odbor poradenství Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí.

Přehlídka středních škol
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Více než dvouleté úsilí, které stálo dost času a práce navíc, umožnilo, že Integrovaná střední škola 
technická ve Vysokém Mýtě byla zařazena do projektu UEFA v rámci celosvětové akce „Fotbal pro 
všechny“, která je především zaměřena na smysluplné trávení volného času mládeže. Ze stavebního 
hlediska se jedná o hřiště s hrací plochou 40 x 20 m s mantinely a povrchem z umělé trávy III. gene-
race. Tento typ je bezúdržbový, s možností celoročního využívání. Vzhledem k tomu, že hrací plocha 
bude osvětlena, prodlouží se možnost využívání také na večerní hodiny. Výstavba byla zahájena 4. 9. 
2006 a od konce října bude hřiště sloužit svému účelu. V roce 2006 bylo k realizaci tohoto projektu v 
České republice vybráno pouze deset lokalit, z nichž jednou se stalo právě Vysoké Mýto. Financování 
stavby bylo zajištěno sdruženými prostředky Českomoravského fotbalového svazu a UEFA, značnou 
částkou se rovněž podílí město Vysoké Mýto, Pardubický kraj, Irisbus Karosa a. s. a také škola.
Dodavatelem stavby je firma PROS s. r. o. Brno, která již několik  takových hřišť realizovala. Celková 
hodnota díla je téměř 3 miliony Kč. Výstavbou zařízení se výrazně zlepší podmínky pro sportovní čin-
nost žáků a studentů ISŠT  i studentů ubytovaných v Domově mládeže.
Vzhledem k výhodnému umístění mohou hřiště využívat také ostatní základní a střední školy ve městě. 
V odpoledních hodinách, večer a ve dnech pracovního volna bude hřiště, za předpokladu dodržení 
provozního řádu, přístupné pro sportovní oddíly a veřejnost. Pokud se v horizontu několika následu-
jících let podaří zajistit prostředky na zastřešení hrací plochy nafukovací halou, podstatně se zlepší 
podmínky pro širší využití díla.
Poděkování patří ředitelství ISŠT, zastupitelům města, managementu generálního ředitelství Irisbus 
Karosa a. s. Vysoké Mýto, bez jejichž spolupráce by nebylo možné projekt realizovat.

Jan Vlček

Další hřiště s umělým povrchem III. generace ve Vysokém Mýtě

Od 25. září
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ALEŠE KRÁTKÉHO
Praha

V neděli 1. 10. od 14.30 hod.
TRADIČNÍ POCHOD 
SE STANOVIŠTI NA TÉMA

25. 10. 
VEČER SVĚTEL
18.30 hod. na nám. Přemysla Otakara II.

26. - 28. 10. 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
VE VRANICÍCH
přihlášky v DDM

DDM Mikádo

Benefiční koncert
Sobota 7. října v 16.00
MARTA KUBIŠOVÁ
BENEFIČNÍ KONCERT
Chrám sv. Vavřince Vysoké Mýto
 
Vstupné: 150 Kč, rodinné vstupné 280 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto.
Pořadatel: Římskokatolická farnost Horní 
Jelení.
 
Česká křesťanská akademie místní skupina 
Vysoké Mýto pořádá přednášku
Jacquese C. Moliby
(pracovníka Akademie věd ČR)

SOUČASNÉ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY
12.10. v 18.30 v sále Základní umělecké 
školy.
Vstupné dobrovolné.

Církve
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Sbor Bratrské jednoty baptistů

V rámci oslav 80. výročí otevření modlitebny 
Bratrské jednoty baptistů budete mít mož-
nost vidět, jak vypadala naše církev dříve 
a jak vypadá dnes.
Od 8. do 15. října jsme pro vás připravili 
tyto akce (vstup na všechny je volný):

Neděle 8. 10. v 9.30 

NEDĚLE DÍKUVZDÁNÍ 

Pondělí 9. 10 v 16.00 

UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Workshop, při kterém si můžete sami vyrobit 
originální obrázky, květináče apod.

Úterý 10. 10 v 19.00 

BAPTISTÉ U NÁS A VE SVĚTĚ
- přednáška s diskusí. 
Přednáší předseda BJB Vladislav Donát.

Středa 11. 10. v 9.30 - 11.00 

KLUB MAMINEK
Pravidelné setkání pro maminky s malými 
dětmi.
  
Středa 11. 10. v 16.00  

TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU 
Hraje se ve dvoučlenných týmech.

Čtvrtek 12. 10. v 19.00 

IZRAEL V PROMĚNÁCH VĚKŮ 
Povídání s promítáním fotografií z cesty po 
Izraeli. Přednáší kazatel BJB Mgr. Vladimír 
Zeman.

Pátek 13. 10.  v 18.00 - 20.00 

EXIT
Pravidelné setkání mladých lidí.

Sobota 14. 10. ve 14.00 - 18.00 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Minulost i současnost baptistické církve ve 
Vysokém Mýtě. Jsme připraveni zodpově-
dět vaše dotazy.

Neděle 15. 10. v 9.30 

BOHOSLUŽBA, 
JAK JI ASI NEZNÁTE 
Pro ty, kdo obyčejně nechodí do kostela.
 
Dále ve školním roce nabízíme biblické 
vyučování zábavnou formou pro děti od 
druhé do deváté třídy ZŠ. Vyučování probíhá 
každou neděli (kromě první) v měsíci. Další 
informace: Michal Rousek 723 919 927.

Sbor Bratrské jednoty baptistů, Pražská 72, 
Vysoké Mýto
tel: 731 137 842, Vladimír Zeman

pořádá
přednášku Stevena Baxleye na téma:

JIDÁŠ: OBĚŤ NEBO ZRÁDCE?

Pohled na nově objevené Jidášovo evan-
gelium.

18. října v 18.00 hodin v M-Klubu Vysoké 
Mýto (bývalá divadelní šatna)
Po přednášce následuje beseda.
Informace na tel. 731 864 452
Vstup zdarma.

CÍRKEV V POHYBU

Církev Boží v Litomyšli
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Vychází 2. díl knihy 

CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI
Na začátku října vychází v nakladatelství OF-
TIS druhý díl knihy Jana Šuly, učitele ZŠ Ji-
ráskova ve Vysokém Mýtě, pod názvem Co 
na Řípu ještě nevěděli aneb od Václava III. 
po Ludvíka Jagellonského. Volně navazuje 
na předchozí první díl, který vyšel v nakla-
datelství OFTIS v listopadu minulého roku a 
setkal se s velice příznivým ohlasem. Kniha 
mapovala naši historii od příchodu Slovanů 
na naše území až po vymření Přemyslovců. 
Druhý díl pokračuje podobným stylem v lí-
čení našich dějin až do roku 1526, kdy na 
český trůn nastoupila dynastie Habsburků. 
Zachycuje tedy éru Lucemburků, období 
husitského hnutí, vládu Jiřího z Poděbrad a 
polské dynastie Jagellonců v čele českého 
státu. Autor opět ve dvaceti kapitolách čti-
vou, nenásilnou formou představuje nejvý-
raznější osobnosti a dějinné události tohoto 
období české historie. Spolu se zlínským 
kreslířem a ilustrátorem Radkem Steskou 
se snaží přiblížit je s určitým nadhledem i 
laskavým humorem. Každá z kapitol je do-
plněna originální ilustrací ve formě kreslené-
ho vtipu. Knížka je určena čtenářům všech 
věkových kategorií bez rozdílu vzdělání. 
Neklade si jakékoli vědecké či odborné am-
bice, chce pouze nenucenou, odlehčenou 
formou přispět k popularizaci a lepšímu 
poznání našich dějin. Ve stádiu příprav je již 
třetí část zamýšleného čtyřdílného pokračo-
vání, která by měla vyjít přesně za rok. Bude 
zachycovat další příběhy z naší historie až 
do počátku národního obrození.
Knihu Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Vá-
clava III. po Ludvíka Jagellonského je možno 
ve Vysokém Mýtě zakoupit od začátku října 
v Kuncově a Faltysově knihkupectví.

Redakce

Nová kniha

6. - 8. 10.
ŠITÍ MOKASÍNŮ
Víkendová dílna, během které si vyrobíte 
vlastní kožené boty - mokasíny,  zdobené 
a prošívané korálkovými ornamenty. Dílna 
je určena všem, kteří mají rádi neobvyklé a 
rádi vytvářejí a zkouší nové. 
Lektor: Matouš Vepřek, český indián. 

4. 11. 
TKANÍ NA KOLÍKOVÉM STÁVKU
Celodenní výtvarná dílna, ve které se sezná-
míte se základy staré textilní techniky, vhod-
né i pro velmi netrpělivé. Domů si odnesete 
několik koberečků, předložek, sedáků na 
židle apod. 
Dílna  pro všechny zájemce od 12 let. 
Lektorka: Soňa Křížová, lektorka výtvarných 
kurzů starých řemesel a textilních technik.

10. - 12. 11.
PLETENÍ KOŠŮ
Víkendová dílna seznamující s pletením z af-
rické liány pedigu i z vrbového proutí. Plést 
budeme bez formy, tedy z volné ruky.   
Lektorka: Zuzana Kovaříková z košíkářských 
dílen v Praze.

17. - 19. 11. 
POHYBLIVÉ  KNÍŽKY  
A  SAMOOBSLUŽNÁ  LOUTKOVÁ  
DIVADLA 
Druhá výtvarně-knihařská dílna, volně na-
vazující na dílnu jednoduchých knižních va-
zeb, která je přístupná i novým zájemcům a 
milovníkům papíru, knížek, pohyblivých ob-
rázků a loutkového divadla.  Pro  účastníky 
starší 12 let.
Lektorka: Hana Voříšková -  výtvarnice, lout-
kářka a učitelka výtvarného oboru ZUŠ.

více na www.raku.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904

Hliněná dílna na Újezdci
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informuje o svých projektech

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 
a denní stacionář
Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje 
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerhar-
ticích. Je určen pro trvalý pobyt částečně 
soběstačných seniorů či osob se zdravot-
ním postižením, z města Ústí nad Orlicí. 
V domě není 24hodinová služba. Mimo 
provozní hodiny, kdy je personál přítomen 
přímo v budově, drží pracovníci pohotovost 
a jsou k dispozici na zavolání signalizačním 
zařízením nebo telefonicky. Obyvatelé žijí 
v samostatných malometrážních bytových 
jednotkách. Zajištěna je komplexní péče. 

Při Domě pokojného stáří funguje denní 
stacionář, který nabízí denní pobyty čás-
tečně soběstačným seniorům a osobám 
zdravotně postiženým, kteří nemohou či ne-
chtějí být přes den sami doma. Pro klienty 
je ve stacionáři zajištěn dohled, stravování, 
program přizpůsobený jejich zdravotnímu 
stavu a náladě, dále odpočinek, pomoc při 
hygieně atd. Za poplatek nabízíme též svoz 
a odvoz klientů. 

Kontakt:
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Sokolská 68
562 04  Ústí nad Orlicí
tel.: 465 522 375, 731 402 341
www.uo.caritas.cz
dps.ustino@seznam.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

V prodejní Galerii Kateřina ve Vysokém Mýtě 
vystavují od pondělí 11. září do středy 12. 
října svá díla tři autoři. Keramické výrobky 
představuje Andrea Kubínová, oleje Milo-
slava Nievaldová, grafika pochází z dílny 
Jana Blahy.
Dále můžete shlédnout porcelánové výrobky 
Heleny a Petra Ladových či hrnečky Ludmily 
Švarcové a barevné smaltované nádobí s vese-
lými obrázky od Olgy Stecherové.
Určitě vás zaujme nevšední keramika s červe-
nou glazurou Marie Lamperové a šperky br-
něnské výtvarnice Hany Daňkové nebo nové 
kožené kabely.
Srdečně vás zveme k návštěvě.

Otevřeno:   
PO – PÁ 9 – 12, 13 – 17 hod.
SO  9 – 12 hod.

Galerie Kateřina

pořádá 14. 10. ve 20.00 hod.
v sále M-Klubu Vysoké Mýto

VINOBRANÍ
Ve spolupráci s Vinnými sklepy Znojmo.
Ochutnávka ročníkových vín. Nabídka pikant-
ních sýrů. 

K tanci i poslechu hraje Betl Band.

Předprodej vstupenek ve Vinárně Lyra.
Vstupné: 100 Kč

Vinárna Lyra

Úřad práce v Ústí nad Orlicí a společnost 
CC Systems a.s. pořádají dne 6. října od 
10 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí (přízemí) besedu na téma 
Systém péče o zdravotně postižené for-
mou pracovní rehabilitace. Cílem semináře 
je seznámit osoby zdravotně postižené 
(nejen vedené v evidenci úřadu práce) 
a zaměstnavatele s novou možností vzájem-
né spolupráce. Záštitu nad besedou převzal 
krajský ředitel Vzdělávacího institutu Jiho-
moravského kraje PaedDr. Grenar.

Úřad práce - beseda

Úřad práce v Ústí nad Orlicí
17. listopadu 1394
562 01  Ústí nad Orlicí

Oznámení o změně adresy
Od 1. 10. 2006 budou pracoviště 
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí:
Kontaktní místo státní sociální podpory

Detašované pracoviště Vysoké Mýto

přestěhovány na adresu:  
Žižkova ulice 272  - areál nemocnice, 
bývalý dětský pavilón Vysoké Mýto.

Omezení provozu výše uvedených pracovišť bude 
včas oznámeno.
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Po kratší přestávce zaviněné silnými dešťo-
vými přeháňkami, kdy byl vynechán závod 
v Kosicích, se kola hobby autocrossu opět 
roztočila na plné obrátky. Tentokrát jsme 
zavítali do nejvzdálenějšího místa v naší 
soutěži, do Poříčí nad Sázavou. Trať v Poříčí 
byla do roku 1989 dějištěm závodů Mistrov-
ství Evropy a její kopcovitý profil jí řadí na 
úroveň Nové Paky, která vyhovuje silným a 
rychlým závodním speciálům. Vysokomýtští 
jezdci se na tento závod opět dostavili v plné 
sestavě. Ve třídě do 1300 cm3 bojovali David 
Horáček a Jarda Hašek ml. a ve skupině do 
1 600 cm3 Matěj Rejman a Tomáš Marhold. 
Tento závod byl vypsán jako Mistrovství Čes-
ké republiky a Kosický pohár, kde všichni 
naši jezdci bojují o přední umístění. Ve třídě 
do 1 300 cm3 se v Poříčí n. Sázavou dařilo 
Davidu Horáčkovi. V rozjížďkách se umístil 
na prvním, druhém a pátém místě a postou-
pil přímo do finále. Jarda Hašek ml. takové 
štěstí neměl. Provázely ho technické potíže 
a musel absolvovat semifinálovou jízdu, ze 
které do finále taktéž postoupil. Finálová 
jízda byla doménou především speciálů je-
doucích výhradně Mistrovství České repub-
liky. V této jízdě David Horáček obsadil sed-

mé místo a Jarda Hašek ml. místo osmé. V Kosickém poháru, který se hodnotí samostatně, byl 
David Horáček druhý a Jarda Hašek ml. třetí. Dobrého umístění dosáhly také jezdci skupiny do 
1 600 cm3. Vysokomýtský Tomáš Marhold na Fordu Siestě skončil ve finále Mistrovství České 
republiky druhý a Matěj Rejman ze Rzů na Renaultu Clio dojel čtvrtý. V Kosickém poháru skončil 
Tomáš Marhold první a Matěj Rejman druhý.

Hobby autocross

Cvičení s Lenkou začíná 24. září v tělocvičně ISŠT (bývalé učiliště Karosy). 
Cvičení bude probíhat každou neděli.
Sudé týdny: 
aerobic 18.00 – 19.30 hod.

Liché týdny: 
kick box aerobic 18.00 – 19.00 
Začínáme aerobikem!
Na vaši účast se těší L. Zahrádková.

Aerobic pro mírně pokročilé každé pondělí ve Fitness style Lucie, 19.00 – 20.00 hod.

Sport
Aerobic
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Bazén

DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:
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13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.00 • 16.00 - 17.00 • 19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

12.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

12.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 14.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00

D í l č í  z m ě n y  m o ž n é !

Pavel Rouha - obchodní zastoupení ČSOB Pojišťovny, a.s. 
IČO 44403461.

Přízemí věže Pražské brány Vysoké Mýto

Zde můžete sjednat:
• životní pojištění

• úrazové pojištění
• pojištění odpovědnosti a majetku občanů

• komplexní pojištění automobilů
• cestovní pojištění

• pojištění podnikatelů a firem.
Mobil: 736 685 141

e-mail: pavel.rouha@obchod.csobpoj.cz

• VÝKLAD KARET – k řešení zapeklitých 
situací.
Kontakt: Eva Lipenská, tel.  605 705 053.

• Hledám ženy do týmu kosmetických 
poradkyň MARY KAY.
Bližší informace: 724 027 478.

• Hledám ženy, které zajímá kosmetika 
a líčení.
Bližší informace: 724 027 478.

Řádková inzerce
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 prodej: pondělí až pátek od 13.00 do 17.00 hod.
  sobota od 9.00 do 11.00 hod.

nabízí od 9. 10. do 31. 10. 2006

ZAHRADNICTVÍ STRAPINA
Vysoké Mýto

KROUHANÉ ZELÍ,

CIBULI NA USKLADNĚNÍ,

PAPRIKY A OSTAT. ZELENINU

HRNKOVÉ CHRYZANTÉMY, MACEŠKY

Zahradnictví Strapina, Choceňská 97/III
Vysoké Mýto, tel.: 465 424 848

PROMĚNYPROMĚNY
ÚČES – PLEŤ – LÍČENÍ

FOTO PŘED A PO

Bližší informace: 
724 027 478

Salónek Jana & Mary 
Vysoké Mýto

Entrevue 2006
Ohlédnutí za ...

Foto: Aleš Felgr
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Entrevue 2006
Ohlédnutí za ...

Foto: Aleš Felgr
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Entrevue 2006
Ohlédnutí za ...

Foto: Aleš Felgr
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