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Výlov - rybník Chobot
(Foto Zdeněk Havlíček)



LUKAVSKÝ Radovan (* 1. 11. 1919 Praha) 
- český herec
MÁNES Antonín (* 3. 11. 1784 Praha, 
† 23. 7. 1843 Praha) - český malíř a kreslíř 
období romantismu
ZRZAVÝ Jan (* 5. 11. 1890 Vadín 
u Havlíčkova Brodu, † 12. 10. 1977 Praha) 
- český malíř, grafik, ilustrátor a scénický 
výtvarník
OTTO Jan (* 8. 11. 1841 Přibyslav, † 29. 5. 
1916 Praha) - český nakladatel
OPLETAL Jan (* 31. 12. 1915 Lhota nad 
Moravou, † 11. 11. 1939 Praha) - český 
student medicíny, obě� nacistického teroru
NOVÁKOVÁ Teréza (* 31. 7. 1853 Praha, 
† 13. 11. 1912 tamtéž) - česká spisovatelka
JUNGMANN Josef (* 16. 7. 1773 Hudlice 
u Berouna, † 14. 11. 1847 Praha) - český 
národní buditel, jazykovědec, básník 
a překladatel
VEJVODA Jaromír (* 28. 3. 1902 Zbraslav 
u Prahy, † 13. 11. 1988 tamtéž) - český 
skladatel a kapelník dechových hudeb
KOMENSKÝ Jan Amos (* 28. 3. 1592 
Nivnice, † 15. 11. 1670 Amsterdam) 
- biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec 
a spisovatel
MELANTRICH ROŽĎALOVSKÝ 
z AVENTINA Jiří (* asi 1511 Rož�alovice, 
† 19. 11. 1580 Praha) - český tiskař 
a nakladatel
MOCKER Josef (* 22. 11. 1835 Citoliby 
u Loun, † 15. 11. 1899 Praha) - český 
architekt a stavitel-restaurátor
ZÁTOPEK Emil (* 19. 9. 1922 Kopřivnice, 
† 22. 11. 2000 Praha) - český atlet
LUX Josef (* 1. 2. 1956 Ústí nad Orlicí, 
† 22. 11. 1999 Seatle (USA)) - český politik
SVOBODA Ludvík (* 25. 11. 1895 
Hroznatín, † 20. 9. 1979 Praha) 
- československý generál a politik
KAREL IV. (* 14. 5. 1316 Praha, † 29. 11. 
1378 tamtéž) - český a německý král 
a římský císař z dynastie Lucemburků

Významné dny
 
 11. 11. Den proti drogám
  Den veteránů
 14. 11. Světový den bez aut
  Světový den diabetiků
 16. 11. Mezinárodní nekuřácký den
  Mezinárodní den tolerance
 17. 11.  Den boje za svobodu 
  a demokracii
 19. 11.  Světový den prevence týrání 
  a zneužívání dětí
 20. 11. Den industrializace Afriky
  Světový den dětí
 21. 11. Světový den televize
  Světový den pozdravů
 25. 11.  Mezinárodní den za odstranění
  násilí na ženách
 29. 11.  Mezinárodní den solidarity 
  s palestinským lidem

Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
z českých zemí vážící se k naší historii, literatuře, 
výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha 
dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do 
nich jednotlivé osobnosti zapsaly blahodárně, 
či neblaze. Kalendárium vám o nich poskytne 
základní údaje.
zdroj: www.libri.cz

Kalendárium
Listopad

v listopadu 2005
145. výročí narození
Otmar Vaňorný (* 12. 11. 1860, 
† 14. 1. 1947)
Překladatel Otmar Vaňorný se narodil 
v Rychnově nad Kněžnou. Po studiích na 
pražské univerzitě působil jako profesor kla-
sických jazyků na gymnáziích v Českých 
Budějovicích, v Praze, v Hradci Králové 
a v roce 1895 přišel do Vysokého Mýta. Kromě 
latiny a řečtiny vyučoval také filozofii, češtinu 
a němčinu. Už v 90. letech 19. století se O. Vaňor-
ný svojí statí Návrh pravidel českého hexametru 
(Naše doba, 1896) zapojil do literární diskuze 
k otázkám překladů antické literatury. V této sta-

Regionální  výročí
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POČÁTKY VYSOKOMÝTSKÉ POSÁDKY

Téměř půldruhého století bylo Vysoké Mýto posádkovým městem. Během té doby sem přicházeli 
vojáci různých odborností s různými zbraněmi, v souladu s během dějin se tu vystřídaly armády 
několika států. Některá z vojsk byla pro město přínosem, jiná mu zase způsobila hluboké rány, s nimiž 
bylo nutné se později obtížně vyrovnávat. Historie vysokomýtské posádky je tak neoddělitelně spjata 
s vývojem města, jehož tvář v 19. a 20. století vojáci utvářeli.
Stálá vojenská posádka se začala ve Vysokém Mýtě formovat už během 18. století. Až do druhé 
poloviny 19. století se však skládala z různě velkých, převážně jezdeckých oddílů, které byly ubyto-
vány po hospodách a měš�anských domech. První kasárny vystavělo město v letech 1830-1834 na 
nároží náměstí a Tůmovy ulice. V první polovině 19. století přibyly jako vojenské objekty ještě konírny 
v Tůmově a Komenského ulici, jízdárna na místě dnešních Havlíčkových sadů a vojenská strážnice na 
náměstí, odstraněná po požáru v roce 1838.
Po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 prošla rakouská armáda hlubokou reorganizací. V té době 
se také začala utvářet podoba vysokomýtské posádky, jejíž základ tvořily před první světovou válkou 
tři jednotky.
V roce 1869 byl založen zeměbranecký pěší prapor 30, z něhož byl po různých dislokačních a struk-
turálních změnách v roce 1898 zřízen zeměbranecký pěší pluk 30 Vysoké Mýto. Pro potřeby praporu 
– pozdějšího pluku – byly v roce 1885 vystavěny kasárny na Pražském předměstí v dnešní Vraclavské 
ulici u nádraží. V roce 1901 dostal pluk nový kasárenský komplex mezi ulicemi Žižkovou, Jiráskovou 
a Prokopa Velikého.
Ostrostřelecká hudba v roce 1882 oficiálně přivítala na vysokomýtském náměstí prapor myslivců číslo 
39 dislokovaný z Prahy. Myslivecký prapor byl brzy změněn na prapor pěchoty a položil základ nově 
tvořenému pěšímu pluku číslo 98. Jako trvalou základnu 98. pěšího pluku postavilo město v roce 1888 
kasárny s kancelářskou budovou a plukovní nemocnicí v dnešní Husově ulici ve směru na Litomyšl.
Od roku 1886 byl ve Vysokém Mýtě umístěn pluk číslo 2, jeden ze šesti rakouských zeměbraneckých 
hulánských pluků. Pro tuto jednotku postavilo město v roce 1890 kasárny v dnešní Husově ulici nad 
budovami 98. pluku. Později ještě přibyly konírny a jízdárny při cestě směrem na Luži.
I potom se vysokomýtská posádka rozrůstala. V roce 1910 přibyla zeměbranecká pěší brigáda 
a od července 1913 začala fungovat posádková nemocnice. Jako cvičiště využívali vojáci od roku 
1883 městské pozemky na Hartech. Střelnice s prachárnou byla v tomtéž roce zřízena při okraji lesa 
Dráby.

(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.)

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy

ti stanovil pravidla českého přízvučného hexa-
metru, která doložil praktickými ukázkami pře-
kladů. Po dlouhých přípravných studiích vydal 
v roce 1921 překlad Homérova eposu Odyssea 
a v roce 1926 překlad Iliady. První přízvuč-
ný překlad homérských eposů, překlad, ve 
kterém se spojují bohaté znalosti filologie 
s velkým básnickým nadáním, měl neobyčejný 
ohlas.Tím, že O. Vaňorný opustil doslovný pře-
klad a použil přízvučného hexametru, přiblížil 
klasická díla antiky soudobým čtenářům. Za 
své celoživotní dílo byl O. Vaňorný jmenován 
čestným doktorem filozofie Karlovy univerzity. 
Zemřel v r. 1947 v Praze. Jeho literární pozů-
stalost je uložena v Regionálním muzeu ve Vy-
sokém Mýtě.

5. výročí úmrtí
Jaroslav Strnad (* 3. 8. 1918, † 10. 11. 2000) 
Básník, prozaik a dramatik Jaroslav Strnad 
se narodil ve Vysokém Mýtě. Jeho studia na 
právnické fakultě přerušila válka. V roce 1942 
byl zatčen a internován v koncentračním tá-
boře v Dachau. Po válce dokončil studia práv 
a pracoval jako soudcovský čekatel v Chebu. 
V roce 1949 byl zatčen, avšak soudem zproš-
těn obžaloby. V roce 1950 byl znovu zatčen 
a po propuštění uprchl do Německa, později 
emigroval do Švýcarska, kde také v roce 2000 
zemřel. Jaroslav Strnad napsal celou řadu 
próz i divadelních her. Česky vyšly prózy Job, 
Prohry, Zrcadlení, Cesta do Damašku, Panopti-
kum a Pohádky. Za své celoživotní dílo obdržel 
Jaroslav Strnad v roce 1998 od prezidenta ČR 
medaili za zásluhy 1. stupně.
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Přečetli jsme za vás z jednání Rady města 
a Zastupitelstva města Vysoké Mýto:

Zastupitelstvo města schvaluje mj.:
• odkoupení obchodního podílu ve společ-
nosti Služby Vysoké Mýto, s. r. o. od KOBRA 
- CARGO, s. r. o. za cenu 100 000 Kč;
• koupi majetkového podílu druhého společ-
níka (Relax Centrum, s. r. o.) města ve spo-
lečnosti Sportcentrum VM, s. r. o. spojenou 
s vypořádáním věřitele (Dexterity, s. r. o.) za 
cenu 2 900 000 Kč.

Zastupitelstvo města vydává:
• vyhlášku č. 4/2005, kterou se mění vyhláš-
ka č. 4/2003 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění vyhlášky 
č. 3/2004.

Zastupitelstvo doplňuje:
• usnesení ZM č. 68/05 o skutečnost, že 
kromě již uvedených účelů může být dotace 
Vysokomýtské nemocnici po předchozím 
projednání a odsouhlasení městem použita
i na nákup zdravotního materiálu.

Rada města souhlasí mj.:
• s přijetím finančního daru ve výši 
15 000 Kč od firmy Dlažba Vysoké Mýto, 
s. r. o., Vysoké Mýto, na ekologické účely 
ve městě;
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
BIOGAS TECHNOLOGY, a. s., Pardubice, 
jako zhotovitelem akce „Zpracování projek-
tové dokumentace pro stavební povolení 
a výběrové řízení na dodavatele stavby 
akce: Výstavba fermentační stanice Vysoké 
Mýto“.

Rada města ukládá mj.:
• vedoucímu odboru územního plánování 
vyvolat reklamační řízení na akci rekonstruk-
ce stadionu - hlavní tribuna;
• stavební a dopravní komisi rady města 
projednat návrh na využití pozemků za 
bývalým pivovarem pro bytovou výstavbu 
(řadová zástavba, rodinné domy, bytové 
domy, bytové vily) dle zpracovaných návrhů 
studentů ČVUT Praha.

Rada města bere na vědomí mj.: 
• nabídku firmy KAROSA, a. s. Vysoké 
Mýto na odprodej obsazených bytů v ulicích 
Ležáků a Lidická a doporučuje ZM schválit 
další jednání.

Rada města jmenuje mj.:
• komisi pro hodnocení nabídky na zhoto-
vitele akce „Vodovod Vysoké Mýto - Vinice 
2. etapa“.

Rada města vydává:
• nařízení č. 5/2005, kterým se vymezu-
jí úseky silnic, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajiš�uje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada města doporučuje mj.:
• do příští rozpočtové změny na rok 2005 
zahrnout částku potřebnou na havarijní 
opravu střechy objektu bývalých šaten na 
plovárně.

Z jednání rady města a zastupitelstva

Dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994 
(jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů typu knížka, s vyznačenou platností 
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále o občanské průkazy typu karta 
vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti 
„bez omezení“.) Žádost o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám 
podat nejpozději do 30. listopadu 2005.

Informace z MěÚ
Upozornění na končící platnost občanských průkazů
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Milí pořadatelé kulturních, sportovních či jiných akcí,
Město Vysoké Mýto vydává každým rokem Přehled kulturních a sportovních akcí. Pokud máte 
zájem publikovat vámi pořádanou akci na rok 2006, neváhejte a zašlete informace o akci 
nejpozději do 31. 12. 2005.

Požadované údaje:

Jméno a adresa pořadatele, název akce, místo konání, datum konání.
Formulář je k dispozici v IC nebo na internetových stránkách města.
Uvedené informace zasílejte poštou nebo e-mailem:

Městský úřad
Michaela Kotrbová
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto
e-mail: michaela.kotrbova@vysoke-myto.cz

Tisová po silnici III/3179 před obec Hrušo-
vá, kde se napojí na místní komunikaci ul. 
Tisovská, vedoucí kolem cihelny „Kréta“. Po 
této komunikaci se ve Vysokém Mýtě napo-
jí zpět na původní trasu na silnici III/3576. 
Objíž�ka bude obousměrná. Touto změnou 
trasy nebudou obsluhovány následující za-
stávky: Tisová - Na Pekárce, Tisová - Zaháj 
a Vysoké Mýto - Vinice. Cestující z autobu-
sové zastávky Tisová - Na Pekárce budou 
obslouženi na zastávce Tisová - škola. Ces-
tující ze zastávek Tisová - Zaháj a Vysoké 
Mýto - Vinice mohou použít autobusu Vy-
soké Mýto - Vračovice - Jehnědí - Ústí nad 
Orlicí.

Od 17. října 2005 do 27. října 2005 se bu-
dou provádět stavební práce na opravě kry-
tu silnice III/31710 v úseku Tisová - Zaháj. 
Veškerá doprava mimo autobusů veřejné 
linkové dopravy bude z obce Tisová vede-
na po silnici III/3179 na křižovatku se silnicí 
II/317 v obci České Heřmanice. Po silnici 
II/317 bude dovedena přes obec Chotěšiny 
až na křižovatku se silnicí III/3576 v obci Vra-
čovice. Po silnici III/3576 se doprava navrá-
tí na původní trasu na křižovatce se silnicí 
III/31710. Objíž�ka bude obousměrná.
Autobusy veřejné linkové dopravy (linka 
700940) Česká Třebová - Řetová - Sloup-
nice – Vysoké Mýto budou vedeny z obce 

Zákonem č. 395/2005, který nabyl účinnosti dne 15. září 2005 je stanoveno, že občanské prů-
kazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. prosince 2003 nepozbývají platnost u občanů 
narozených před 1. lednem 1936 (jedná se o osoby starší 70 let), pokud není v těchto občan-
ských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. I tito občané však 
mohou požádat o výměnu občanského průkazu. Za výměnu občanských průkazu bez strojově 
čitelných údajů se správní poplatek nevybírá.
Dále upozorňujeme, že bez ohledu na věk, je nutné dodržovat také ustanovení §14 zákona 
o občanských průkazech, kde se mimo jiné uvádí, že „občan je povinen požádat o vydání no-
vého občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu, po nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela, po dni, kdy 
ohlásil změnu trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu“.

Uzavírka silnice III/31710 v úseku Tisová - Zaháj

Pro pořadatele kulturních a sportovních akcí.
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Dnes jsme požádali o odpově� na některé naše otázky vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu ve Vysokém Mýtě paní Romanu Vondřejcovou:

1. Mohla byste představit ve stručnosti váš odbor?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Vysokém Mýtě sídlí v ul. Jiráskova čp. 179, 
v bývalém hotelu Optimal. Zde má k dispozici celé první patro a svoji nelehkou práci tu vykonává 
třináct pracovníků. Odbor je rozdělen do dvou oddělení, v oddělení dávek sociální péče vyřizuje tuto 
agendu sedm pracovnic, v druhém oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže se touto agendou 
zabývá pět pracovníků. 

2. Když hovoříte o dávkách, můžete říci, jak se vlastně dělí a komu jsou určeny?
Dávky sociální péče se řídí zákonem č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb. se tento zákon provádí. Po splnění všech zákonem sta-
novených podmínek a v případě sociální potřebnosti lze poskytovat dávky sociální péče podle zákona 
č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů. Sociální péče zahrnuje zejména 
péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní 
pomoc, občany společensky nepřizpůsobené. Dále se v rámci sociální péče poskytují zejména peně-
žité a věcné dávky, výchovná a poradenská péče, ústavní sociální péče, péče v ostatních zařízeních 
sociální péče, pečovatelská služba, stravování, kulturní a rekreační péče, mimořádné výhody pro ně-
které skupiny občanů těžce zdravotně postižených. Je nutno ještě poznamenat, že pokud se jedná 
o dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany, je poskytnutí těchto dávek podmíněno zdra-
votním stavem žadatele, a proto je ve většině případů nutné posouzení zdravotního stavu posudkovým 
lékařem ČSSZ, případně doporučení příspěvku příslušným odborným lékařem. Tyto dávky slouží pře-
devším k překonávání některých problémů, které přináší nepříznivý zdravotní stav žadatele, jako jsou 
například problémy s dopravou, překážky při užívání bytu, nákladné pomůcky pro tělesně, sluchově 
a zrakově postižené občany. 

3. Měsíčně se na tyto účely vyplácejí značné finanční částky. Tyto prostředky město dostává od 
státu nebo vše financuje z vlastních zdrojů?
Ne, v žádném případě je město nefinancuje z vlastních zdrojů. Jedná se o dávky sociální péče 
vyplácené podle příslušných zákonů a tyto dávky obce vyplácejí v přenesené působnosti 
z rozpočtu státu. V praxi to znamená, že je město obdrží, na základě rozpočtových pravidel, 
prostřednictvím krajů, které tyto údaje předkládají ministerstvu. Schválený rozpočet na dáv-
ky sociální péče pro Vysoké Mýto je letos 28 750 000 Kč, do konce června 2005 bylo čerpáno 
16 618 759 Kč.

4. Nyní konkrétněji. Když někteří občané nakupují v obchodech na tzv. kartu, bez placení, co to 
vlastně znamená? 
Asi reagujete na zveřejněné informace v mediích, které informují o údajné nové formě vyplá-
cení nebo využívání dávek sociální péče, tzv. kartou. Z mého pohledu se však o žádnou novinku 
nejedná. Tento způsob byl u nás zaveden již v roce 1992 s cílem konkrétního využití sociálních 
dávek na nákup potravin sociálně slabým občanům. Při šetřeních jsme totiž zjistili, že někteří ob-
čané tyto peněžité dávky, vyplácené jim v hotovosti, zneužívali k jiným účelům, než pro které byly 
určeny. Proto jsme přistoupili k tomuto systému a velice se nám osvědčil. Musel být ale ukon-
čen v roce 2002 na základě doporučení z tehdejšího nadřízeného orgánu, tj. Okresního úřa-
du v Ústí nad Orlicí, z důvodu možné diskriminace příjemců sociálních dávek. V této souvis-
losti mi dovolte, abych uvedla ještě jednu variantu účelového poskytování sociálních dávek. 
Z přiznaných poskytovaných dávek sociální péče jsme v zájmu zajištění pravidelného stravování ne-
zletilých dětí také hradili např. stravenky ve školních jídelnách. I tento způsob byl velmi účelný, ale 
bohužel musel být rovněž ukončen. 

Rozhovor měsíce
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5. Mezi občany se hovoří o tom, že ve městě je spousta nových občanů romské komunity a že 
město obdrží za každou takovou rodinu milion korun. Co je na tom pravdy?
Vím, že se o tom mezi občany hovoří, ale z činnosti našeho odboru zase vím, že k žádnému radikálnímu 
nárůstu nedošlo. Romové zakládají manželské či družské svazky v poměrně nízkém věku, často si vybírají 
partnery ze Slovenska a mají rodiny s větším počtem dětí. Pak může vznikat opodstatněný dojem, že je 
v našem městě větší počet lidí romské komunity. Je ale také pravdou, že Romové se často a dlouhodobě 
navštěvují a za stávajícími obyvateli našeho města přijíždějí rodinní příslušníci třeba ze Slovenska. Pokud 
se však někdo rozhodne hostit u sebe doma své příbuzné, tak tato skutečnost nemá v žádném případě 
vliv na výši námi poskytovaných sociálních dávek. Pokud se mám vyjádřit o obdržených milionech za při-
stěhované rodiny, mohu vás ubezpečit že tato informace není pravdivá. Každý si to ostatně může ověřit 
i na internetu; příjmy tohoto druhu v rozpočtu opravdu nefigurují. 

6. Platí město některým z těchto občanů např. vstup na plovárnu? Tuto informaci jsem nedávno 
zaslechl…
Opět se jedná o fámu, která je pro mne až úsměvná. V žádném případě jsme žádnému žadateli 
o dávku sociální péče neuhradili nákup jakýchkoliv permanentek. K takovým účelům opravdu dávky 
sociální péče neslouží. Jiný je ovšem případ, kdy zaměstnavatelé ze svých fondů poskytují pracovní-
kům různé výhody, mezi nimiž může být i permanentka na plovárnu nebo do bazénu, a tu pak využívá 
pracovníkova rodina. 

7. Sociálně-právní ochrana dětí, tzv. SPOD, je další oblastí vaší činnosti. Mohla byste nám 
přiblížit tuto problematiku?
Na tuto otázku nelze odpovědět stručně, protože práce oddělení sociálně právní ochrany dětí 
se dotýká velmi citlivé oblasti lidského života. Pracovníci tohoto oddělení pomáhají dětem 
v nejrůznějších životních situacích. Zastupují děti v době, kdy dochází k rozpadu manželství ro-
dičů, kdy rodiče neplní svoje povinnosti nebo s dítětem jsou výchovné problémy. V praxi to zna-
mená, že sociální pracovník provádí šetření v rodině, v bydlišti dítěte, ve škole, ve zdravotnickém 
a školském zařízení, čímž získává informace o dítěti a jeho rodině, a dále spolupracuje s jinými státními 
orgány. Na základě požadavku soudu podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých a navrhuje 
opatření ve věcech jejich další výchovy. Je velice těžké rozhodovat o životě dětí. Navrhnout, zda dítě 
bude po rozpadu manželství vyrůstat u otce nebo u matky, když má rádo oba rodiče. Zda rodiče tak 
zanedbávají péči o své děti, že je nutné u nich navrhnout nařízení ústavní výchovy nebo dítě má tak 
závažné výchovné problémy, že rodiče nejsou schopni dál jej vychovávat. Pracovníci SPOD posky-
tují také poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám v jejich obtížných rodinných, soci-
álních a osobních situacích. V neposlední řadě zprostředkovávají i náhradní rodinou péči - osvojení 
a pěstounskou péči. Nejsmutnější případy, které sociální pracovníci musí řešit, je týrání dětí. Tady si 
neodpustím prosbu a jsem přesvědčena, že mluvím za všechny pracovníky našeho odboru. Chtěli 
bychom požádat širokou veřejnost, aby byla vnímavá ke svému okolí a pomáhala nejenom nám, ale 
především dětem. 

8. Pomáhají vám ve vaší práci sdělovací prostředky? Nevidí někdy tyto problémy poněkud 
černobíle?
Víte, ve sdělovacích prostředcích bohužel nikdy nesdělí celý životní příběh dítěte nebo mra-
venčí práci sociálních pracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, a nemohou tedy sdělovat dů-
vody, které je vedly k určitému rozhodnutí. Proto mohou média ukazovat naši práci zaujatě, 
tak, aby sledovanost jejich pořadu byla co největší. Bohužel jsme často svědky neobjektivního 
a neúplného poskytování informací a zaujatosti médií vůči státním orgánům. Žádný redaktor se 
ale nikdy v honbě za senzacemi a našimi údajnými chybami nezajímal o to, co bude s dítětem 
v budoucnu. Přitom o budoucnost ohrožených dětí nám jde především. Je pravda, že sociální pracov-
níci nejsou mediální typy a že jejich vyjádření někdy vyznívají nepřesvědčivě. Mrzí mě, že se veřejnost 
často na základě agresivní reportáže přikloní na nesprávnou stranu, ale naším hlavním úkolem není 
budovat mediální obraz sociální péče. Naším úkolem je zajiš�ovat kvalitní sociální péči s nejlepším 
vědomím i svědomím.

Paní vedoucí, děkuji vám za čas strávený při našem rozhovoru a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

Za redakci Vysokomýtského zpravodaje kladl otázky dr. Josef Mlíka

6



Královská věnná města po roce opět volila svou 
královnu. U příležitosti 700. výročí založení města 
Nového Bydžova bylo právě toto město poctěno 
uspořádáním volby královny na rok  2006. Připravit 
takovou akci není vůbec jednoduché. Zvláš� když 
se do města sjedou průvody královen ze všech 
devíti královských věnných měst v čele se svými 
purkmistry. Naše město zastupovala královna Eva 
Stříteská a místostarosta Martin Krejza. Samotný 
program připravili bydžovští divadelní ochotníci 
a svého úkolu se zhostili výborně, včetně role 
moderátorské. Ta byla v minulosti svěřována 
většinou profesionálům (např. Janu Čenskému). 
Celý večer se nesl v duchu motta – Z filmu do 
filmu. Soutěžící měly v první disciplíně s pomocí 
vybrané filmové postavy představit své město a 
sebe. Výběr byl velice pestrý a diváci v sále se 
dobře bavili. Druhá soutěžní disciplína byla volná. 
Viděli jsme tanec, scénky, slyšeli zpěv nebo hru 

na hudební nástroj. Už po této části soutěže mohli diváci určit, která ze soutěžících jim je nejsympa-
tičtější. Třetí disciplínu plnily všechny dívky společně před zraky diváků a samozřejmě pod dohledem 
přísné poroty. Představit si a z modelářské hlíny vymodelovat populární cenu Českého lva bylo velmi 
obtížné a výsledek tomu také odpovídal. Zvířátek se sešlo hodně – od ko�átek až po opravdové lvy, ale 
žádný z výtvorů se zadanému vzoru moc nepodobal. Na čtvrtou disciplínu nastoupila opět všechna 
děvčata na scénu, za nimi bylo filmové plátno a úkol byl zdánlivě jednoduchý. Z ukázky poznat film a 
jeho název napsat křídou na ta-
bulku a ukázat porotě. Drama 
soutěže vstoupilo do poslední 
fáze. Zpěvák Petr Muk svými 
šesti písničkami uvádí publi-
kum do varu. Už čtvrtá hodina 
programu je v plném proudu 
a všichni jsou zvědavi, jak to do-
padne. Všechny soutěžící dívky 
nastupují před plný sál bydžov-
ského divadla. Nejdříve je vyhlá-
šena  Miss sympatie. Z prvního 
velkého úspěchu se raduje dívka 
ze Dvora Králové. K vyhlášení 
celkové vítězky vystupuje na pó-
dium předseda poroty, primátor 
města Hradec Králové Otakar 
Divíšek, otevírá obálku a… „krá-
lovnou českých věnných měst 
na rok příští se stává Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem“. Nová královna usedá na trůn. 
Je dekorována a z rukou jednotlivých zástupců měst dostává dary. Seznámí se s právy, která může při 
své návštěvě v jednotlivých městech v průběhu roku uplatnit. Popřejme jí klidné panování. Budeme se 
těšit na její návštěvu ve Vysokém Mýtě. Evě Stříteské, vysokomýtské královně, poděkujme za výborný 
výkon a reprezentaci města.

Jeden z přítomných poddaných,
KVM Vysoké Mýto

Vláda věcí příštích je v rukou nové královny
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Pátek 11. 11. v 19.00   
TĚŽKÁ VÁHA
Širokoúhlé americké drama. Bývalý šam-
pión se vrací do ringu, aby riskoval  v zápa-
se na život a na smrt.
144 min. Mládeži přístupno. České titulky. 
Vstupné 69 Kč.

Úterý 15. 11. v 19.00   
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
Norsko-švédská komedie plná peripetií, dív-
čích půvabů, nadsázky a přiměřené erotiky.
Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve tří-
dě…
83 min. Od 15 let. Mluveno česky. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 16. 11. v 19.00   
LEGENDY Z DOGTOWNU
Americký sportovní film vychází ze skuteč-
nosti a zachycuje radikální změnu v oblíbe-
ném adrenalinovém sportu - skateboardin-
gu. Skateboarding se pro ně stal životním 
stylem.
107 min. Mládeži přístupno. 
České titulky. Vstupné 69 Kč.

Úterý 22. 11. v 19.00   
ŘÍŠE VLKŮ
Širokoúhlý francouzský napínavý kriminální 
thriller podle stejnojmenné knihy. V hlavní 
roli Jean Reno. Bývalý policista vyšetřuje 
brutální a záhadné vraždy tří žen.
130 min. Od 15 let. České titulky. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 25. 11. v 19.00   
ROMÁN PRO ŽENY
Podle stejnojmenné knihy Michala Viewegha 
natočil režisér Filip Renč nový český film.
100 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 2. 11. v 19.00   
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Americká romantická komedie vznikla na 
motivy úspěšného televizního seriálu Oča-
rovaný muž. Nudíte se? Začněte randit 
s čarodějkou!
102 min. Mládeži přístupno. České titulky. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 3. 11. v 19.00   
ŠTĚSTÍ
Širokoúhlý psychologický film z produkce 
ČR a SRN. Nový snímek scénáristy a reži-
séra Bohdana Slámy. Tatiana Wilhelmová, 
Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu o zá-
zracích obyčejných lásek.
107 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 4. 11. v 19.00   
MŮJ AUŤÁK BROUK
Komedie USA z prostředí populárních ame-
rických závodů sériových aut o úžasném 
malém autíčku s tělem brouka a srdcem 
šampióna.
101 min. Mládeži přístupno. 
Mluveno česky. Vstupné 64 Kč.

Středa 9. 11. v 19.00   
NESVATBOVI
Širokoúhlá americká komedie vypráví pří-
běh dvou přátel na život a na smrt, kteří mají 
kuriózního koníčka … Život je párty, tak to 
rozjedeme!
119 min. Od 12 let. České titulky. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 10. 11. v 19.00   
TEMNÉ VODY
Širokoúhlý horor USA a Japonska. Americ-
ký duchařský příběh s asijskou předlohou 
- děsivý příběh zraněné dětské duše. Jsou 
tajemství, která mají zůstat nevyřešena.
105 min. Od 15 let. České titulky. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Úterý 29. 11. v 19.00   
3:15 ZEMŘEŠ
Širokoúhlý horor USA. Příběh za strašidel-
ného domu, natočený podle údajně skuteč-
ných událostí.
90 min. Od 15 let. České titulky. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 30. 11. v 19.00   
ČTYŘI BRATŘI
Širokoúhlý americký akční thriller je i pře-
svědčivým psychologickým dramatem 
o synovské a sourozenecké lásce. Vrátili se 
domů, aby pohřbili mámu … a jejího vraha.
109 min. Od 15 let. České titulky.
Vstupné 59 Kč.

V prosinci 2005 uvidíte: 
• Noční hlídka • Příběh modré planety 
• Góóól • Jeskyně • Syriana • Doblba 
• Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště 
• Štěstí • Legenda o Zorrovi.

Filmový klub Vysoké Mýto uvádí
ve čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin
v Šemberově divadle

VLAK ŽIVOTA
(Train de vie)
Režie: RADU MIHAILEANU   
Scénář: Radu Mihaileanu
Kamera: Yorgos Arvanitis, Laureát Dailland
Hudba: Goran Bregović
Hrají: Lionel Abelanski (Šlomo); Rufus (Morde-
chai), Clément Harari (Rabbi), Marie-José Na-
tová (Sura), Agathe de La Fontaineová (Ester), 
Bruno Abraham-Kremer (Jankele), Michel Mul-
ler (Joši), Gad Elmaleh (Manzatu), Zwi Kanar 
(Lilenfeld), Serge Kribus (Schtroul), Johan Ley-
sen (Schmecht), Rodica Sanda Tutuianuová 
(Golda), aj.

Info: Téma holocaustu se v kinematografii ob-
jevuje velmi dlouho. Frekventované bylo z po-
chopitelných důvodů zejména v zemích posti-
žených nacistickou okupací. Z množství filmů, 
které se touto neradostnou kapitolou lidských 
dějin zabývají, je několik vskutku pozoruhod-
ných filmových děl (Wajdova Krajina po bitvě 
budiž zmíněna za všechny, jakožto transpa-
rentní příklad).

Filmový klub

Radu Mihaileanu se na-
rodil, jak ostatně jméno 
napovídá, v Rumunsku 
a vyrůstal v reálném so-
cialismu na Ceausescův 
způsob. V roce 1980 
odešel jako dvaadva-
cetiletý do francouz-
ského exilu, kde začal 
studovat film. Po shléd-
nutí Spielbergova filmu 

Schindlerův seznam (z roku 1993) začal praco-
vat na scénáři k filmu, kterým chtěl odpovědět 
na určitá klišé, jichž se z pochopitelných dů-
vodů americká produkce vyvarovat nemohla. 
Poslal scénář italskému herci Robertu Benigni-
mu, s nímž počítal do jedné z hlavních rolí. Ten 
však odmítl… a natočil svůj film Život je krásný 
(1997). Mihaileanu však vytrval a dobře udělal, 
protože se mu podařilo natočit mimořádné 
dílo. Jestliže jsem výše zmiňoval příklad kva-
litního filmového přepisu příběhu holocaustu, 
dovolím si připomenout Oscarem oceněné, a 
přesto poněkud doma nedoceněné dílko čes-
koslovenské kinematografie, skvostný Obchod 
na korze Almara Klose a Jána Kadára. Tam vi-
dím podobnost velikou a domnívám se, že by 
oba pánové, pokud by se tohoto filmu bývali 
dožili, měli velikou radost, že se našel tvůrce 
s odvahou uchopit látku tragikomicky. Mystifi-
kace působí vždycky silně, obzvláš� je-li skvěle 
zpracovaná. A to je příklad filmu Vlak života. 

Ten rozhodně stojí za vidění.
Jan Schejbal

Pondělí 21. 11. v 19.30
4. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav
Vítězslav Nezval: 
MANON LESCAUT 
Komorní úprava známého romantického příbě-
hu o lásce a zradě. Příběh Manon, která je zje-
vením unikavé krásy a ztělesněním mámivého, 
matoucího i mučivého ženství. Příběh rozmar-
né i rozmařilé bytosti, která hřeší nevědomky 
tak, jako my dýcháme.
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč.
Zbylé volné vstupenky zakoupíte v předprode-
ji od 1. 11. v Informačním centru MěÚ Vysoké 
Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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Před 180 lety, dne 4. října 1825, se uskutečnilo první české divadelní představení ve Vysokém Mýtě. 
Čtyři studenti A. V. Šembera, Antonín Spiegl, Jan Fikejz a František Diblík za vydatné pomoci místního 
řezbáře a malíře Václava Ignáce Zacha v sále hostince U Zlaté koruny (budova dnešního Městského 
úřadu) sehráli jednoaktovou hru německého dramatika A. Kotzebua v českém překladu V. R. Krameria 
Dům na silnici. V té době to byl vskutku odvážný a průkopnický čin, protože toto představení bylo 
sehráno přes výslovný zákaz městského magistrátu. Herci byli potrestáni pokutou 10 zlatých, proti 
policejnímu komisaři i mužstvu bylo zavedeno přísné vyšetřování. Byl vydán nový přísný zákaz, který 
znamenal na dalších dvacet let perzekuci divadelních aktivit ve Vysokém Mýtě. Až teprve v roce 1845 
skupina mladých nadšenců, studentů, řemeslníků a úředníků zahájila pravidelnou divadelní činnost, 
která prakticky pokračovala až do dnešní doby, a tak vytvořila dlouholetou tradici ochotnických diva-
del v našem městě. Za tuto dobu bylo ve Vysokém Mýtě sehráno nejméně 1150 her v 1750 předsta-

Připravujeme:
Čtvrtek 8. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT
EVY PILAROVÉ
Vstupné : 220, 210, 200, Kč.
Předprodej od 7. 11. 2005.

Úterý 13. 12. v 19.30
5. představení v předplatném
Alois a Vilém Mrštíkovi: 
MARYŠA
Vstupné : 200, 190 a 180 Kč.
Předprodej od 28. 11. 2005.

uvádí pohádkovou komedii
KAŠPÁREK 
V HASTRMANOVĚ ŘÍŠI
v neděli 27. listopadu ve 14.00 a 16.00 hod. 
na loutkové scéně, Litomyšlská ul., Vysoké 
Mýto.
 
Předprodej vstupenek od 21. listopadu 
v Informačním centru Městského úřadu ve 
Vysokém Mýtě a v den představení přímo 
v divadle Srdíčko.

Loutkové divadlo Srdíčko

uvádí slavnostní představení k výročí 180 let ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě. 
Ladislav Stroupežnický
NAŠI FURIANTI
Úprava textu a režie: Josef Víšo, Hudbu upravil: Pavel Zerzán, Hrají: herci spolku

Představení se koná 
v neděli 6. listopadu 2005 v 15 hod., v pondělí 7. listopadu 2005 v 19 hod. a v úterý 
8. listopadu 2005 v 19 hod. 
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Vstupné: 90 Kč. Předprodej v Informačním centru Městského úřadu. 

Divadelní spolek ŠEMBERA Vysoké Mýto uvádí ve spolupráci s M-Klubem Vysoké Mýto a s las-
kavým svolením pánů Svěráka a Smoljaka benefiční představení jevištního sklerotikonu 
 
ŠVESTKA
autorů Cimrman/Smoljak/Svěrák. Režie.: Vladimír Martinek. Hrají: herci spolku.
 
Představení se koná v pondělí 28. listopadu v 19.30 hod. v Šemberově divadle ve Vysokém 
Mýtě.
Vstupné: 80 Kč. Předprodej v Informačním centru Městského úřadu.
Veškerý výtěžek představení bude věnován ve prospěch konta PARAPLE.

Pomožte dobré věci a přij�te zapomínat s námi.

Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto

Výročí oslaví Naši furianti
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veních, na nichž se podílel úctyhodný počet 77 spolků a více než 1500 herců a hereček, 130 režisérů, 
30 divadelních výtvarníků a dekoratérů, 10 choreografů a 18 místních dramatických autorů. Tato čísla 
potvrzují, že ochotnické divadelnictví v celé novodobé historii tvořilo jednu z nejvýznamnějších částí 
kulturního života v dějinách Vysokého Mýta.
Divadelní spolky se také rozhodující měrou zasloužily o postavení samostatné divadelní budovy 
v našem městě. Dne 21. července 1924 odsouhlasila valná hromada Spolku pro zbudování a udržová-
ní divadla ve Vysokém Mýtě koupi zahrady Koláškova hostince Hvězda s tím, že zde bude vystavěna 
prozatímní budova pro divadlo a biografická představení. Základní kámen byl položen 5. října 1924. 
S velkým nadšením a obětavostí herců a občanů města byla budova podle návrhu stavitele Maška za 
750 tisíc korun postavena. Již 9. srpna 1925, za 10 měsíců od položení základního kamene, bylo nové 
divadlo slavnostně otevřeno hrou Princezna Pampeliška. Od tohoto slavnostního otevření Šemberova 
divadla uplynulo letos 80 let.
Třetí významnou událostí, kterou si v letošním roce také připomínáme, je znovuotevření Šemberova 
divadla před 10 lety po provedené rozsáhlé opravě a rekonstrukci. Slavnostní předání divadla do uží-
vání vysokomýtské veřejnosti se uskutečnilo 17. a 18. listopadu 1995 dvěma galavečery, na kterých 
účinkovaly všechny vysokomýtské amatérské soubory.
Tyto tři významné události chtějí připomenout vysokomýtští ochotníci uvedením veselohry Ladislava 
Stroupežnického Naši furianti. Divadelní spolek Šembera pro tuto slavnostní příležitost nastudoval naši 
asi vůbec nejnárodnější hru, která se stala symbolem národní tradice a základem českého moderního 
divadla. Svou velikostí a významem lze Naše furianty přirovnat k Prodané nevěstě, která stejné místo 
zaujímá v české opeře.
Jak sám autor v podtitulu hry uvádí, je ve hře zachycen „obraz života v české vesnici“. Tento obraz je 
věrný, v pravdě realistický. Právě premiérou Našich furiantů byl odstartován zápas o prosazení realis-
mu na českých jevištích. Premiéra se konala v Národním divadle 3. května 1887. Od té chvíle se stala, 
spolu s Jiráskovou Lucernou a Maryšou bratří Mrštíků nejčastěji studovanou hrou Národního divadla 
v prvním století jeho existence. Velké obliby dosáhla tato hra i u ochotnických i profesionálních soubo-
rů. Stroupežnického Naši furianti již téměř 120 let baví generace diváků. Zároveň však každé předsta-
vení této hry má v sobě větší či menší dávku satiry na veřejné poměry. Takto spolehlivě tímto směrem, 
někdy i proti záměrům inscenátorů, nepůsobí žádná jiná česká hra. 
Divadelní spolek Šembera nastudoval tuto klasickou veselohru v modernější inscenační úpravě s po-
užitím lidových písní. Na novém provedení se podílí téměř padesát osob. Lidové písně upravil Mgr. 
Pavel Zerzán. Hudbu nacvičil a orchestr řídí Pavel Karlík, scénu vytvořili Zdeněk Culka a Viktor Čáp, 
kostýmy Marie Jiskrová, text sleduje a představení řídí Marcela Vaňásková. V režii Josefa Víši hrají: 
J. Havel, P. Vtípilová, Z. Culka, R. Matoušek, B. Fencl, M. Švadlenová, P. Stupecká, M. Kašpar, J. Víšo, 
M. Jiskrová, V. Doležal, L. Rolečková, M. Bezdíček, P. Klofanda, K. Fenik, V. Steinfeld, J. Navrátilová, 
A. Vondráčková, K. Jiskra, A. Nechala, M. Kotrbová, P. Ryška, J. Kačírek, Muzikanti P. Karlík, P. Zerzán, 
V. Vích a. J. Mlíka, dále děti, vesnická chasa, sousedé.
V úvodu slavnostních večerů 
připomene PhDr. Jan Klíma 
dosavadní historii i součas-
nost vysokomýtského ochot-
nického divadla. 
Srdečně zveme všechny 
příznivce vysokomýtského 
ochotnického divadla na 
tři slavnostní představení 
Našich furiantů, která se ko-
nají 6., 7. a 8. listopadu 2005 
v Šemberově divadle. Přij�te 
už také proto, že od posled-
ního uvedení této klasické 
veselohry ve Vysokém Mýtě 
v roce 1975 uplynulo již ce-
lých 30 let.

Josef Víšo
Poslední uvedení hry ochotníky ve Vysokém Mýtě z roku 1975.

Foto je z archivu Divadelního spolku Šembera.
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KOSMETICKÁ PÁRTY 
Ve čtvrtek 10. listopadu v 17.30 hod. - M-Klub
Kosmetické poradkyně vám ukáží, jak pečovat 
o svou ple�, jak se líčit. 
Čeká vás zajímavý program, vyzkoušení kos-
metických přípravků i výhodné nakoupení 
dárečků na Vánoce. 
Jedna z účastnic získá bezplatnou poukázku 
na proměnu své vizáže. 
Vstupné: 20 Kč.

Jazykové kurzy 
M-Klub nabízí od listopadu 2005 otevření 

KURZU ŠPANĚLŠTINY.
Jedná se o odpolední kurz určený pro začáteč-
níky a mírně pokročilé. 
Výuka bude probíhat do dubna 2006 v rozsahu 
2 vyučovacích hodin týdně.

Dále přijímáme přihlášky do těchto 

HUDEBNÍCH KURZŮ: 
kytara, klávesové nástroje, 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. 

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 hod. v trvání 8 lekcí. 
Oba kurzy se otevřou pouze při dostatečném 
počtu účastníků.

M-KLUB
Kurzy

Obor: 
NÁRODY SVĚTA
Přednášky se konají vždy ve středu v M-Klubu 
Vysoké Mýto od 15.30 do 17.30 hod.

2. listopadu 
THAJSKO, ČÍNA
Přednáší: Ing. Miloslav Soušek

16. listopadu 
MIMOEVROPSKÝ SVĚT
hlavní etnické skupiny, jejich jazyky, kultury 
a zvyky. 
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma
Vstupné na jednotlivou přednášku: 50 Kč. 

Univerzita volného času

Přednáška

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

K tanci a poslechu hraje EXPRES COMBO,
řídí Jan Klíma, zpívá Marcela Klímová.
Doktor Swing povzbudí váš krevní oběh
v sobotu 26. listopadu v 19.30 hod.
ve společenském sále M-Klubu ve Vysokém 
Mýtě.
Vstupenku v ceně 60 Kč dostanete u pokladny 
v předsálí před začátkem večera.
Občerstvení zajištěno.

SWINGOVÝ VEČER
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VYSOKOMÝTSKÁ KNIHOVNA 
MÁ NOVÉ LOGO

Týden knihoven na počát-
ku minulého měsíce začal 
slavnostním křtem nové-
ho loga Městské knihov-
ny. Městská knihovna ve 
Vysokém Mýtě doposud 
nepoužívala žádné logo 
ve speciálním grafickém 

provedení, které by  se stalo při důsledném 
používání základem jejího jednotného vizuá-
lního stylu. Nové logo Městské knihovny se 
graficky odvolává jak na knihu, tak na moud-
rost (symbol sovy) a tři vysokomýtské  věže 
pak přibližují sídlo Městské knihovny. Při tvor-
bě nového loga jsme se nejvíce zaměřili na 
výraz sovičky, která je na obrázku dominant-
ní. Nelehkého úkolu se ujal známý ilustrátor 
dětských knih Adolf Dudek a my společně 
s ním věříme, že se nové logo bude našim 
čtenářům líbit. Sovičku jsme 3. října s dětmi 
z občanského sdružení Berenika pokřtili  jmé-
nem Rozárka…

Přednáška
15. listopadu v 18 hodin
JAK SE SNÁZE DOMLUVIT
ŘEČ TĚLA
Přednáší ing. Glorie Schwarzová.
Neverbální projevy „řeči těla“ - gesta, posto-
je, mimiku i další projevy vnímáme i činíme 
většinou podvědomě. Většina z nás přemýšlí 
nad tím, co chce říct, ale jen málokdo se sou-
středí na své neverbální projevy. Neverbální 
projevy z uvedených důvodů mohou o nás 
vypovědět více, než bychom si většinou přáli. 
O tom, která gesta je vhodné použít, a která 
ne, je třeba přemýšlet a případně je i tréno-
vat…
Vstupné dobrovolné.

Výstava
HASTRMANOVA KOMŮRKA
Výstava výtvarných prací a výrobků žáků vy-
sokomýtských mateřských a základních škol, 
Speciální školy,  občanského sdružení Bere-
nika a Dětského domova v Přestavlkách.

Prodejní výstava keramických „hrnečků na 
dušičky“,  jejichž zakoupením přispějete dě-
tem v Dětském domově v Přestavlkách, které 
hrnečky vytvořily. 

Zajímavé tituly z novinek Městské 
knihovny
 
Naučná literatura
Josef Zentrich: Apiterapie
Marcela Kolomacká: Lásky slavných žen
Karel Pacner: Vyzvědačky pod rudou 
hvězdou
Nicolas Vanier: Dítě sněžných plání

Beletrie
Vlastimil Vondruška: Prodavači ostatků
Dan Brown: Digitální pevnost
Henry Denker: Chybná diagnóza
Irena Obermannová: Nezavěšujte se
Norman Mailer: Duch děvky 1

Literatura pro děti
Michal Nesvadba: Michal ze školky 2
To nejlepší z večerníčků
Věra Krumphanzlová: Knížka pro chytré děti
Gerit Kopietzová: Únos vlaku

Hastrmanova komůrka

Takto to u nás vypadalo koncem října…
Na vaši návštěvu se  těšíme v nově vymalovaných 
prostorách, opět zaplněných knížkami, od 1. listo-
padu 2005.
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23. 10. -  18. 11.
Tomáš Diblík: 
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POHLEDY
V pořadí již čtvrtá samostatná výstava  ob-
razů vysokomýtského rodáka a malíře, mj. 
autora oblíbených akvarelů s tematikou vy-
sokomýtské architektury, v roce 2001 oce-
něného výroční cenou Města Vysoké Mýto 
za výtvarný počin.
Výstava se koná v rámci cyklu Světy, který 
vzniká ve spolupráci se společností ECO-
TEX.
Vernisáž proběhla v neděli  23. 10. ve 14 
hodin.
Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pon-
dělí a úterý 9-12, 13-16 hod., do 18. listo-
padu.

Na prosinec Městská galerie připravuje 
druhý díl svého výstavního cyklu Vánoce 
v galerii II, ve kterém každoročně předsta-
vuje jeden tematický výběr  ze svých depo-
zitářů.  Letos zpřístupní pod výstavním titu-
lem Krása je ctnost svou velmi významnou 
sbírku aktů a dalších výtvarných děl, která 
jsou holdem ženské kráse. Letošní Vánoce 
v galerii začnou na Mikuláše, 5. prosince, 
a skončí na Tři krále, 6. ledna. 

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemys-
la Otakara II. 24, 566 01 Vysoké Mýto
galerie@myto.cz, 465 483 374

Městská galerie

Tomáš Diblík: Litomyšlská brána
Olej, sololit, 2004

ve spolupráci s náboženskou obcí Církve čes-
koslovenské husitské ve Vysokém Mýtě
si vás od 13. listopadu 2005 do 15. ledna 
2006 dovoluje pozvat na výstavu

ROUBENÉ SKVOSTY 
Z PODKARPATSKÉ RUSI 
Ve třicátých letech 20. století byla do Čech 
převezena šestice dřevěných kostelů, převáž-
ně z tehdejší Podkarpatské Rusi, které dodnes 
slouží svému účelu a zároveň jsou překrásným 
dokladem lidové architektury minulých staletí. 

Těchto šest kostelů se dnes nachází v Praze, 
Hradci Králové, Dobříkově u Vysokého Mýta, 
Blansku a Kunčicích pod Ondřejníkem. A právě 
kostelík v Dobříkově a nedávné restaurování 
jeho ikonostasu nás přivedl na myšlenku vy-
tvořit výstavu o těchto šesti „Karpatských dra-
hokamech“. Jsou to doklady šikovnosti a zruč-
nosti minulých generací a postoje prostých lidí 
ke křes�anské víře. Výstava bude zaměřena 
především na způsob přenesení těchto koste-
lů, jejich znovuotevření na novém místě a jejich 
další využívání až do současnosti. Opomenuta 
nezůstane ani historie kostelů na původním 
místě a důvody, proč byly přesunuty. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 
13. listopadu 2005 od 14 hodin. Její sou-
částí bude vystoupení pěveckého sboru 
s přednesem ukrajinských písní. Účast na ver-
nisáži přislíbili zástupci velvyslanectví Ukrajiny 
v Praze.

Regionální muzeum
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CESTOVATELSKÝ 
FESTIVAL OKOLO SVĚTA II
týdenní cyklus zeměpisných přednášek, zamě-
řený na život lidí v různých koutech světa
ve dnech 21. – 25. listopadu 2005.

21. 11. – Podkarpatská Rus – O životě na Pod-
karpatské Rusi nejen v dobách první Českoslo-
venské republiky budou přednášet členové 
Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.
22. 11. – Mongolský Olgoj Chorchoj a di-
voký muž Almas. Přednáška s promítáním 
a diapozitivy českého záhadologa a kryptozo-
ologa ing. Ivana Mackerleho, který drží světové 
prvenství nejen v hledání a výzkumu tajemného 
červa Olgoje Chorchoje.
23. 11. – Keňa od Victoriina jezera k Indic-
kému oceánu – J. Sobotková a M. Prynych 
budou hovořit o svém pobytu v této africké 
zemi. Po přednášce budou poprvé v Čechách 
promítány filmy choceňského cestovatele La-
dislava Kořínka-Broma Dr. Livingstone, že ano 
a Afrika zpívá a tančí. 
24. 11. – Antarktida - Začátkem letošního roku 
proběhla první část výstavby české polární 
stanice na Antarktidě. Expedice měla s sebou 
navíc reportéra National Geographic Hynka 

Adámka. A právě ten seznámí posluchače se 
svými bezprostředními zážitky z Antarktidy.
25. 11. – Život ve Vietnamu – cesta z jihu na 
sever. Povídání cestovatele a fotografa Petra 
Sobka o každodenním životě na různých mís-
tech vzdáleného Vietnamu.
 
Přednášky se uskuteční v Regionálním muzeu 
ve Vysokém Mýtě v uvedené dny vždy od 18 
hodin. Vstupné je 25 Kč. 
Kapacita přednáškové místnosti je omezena na 
40 míst.
Změna programu vyhrazena.

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

Otevírací doba muzea: 
út - pá 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
so, ne 9.00 - 12.00 13.30 - 17.00

V říjnu jsme přivítali děti z mateřských škol na našem novém sportovišti. Na školním hřišti při 
ZŠ Jiráskova u Penny marketu se vystřídaly všechny vysokomýtské školky. Po dvakrát (5. října 
a 11. října) se tu konalo sportovní dopoledne plné her a soutěží, které si pro malé předškoláky 
připravili jejich starší kamarádi – žáci I. stupně a také pedagogové naší školy.
Děti si pro malé sportovce připravily nejen jednotlivá sportovní stanoviště, ale také se o své 
malé kamarády bezvadně postaraly při plnění jednotlivých disciplín. A tak mohli malí školáč-

ci vyzkoušet svůj postřeh, rychlost, 
hbitost, ale i šikovné ruce. Dokázali, 
že se nebojí ani ve strachovém pyt-
li, obstojí v běhu přes překážky, či 
zasáhnou míčem kroužky zavěšené 
na fotbalové bráně. Hravě si poradili 
také s lovem rybiček a závodem ná-
kladních automobilů.
Jelikož i sluníčko drželo dětem pal-
ce, všechny zvítězily. Po sportovním 
klání všichni sportovci spokojeně od-
cházeli s medailí na krku a sladkostí 
v ruce zpět do svých domovských 
mateřských školek a těšili se na další 
podobné setkání. 

Školy
Sportovní den malých školáčků na ZŠ Jiráskova
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Základní umělecká škola Vysoké Mýto pořádá k 60. výročí svého založení
KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ A HOSTŮ
Začátek ve čtvrtek 10. 11. v 19.30 hod. v sále ZUŠ.

V rámci oslav 60. výročí se koná v úterý 29. 11. v 17.00 hod. v sále ZUŠ
RODINNÝ KONCERT,
na kterém si zahrají rodinné kapely a seskupení žáků školy.

Základní umělecká škola

Paní ředitelko, vaše škola si v těchto dnech připomíná 60. výročí svého založení.
Jak toto období prožíváte?
Pracovně. Připravujeme koncerty k oslavám tohoto výročí, na které všechny srdečně zvu. Vedle 
toho se samozřejmě věnujeme běžné školní a umělecké práci.

Jak se proměnila škola během těch 60 let a co naopak zůstalo stejné?
Škola začínala ve velmi skromných podmínkách, které se postupně, díky úsilí jejích zaměst-
nanců, krok po kroku zlepšovaly. Zpočátku byla pouze školou hudební. Nyní se už po mnoho 
let vyučují čtyři obory – hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. K největšímu zlepšení 
podmínek pro naši práci došlo po roce 1990, kdy škola získala budovu bývalého vojenského 
kasina, jehož prostory byly zrekonstruovány pro potřeby výuky. Velmi důležitý je pro nás krásný 
koncertní sál, který hraje nezanedbatelnou roli v kulturním životě města. Naši školu dnes navště-
vuje přes 800 žáků, což nás řadí mezi největší ZUŠ v kraji. A co zůstalo stejné? Určitě zaujetí 
učitelů pro práci s dětmi a rozvíjení jejich talentu.

Kromě ředitelské práce vykonáváte již řadu let funkci předsedkyně Krajské umělecké rady, 
předsedkyně pěvecké sekce Ústřední umělecké rady a zastupujete základní umělecké 
školy pardubického kraje v radě Asociace ZUŠ. Díky tomu máte možnost navštěvovat 
školská zařízení i v zahraničí. Jak vidíte naše školství po těchto zkušenostech?
Necítím se kompetentní posuzovat školství jako takové, ale co se týče školství uměleckého, 
máme se všude čím chlubit. Jeho propracovanost, víceoborovost a dosažitelnost pro široký 
počet dětí nám v zahraničí skutečně závidí. To neznamená, že nemáme žádné rezervy. Většina 
rezerv ale končí u finančních možností.

V čem vidíte hlavní význam základních uměleckých škol?
Tyto školy dávají základní znalosti a dovednosti v uměleckých oborech, rozvíjejí talent 
a schopnosti dětí, čímž otevírají cestu vedoucí u některých až k profesionálnímu uplatnění. 
Nezanedbatelným významem je však přeměna a kultivování hodnotových měřítek dětí, jejich 
obohacení o zážitky tvorby, zážitky citové. Umělecké vzdělání vede k harmonickému roz-
víjení osobnosti dětí, ke zdravé sebejistotě poznání sama sebe. A také k návyku soustavné 
a cílevědomé práce. Je známo, že děti, které procházejí ZUŠ, nemají takovou tendenci propadat 
drogové závislosti, alkoholismu, beznaději a dalším negativním civilizačním jevům.

Jistě máte kontakty i s jinými školami v republice. Jaké jsou ve srovnání se ZUŠ Vysoké 
Mýto?
Díky svým funkcím mám skutečně možnost nahlédnout do mnoha škol po celé republice. Ne-
chci, aby to znělo jako sebechvála, ale mohu skutečně odpovědně říct, že naše škola nejen 
svými prostorami, počtem dětí, ale i kvalitou výuky patří k velmi dobrým školám.

Rozhovor s ředitelkou Základní umělecké školy Vysoké Mýto 
Ivanou Lukášovou
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To se projevuje i v účasti a výsledcích každoročních soutěží ZUŠ. Prostory naší školy, spolu-
práce s Domovem mládeže a hlavně profesionalita, nadšení a obětavost pedagogického sboru 
a ostatních zaměstnanců školy umožňují také každoročně ve Vysokém Mýtě pořádat krajská 
a celostátní kola těchto soutěží.

Jaká jsou vaše přání do budoucna?
Práci ředitelky vykonávám už dvacátým prvním rokem, což je vlastně víc než jednu třetinu exis-
tence školy. Mám radost, že se za tuto dobu škola dočkala důstojných prostor a má i stabilní 
kvalifikovaný  pedagogický sbor. Mým přáním je, aby vychovala ještě mnoho absolventů a dala 
mnoha dětem i jejich rodičům krásné zážitky. To je největší odměna pro nás pedagogy. Pro mě 
osobně je největší radostí, po vší té organizační a ředitelské práci, zazpívat si se svými žáky. 

V polovině prázdnin vyšlo v brněnském nakladatelství In-
dies records nové autorské album vysokomýtského mu-
zikanta a pedagoga Jiřího Vedrala. Je trochu s podivem, 
že ačkoli se v renomovaných hudebních časopisech 
ústy hudebních kritiků dočkalo velice příznivých ohlasů, 
v našem městě je tak trochu příslovečně ticho po pěšině. Že o 
něm, kromě několika málo zasvěcených, málokdo ví, je možná 
i zásluhou místní nejmenované prodejny hudebních nosičů, 
která „tak nějak“ o ni neprojevila zájem, protože prý se zmí-
něným nakladatelstvím nespolupracuje. Důvod určitě veskrze 
pohodlný.
Touto deskou, na které si odpočinul od svých stálých spolu-
hráčů (své ženy a kapely Muziga) si Jiří Vedral splnil svůj sen 
– natočil písně (melodie i texty), které si několik let prozatím 
trpělivě ukládal do šuplíku, a čekal, až přijde jejich pravý čas. 

Ten te� konečně přišel. Objevilo se zralé album zralého autora, skladby obdivuhodně svěží i filo-
zoficky zahloubané, písně ovlivněné jazzem, swingem, latinskoamerickými rytmy, stejně tak jako 
nádherné folkové balady či písně s rockovým spodkem. To vše 
v udivující jednotě a souladu. Zmínku zaslouží rovněž autoro-
vy texty, plné nadhledu, životních postřehů, osobních vyznání, 
ironie i skepse, ale také i – Jiří mi snad promine – jakési životní 
moudrosti.
Proč se deska Bueno tak vydařila? Protože se opírá o osobité 
písničky, perfektní a nápaditá aranžmá, vynikající výkony jed-
notlivých muzikantů (mezi nimi např. i známého pražského klá-
vesisty, skladatele a aranžéra Zdeňka Zdeňka), moderní a ne-
otřelý zvuk, ale hlavně o přítomnost muzikantské radosti, která 
z alba doslova čiší. Jsem často mezi prvními, kteří sledují vznik písní J. V. od jejich prv-
ních pracovních verzí až po výslednou podobu. Vím tedy, kolik práce a umu v sobě nosí. 
Až tedy na toto album narazíte (třeba se ten zázrak stane i ve Vysokém Mýtě), neváhejte 
a kupte. Nebudete litovat. Jiří Vedral je opravdový profesionál a já jsem čím dál tím víc rád, že jsem 
část jeho hudební cesty – i když je to už hodně dávno – mohl kráčet s ním.

Jan Šula

Nad novým autorským albem Jiřího Vedrala...

Jiří Vedral - Bueno, Indies records, 
červenec 2005

17



V prvních listopadových dnech vychází 
v nakladatelství OFTIS kniha Co na Řípu 
ještě nevěděli aneb od praotce Čecha k Vá-
clavu III., jejímž autorem je učitel Základní 
školy Jiráskova ve Vysokém Mýtě Jan Šula. 
Kniha mapuje naši historii od příchodu Slo-
vanů na naše území až po konec přemys-
lovské dynastie.
Ve dvaceti plynule na sebe navazujících 
kapitolách autor čtivou, populární formou 
představuje nejvýraznější osobnosti a dě-
jinné události této éry české historie. Kniha 
se snaží přiblížit je s určitým nadhledem 
i humorem, k čemuž určitě přispívá i dvacet 
ilustrací ve formě kresleného vtipu věnova-
ných každé z kapitol.
Knížka je určena čtenářům všech věkových 
kategorií, stejně tak jako čtenářům v oblasti
naší historie více i méně poučeným a vzdě-
laným. Cílem této knihy je tedy nejen připo-
menout a doplnit známá historická fakta na-
šich dějin, ale současně i zobrazit tato fakta 
trochu jinak, než tomu v seriozních vědec-
kých studiích bývá obvykle zvykem.
Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se 
nejedná o publikaci vědeckou a odbornou, 
ale o populárně-naučné dílko, které se o po-
znání naší historie poctivě snaží a chce ji tak 
přiblížit co nejširší veřejnosti. 
Knihu je možno v našem městě zakoupit 
v Kuncově knihkupectví.

Redakce

Vychází kniha Jana Šuly

Místní skupina ČČK Vysoké Mýto pořádá 
besedu z cyklu
ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
ve čtvrtek 10. 11. v 17 hodin
v Penzionu, Litomyšlská 50.
Přednáší MUDr. V. Polzer, odborný lékař.

Místní skupina ČČK Vysoké Mýto dále po-
řádá 
BURZU ZIMNÍCH VĚCÍ
V zasedací místnosti MěÚ Družba Vysoké 
Mýto.
Příjem:  pondělí 28. 11. 
 10.00 – 12.00 hod.
 15.00 – 18.00 hod.

Český červený kříž VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
NA TÉMA RUCE
Pro jednotlivce, školní a předškolní kolektivy. 
Práce libovolných formátů a technik odevzdá-
vejte v DDM Mikádo do 14. prosince. 

16. 11. středa
TURNAJ V PEXESU 
Začátek je v 17.00 hod. v DDM Mikádo. 

23. 11. středa 
SHERLOCK HOLMES
Detektivní hra v centru Vysokého Mýta, pro 
rodiče s dětmi nebo skupiny dětí. 
Začátek je v 17.00 hod. u DDM.

DDM Mikádo

Prodej:  středa 30. 11.    
 9.00 - 12.00 hod.
 14.00 – 18.00 hod.
 čtvrtek 1. 12. 
 10.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 15.00 hod.
Výdej:  pátek 2. 12.
 14.00 – 18.00 hod.

Přijímáme: 
Lyžařskou výstroj a výzbroj, brusle, sáňky, 
boby, tříkolky, koloběžky, kočárky pro pa-
nenky, hračky, sněhule.

Z důvodu malých prostor sálu přijímáme od 
jednotlivců vždy jen dva páry nebo dva kusy 
jmenovaného zboží.

POZOR: jiné zboží do prodeje 
NEPŘIJÍMÁME!

Z prodaných věcí se odečte 10 % z ceny.
Neprodané věci si vyzvedněte v určený ter-
mín výdeje, jinak propadají ve prospěch po-
řadatele! Nezletilým dětem se věci a peníze 
nevydávají!
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Církev Boží v Litomyšli vás srdečně zve na 
přednášku Stevena Baxleye na téma:

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ:
CO SE STANE PO SMRTI?
Ve čtvrtek 1. prosince v 18.00 hod.
v M-Klubu Vysoké Mýto.
Informace: tel. 724 142 180.
Po přednášce následuje beseda.
Vstup zdarma.

Církve

vás zve na 

PŘEDVÁNOČNÍ 
ŘEMESLNÝ JARMARK
3. 12. 2005
na nám. Přemysla Otakara II. 
Stánky s pestrým sortimentem, ukázky řeme-
sel, doprovodný program bude upřesněn na 
plakátech.

Město Vysoké Mýto 

SK Donocykl bilancuje.
S nástupem podzimu nastává čas pro hod-
nocení výsledků sportovních klubů. Nejinak 
tomu je i v SK Donocykl Vysoké Mýto. Spor-
tovci tohoto klubu se zúčastňovali jednotli-
vých sportovních akcí podle vlastního klu-
bového kalendáře, ale také akcí pořádaných 
jinými kluby.

Sezonu zahájili v lednu lyžařskými zájez-
dy na Dolní Moravu. V únoru a březnu se 
uskutečnily lyžařské přejezdy Orlických hor 
a Jeseníků. Zvláště v Orlických horách si ly-
žaři běžci užili nejen sluníčka, ale i vzorně 
upravené stopy.  Lyžařských zájezdů se zú-
častnilo celkem více něž 150 lyžařů.
V dubnu klub zorganizoval v okolí Vysoké-
ho Mýta turistickou akci Kujebinou na kole i 
pěšky a v květnu cyklozájezd na Vysočinu. 
Také s těmito akcemi počítá výbor klubu do 
kalendáře na příští rok.
V právě končící sezoně se někteří členové 
klubu zúčastňovali soutěží a závodů. V seriálu 
dětských cyklistických závodů, které pořádal 
klub společně s choceňským Cyklocentrem 
J. Voleského, se pravidelně umís�ovali na 
stupních vítězů mladí závodníci Roman 
Lehký a Zuzana Lehká, David a Lucie No-
vákovi, Dušan Kheil, Miroslav Rautenkranc, 
Jan Doskočil a Jakub Smola. V kategorii 
dospělých dosáhl skvělého výsledku Jir-
ka Špaček, když v Beskydech obsadil 2. 
místo na Mistrovství republiky ve skialpi-
nismu a v Českém skialpinistickém poháru 
dokonce zvítězil. Úspěšně také závodil v 
cyklistickém Moravském poháru. Další zá-

Sport
SK DonocyklSkautské středisko Lejsek vás zve ve středu 

9. listopadu 2005 v 17.00 hod.
do skautské klubovny u Zvonice na promítání 
vybraných snímků z letošního festivalu 

EKOFILM 2005.

Ekofilm je nejstarší evropskou mezinárodní 
přehlídkou filmů a videopořadů o životním pro-
středí. Zveme všechny, kdo mají rádi přírodu 
a chtějí se o ní více dovědět. 

Skautské středisko Lejsek
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Triumfem vysokomýtských jezdců skončil 
poslední závod Mistrovství republiky v hobby 
autokrosu „plechových aut“, který se konal 
v Kosicích. V rozjíž�kách se nejlépe dařilo 
jezdci autoklubu Karosa Davidu Horáčko-
vi. Celkově získal nejvíce bodů a společně 
s dalším vysokomýtským jezdcem Jarosla-
vem Haškem ml. si zajistili start do finálové 
jízdy z první řady. Finálových jízd se účastní 
deset jezdců, a to převážně na vozech Škoda 
Felicia, Favorit a Opel. Naši jezdci používají 
poněkud zastaralou techniku, a to vozy Ško-
da 120 s motory z Favorita. Start do finále vy-
šel nejlépe Haškovi. Těsně za ním odstarto-
val David Horáček a až za nimi ostatní. Jezdci 
z Vysokého Mýta si však náskok udrželi 
a do cíle bok po boku dorazil vítězný Jaro-
slav Hašek junior a druhý David Horáček. 
Třetí skončil jezdec Levý na Opelu.
Další a také poslední závod Kosického po-
háru se koná 29. 10. 2005 nedaleko Chlum-
ce nad Cidlinou. V tomto posledním závodě 
se rozhodne o umístění na prvních šesti 
místech, kde jsou prozatím nepatrné bo-
dové rozdíly. Do tohoto souboje zasáhnou 
i oba vysokomýtští jezdci.

Zdeněk Horáček

Triumf vysokomýtských jezdců

vodníci klubu Z. Šilar, P. Novák, B.Vítek a 
M. Kubík se zúčastňovali lyžařských a cyk-
listických závodů (např. Krkonošské 70, 
maratonů České spořitelny, Kellys bike ma-
ratonů atd.), kde se pravidelně umis�ovali 
v první čtvrtině ve svých kategori-
ích. Dva posledně jmenovaní dosáh-
li medailových pozic i na domácím 
závodě Kujebike 05. Tato skupina se 
v září vydala také do rakouských Alp na 
náročný horský okruh Alpen Tour. Akci zor-
ganizoval Petr Novák jako přípravu na jeho 
listopadovou himalájskou expedici. V Itálii a 
Švýcarsku se podobné akce, ovšem v sil-
ničním provedení, zúčastnili Milan Lehký a 
Honza Dolejš, kteří v červnu absolvovali také 
tradiční dálkovou jízdu Vysoké Mýto - Pra-
děd - Vysoké Mýto a v září jízdu na krkonoš-
skou Černou horu. Několik členů klubu se 
zúčastnilo 2. října zakončení sezony jízdou 
na Šerlich. Tuto akci absolvovalo společně 
více než 70 cyklistů z klubů KČC Litomyšl, 
Cyklo Voleský a NAC Pardubice.
S těmito výsledky zakončil klub svoji první 
sezonu a výbor klubu nyní pracuje na pří-
pravě programu výroční schůze, která se 
uskuteční v pátek 11. 11. 2005 od 18.00 hod. 
v salonku restaurace Na Poště. Na tuto 
schůzi jsou zváni nejen stávající členové 
klubu, ale i další zájemci o členství. Fotodo-
kumentaci a více podrobností naleznete na 
stránkách klubu www.sk.donocykl.cz.  
Výkonný výbor klubu SK Donocykl Vysoké 
Mýto
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Sportcentrum Vysoké Mýto oznamuje, že 
od 26. 10. 2005
je otevřen nový
PROFI BOWLING (bezšňůrový)

Otevírací doba:
Po - Čt 14.00 - 22.00
Pá 14.00 - 24.00
So 10.00 - 24.00
Ne 10.00 - 22.00

Přij�te příjemně strávit svůj volný čas 
a přitom pro sebe i něco udělat.

Rezervace: 
tel.: 465 420 057, 606 619 495

Bazén

Bowling

POZOR!

Proměna - líčení

Hledáme ženy
s problematickou
pletí (suchá, mastná,
akné, vrásky...) na akci

Nevíte-li si rady se svým problémem, využijte této
příležitosti a přijďte si nechat zdarma poradit.
Objednávky a bližší informace
na telefonu: 724 027 478

Kurzy powerjogy
se konají 2x týdně:

ÚT 18.00 - 19.00
ČT  19.00 - 20.00

Vhodné i pro začátečníky.

Bližší informace:
Renáta Martincová, tel. 777 062 694

FITNESS STYLE
LUCIE

Prodej každé pondělí a středu
od 8.00 do 16.00 hod.

v areálu firmy Štancl, s. r. o. (prostory bývalé Hedvy).
Tel./fax: 465 471 803

E-mail: stancl.chocen@tiscali.cz

Štancl, spol. s r. o.,
výroba a obchod v oblasti textilu
Peliny 1278 • 565 01 Choceň

• Nabízí předvánoční prodej kvalitního 
   saténového povlečení.
• Ceny přímo od výrobce, 
   exkluzivní dezény, nestandardní rozměry 
   na objednávku.
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Charitní ošetřovatelská služba
Ústí nad Orlicí 

KONTAKT: Jarmila Jiskrová, mobil: 731 598 891.

Charitní ošetřovatelská službaCharitní ošetřovatelská služba

oznamuje, že zahajuje od měsíce října svou činnost pro Vysoké Mýto 
a okolní vesnice. CHOS poskytuje komplexní péči nemocnému ve 
spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinnými příslušníky.

Službu poskytují kvalifikované zdravotní sestry.

• základní i speciální ošetřovatelská péče
• prevence proleženin
• převazy včetně bércových vředů
• aplikace injekcí, včetně inzulínu
• odběry krve
 a jiného biologického materiálu

• vyšetření glykémie (krevního cukru)
• měření krevního tlaku apod.
• pohybová případně rehabilitační léčba
• cílená kontrola stavu pacienta

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?
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Den stromů ve Vysokém Mýtě
Ohlédnutí za ...

Také v letošním roce město Vysoké Mýto oslavilo Den stromů výsadbou nových dřevin. 
Jako každý rok se do sázení zapojily mateřské školy, základní školy a gymnázium. Tento-
krát mladí „sadaři“ rozšířili zeleň v ulici Čapkovské, u nově vybudovaného školského areálu 
u Penny a v sídlišti Družba. Za to jim patří upřímné poděkování.

Foto Aleš Felgr
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Drakiáda
Ohlédnutí za ...

Foto Aleš Felgr
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MUDr. Jan Jung
praktický lékař pro děti a dorost 
Jiřího z Poděbrad 99
Tel:  465 422 461
Ordinační hodiny:
Po 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00
Út 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00     
 10.00 - 11.00 poradna     
 13.00 - 15.00 poradna
St  7.30 - 9.30 15.00 - 16.00     
 10.00 - 11.00 prevence
Čt 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00     
 10.00 - 11.00 poradna     
 13.00 - 15.00 poradna
Pá 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00

MUDr. Hana Matějovská
(MUDr. Hájková)
praktická lékařka pro děti a dorost 
Husova 191
Tel: 465 423 933
Ordinační hodiny: (pro nemocné děti)
Po 7.30 - 11.00 14.30 - 15.30
Út 7.30 -   9.30 14.30 - 15.30
St 7.30 - 11.00 14.30 - 15.30
Čt 7.30 - 10.00 14.30 - 15.30
Pá  7.30 - 11.00     14.30 - 15.00
Odpolední ordinace pouze pro akutní případy.

MUDr. Pavel Matějovský
(MUDr. Pešková)
praktický lékař pro děti a dorost
Husova 191
Tel: 465 423 944
Ordinační hodiny: (pro nemocné děti)
Po 7.30 - 11.00 14.30 - 15.30
Út 7.30 - 10.00 14.30 - 15.30
St 7.30 - 11.00 14.30 - 15.30
Čt 7.30 -   9.30 14.30 - 15.30
Pá 7.30 - 11.00 14.30 - 15.00
Odpolední ordinace pouze pro akutní případy.

MUDr. Jiřina Šafrová
praktická lékařka pro děti a dorost
Husova 191
Tel: 465 423 922
Ordinační hodiny:           
 pro nemocné  pro pozvané  pro nemocné
Po - Pá 7.30 - 10.30 13.00 - 14.30 14.30 -15.30
(platí do konce roku 2005)
V době školních prázdnin ordinace do 15 hodin.

Ordinace pro děti a dorost

PŘEHLED
ORDINACÍ

PRAKTICKÝCH
LÉKAŘŮ

VE VYSOKÉM
MÝTĚ



MUDr. Jitka Martincová
praktická lékařka
Čelakovského 112
Tel: 465 424 689
Ordinační hodiny: 
Denně odběry 6.45 - 8.00
převazy, injekce 8.00 - 9.00
Po 9.00 - 11.00 13.00 - 15.30
Út 9.00 - 11.00 13.00 - 15.30
St 9.00 - 12.00
Čt 9.00 - 11.00 13.00 - 15.30
Pá 9.00 - 12.00

MUDr. Bohuslava Němečková
praktická lékařka pro dospělé
Gen. Závady 116
Tel: 465 424 805
Ordinační hodiny:
Po 7.00 - 12.00
Út 7.00 - 10.00 13.00 - 16.00
St 7.00 - 12.00 
Čt 7.00 - 12.00
Pá 7.00 - 12.00

MUDr. Petr Palatka
praktický lékař pro dospělé
Žižkova 368
Tel:  465 420 345
Ordinační hodiny:
Po 7.30 - 12.00
Út 7.30 - 10.00 14.00 - 15.30
St 7.30 - 13.00    
Čt  7.30 - 11.00 14.00 - 15.30
Pá  7.30 - 12.00

MUDr. Hana Suková
praktická lékařka pro dospělé
Gen. Závady 116
Tel: 465 424 804
Ordinační hodiny:
Po 7.00 - 11.00 14.00 - 16.00
Út 7.00 - 13.00
St 7.00 - 10.00 13.00 - 16.00
Čt 7.00 - 12.00
Pá 7.00 - 12.00

MUDr. Helena Tišlerová
praktická lékařka
Vraclavská 172
Tel: 465 420 332
Ordinační hodiny: 
Po - Pá 7.00 -11.00     12.00 - 13.00

MUDr. Hana Bromová
praktická lékařka pro dospělé
Gen. Závady 116
Tel: 465 424 800
Ordinační hodiny:
Po 8.00 - 10.00 13.00 - 16.00
Út 8.00 - 12.00
St 8.00 - 13.00
Čt 8.00 - 11.00 14.00 - 16.00
Pá 8.00 - 12.00
(odběry denně 7.00 - 8.00)

MUDr. Lenka Dejdarová
praktická lékařka pro dospělé
endokrinologická ambulance
Nám. Př.Otakara II. 19
Tel: 465 420 534
E-mail: l.dejdarova@centrum.cz
Ordinační hodiny:
Všeobecná ambulance:
Po,Út,Čt,Pá 8.00 - 10.00
St 14.00 - 17.00
Endokrinologická ambulance:
(Nutno objednat)
Po,Čt 13.00 - 16.00
Út 11.00 - 16.00
St 8.00 - 13.00

MUDr. Eva Jungová
praktická lékařka pro dospělé
Jiřího z Poděbrad 99
Tel: 465 424 720
Ordinační hodiny: 
Po 7.00 - 11.00 13.30 - 15.30
Út 7.00 - 11.00
St 7.00 - 11.00
Čt 7.00 - 11.00 13.30 - 16.00
Pá 7.00 - 11.00

MUDr. Alexander Marossy
praktický lékař pro dospělé
Nám.Naděje 731
Tel: 465 424 835
Ordinační hodiny:
Po 7.00 - 11.00
Út -
St 7.00 - 11.00
Čt 13.30 - 17.00
Pá -

Ordinace pro dospělé



Vítězové v kategorii 1 - 11 obdrží sošku Kuje-
by, diplom a finanční ohodnocení.  
Cena za sponzorství, která je čestná, nebu-
de dotována finančně; vítěz převezme sošku 
a diplom.

Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto 
vás upozorňuje, že do 10. ledna 2006 máte 
možnost předat na Městský úřad ve Vysokém 
Mýtě písemné nominace na udělení výročních 
cen za rok 2005.
 

Výroční ceny se udílejí v oborech:
 
 1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hu-

dební interpretaci.
 2. Za výtvarné dílo, fotografii, film nebo vi-

deoprogram.
 3. Za architekturu, údržbu památek, stylo-

vou rekonstrukci domu nebo stylovou 
a estetickou realizaci objektu obytné 
nebo zahradní architektury.

 4. Za literární dílo včetně dramatického, 
dále za herecký výkon a režii.

 5. Za organizaci kulturního podniku.
 6. Za vědeckou a odbornou činnost, popu-

larizaci vědy, přednášky, publicistickou 
a vydavatelskou činnost.

 7. Za politickou a společensky významnou 
veřejnou činnost.

 8. Za sportovní výkon.
 9. Za organizaci sportovního podniku.
 10. Za reprezentaci města.
 11. Žák nebo student roku.
 12. Za sponzorství společenských aktivit.
 

Nominace musí obsahovat:
 
1.  Kdo je navrhován (jméno, adresa).
2.  Do jakého oboru s ukázkou díla nebo 

jeho popisem.
3.  Zdůvodnění návrhu.
4.  Souhlas navrhovaného s případným zve-

řejněním jeho jména a činnosti (díla), za 
které by měl být oceněn, bez nároku na 
autorské ocenění (vyžádá navrhovatel 
nebo kulturní komise).

5.  Údaje o navrhovateli (jméno, adresa).
 
Z došlých návrhů na udělení výroční ceny 
rozhodne v průběhu února 2006 zastupitel-
stvo města, komu a v jakém oboru bude cena 
udělena.
Předávání cen je veřejné a je pojato jako vý-
znamná událost.

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO
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