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Domoradice
(místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města)

Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení tohoto pozoruhodného místa s hlubokým srázem, 
spadajícím příkře do domoradického údolí (na obrázku nahoře). V Domoradicích je zářez do opukových 
usazenin nad Mýtem opticky nejhlubší a nejpůsobivější (vede od Pustin přes Svařeň a Domoradice k 
Vinarům a prochází tudy překrásná údolní cyklotrasa č. 4227). První zprávy o Domoradicích jsou až 
ze 14. století, kdy ves, stávající z tvrze (dvora) a 16 stavení v horní části dnešních Domoradic, patřila 
ke Košumberskému panství. Slavatům z Košumberka patřily Domoradice až do 16. století, po nástupu 
Ferdinandově až do války třicetileté se tu rychle střídali majitelé, až je roku 1666 koupil Leopold 
Oldřich Libštejnský z Kolovrat, pán na Zámrsku. Kolovratové drželi Domoradice až do roku 1747, 
kdy je koupil hejtman Chrudimského kraje František Kordule, který přestavěl bývalou tvrz na barokní 
venkovské sídlo. Po větší část 19. století držela velkostatek v Domoradicích (147 hektarů) rodina 
vysokomýtské, původně lékárnické rodiny Žejkliců, od konce 19. století byl statek v majetku rodiny 
Jílkových, původem ze Lhůty. Ti přebudovali barokní zámeček v tehdy moderním novorenesančním 
duchu; v této podobě, byť značně poničené, se jejich úprava zachovala dodnes. K Jílkově velkostatku, 
zcela mimořádně úspěšnému, tehdy patřil mj. i rodinný pivovar (pivo se přestalo vařit r. 1928), rybník 
a mlýn (na titulní straně vpravo). Obyvatelstva i domů v 19. století, spolu s rozkvětem velkostatku, 
rychle přibývalo, v roce 1912 musela být místní jednotřídka rozšířena na školu dvoutřídní... Roku 
1930 měly Domoradice 266 obyvatel (dnes jich mají 167). Roku 1948 byl znárodněn velkostatek. 
Státní statek tu hospodařil až do roku 1956, poté tu sídlila šlechtitelská stanice. Na počátku 90. let byl 
původní majetek rodiny Jílků restituován. Od roku 2004 je majitelem zámečku a zemědělské půdy 
akciová společnost Ala Řepníky. V roce 2002 došlo k zániku samostatné obce a k jejímu přičlenění 
k Vysokému Mýtu k 1. lednu 2003.

Na titulní straně

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba



Otmar Vaňorný
profesor, překladatel z klasických jazyků
* 12. 11. 1860 v Rychnově nad Kněžnou
† 14. 1. 1947 v Praze

Po maturitě na 
gymnáziu v rod-
ném Rychnově 
nad Kněžnou 
odešel do Pra-
hy. Studoval v 
převratné době, 
která si právem 
vydobyla pevné 
místo v budování 
moderní české 
vědy i národní-
ho a politického 

sebevědomí. Vaňorný byl účastníkem ruko-
pisného boje a zažil nástup mladé vědecké 
generace, která určila ráz naší vědecké čin-
nosti na několik desetiletí. Po krátkém půso-
bení na smíchovském gymnáziu zůstal věr-
ný svým východním Čechám, když napevno 
zakotvil ve Vysokém Mýtě, kde vyučoval na 
gymnáziu a kde vznikla i většina jeho pře-
kladů. Zde přeložil Vergiliův epos Aeneis, 
tady vznikaly překlady Horatio vých Ód, ale 
především zde bylo poprvé v úplnosti pře-
loženo do češtiny nejslavnější Homérovo 
dílo Ilias. Svými překlady se Vaňorný stal 
uznávanou veličinou a literární autoritou 
i pro takové mistry překladu, jakými byli 
J. Vrchlický, F. Stiebitz a další. Otmar Va-
ňorný byl také velkým ctitelem Kneippovy 
zdravotní metody a Tyršova sokolství. Patřil 
ke svérázným postavám vysokomýtského 
života – každé ráno vycházel bos do polí a 
luk, aby se otužoval a připravoval se v so-
kolském duchu na pěší a cyklistické výlety. 
Zemřel v Praze ve vysokém věku 86 let. 
Pochován je v Rychnově nad Kněžnou. Na 
jeho počest bylo gymnaziální náměstí ve 
Vysokém Mýtě pojmenováno náměstím Ot-
mara Vaňorného.

v listopadu 2006
Vladislav Škorpil
profesor, historik
* 5. 11. 1853 ve Vysokém Mýtě
† 27. 12. 1918 v Kerči (Ukrajina)

Narodil se jako 
třetí chlapec ze 
třinácti dětí Vác-
lava Škorpila a 
Anny, rozené 
Jirečkové. Po-
křtěn byl jako 
Ladislav. Po stu-
diích na gymná-
ziu v Litomyšli a 
v Praze navště-
voval přednášky 
klasické filologie 

a slavistiky na filozofické fakultě tehdejší 
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Jako 
stipendista pokračoval ve studiu další tři 
roky v ruském klasicko-filologickém semi-
náři v německém Lipsku. Po krátkém půso-
bení na šlechtickém gymnáziu v Petrohradě 
se jeho působištěm stal Krym. Od roku 1886 
se natrvalo usídlil v Kerči, kde vyučoval na 
gymnáziu až do svého penzionování v r. 
1912. Kromě rodiny, založené sňatkem v 
Jaltě r. 1883, tu Škorpil našel další lásku 
svého života: bohatství archeologických a 
historických památek z antické minulosti 
Kerče jako významného černomořského 
přístavu, starověkého řeckého Pantikapaia, 
Tamaně a okolí. Své výzkumy konzultoval se 
svými bratry Karlem a Hermenegildem, kteří 
působili v Bulharsku, a Josefem, ředitelem 
Městského umělecko-průmyslového muzea 
v Plzni. Se svolením příslušných ruských 
míst tak plzeňské muzeum získalo mnoho 
antických mincí a starožitností. Unikátní 
soubor patří dnes k jeho největším pokla-
dům. Za své zásluhy v oblasti archeologie 
byl Vladislav Škorpil vyznamenán několika 
ruskými řády. Zmatená doba roku 1918 v 
Rusku nezanechala přesnou zprávu o jeho 
smrti. Zemřel patrně na následky násilného 
přepadení 27. prosince 1918. (Jiný pramen 
však uvádí až 28. ledna 1919.)

Regionální výročí
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V dnešním zastavení nad starými mapami se můžeme podívat na zobrazení Vysokého Mýta na 
nejpozoruhodnější barokní mapě Čech, kterou je Zeměpisná mapa Království českého od ra-
kouského vojenského inženýra Jana Kryštofa Müllera z roku 1720. 

Je to největší a nejpodrobnější souvislá mapa Čech své doby. Jak její rozměry, tak měřítko jsou 
úctyhodné. Má 25 listů  a sestavená do obdélníku 5 x 5 listů nabývá formátu 240 x 282 cm, což 
samo o sobě představuje technický problém při její adjustaci, prezentaci a prohlížení. Měřítkem 
1:132 000 se dokonce přibližuje mapám vojenským. Jako tajná vojenská mapa ostatně také 
měla vzniknout.  Müller na ní začal pracovat na základě dekretu císaře Karla VI. roku 1712 
v přísném utajení. Když však císař seznal, že práce takového rozsahu utajit nelze, povolil roku 
1722, kdy poprvé vyšla, její evidovaný prodej.
Mapa nese vročení svého dokončení, tedy rok 1720. Vytištěna byla z mědirytových desek, 
které zhotovil augšpurský rytec Michael Kauffer na základě Müllerovy předlohy a vinět a vedut 
známého českého barokního malíře Václava Vavřince Reinera. Celkem zachycuje 12 495 míst 
a zaznamenává reliéf, lesy, vodní toky, zemské cesty, mosty, města, vsi a dokonce i některé used-
losti, hostince či památky. Vzdálenosti mezi místy jsou na svou dobu zakresleny dosti přesně. 
Müller pracoval se schematickou trojúhelníkovou sítí, v níž určoval délky stran trojúhelníku 
z počtu otáček kola svého cestovního vozu. Kolo o známém obvodu vždy po jednom otočení 
předalo mechanický impulz důmyslnému počítacímu zařízení, sestrojenému na principu hodin. 
8 let vídeňský inženýr cestoval svým vozem křížem krážem po Čechách, postupně po všech 12 
tehdy existujících krajích.

Na našem výřezu vidíme část Chrudimského kraje s Vysokým Mýtem uprostřed s německým 
označením Hohemauth. Pod ním je uveden česky název Vysoký Mejto, obdobný, jak jej v dia-
lektickém tvaru zachytil o sto let dříve Komenský. Výrazně je znázorněna hlavní zemská stezka 
(trstěnická). Pěkně je vidět, že směrem na Litomyšl vedla v podstatě po trase dnešní hlavní 

Vitrinka
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silnice, v opačném směru však přes Vraclav a Stradouň k Moravanům a dále po trase dnešního 
železničního koridoru do Pardubic a dále do Prahy. V okolí Vysokého Mýta je zajímavé všimnout 
si hradu Vršovců ve Vraclavi (Werschovitzerberg), zakresleného jako stále existující stavba, 
a výrazně zakreslených, zbrusu nových lázní Svatý Mikuláš v jeho blízkosti (Thermae). Při 
prohlížení schematického znázornění reliéfu kolem Vysokého Mýta (jde o tzv. stromečkovou 
metodu, šrafování se ještě nepoužívalo) je možné si všimnout, že značky kopců se stromy zcela 
názorně vyznačují nesjízdný terén; cesty, ač nenaznačeny, lze vytušit: z mapy je možné vyčíst, 
že do Libeciny lze lépe dojet přes Knířov a Střihanov, nikoli přes Džbánov. Z Brtče nelze jet 
přímo do Knířova – musí se přes Vanice nebo přes Lhůtu. Cesta na Choceň je stromečky přesně 
vymezena přes Limperka a Dvořisko, tedy mezi Bučkovým kopcem a rybníky za Vinicemi.

Podrobnost Müllerovy mapy (uvědomme si, že něco takového jako plán města bychom na 
jakékoli dnešní mapě České republiky jako celku těžko hledali) je nejnápadnější právě na 
schematickém zachycení měst. V podrobnějším výřezu Vysokého Mýta vidíme jasně, že se 
ve směru od Prahy (Vraclavi) vjíždělo do města Pražskou (tehdy ovšem Vraclavskou) bránou 
a pokračovalo se přes náměstí, z něhož se dnešní Tůmovou ulicí Litomyšlskou bránou 
pokračovalo dále na Litomyšl. Schematicky zřetelné je i náměstí a dokonce i budova tehdejší 
radnice v jeho jihovýchodním rohu. Symbol královské koruny připomíná, že v roce 1720 bylo 
Vysoké Mýto královským městem; bylo však natolik zatíženo mj. vysokými kontribucemi 
královské pokladně, požáry (1700), morovými ranami (1714-1715) a hospodářským úpadkem, 
že v té době zažívalo jedno z nejnepříznivějších období své historie...

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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Vážení spoluobčané,
protože končí další čtyřleté období, po které jsem stál v čele našeho měs-
ta, dovoluji si touto cestou alespoň částečně zrekapitulovat činnost rady, 
zastupitelstva, úřadu města i jeho organizací.
Rada města se scházela pravidelně každý týden a projednávala veškeré 
záležitosti běžného života našeho města, které byly v její kompetenci. 
Připravovala veškeré podklady pro jednání zastupitelstva města, které 
bylo v souladu se zákonem o obcích svoláváno dle potřeby, většinou 
6x - 7x za rok. Aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího projednání všech 
záležitostí, byly radou a zastupitelstvem města ustanoveny pomocné or-
gány města, a to 6 výborů (finanční, kontrolní a 4 osadní – Domoradice, 
Svařeň, Brteč a Knířov), 13 komisí (stavební, dopravní, pro regeneraci památek a památkových 
zón, kulturní, pro výchovu a vzdělávání, sdružení pro občanské záležitosti, sociálně zdravotní, 
bytová, pro mládež a tělovýchovu, povodňová, majetková, pro etnické menšiny a ekologická) 
a 4 zvláštní orgány (povodňová komise obce s rozšířenou působností, komise k projednávání 
přestupků, bezpečnostní rada obce a komise pro sociálně-právní ochranu dětí). Do práce v 
těchto orgánech bylo zapojeno více než 200 dobrovolníků, kteří ji vykonávali většinou ve svém 
volném čase bez nároku na odměnu. 
Na přípravě většiny podkladů pro jednání výše jmenovaných orgánů se podílelo i současných 
76 úředníků a 40 dalších zaměstnanců městského úřadu, z nichž velká většina pracuje na vy-
soké profesionální úrovni.
Organizační složky města (Městská galerie, Městská knihovna, Městský bytový podnik, Služby 
a Sportcentrum) i s majetkovou spoluúčastí (Vodovody a kanalizace, Družstva MVMB Domus 
a Horizont) vám mimo své povinnosti nabízely řadu služeb a možností zapojení se do jejich 
činnosti.
Další instituce jako Základní umělecká škola, Speciální základní škola a Regionální muzeum, 
jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj, jen doplňují široké spektrum služeb a nabídek, které 
společně využíváme.
Všem, kteří se jakkoliv zapojili do činnosti výše uvedených orgánů, organizací, institucí, ale i 
všech společenských organizací, spolků, tělovýchovných jednot aj., bych chtěl poděkovat za 
vynikající spolupráci nejen v posledním volebním období, ale po celou dobu mého působení ve 
funkci starosty města. Mám obrovskou radost z toho, že všichni přispěli k šíření dobrého jména 
i vzorné reprezentaci našeho města nejen v našem regionu, republice, ale i v zahraničí.
Všem nově zvoleným zastupitelům i radním přeji, aby našli ve vašich řadách dostatek odborně 
zdatných dobrovolníků, kterým není budoucí osud našeho města lhostejný a budou společně 
pracovat na tom, aby se nám všem ve Vysokém Mýtě i nadále dobře a spokojeně žilo.

Upřímně vás zdraví váš

Bohuslav Fencl
bývalý starosta města

Slovo bývalého starosty
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Úplná znění usnesení ZM č. 4/06 a RM č. 
31/06 – 34/06 jsou zveřejněna na internetové 
stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah. 

13. září 2006 zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření města ses-
tavený k 30. 6. 2006 a rozpočtové opatření 
č. 2/2006;
• schválilo prodej a směnu pozemků, prodej 
bytů a další majetkovou agendu;
• schválilo přijetí daru - pozemků p. č. 
4553/1 a 4553/3 v k. ú. Vysoké Mýto od 
České republiky;
• schválilo v souladu s vyhláškou č. 4/99 o 
vytvoření a použití fondu v rámci „Programu 
poskytování státních půjček na opravy, 
modernizaci a rozšíření bytového fondu“ 
vyhlášení výběrového řízení na poskytování 
úvěrů na tyto účely: 

a) obnova střechy starší 10 let
b) zřízení plynového nebo elektrického 
vytápění nebo vytápění z obnovitelných 
zdrojů náhradou za vytápění tuhými fos-
ilními palivy
c) zřízení malé čistírny odpadových vod ke 
stávajícímu domu
d) připojení na městskou kanalizaci
e) zřízení vodovodní přípojky
f) dodatečná izolace domu proti spodní 
vodě
g) obnova fasády domu včetně klempíř-
ských konstrukcí
h) zateplení obvodového pláště domu
i) vybudování WC nebo koupelny v bytě, 
ve kterém dosud nebyla zřízena
j) vybudování nového bytu nástavbou 
nebo vestavbou;

• schválilo poskytnutí každoroční dotace 
občanskému sdružení Naděje Vysoké Mýto 
ve výši každoročního nájemného za věci 
ve vlastnictví města Vysoké Mýto, a to pro 
účely údržby a oprav majetku města a úhra-
du nákladů spojených s činností Naděje ve 
Vysokém Mýtě;
• schválilo poskytnutí finanční částky ve 
výši minimálně 3,7 mil. Kč z rozpočtu 
města Vysoké Mýto na dofinancování akce 
„Botanická zahrada v proměnách doby“ 
v případě obdržení dotace od Nadace 
Proměny;

• schválilo poskytnutí dotace Integrované 
střední škole technické, Mládežnická 380, 
Vysoké Mýto ve výši 500 000 Kč na realizaci 
výstavby minihřiště s umělým povrchem 3. 
generace v rámci projektu ČMFS a UEFA; 
• schválilo poskytnutí dotace DDM Mikádo 
Vysoké Mýto ve výši 60 000 Kč na vybavení 
herny;
• schválilo členství Vysokého Mýta ve 
Sdružení Východní Čechy; 
• rozhodlo o pojmenování nově vzniklých 
ulic: M. Tauberové, Polní, Nad Náhonem, 
Mlýnská, Říční; 
• vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, k ochraně životního prostředí, 
veřejné zeleně a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém 
Mýtě, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2006, s účinností od 5. 11. 2006;
- zřizuje tříčlenný osadní výbor části města 
Vysokého Mýta, Knířova s účinností od 
1. 10. 2006 a určuje za jeho členy Martina 
Hanáka, Ing. Vladimíra Richtra a Jaromíra 
Holuba. Předsedou tohoto výboru zvolila 
Martina Hanáka.

13. září 2006 rada města:
• schválila poskytnutí dotace ve výši 50 000 
Kč Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě 
na renovaci vozu AERO 50 Dynamik;
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulici V Břízkách, Čapkovská a Husova.

19. září 2006 rada města:
• uložila vedoucímu ODO projednat 
v dopravní komisi instalaci dopravní 
značky „Zákaz vjezdu nákladních vozidel 
a autobusů“ do ulice Sportovní;
• souhlasila s přidělením bytů v DPS.

26. září 2006 rada města:
• schválila dotaci ve výši 30 000 Kč 
občanskému sdružení BERENIKA na úhradu 
nákladů spojených s vytápěním objektu;
• souhlasila s přijetím finančního daru od 
firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Z jednání zastupitelstva a rady města
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ve výši 20 000 Kč na ekologické účely ve 
Vysokém Mýtě – Den stromů 2006;
• rozhodla v souladu s § 76, odst. 6 Zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
o vyloučení uchazečů ELKOPLAST CZ, 
s. r. o., Zlín a COMERCIA, s. r. o., Kněžmost 
a o zrušení veřejné zakázky „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto 
– svozové prostředky a nádoby na sběr 
bioodpadu“;
• rozhodla v souladu s § 84, odst. 1 
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, o zrušení zadávacího řízení na akci 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto – svozové prostředky a nádoby 
na sběr bioodpadu“;
• uložila zajistit vypsání veřejné zakázky 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto – svozové prostředky a nádoby 
na sběr bioodpadu“ formou jednacího řízení 
s uveřejněním v souladu s § 29 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;
• jmenovala hodnotící komisi na posouzení 
architektonických studií k využití budovy 
bývalého soudu a vězení ve složení: Ing. 
Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, PhDr. 
Pavel Chalupa, Mgr. Jiří Junek, PaedDr. Josef 
Mlíka, Luděk Hejhal, Aleš Felgr.

3. října 2006 rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
a směny bytů;
• souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 
30 000 Kč na podporu Mezinárodních part-
nerských dnů ENTREVUE Vysoké Mýto 2006 
od firmy KAROSA, a. s., Vysoké Mýto;
• souhlasila s podmínkami Pardubického 
kraje vydanými v souvislosti se stavbou 
„Loučná, Vysoké Mýto – studie proveditel-
nosti protipovodňových opatření ve městě 
Vysoké Mýto“ na pozemku Pardubického 
kraje p. č. 4890/1 v k. ú. Vysoké Mýto;
• souhlasila s tím, aby nejhorší úsek ul. 
Jiráskovy (u žel. přejezdu ve směru od 
silnice II/357 po první odbočku vpravo) byl 
fyzicky uzavřen např. položením beto nových 
květináčů s možností vjezdu pouze osob-
ních vozidel;
• souhlasila, po zjištění vlastníka pozemků, 
s vypracováním studie (firmou Optima 
s. r. o. Vysoké Mýto) na zřízení parkovacích 
ploch v ul. V Peklovcích v souběhu s čp. 
501 – 510;

• souhlasila s tím, aby firma Optima s. r. o. 
Vysoké Mýto zpracovala návrh na úpravu 
(zjednodušení) dopravního značení v pros-
toru sídliště Družba (s uplatněním přednosti 
v jízdě zprava), spočívající ve snížení počtu 
např. DZ č. P2 – Hlavní pozemní komuni-
kace apod. Úprava by se měla týkat pouze 
vedlejších obslužných komunikací. Na 
páteřních komunikacích by mělo DZ zůstat 
zachováno; 
• souhlasila s rozšířením vozovky ul. 
Vladislavova (u pošty) a to za účelem zřízení 
min. 5 příčných stání a dále zřízení 2 podél-
ných (příčných) stání v ul. Šemberova. Obě 
úpravy dle návrhu firmy Optima s. r. o. 
Vysoké Mýto;
• vzala na vědomí „Prohlášení starostů 
měst“ (Lanškroun, Králíky, Česká Třebová, 
Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Choceň, 
Vysoké Mýto a Brandýs nad Orlicí) ohledně 
podpory výstavby tzv. severní trasy rychlost-
ní komunikace R35 v úseku mezi Vysokým 
Mýtem a Starým Městem.

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Oprava schodiště v ulici Vladislavova 
a v Jungmannových sadech ve Vysokém 
Mýtě

Město Vysoké Mýto ještě v letošním roce 
provede mj. opravu schodiště v ulici 
Vladislavova u Domu dětí a mládeže Mikádo 
a v  Jungmannových sadech. 
V ulici Vladislavova bude v  rámci této akce 
provedena také výměna stávajícího zábradlí        
a oprava opěrné zdi. 
V Jungmannových sadech se jedná o opra-
vu schodiště mezi sady a ulicí Žerotínovou.
Rada města na svém jednání dne 
10. 10. schválila na základě provedené-
ho poptávkového řízení uzavření smlouvy 
o dílo na výše uvedené akce s firmou Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto.
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Z došlých návrhů na udělení výroční ceny 
rozhodne v průběhu února 2007 zastupi-
telstvo města, komu a v jakém oboru bude 
cena udělena. Předávání cen je veřejné a je 
pojato jako významná společenská událost.
Vítězové v kategorii 1 - 11 obdrží sošku Ku-
jeby, diplom a finanční ohodnocení.  
Cena za sponzorství, která je čestná, nebu-
de dotována finančně, vítěz dostane sošku 
a diplom.

Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto 
vás upozorňuje, že do 10. ledna 2007 máte 
možnost předat na Městský úřad ve Vyso-
kém Mýtě písemné nominace na udělení 
výročních cen za rok 2006.
 

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

hudební 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 význam-
nou 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 

zveřejněním jeho jména a činnosti 
(díla), za které by měl být oceněn, bez 
nároku na autorský honorář (vyžádá 
navrhovatel nebo kulturní komise).

5.  Údaje o navrhovateli.

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO
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Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly volby do obecních zastupitelstev. Ve Vysokém Mýtě se o  
přízeň voličů ucházelo 9 volebních stran. Kandidovalo 170 kandidátů, z toho 47 žen a 123 mužů. Nej-
starším třem kandidátům bylo 76 let a nejmladšímu 18 let. K volebním urnám v 10 volebních okrscích 
přišlo 4 472 občanů tj. 45,35 % všech oprávněných voličů, kteří volili dvacet jedna zastupitelů. Zvoleno 
bylo 7 žen a 14 mužů. Věkový průměr zastupitelů je 49 let. 
Předkládáme vám přehled zvolených zastupitelů a výsledky hlasování ve Vysokém Mýtě:

    Volební  strana Jméno a příjmení Polit. přísl. Hlasy

abs. v %

Volba pro město Ing. Pavel Vacek VPM 939  9.77

Volba pro město Mgr. Jiří Vedral BEZPP 814 8.47

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. Mg. Jiří Junek BEZPP 982  9.59

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. Mgr. Božena Rejlková KDU-ČSL 842  8.22

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. Helena Kejzlarová BEZPP    791   7.72

Nestraníci MUDr. Lenka Dejdarová BEZPP 1 406 13.10

Nestraníci MUDr. Jiřina Šafrová BEZPP 1 150 10.71

Nestraníci Mgr. Eva Odložilová BEZPP 912 8.49

Občanská demokratická strana Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. ODS 1 549   7.28

Občanská demokratická strana Ing. Martin Krejza ODS 1 456 6.84

Občanská demokratická strana Luděk Hejhal  BEZPP 1 214 5.70

Občanská demokratická strana Eva Tomášková ODS 1 098   5.16

Občanská demokratická strana Jaroslav Mlejnek ODS 1 058   4.97

Občanská demokratická strana Ivana Zemková ODS 1 078 5.07

SNK Evropští demokraté PaedDr. Jiří Podroužek BEZPP    797 12.92

Komunistická str. Čech a Mor. Ing. Pavel Kubů KSČM 470 8.03

Česká str. sociálně demokrat. Doc. PhDr. Jan Klíma  ČSSD 1 063 8.18

Česká str. sociálně demokrat. Mgr. Josef Vondráček ČSSD 850 6.54

Česká str. sociálně demokrat. Jaroslav Bezděk BEZPP    820   6.31

Česká str. sociálně demokrat. PaedDr. Augustin Karel Andrle ČSSD    791   6.09

Sdruž. pol. hnutí NEZ a SZ Ing. Roman Baťa BEZPP 592 9.21

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva  ve Vysokém Mýtě

Graf rozdělení odevzdaných platných hlasů 
jednotlivým stranám - počet vyjádřený v 
číslech a procentech.

Děkujeme všem občanům, kteří 
přišli k volbám. 

Ladislava Pohorská, 
tajemnice Městského úřadu
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VYHODNOCENÍ 
PILOTNÍHO PROJEKTU SBĚRU BIOODPADU
Od dubna do října tohoto roku měli občané z vybraných domác-
ností ve Vysokém Mýtě možnost vyzkoušet si třídění bioodpadu. 
Do speciálních nádob (tzv. compostainerů) odkládali bioodpad 
z domácností i zahrad. V těchto dnech probíhá vyhodnocení ce-
lého projektu.

Z našeho pohledu byl pilotní projekt velmi úspěšný. Třídění bioodpadu se osvědčilo především 
v zástavbě rodinných domů, kde čistota a produkce vytříděného bioodpadu byly již od počátku 
překvapivě vysoké. Naproti tomu kvalita bioodpadu vytříděného v panelových domech nebyla 
vždy optimální a jeho množství bylo nižší, než se předpokládalo. Z toho plyne, že ne všechny 
domácnosti se do projektu zapojily. I přesto bylo v uplynulých 7 měsících vybranými domác-
nostmi vytříděno 60 tun bioodpadu. 

Pilotní projekt sice končí, ale s tříděním bioodpadu nekončíme. Svoz bioodpadu bude ve 
vybraných lokalitách pokračovat i nadále, pouze bude omezena (od prosince do dubna) čet-
nost svozu.
Pilotní projekt ukázal, že jdeme správnou cestou! Tříděním bioodpadu snižujeme množství 
odpadu ukládaného na skládku a navíc jeho tříděním získáváme cennou surovinu pro další 
využití.

Děkujeme těm, kteří se zapojili do pilotního projektu.

DEN STROMŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ 2006
17. října dopoledne proběhl za areálem Integrované střední školy technické sedmý ročník Dne 
stromů. Nová zeleň vytvoří izolační pás za oplocením školy. 15 borovic lesních zajistí celoroční 
izolaci mezi školním hřištěm a územím, kde se počítá s výstavbou rodinných domů. Skupiny 
jehličnanů doplní barevné listnáče. 3 javory a 3 okrasné slivoně svými květy a listy porost ba-
revně oživí. 
Již tradičně samotnou výsadbu dřevin zajistily děti z vysokomýtských mateřských, základních 
a středních škol. Od roku 2000, kdy byly ve Vysokém Mýtě vysazeny na oslavu svátku stromů 
první sazenice, tak počet nových stromů stoupl na úctyhodné číslo 180 jedinců. 

Na výsadbu stromů navázal ve čtvrtek 19. října koncert písničkářů Palečka a Janíka. Koncert 
uspořádalo město Vysoké Mýto, odbor životního prostředí spolu s firmou Dlažba Vysoké Mýto 
s. r. o. a ZUŠ Vysoké Mýto v sále Základní umělecké školy. 

Městský úřad Vysoké Mýto 
odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

10



Úterý 14. 11. v 19.00   

CONFETTI
Komedie Velké Británie a USA. Svatba: 
slavnostní den. Ale neznamená mnohdy jen 
radostnou událost, ale i velký stres a velký 
byznys.
100 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 15. 11. v 19.00   

GRANDHOTEL
Nová česká komedie Davida Ondříčka nás 
zavede do hotelu Ještěd nad Libercem. 
Film je inspirován prózou Jaroslava Rudi-
še, jehož kniha Nebe pod Berlínem se stala 
českým bestsellerem a byla přeložena do 
mnoha jazyků.
96 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 21. 11. v 19.00   

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Nový český film podle scénáře Radka Johna 
o dvou největších loupežích, které se u nás 
v uplynulých letech staly. Hlavními aktéry 
krimikomedie ze současnosti jsou tři kama-
rádi na život a na smrt: Tomáš Hanák, Ond-
řej Vetchý a Michal Suchánek.
110 min. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

Středa 22. 11. v 19.00
ŠIFRA MISTRA LEONARDA  
Širokoúhlý film USA. Drama podle stejno-
jmenného světového bestselleru v hlavních 
rolích s Tomem Hanksem a Audrey Tatou. 
Vražedné tajemství ukryté v nejznámějším 
obrazu Leonarda da Vinci.
148 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

 

Středa 1. 11. v 19.00   

HAVANA BLUES
Španělsko-kubánsko-francouzské drama. 
Hudební romantický příběh dvou mladých 
rockových muzikantů. Film v rytmu moder-
ního kubánského rocku.
110 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 2. 11. v 19.00   
Pátek 3. 11. v 19.00   

LET ČÍSLO 93
Katastrofický historický film USA, Velké 
Británie a Francie. 11. září 2001. Teroristé 
unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Tohle 
je příběh čtvrtého z nich.
111 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.
 
Středa 8. 11. v 19.00   

ŽENA VE VODĚ
Americký fantastický film – originálně poja-
tý příběh o tajemné mladé ženě režiséra M. 
Nighta Shyamalana.
110 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 9. 11. v 19.00   

KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ
Komedie USA. Život mi řídí dálkové ovládá-
ní. V hlavní roli Adam Sander.
98 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč. 

Pátek 10. 11. v 19.00   

BESTIE KARLA
Kontroverzní americký kriminální thriller 
zpracovává autentický případ největších 
kanadských sériových vrahů českého pů-
vodu.
102 min. České titulky. Od 18 let. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pátek 24. 11. v 19.00   

STRÁŽCE
Politický „prezidentský“ thriller spojený s 
postavou osobního strážce podle stejno-
jmenného románu Geralda Petieviche. Ve 
141leté historii Tajné služby nikdy nebyl 
zrádce… až teď.
108 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 26. 11. v 19.00
Pondělí 27. 11. v 19.00   

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Česká hořká komedie o tom, jak si nelze 
dělat iluze. Režisérka Věra Chytilová vychází 
ze skutečných příběhů lidí, kteří jsou v menší 
či větší míře psychicky narušení a hledají pro-
to pomoc u odborníka.
108 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 28. 11. v 19.00   

CANDY
Romantické drama z australské produkce. 
Velká láska plná drog!
108 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

V prosinci 2006 uvidíte: 
Mravenčí polepšovna • Kráska v nesnázích 
• Asterix a Vikingové • V tom domě straší! • 
Ďábel nosí Pradu • World Trade Center.

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

SEDMÁ PEČEŤ 
Švédsko 1957, 96‘
Režie: INGMAR BERGMAN  
Scénář: Ingmar Bergman 
Kamera: Gunnar Fischer
Hudba: Erik Nordgren
Hrají: Max von Sydow (Antonius Block), Bengt 
Ekerot (Smrt), Nils Poppe (Jof), Bibi Ander-
ssonová (Mia), Gunnar Björnstrand (Jöns) aj.

V historii kinematografie není mnoho tvůrců, 
kteří by se těšili takové popularitě a věhlasu 
jako právě Švéd Ingmar Bergman. Začal 
natáčet filmy po 2. světové válce, hned v 
roce 1945. Za deset let natočil 16 filmů, 
které dokázaly využít výrazových prostředků 
filmového média k vyprávění příběhů ze 
švédské současnosti. Svým sedmnáctým 
filmem, jedním z přelomových děl v historii 
kinematografie, Sedmou pečetí, se Berg-
man odpoutal od zobrazování nejrůznějších 
podob partnerských a rodinných vztahů 
a vstoupil do světa vážných inscenací s téma-
tikou smrti. Nesmíme také zapomenout, že 
právě padesátá léta minulého století přinesla 
do podvědomí lidí novou podobu strachu, 
neboť hrozba atomového konfliktu byla velmi 
reálná a na základě velice živé zkušenosti 
zkázy Hirošimy a Nagasaki se nabízela his-
torická paralela. Středověké morové epid-
emie byly zneužívány po staletí k vytváření 
manipulativní atmosféry strachu. Přicházejíc 
na svět mnohdy nečekaně a především 
neohlášeně - tvořila Smrt dlouhou dobu jakýsi 
protipól nejistému a nepoznatelnému obrazu 
Boha. Jakožto jediná jistota a možné naplnění 
smyslu života tu Smrt vytváří zosobnění 
konkrétní podoby lidského strachu, který 
opanuje člověka v okamžiku oslabení nebo 
ztráty víry v Boha. A právě téma smrti s mnoha 
biblickými paralelami se v tomto Bergmanově 
díle zjevuje v novém světle a přineslo autorovi 
velké uznání nejen u odborné kritiky (cena na 
MFF v Cannes), ale také u širší divácké obce. 
Chodit do kina patřilo tehdy k tzv. dobrým 
mravům...

Tak se na vás těším... 
Jan Schejbal

Filmový klub
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Pondělí 6. 11. v 19.30
3. představení v předplatném 
Neil Simon: 

DRUHÁ KAPITOLA
Tato konverzační komedie dovede s nadsáz-
kou, humorem a lehkostí hovořit i o nejboles-
tivějších momentech lidské existence. Čtveřice 
postav bojuje s láskou, samotou, vášní a po-
chybnostmi především vtipným simonovským 
jazykem a jednotlivé situace dávají divákovi na-
ději a víru, že i po těch nejsložitějších životních 
zlomech přijde chvíle, kdy se začne psát druhá 
kapitola jeho šťastného života. 
Uvádí pražská divadelní agentura AP-PRO-
SPER. 
V hlavních rolích účinkují: David Prachař, David 
Matásek, Valerie Zawadská a Martina Hudeč-
ková.
Vstupné: 200, 190 a 180 Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte v Informačním 
centru na Městském úřadě Vysoké Mýto 
od 23. 10.

Středa 29. 11. v 19.30
4. představení v předplatném
Molière: 

TARTUFFE
Francouzská klasicistní komedie plná skvělých 
dialogů, situací a rozporů v podání Městského 
divadla Mladá Boleslav. Mistrovská komedie o 
tom, co se stane, když svému jedinému nej-
lepšímu příteli, svému miláčkovi, svému guru 
řeknete o sobě všechno a rozhodnete se mu 
dát nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj ma-
jetek.
Vstupné: 200, 190 a 180 Kč.
Předprodej zbylých vstupenek od 13. 11. v In-
formačním centru na Městském úřadě Vysoké 
Mýto.

Na prosinec připravujeme:
Pondělí 18. 12. v 19.30
5. představení v předplatném.
Východočeské divadlo Pardubice: 

ÚŽASNÁ SVATBA 
(předprodej od 4. 12.)

Šemberovo divadlo
Divadlo 

V sobotu 4. 11. v 15 hod. 
a v neděli 5. 11. v 15 hod.
budou pro malé i velké diváky hrát členové Di-
vadelního spolku Šembera napínavou pohád-
ku plnou kouzel

TRAMPOTY ČERTA BARABÁŠE.
Neváhejte a přijďte se podívat na výsledek je-
jich tříměsíční práce.

Divadelní spolek Šembera o. s. 

uvádí v neděli 26. 11. ve 14 a 16 hodin
pro nejmenší, malé i velké diváky mikulášskou 
pohádku s nadílkou

BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ
Napsal a režíruje: Jan Havel
Výprava: Karel Jiskra
Návrh a realizace scény: Viktor Čáp
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Prachař
Hraje soubor Loutkového divadla SRDÍČKO o. 
s. Vysoké Mýto: Petr Stráník, Karel Fenik, Ma-
rie Švadlenová, Viktor Čáp, Petr Ryška, Petra 
Vtípilová, Lída Karlíčková, Jan Havel, Martin 
Prachař, Zdena Hanáková, Zdeňka Hanáková, 
Karel Jiskra, Jindra Pokorná, Marcela Vaňásko-
vá, Miroslav Bezdíček aj.

Předprodej vstupenek od 20. listopadu v Infor-
mačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
nebo přímo v divadle Srdíčko v den představe-
ní od 13.30 hod. Vstupné 25 Kč.

Loutkové divadlo Srdíčko

Čtvrtek 23. 11. v 19.30
M-KLUB Vysoké Mýto ve spolupráci s Vyšší od-
bornou školou stavební a Střední školou sta-
vební Vysoké Mýto pořádají v rámci 110. výročí 
založení školy pro vodní hospodářství 

PODZIMNÍ KONCERT
Účinkuje: komorní soubor 
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Sólisté: Václav Hudeček – housle
Markéta Janoušková – vítězka letošního let-
ního houslového kurzu
Program: skladby Johanna Pachelbela, Anto-
nia Vivaldiho, Archangela Corelliho a Johanna 
Sebastiana Bacha.
Vstupné podle míst: 100, 90 a 70 Kč.
Předprodej od 6. 11. v Informačním centru na 
Městském úřadě Vysoké Mýto.
Hlavním partnerem koncertu je PROFISTAV 
s. r. o. Litomyšl.

Koncert
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Neděle 12. 11. ve 13.30 hod.
Ve společenském sále M-Klubu Vysoké 
Mýto se uskuteční další taneční odpoledne 
pro starší a střední generaci. K tanci i pos-
lechu hraje Rytmická skupina Stanislava 
Hájka.
Vstupné: 50 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne KURZ VÝUKY ZNAKOVÉ ŘEČI

Nabízíme otevření dalšího kurzu pro nové 
zájemce. 
Výuka bude probíhat 1x týdně v rozsahu 
40 lekcí. 
Kurz bude otevřen dle zájmu posluchačů. 
Lektor: Mgr. Kateřina Vokounová. 

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. 

M-Klub nabízí od ledna 2007
taneční kurz
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 
a taneční kurz
PRO POKROČILÉ 
Taneční pro manželské páry a přátelské 
dvojice pod vedením tanečních mistrů Klei-
nových a Falhaurových. 
Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek v sá-
lech M-Klubu od 18.30 hod. v trvání 8 lekcí. 

Kurzy

Obor Základy evropské identity pokračuje 
těmito přednáškami:
 

KŘESŤANSTVÍ A ANTICKÁ 
FILOSOFIE VE 2. A 3. STOLETÍ 
středa 22. listopadu v 15.30 hod.
Přednáší: Mgr. Jiří Plhák

POUŤ DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
pátek 1. prosince v 15.30 hod.
Vyprávění o 760 km dlouhém pěším putování 
severním Španělskem.
Přednáška je doplněna velkoplošnou projekcí 
fotografií. 
Přednáší: Mgr. Jaroslav Kumpošt

Přednášky se konají v malém sále M-Klubu. 
Jednotlivé vstupné 50 Kč. 

Univerzita volného času

NÁBOŽENSKÉ BOUŘE 
V RADHOŠTI V R. 1920 
středa 8. listopadu 
Přednáší: Vlastimil Volák 
Vstupné 25 Kč.

Přednáška
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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

POČÍTAČOVÁ ŠKOLENÍ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
ANEB MOBILNÍ POČÍTAČOVÁ 
UČEBNA PŘIJEDE AŽ K NÁM
Školení v práci s počítačem pro začátečníky, 
prováděné firmou ASI s.r.o. Kurzy, dotované 
Ministerstvem informatiky ČR, budou v prosto-
rách Městské knihovny probíhat 
2. 11. a 9. 11. vždy od 8.00 do 16.00 hod. 
Učebna je vybavena 8 pracovními stanicemi.

Cena školení v rozsahu 8 hodin je 400 Kč. 
V ceně je příručka a certifikát o absolvování 
školení.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout na 
oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihov-
ny. Každý zájemce může využít jeden z výše 
uvedených termínů pořádaného kursu.

Beseda
14. listopadu 2006 v 18 hodin
ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
VASCO DA GAMA A JEHO SVĚT 
Beseda s doc. PhDr. Janem Klímou dopro-
vázená autorským čtením z jeho knihy.
Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna Výstavy v Městské knihovně
Vestibul
1. 11. - 31. 12.
VÝTVARNÁ TVORBA 
studentů Gymnázia ve Vysokém Mýtě

Oddělení pro dospělé čtenáře
3. 10. - 30. 11.
V BARVÁCH 
PODZIMNÍ EUFORIE
Výstava obrazů výtvarnice Jaroslavy 
Tomiškové

Oddělení pro děti a mládež

LES
Výstava výtvarných prací denního centra 
BERENIKA.

Soutěž
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě vyhlásila 
fotografickou soutěž pro děti a mládež 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 v dětském 
oddělení Městské knihovny. Vítězové soutěže 
budou slavnostně vyhlášeni a odměněni v 
dubnu při příležitosti Dne dětské knihy. Velká 
část fotografií bude vystavena v květnu ve ves-
tibulu Městské knihovny.
Upozorňujeme 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 zve všechny příznivce výtvarného umění na svou předposlední letošní výstavu, 
kterou je 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 výtvarníkům Vysokomýtska. 
Žák prof. Aloise Fišářka na pražské Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové (1945 
- 1948) vystavoval svá díla od roku 
1958 na mnoha výstavách u nás i v za-
hraničí (v Městské galerii ve Vysokém 
Mýtě vystavoval samostatně v letech 
1974, 1982, 1991, 1997, společně se 
svou ženou Blankou pak v roce 2000). 
Tato výstava se koná u příležitosti jeho 
životního jubilea a představuje výběr 
z jeho celoživotního díla.

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

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ GALERIE
Městská galerie Vysoké Mýto děkuje všem majitelům obrazů za to, že nám nabídli k zápůjčce 
díla k výstavě konané ke 100. výročí narození vysokomýtského malíře a pedagoga, zakladatele 
Městské galerie ve Vysokém Mýtě Jana Jušky (7. 1. 1907- 10. 10. 1983).  Jeho výstavu otevřeme 
v den malířových stých narozenin 7. 1. 2007. Mnoho nabídek od sběratelů i průzkum malířovy 
pozůstalosti nás utvrdil v tom, že tato výstava bude, i díky spolupráci se sběrateli, vynikajícím 
výtvarným zážitkem.

Každoroční výstava Vánoce v galerii začne jako obvykle: 5. prosince před setměním a skončí po 
setmění 22. 12. Více v prosincovém čísle Vysokomýtského zpravodaje.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, fax 465 483 374, galerie@myto.cz

Městská galerie

Václav Macháň ve svém ateliéru 17. 10. 2006
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
v říjnu zve na následující výstavy a akce:

PREZENTACE 
ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ 
NA VYUŽITÍ BUDOV BÝVALÉHO 
SOUDU A VĚZENÍ

Pátek 3. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
Sobota 4. 11. od 10.00 do 12.00 hod. a od 
14.00 do 16.00 hod.
Budova bývalého soudu na náměstí Přemysla 
Otakara II. (zpřístupněna bude i budova býva-
lého vězení).
Vstup volný.
Představeny budou studie následujících archi-
tektů:
Ing. arch. Milan Košař – ArchiKo Pardubice
Mgr. akad. arch. Roman Brychta – Projektil ar-
chitekti s. r. o. Praha
Ing. arch. Ivan Havlíček – Zlín 
Ing. arch. Antonín Novák – D.R.N.H. Brno.
Návštěvníci budou mít možnost se k představe-
ným studiím vyjádřit formou zápisu do knihy.

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.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem 
východních Čech v Hradci Králové.

od 27. 11. do 1. 12. 
Již potřetí se sejdeme na konci listopadu, aby-
chom se společně vypravili na daleké cesty a 
pomyslně prošli celý svět. V letošním roce mu-
zeum vsadilo na osvědčené přednášející, kteří 
jsou vysokomýtskému publiku dobře známi: 

Pondělí 27. 11.
Jan Chovaneček
MONGOLSKO 
Z KOŇSKÉHO HŘBETU
Fascinující cesta po Mongolsku začala nemé-
ně fascinující cestou přes Pobaltí, Petrohrad a 
Moskvu, po transsibiřské magistrále kolem Baj-
kalu až do Ulan-Bataru. V samotném Mongol-
sku podnikl Jan Chovaneček se svojí přítelkyní 
trek na koních v jižních Sajanech, kolem jezera 
Chovsgol do národního parku Khustain Nuruu, 
kde žijí divoce reintrodukovaní koně Przewal-
ského. Přednáška bude doplněna povídáním 
členů společnosti Pražská jurta, kterého se 
zúčastní i Mongolové žijící v současné době v 
Čechách.

Regionální muzeum

CESTOVATELSKÝ 
FESTIVAL OKOLO SVĚTA
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Úterý 28. 11.
Martina Novotná
LADAKH NENÍ INDIE
Ladakh neboli Malý Tibet – území ležící na se-
veru Indie, které na rozdíl od Tibetu nebylo vy-
staveno cizím asimilačním vlivům, je tibetštější 
než samotný Tibet. O zážitcích z této oblasti 
bude vypravovat Martina Novotná z České Tře-
bové, která v Ladakhu strávila několik měsíců 
a mimo jiné zde vyučovala malování na jedné 
z místních škol. Budeme tak mít jedinečnou 
možnost seznámit se nejenom s buddhistickou 
kulturou této autonomní správní oblasti indic-
kého státu Jamma, ale i s každodenním živo-
tem tamějších dětí.

Středa 29. 11.
Jiří Junek
NEZNÁMÉ SRBSKO 
Vyprávění o dvou cestách do dnes téměř za-
pomenutého Srbska, o přírodních a kulturních 
památkách, o návštěvě českých vesnic, ale 
především o setkávání s lidmi.
Odlišný pohled na tuto zemi nám posléze 
přiblíží dlouholetá velvyslankyně v Jugoslávii 
(resp. Srbsku a Černé Hoře) ing. Judita Štou-
račová.

Čtvrtek 30. 11.
Ivan Orel
NA PLACHETNICI
OKOLO SVĚTA
V roce 1995 se enfant terrible českého námoř-
ního jachtingu, dřevorubec a spisovatel Rudolf 
Krautschneider, rozhodl postavit repliku Vic-
torie, první plachetnice, která obeplula Zemi. 
V letech 1519 - 1521 se to podařilo portugal-
skému mořeplavci Fernaovi de Magalhaesovi. 
Novodobá Victoria vyplula 1. srpna 1999 z pol-
ského Štětína. Urazila 49 122 námořních mil a 
navštívila na 60 zemí a ostrovů. Po 5 letech a 22 
dnech se vrátili jen 3 členové původní posádky. 
Ivan Orel byl mezi nimi. 

Pátek 1. 12.
Josef Novák
JIŽNÍ AFRIKA - (JAR, Namibie; I. část)
Vodopády, východ slunce nad písečnými du-
nami v poušti Namib a další přírodní unikáty… 
to vše v podání Jana Nováka z Hrušové, jehož 
jméno je již tradičně zárukou vysoce kvalit-
ní přednášky doplněné fascinujícími snímky. 
Druhá část přednášky Jižní Afrika (Botswa-
na, Zimbabwe, Zambie, JAR) se uskuteční 
o týden později v pátek 8. prosince.

V rámci festivalu bude v přednáškové míst-
nosti muzea vystaven soubor kreseb od dětí 
z Ladakhu, které vyučovala Martina Novot-
ná.

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

Začátky přednášek vždy v 18.00 hod. 
Vstupné 20 Kč.
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Školy

Ve středu 11. října se na hřišti v areálu I. 
stupně konalo sportovní dopoledne. Or-
ganizace se tentokrát v plné míře ujali žáci 
devátých ročníků a nutno říci, že se jim to 
skutečně podařilo. Připravili si pro svoje 
mladší spolužáky nejen různé sportovní 
a soutěžní disciplíny, ale i drobné ceny 
a sladkosti. Sportování a soutěžení se zú-
častnili všichni žáci I. stupně. Deváťáci si 
pro ně připravili více než deset disciplín. 
Malí sportovci mohli změřit své síly při pře-
tahování na laně, v běhu, slalomové jízdě na 
kole, hodu na basketbalový koš či v střelbě 
na fotbalovou branku. Vyzkoušeli také svoji 
zručnost, postřeh a paměť (např. při pře-
nášení míče v obruči, umísťování lžíce do 
láhve, pexesu apod.). Bylo krásné podzimní 
dopoledne a všichni sportovci i organizátoři 
měli radost z pohybu a slunečného počasí. 
Že se akce žákům devátých ročníků skuteč-
ně povedla a mladším spolužákům líbila, 
o tom svědčí některé ohlasy sportovců:

„Za všechno jsme dostávali roztomilá razít-
ka. Potom jsme je mohli vyměnit za sladké 
bonbóny a jiné ceny. Měli to hezky vymyšle-
né a myslím, že to všechny bavilo.“

 Anežka Jiskrová

„Bylo příjemné počasí na sport. Mohli jsme 
si zasoutěžit třeba ve skákání v pytli, zaházet 
na koš nebo se přetahovat na laně s devá-
ťákem. Bylo to krásné sportovní dopoledne 
a už se těším, až ho budeme připravovat 
my.“

Valentýna Zamastilová

Sportovní den na ZŠ Jiráskova

Čtvrtek 30. 11. 16.30 hod.
Slavnostní akademie ke 100. výročí školy
v Šemberově divadle.

V SOBOTU DO ŠKOLY?!
A proč ne? Když má škola narozeniny, tak klid-
ně. V sobotu 14. října se sešli bývalí žáci a uči-
telé se současnými žáky a zaměstnanci, aby si 
prohlédli stoletou dámu, které její věk mohou 
hádat jen ti, kteří rádi a s obdivem vzhlížejí k 
památkám, krásným stavbám, ale také ti, jimž 
se na chvíli zatají dech, když na ně dýchne his-
torie. A taková základní škola v Javornického 
ulici určitě je.
Vejděme dovnitř. Původní schodiště vypovídá, 
že po něm už prošla hezká řádka nohou. Na 
první pohled zaujme krásná štukatérská prá-
ce, ornamenty a bohatě zdobené fabióny. A 
co dále? Dále už je vše nové. Takové, aby to 
sloužilo dětem – žákům. Dvě vybavené audiovi-
zuální učebny na výuku jazyků, dvě počítačové 
učebny (jedna s připojením na internet), opra-
vená učebna chemie a fyziky, školní knihovna, 
dvě hudebny, dvě videoučebny, dílna, kuchyň-
ka, tělocvična, školní hřiště s umělým trávní-
kem, školní zahrada a vše ostatní, co musí ve 
škole být a co k ní patří. Přestože škola zajišťuje 
stravování žáků a zaměstnanců dodavatelsky, 
prostorná jídelna každý den ožívá čilým ru-
chem hladových strávníků.
Kdo přišel na návštěvu, ten opravdu nelitoval. 
Učitelé jsou nejenom dobrými pedagogy, ale 
přesvědčili hosty o tom, že umějí také skvěle 
vařit a péct. Dobroty ochutnávali školáci, kteří 
přišli na kroužky za svými učitelkami a učite-
li, ochutnávali je i přátelé a návštěvníci školy, 
kteří se v dopoledním shonu zastavili ve škole 
a poseděli chvilku při dobré kávě. S každým 
hostem, jak se sluší, se stoletá dáma rozlouči-
la. Drobné dárky, které děti připravily pro své 
rodiče a ostatní hosty, určitě připomenou ná-
vštěvníkům jejich sobotní návštěvu.
Zaměstnanci i žáci ZŠ Javornického děkují 
všem hostům za návštěvu, za sympatie, které 
ke škole chovají, a všichni se společně těší, že 
se snad někdy příště, třeba zase v sobotu, ve 
škole sejdou. Vedení školy děkuje všem žákům 
a zaměstnancům za přípravu a samotnou rea-
lizaci krásného dne. Velice si práce všech zú-
častněných váží. Díky.

 Mgr. Soňa Teplá,
ředitelka ZŠ Javornického, Vysoké Mýto

Základní škola Javornického
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STUDIUM 
NA GYMNÁZIU VYSOKÉ MÝTO

Ve školním roce 2007 – 2008 bude otevřena
1 třída čtyřletého gymnázia
1 třída osmiletého gymnázia

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium:
Uchazeči budou konat přijímací zkoušky 
písemnou formou z českého jazyka a mate-
matiky v rozsahu učiva základní školy. 
Ředitel školy v rámci přijímacího řízení přij-
me výborné žáky 9. tříd ZŠ bez přijímacích 
zkoušek. Podmínkou je průměrný prospěch 
na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy do 1,3 
včetně (bez chování) s tím, že žák nemá ze 
žádného předmětu prospěch na konci 8. tří-
dy a v pololetí 9. třídy horší než chvalitebný.

Přijímací zkoušky pro osmileté studium:
Všichni uchazeči budou konat přijímací 
zkoušky písemnou formou z českého jazyka 
a matematiky v upřesněném rozsahu.

Dovolujeme si vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční
v pátek 1. prosince od 9 do 17 hodin.
Návštěvníci si mohou prohlédnout školu a 
obdržet podrobné informace o studiu na 
gymnáziu.

Telefonické informace: 465 424 342, 
465 424 233
E–mail: reditel@gvmyto.cz , 
Internet: www.gvmyto.cz

Pro žáky vyššího a čtyřletého studia nabízí-
me prostřednictvím Domova mládeže mož-
nost ubytování a celodenního stravování.
Adresa: Domov mládeže a školní jídelna, 
gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, 
tel.: 465 421 777.
Cena ubytování: 800 - 900 Kč/měsíc dle 
typu, třílůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. 
Cena celodenní stravy: 56 Kč/den.

Gymnázium

Ve Speciální základní škole Vysoké Mýto 
již druhým rokem pracujeme na vlastním 
školním vzdělávacím programu (ŠVP), pod-
le něhož začneme vyučovat od 1. 9. 2007. 
Jeho motto zní: „Nechceme žít vedle sebe, 
ale spolu.“ Aby se nestalo pouze prázd-
nou frází, věnujeme pozornost promýšlení 
možností, jak prohloubit spolupráci s rodiči 
a vzbudit zájem veřejnosti o naši školu.
V České republice probíhá státní projekt 
Akce na zakázku, podporovaný z fondů ESF, 
v jehož rámci se pedagogové školí v proble-
matice, kterou si vyberou. Pouze sto škol-
ních pedagogických sborů z celé ČR tento 
třídenní seminář získalo. A my jsme rádi, že 
jsme mezi nimi. Ve dnech 26. – 29. 9. 2006 
všichni pedagogové absolvovali seminář 
na téma Spolupráce se sociálními partne-
ry. Pod vedením Mgr. Lauermanna, lektora 
NIDV, a pod patronací regionálního manaže-
ra NIDV Pardubice Mgr. Chalupníka jsme tři 
dny pozorně naslouchali a diskutovali, řešili 
zadané problémové situace a zpracováva-
li vlastní projekty. Týmová práce, hledání 
společných cílů, propagace školy, tvorba 
projektů a fundraising, to byla témata, kte-
rá nás nejvíc zaujala. Ačkoli jsme pracovali 
i ve svátek, nechyběl humor a chuť něčemu 
novému se přiučit. Páteční závěrečnou část, 
nám zpříjemnilo i vynikající občerstvení, kte-
ré pro nás připravili pracovníci firmy Eurest. 
Všem pedagogům bychom chtěli poděko-
vat nejen za každodenní nesmírně nároč-
nou práci, ale také za velmi aktivní přístup, 
se kterým přistoupili ke splnění obtížného 
úkolu – vytvoření vlastního ŠVP, zaměřené-
ho na praktickou výuku dětí. Program je již 
téměř hotov, zbývá jeho zkoušení, dolaďo-
vání a definitivní písemné zpracování. Letos 
již některé prvky do výuky zařazujeme. Sna-
žíme se prosazovat projektové vyučování, 
skupinovou práci a ostatní kooperativní čin-
nosti, ale s velkým důrazem na individuální 
potřeby každého žáka. Chceme být školou 
otevřenou, spolupracující s nejrůznějšími 
partnery.

Přijďte se podívat. Jste srdečně vítáni.
     

Vedení školy 

Speciální škola
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16. 11., od 16.00 hodin
DRAKIÁDA
Na hřišti u sídliště Družba.
Soutěže:
- o nejlépe létajícího draka
- o nejlépe vyrobeného draka 
a mnohé další.
Startovné 20 Kč (za draka).

6. - 10. 11. 
TÝDEN DRAMATICKÝCH LEKCÍ 
pro ZŠ Jiráskova
Akreditovaný seminář pro pedagogy středních 
škol a 2. stupně ZŠ na téma „Ochrana zvířat“.

1. 12. v 17.30 na zahradě Mikáda
TRADIČNÍ ČERTOVÁNÍ
Vstup 20 Kč.

9. - 10. 12. 
jednorázová víkendová dílna 

HERECKÉ HRY A IMPROVIZACE
Příprava na vstup do improvizační ligy pro 
všechny středoškoláky, hravé vysokoškoláky 
i dospělé.
Nevěříte, že i s divadlem se dají hrát zápasy a 
ještě se naučit spoustu divadelních dovedností 
a pobavit sebe i publikum?
V improvizačních zápasech soutěží dva týmy 
hráčů, na zápas dohlíží hlavní rozhodčí a diváci 
hlasují, který tým se jim více líbil.
Založení vysokomýtského divadelně-improvi-
začního týmu je na spadnutí!
Co vám tréninky a hry přinesou?
- radost ze hry
- divadelní dovednosti (jevištní mluva, pohyb, 
zpěv)
- možnost uplatnit ve skupině tvůrčí nápady i 
osobní originalitu
Do osobního života:
- odvahu, kreativitu, schopnost najít pohotová 
řešení a přitom bavit sebe i publikum.
 

DDM Mikádo Workshop vede MgA. Jana Samková, absol-
ventka HAMU Praha, divadelnice a trenérka 
pražského improtýmu B.U.D.I.K. (Bubenečsko 
divadelně improvizační kompanie)

Přihlášky na tel: 731108 510, 465 424 314, 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz nebo pří-
mo v kanceláři Mikáda.

KURZ STEPU 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Každý pátek (hodina dle domluvy).
S sebou budete potřebovat volný oděv a boty 
s tvrdou podrážkou.
Přihlášky na tel: 731 108 510, 465 424 314, 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz nebo pří-
mo v kanceláři Mikáda.

23. 11. v 18 hodin

PUTOVÁNÍ ZA ZRNKEM KÁVY 
ANEB CO JE TO FAIR TRADE
Srdečně zveme všechny zájemce na přednáš-
ku s diskusí a ochutnávkou takzvaných féro-
vých výrobků, především kávy.
Fair Trade je anglický výraz pro Spravedlivý 
obchod. Jde o celosvětové hnutí, které se do 
mezinárodního obchodu snaží vrátit základní 
etická pravidla a zásady, kterých se většina 
běžných obchodních společností ve snaze 
zvýšit své zisky už dávno vzdala.
Výrobci Fair Trade výrobků dostávají cenu, kte-
rá odráží vynaložené úsilí a umožňuje důstojné 
živobytí. Tyto výrobky nejsou skrytě dotovány 
zničeným životním prostředím ani nízkou kvali-
tou života lidí v rozvojových zemích. Část zisku 
je závazně použita na místní rozvoj – organiza-
ce výrobců se mohou samy rozhodnout, kam 
investují společnou část získaných prostředků. 
Podmínkou je transparentnost investice a její 
sociální nebo ekologický přínos. 
Při výrobě produktů Fair Trade se upřednostňu-
je přechod na ekologické zemědělství, vylou-
čena je nucená a dětská práce, výrobci garan-
tují základní sociální a zdravotní zabezpečení 
svým zaměstnancům.
Více informací lze nalézt na webové stránce 
www.fairtrade.cz. 

Srdečně zveme na setkání s férovými výrobky.
Andrea Kolaříková, INEX – SDA Kostelecké 
Horky.

Na prosinec pro vás chystáme
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V měsíci listopadu můžete shlédnout v Galerii 
Kateřina ve Vysokém Mýtě novou barevnou 
keramiku Jiřího Kalabise, malované skleněné 
předměty slovenské výtvarnice Ivety Rusňáko-
vé, orientální jídelní soupravu od Dariny Rjaš-
kové, přátelskou soupravu z karlovarské por-
celánky „Thun” ve stylu art - deco a také nové 
výrobky ateliéru Duke Jiřího Dudychy.
Své obrazy v naší galerii vystavuje i mladý vy-
sokomýtský výtvarník Filip Dvorský.

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

Galerie Kateřina

Všechny příznivce dobré taneční hudby a pří-
jemné společenské zábavy srdečně zveme na 
tradiční

PŘEDMIKULÁŠSKÝ 
SWINGOVÝ VEČER

Melodie věčně zelené zahraje k tanci a posle-
chu EXPRES-COMBO Vysoké Mýto, řídí Jan 
Klíma, zpívá Marcela Klímová.

M-Klub Vysoké Mýto, společenský sál
Sobota 25. listopadu 2006 v 19.30 hodin
Vstupné 60 Kč.
Občerstvení zajištěno.

Taneční zábava

DOC. ALENY VLASÁKOVÉ
ve čtvrtek 16. 11. v ZUŠ Choceň. 

Program: 
- renesanční a barokní hudba v současné 
klavírní výuce 
- příprava ke studiu skladeb J. S. Bacha
- rozbor - Knížka skladeb pro A. M. Bachovou 
- rozbor - Malá preludia a fughetty
- rozbor - Dvouhlasé invence.

Seminář bude časově rozvržen do dvou bloků.
Dopolední od 9 do 12 hod. bude zaměřen pře-
vážně na teoretickou problematiku  a v odpo-
ledním od 13 do 16 hod. na rozbory jednotli-
vých skladeb.
Prezence účastníků: od 8.00 do 8.45 hod.
V případě zájmu volejte ZUŠ Choceň: 
465 471 764.

Kolektiv učitelů
hry na klavír ZUŠ Choceň

Klavírní seminář 

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 vrbového proutí. 
Plést budeme bez formy, tedy z volné ruky. 
Lektorka: Zuzana Kovaříková z košíkářských 
dílen v Praze.

17. - 19. 11. 
KNIHA II.
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 
- milovníkům papíru, knížek, pohyblivých 
obrázků a loutkového divadla. Pro účastníky 
od 12 let.
Lektorka: Hana Voříšková - výtvarnice, lout-
kářka a učitelka výtvarného oboru ZUŠ.

Více ke všem dílnám na www.raku.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.

Hliněná dílna na Újezdci
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Dne 3. 9. jsme oslavili s naší milou, veselou 
paní Marií Pecinovou její 98. narozeniny. 
Blahopřejí členky Klubu důchodců Vysoké 
Mýto.

Společenská kronika

Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě 
se sídlem na náměstí Naděje (na sídlišti Druž-
ba) pořádá 

v pátek 1. prosince od 8 do 16.30 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvní den v Naději se koná u příležitosti 
dvanácti let vzniku a provozování Domu pokoj-
ného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. Návštěv-
níci z řad široké veřejnosti mají možnost si v 
tento den prohlédnout celý Dům pokojného 
stáří. Ke zhlédnutí bude rovněž výstava a pro-
dej některých výrobků obyvatel domu. Také 

Naděje

množství fotografií z Naděje pomůže přiblížit 
život seniorů v tomto sociálním zařízení. Budou 
vítáni i ti zájemci, kteří mají podanou žádost o 
přijetí do Naděje, nebo ti, kteří o tomto kroku 
uvažují.
Dům pokojného stáří - Naděje je určen k trvalé-
mu bydlení starých občanů se zajištěním kom-
plexní péče. Částečná péče je preferovaným 
komplexem služeb pro staré občany, kteří jsou 
schopni alespoň zčásti se obsloužit sami. Zák-
ladním ubytovacím principem je samostatné 
bydlení v pokoji s příslušenstvím (sprcha nebo 
vana, toaleta, umyvadlo a u většiny bytů i ku-
chyně). S ubytováním dvou osob se počítá jen 
na vlastní přání, např. u manželů nebo souro-
zenců. Naděje (s kapacitou 77 míst) je bezbari-
érová a je zařízena tak, aby byla dostupná i pro 
nechodící obyvatele. 
Snahou pracovníků je udržení co nejhodnotněj-
šího života obyvatel Naděje. Součástí nabídky 
služeb je proto mj.: denní osobní kontakt se 
zdravotní sestrou nebo pečovatelkou, ošetřo-
vatelská služba, celodenní stravování, donáška 
obědů, nákup potravin, křesťanská pastorační 
služba, sociální poradenství, rehabilitace, pra-
covní terapie, kulturní akce, kadeřnictví, pedi-
kúra či kosmetika. Rozsahem a úrovní služeb 
se snaží Naděje ve Vysokém Mýtě přiblížit ev-
ropskému standardu. 

Adresa: Naděje, náměstí Naděje 731, 566 01 
Vysoké Mýto,
tel.: 465 424 825
Ing. Milan Nádvorník

Seminář 

ZIMNÍ VAŘENÍ
PODPORUJÍCÍ DLOUHOVĚKOST

Středa 15. listopadu, od 17.00 do 20.00 hod.
M-Klub Vysoké Mýto, učebna 101.
 
Přednáška o zimním vaření podle tradiční 
čínské medicíny. Ukázkové vaření vybraného 
zimního jídla včetně polévky. Společná ochut-
návka.

Přednášejí a vaří: Lenka Volmová a Vladimír Vol-
ma, Centrum adaptační životosprávy, o. p. s.
Doplňující informace: www.zivotosprava.cz.

Vstupné 50 Kč. 
Rezervace: 469 319 538.

Centrum adaptační životosprávy

Česká křesťanská akademie a Církev Čes-
koslovenská husitská ve Vysokém Mýtě 
vás zvou na koncert Jiřího Plocka a Jitky 
Šuranské 

PÍSŇOBRANÍ 
hudební putování od Moravy po Rumunsko
1. 11. v 19.00 hod. v sále ZUŠ.
Interpreti jsou držiteli ceny Anděl 2005 za al-
bum Písňobraní v kategorii World Music. 

Česká křesťanská akademie
zve na přednášku biskupa Jiřího Paďoura
na téma

KDO JE KRISTUS?
ve čtvrtek 23. 11. v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

Církve
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Jiné zboží do prodeje nepřijímáme. Z pro-
daných věcí se odečítá 10 % z ceny. Ne-
prodané věci je třeba vyzvednout v určený 
termín výdeje, jinak propadají ve prospěch 
pořadatele. Nezletilým se věci ani peníze 
nevydávají.

MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK
7. 12. od 10 do 16 hodin.
Vánoční dárky.

HUMANITA   
28. 12., 16 – 17 hod.

4. 1. 2007, 8 – 9 hod.
Ošacení všeho druhu, knížky, hračky, vlna, 
příze, zbytky látek apod. 
(Velmi obnošenou obuv či špinavé ošacení 
nelze přijmout.)

MS Vysoké Mýto

BURZA ZIMNÍCH VĚCÍ
v zasedací místnosti MÚ Družba Vysoké 
Mýto.

PŘÍJEM: středa 8. 11., 
11 – 13 hod., 15 – 18 hod.

PRODEJ: čtvrtek 9. 11., 
9 – 14 hod.

pátek 10. 11., 
12 – 17 hod.

VÝDEJ: pondělí 13. 11., 
14 – 18 hod.

Přijímáme: 
Lyžařskou výstroj a výzbroj, brusle, sáňky, 
boby, tříkolky, koloběžky, kočárky pro pa-
nenky, hračky, sněhule.
Z důvodů malých prostor sálu přijímáme od 
jednotlivce vždy jen dva páry nebo dva kusy 
jmenovaného zboží.

Český červený kříž

DEN REKVALIFIKACE

V rámci II. ročníku Týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Krajský úřad Pardubického kraje, 
se na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí dne 7. listopadu od 14 do 17 hodin uskuteční Den rekvalifi-
kace. Pro zájemce budou zveřejněny informace o možnosti rekvalifikace, prohlídky kurzů a po-
radenství k dané problematice, ale i k souvisejícím činnostem – zprostředkování, právní servis, 
informace o aktivitách EURES a informace o trhu práce. Zájemci budou mít možnost individuální 
konzultace s odbornými pracovníky úřadu práce.

Úřad práce

I. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE MLADŠÍCH ELÉVŮ, 
ROČ. 1998 O „ŠTÍT KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST“ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Na státní svátek ve čtvrtek 28. září 2006 uspořádalo město Vysoké Mýto ve spolupráci s fotbalovým 
oddílem SK Vysoké Mýto v příjemném prostředí městského stadionu I. ročník fotbalového turnaje 
o „Štít královských věnných měst“. K účasti na tomto klání bylo pozváno všech devět měst toho-
to sdružení. Program celé akce zkomplikovala pořadatelům skutečnost, že se fotbalové oddíly z 
Jaroměře, Nového Bydžova a Poličky na poslední chvíli odhlásily. Mělník svou neúčast nahlásil 

Sport
Fotbal
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včas. Hlavním smyslem sportovní-
ho střetnutí bylo rozšíření vzájemné 
spolupráce a umožnění sportov-
ního vyžití pro nejmenší fotbalis-
ty. Kategorie mladších elévů byla 
zvolena záměrně, protože ve všech 
městech malí fotbalisté ve věku 8 
let hrají své organizované soutěže, 
výkonnost v tomto věku je celkově 
vyrovnaná a opravdu se hraje jen 
a jen pro dobrý pocit a radost ze 
hry: výsledek není až tak rozhodu-
jící. Přesto jsme byli svědky řady 
velmi zajímavých střetnutí na dobré 
sportovní úrovni. O to se také znač-
ně přičinili rodinní příslušníci, kteří 
své ratolesti doprovázeli a mohutně 
povzbuzovali. Při pěkném počasí 
nastoupilo na plochu stadionu na 80 malých fotbalistů a s nimi nejméně stejně tolik rodinných pří-
slušníků. Po odehraných zápasech proběhlo, za přítomnosti královny Vysokého Mýta Evy Stříteské 
a místostarosty města Ing. Martina Krejzy, vyhodnocení výsledků a předání odměn. Tentokrát zůstal 
putovní štít královských věnných měst doma a bude celý rok vystaven v pracovně starosty. 

Výsledky: 1. Vysoké Mýto
 2. Trutnov
 3. Hradec Králové
 4. Dvůr Králové nad Labem
 5. Chrudim

Jednotlivci:  nejlepší hráč:  Matyáš Kazda (Dvůr Králové n. L.)
 nejlepší brankář: Matyáš Ryšavý (Trutnov)
 nejlepší střelec: Jakub Martinec (Vysoké Mýto – 8 gólů)

Ke konci prázdnin jsme opět začali pravidelně trénovat a tradičně 28. 9. jsme uspořádali přebor 
Vysokého Mýta pro mladší a starší žáky a žákyně. Zúčastnilo se celkem 9 dívek a 13 chlapců 
z Mýta, ale i z Lanškrouna, Letohradu, Chrasti a Sedlece. Turnaj žáků vyhrál Martin Králík 
z Orlice Letohrad a turnaj dívek Markétka Vedralová z Vysokého Mýta. Letos ještě chystáme 
dva turnaje pro veřejnost: jeden v listopadu a druhý tradiční na Vánoce. V této sezóně jsme se 
zaměřili na začátečníky – ročníky 1996 a mladší. Rádi bychom se zúčastnili krajských přeborů 
tříčlenných družstev nejmladších žáků a žákyň. A samozřejmě okresních přeborů jednotlivců 
v Ústí nad Orlicí.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě hrálo stolní tenis, je možné se ještě přihlásit v Orlovně vždy 
v úterý od 16.30, kde se dozvíte další podrobnosti. 
Děti platí 80 Kč za kalendářní rok, podmínkou členství je pravidelná docházka a zájem o stolní 
tenis. Do práce oddílu se mohou zapojit i rodiče. 

Pavel Hájek

Oddíl stolního tenisu žáků jednoty Orel Vysoké Mýto 
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Poslední týden v září odjeli čeští karatisté na každoročně nejvýznamnější 
akci - seminář pro zelené a vyšší pasy – ADRIA SEMINAR 2006, konaný 
na chorvatském ostrově Lošinj. Letos byl o to zajímavější, že se ho zú-
častnil také náš nejlepší reprezentant, juniorský mistr světa a vítěz ev-
ropského šampionátu Fehmi Mahalla (II. Dan), spolu se svým otcem 
a trenérem v jedné osobě Prof. Fahri Mahallou (VI. Dan) a asistentem 
a sparingpartnerem Rëxhem Mahallou (IV. Dan). Přijeli v době pří-
pravy Fehmiho na mistrovství světa, které se konalo 15. října ve Fin-
sku. Během týdne si přizvali na své tréninky několik nejlepších borců 

z českého týmu a dali jim jedinečnou příležitost poučit se od jednoho 
z nejlepších bojovníků světa. Mistr Fehmi také osobně vedl některé večer-

ní takticko-technické tréninky, patřící do výcvikového plánu semináře. 
Týdenní seminář byl rozdělen do tří bloků. V ranním se účastníci soustředili na kondičně koordinač-
ní průpravu, polední byl věnován výcviku praktické sebeobrany a boji se zbraněmi a večerní blok 
byl zaměřen na takticko-technickou stránku sportovního boje v karate. Základní trénink trval do 
středy. Ve čtvrtek proběhl interní turnaj účastníků semináře, na kterém Češi převálcovali soupeře 
z Německa a Slovinska a získali drtivou většinu medailových umístění.

Umístění členů oddílu Moderního sportovního karate TJ Sokol Vysoké Mýto na interním turnaji:

Forma set 2. místo Jiří Trunec
Sportovní boj muži 2.-1. kyu 1. místo Jiří Trunec
Sportovní boj muži 3.-4. kyu 1. místo František Starý
Sportovní boj muži 5.-6. kyu 3. místo David Mikeš

Jiří Trunec složil zkoušku na 1. kyu a stal se kandidátem na černý pas. Gratulujeme.

Moderní sportovní karate

Zleva: Fahri Mahalla (VII. Dan), František Starý, Jiří Trunec, David Mikeš a Fehmi Mahalla (III. Dan)

26



Kögel, a. s. Choceň
výrobce podvozkových rámů 
pro užitkové vozy
a výrobce návěsů kögek-foxx

přijme

sekretářku,
asistentku ředitele

Požadujeme: SŠ vzdělání
 velmi dobrou znalost německého jazyka
 uživatelskou znalost práce na PC
 řidičský průkaz skupiny “B”
 samostatnost a spolehlivost
 praxe v administrativě vítána

Nabízíme: perspektivní a stálou práci 
 ve společnosti se zahraniční účastí
 adekvátní mzdové ohodnocení dle výkonu
 možnost stravování přímo ve společnosti

Nástup dle dohody.

Bližší informace podá: Svatava Kunstová, 
personální oddělení, tel. 465 738 213,
e-mail svatava.kunstova@koegel.cz, 

životopisy zasílejte na adresu: 
Kögel, a. s., Dvořisko 1219, 565 37 Choceň

Biskupské gymnázium Skuteč
 osmileté a čtyřleté

Vás zve  na 
DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
 8. 11. 2006   8.00  -  15.00 hod.
 1. 12. 2006  8.00  -  15.00 hod.
 8. 1. 2007 13.00 -  16.00 hod.
 13. 1. 2007  9.00  -  14.00 hod.
 22. 1. 2007  13.00  -  16.00 hod.
www.bigyskutec.cz, info@bigyskutec.cz, 

tel: 469 326 360.
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11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30    •    21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00    •    21.00

11.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30    •    17.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

D í l č í  z m ě n y  m o ž n é !

slaví 
15. výročí založení firmy.

Přijďte od 30. 10. do 4. 11., máme pro 
Vás připraveny slevy i dárky.

• Koupím byt v osobním i družstevním 
vlastnictví. 
Platba v hotovosti – nabídněte.
Tel. 724 657 573

• Koupím vaši nemovitost.
Seriózní jednání, peníze ihned.
Tel. 724 657 573

Řádková inzerce

M-Klub a Město Vysoké Mýto pořádají

PŘEDVÁNOČNÍ 
ŘEMESLNÝ JARMARK
V sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin 
na nám. Přemysla Otakara II.
Stánky s pestrým sortimentem, ukázky 
řemesel, doprovodný program.

Došlo po uzávěrce
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