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Klidné prožití vánočních svátků

a š�astný nový rok

přeje

město Vysoké Mýto a redakce VZ



PONREPO Viktor (* 6. nebo 16. 6. 1858 
Praha, † 4. 12. 1926 tamtéž) - průkopník 
české kinematografie
MARTINŮ Bohuslav (* 8. 12. 1890 Polička, 
† 28. 8. 1959 Liestal, Švýcarsko) - český 
skladatel, houslista a pedagog
MÁNES Josef (* 12. 5. 1820 Praha, † 9. 12. 
1871 tamtéž) - český malíř
TÝRLOVÁ Hermína (* 11. 12. 1900 Březové 
Hory, † 3. 5. 1993 Zlín) - česká filmová 
režisérka a scenáristka
HROZNÝ Bedřich (* 6. 5. 1879 Lysá nad 
Labem, † 12. 12. 1952 Praha) - český 
orientalista
SCHORM Evald (* 15. 12. 1931 Elbančice 
u Mladé Vožice, † 14. 12. 1988 Praha) 
- český režisér a scenárista
LADA Josef (* 17. 12. 1887 Hrusice 
u Senohrab, † 14. 12. 1957 Praha) - český 
malíř, kreslíř, ilustrátor a spisovatel
DIENZENHOFER  Kilián Ignác ( křtěn 1. 9. 
1689 Praha, † 18. 12. 1751 tamtéž) - český 
barokní architekt a stavitel německého 
původu
HEYROVSKÝ Jaroslav (* 20. 12. 1890 
Praha, † 27. 3. 1967 tamtéž) - český chemik
LUSTIG Arnošt (* 21. 12. 1926 Praha) 
- český spisovatel
HAŠLER Karel (* 31. 10. 1879 Praha, 
† 22. 12. 1941 Mauthausen) - český herec, 
textař, skladatel, spisovatel, dramatik 
a režisér
ČAPEK Karel (* 9. 1. 1890 Malé 
Svatoňovice, † 25. 12. 1938 Praha) - český 
prozaik, dramatik, novinář a překladatel
KAŠPAR Adolf (* 27. 12. 1877 Bludov 
u Šumperka, † 29. 6. 1934 Železná Ruda) 
- český malíř a ilustrátor
JIREČEK Hermenegild, rytíř 
ze Samokova (* 13. 4. 1827 Vysoké Mýto, 
† 29. 12. 1909 tamtéž) - český právník 
a politik
OPLETAL Jan (* 31. 12. 1915 Lhota nad 
Moravou, † 11. 11. 1939 Praha) - český 
student medicíny, obě� nacistického teroru

Významné dny
 
 1. 12. Světový den boje proti AIDS
  2. 12. Mezinárodní den za vymýcení 

otroctví
  3. 12. Mezinárodní den osob 
  s postižením
  5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků 

pro hospodářský a sociální 
rozvoj

  7. 12.  Mezinárodní den civilního 
letectví

 10. 12.  Den lidských práv
 11. 12. Světový den dětství
 18. 12. Mezinárodní den migrantů
 24. 12. Štědrý den
 25.-26. 12. Svátky vánoční
 29. 12. Mezinárodní den biologické 

rozmanitosti

Kalendárium
Prosinec

v prosinci 2005
415. výročí narození
Jan Kaška (Cassius) (* 30. 12. 1590,  
† asi r. 1666)
Bakalář, učitel Jan Kaška se narodil 
v Rychmburku. Vystudoval pražskou uni-
verzitu a v r. 1617 byl jmenován správcem 
školy ve Vysokém Mýtě. Byl členem Jednoty 
bratrské, a proto se musel v r. 1627 vystěho-
vat. Pravděpodobně se znal s J. A. Komen-
ským, který žil v letech 1622 - 1626 v Bran-
dýse nad Orlicí. K jeho knize Labyrint světa 
a ráj srdce napsal báseň „Písnička o divném 
a milostném  božím člověka Bohu oddaného 
vedení“. Báseň byla připojena k 2. vydání 
Labyrintu v r. 1663. Jan Kaška zemřel asi 
v r. 1666 ve Skalici na Slovensku.  

20. výročí úmrtí
Marie Žaludová (* 7. 4. 1898,  † 14. 12. 
1985)
Operní pěvkyně  Marie Žaludová se narodila 
ve Vysokém Mýtě. Po krátkém odborném 
studiu získala angažmá v Ostravě, později 
v Bratislavě. Dva roky (1935-1937) působila 
v Národním divadle v Praze a pak se vrátila 
do Brna, kde  zůstala až do r. 1957. Zemřela 
v Bechyni v r. 1985.

Regionální  výročí
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CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Krátce po založení města kolem roku 1260 se začalo se 
stavbou původně zřejmě dřevěného a později kamenného 
kostela. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován popr-
vé roku 1349. K městu v té době náležel ještě filiální kostel 
Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. 
Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel 
s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 
14. stol. byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný 
nejprve pražským a posléze nově založeným litomyšlským 
biskupstvím. Jeho prvním duchovním správcem je od roku 
1360 zmiňován Lev a po něm nastupuje Michal Hanka 
z Říčan.
Nová vlna rozvoje společenského života v druhé polovině 
14. stol. zasáhla silně i oblast stavitelství. Ve Vysokém 
Mýtě byla dokončena reprezentativní stavba kostela sv. 
Vavřince, která představovala vedle kláštera minoritů hlav-
ní centrum křes�anského života.
Během vlády Karla IV. bylo vznikem pražského arci-
biskupství s olomouckou a litomyšlskou diecézí, 
s děkanátní organizací a s přesným vymezením far-
ností dovršeno uspořádání církevní organizace 
v Čechách. Zároveň začalo reformní hnutí usilující o nápra-
vu církevních poměrů.
Východočeská města se stala jedním z pilířů reformních 
snah. Na protestní listinu proti upálení mistra Jana Husa, 
z celkového počtu 425 šlechticů, připojili svou peče� 
také pánové Materna z Turova, Beneš Brázda z Domanic 
a Jan Těchlovec z Dobříkova. Jan Slavata z Chlumu 
a Košumberka doprovázel mistra Jana Husa na cestě 
ke kostnickému koncilu. Z města s německou správou, 
ale narůstající převahou českého obyvatelstva se Vysoké 
Mýto stalo po sněmu v Čáslavi roku 1421 oporou českého 
reformního hnutí.
Na začátku května 1421 obsadilo vojsko pražanů po krát-
kém obléhání město. Vysoké Mýto poté přijalo program čtyř 
pražských artikulů a jeho správou byl pověřen Diviš Bořek 
z Miletínka. Po obsazení města došlo pravděpodobně jako 
i na jiných místech k vyhnání mnichů a k vypálení kláštera. 
Společně  s klášterem zanikly i oba kostely za městskými 
hradbami, kostel Všech svatých na Choceňském před-
městí i kostel sv. Mikuláše na Starém Mýtě. (…)

(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
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Přečetli jsme za vás z jednání Rady města 
Vysoké Mýto:

Rada města souhlasí mj.:
• s použitím znaku města na tabulové zna-
čení přírodního parku Orlice pro Pardubický 
kraj;
• se zveřejněním informace o možnosti 
prodeje, pronájmu pozemku p. č. 38/3 v k. ú. 
Domoradice;
• se zveřejněním informace o možnosti pro-
nájmu nebo prodeje garáže č. 17 v čp. 806
v ul. Plk. B. Kohouta;
• s podáním nabídky Ministerstvu pro místní 
rozvoj na možnost využití lokality Mlýnský 
Potok I k využití pro veřejnou architekto-
nickou soutěž s názvem „Dřevěný dům“ 
kategorie B – „Bytový dům“; 
• s uzavřením mandátní smlouvy s firmou 
EKORA s. r. o., Nad Opatovem 2140, 149 
00 Praha 4, IČ: 61681369 na obstarání 
inženýrské a investorské činnosti při pří-
pravě, realizaci akce a činnosti po dokon-
čení akce „Integrovaný systém nakládání 
s bioodpady – Vysoké Mýto“ a to za nabíd-
kovou cenu 572 300 Kč vč. DPH.

Rada města schvaluje mj.:
• předložený ceník sportoviš� Sportcentra 
VM s platností od 25. 10. 2005.

Rada města bere na vědomí mj.:  
• žádosti o pronájem, respektive prodej 
nemovitostí v areálu bývalých skladů ČSA 
v k. ú. VM
• předložený návrh organizačního řádu 
MěÚ VM se zapracovanými změnami, spo-
čívajícími v přenesení pravomoci odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu na 
odbor vnitřních věcí se současným zruše-
ním odboru školství, kultury a cestovního 
ruchu. Předpokládaná účinnost předložené-
ho organizačního řádu je 1. 1. 2006

Rada města jmenuje mj.:
• komisi pro hodnocení nabídek na obstarání 
inženýrské a investorské činnosti při přípravě, 
realizaci akce a činnosti po dokončení akce 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady  
- Vysoké Mýto“.

Z jednání rady města

Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno 
v úterý 31. ledna 2006. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukonče-
no v pátek 30. června 2006.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 
23. prosince 2005 a skončí  v pondělí 
2. ledna 2006. Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2006.

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 3. února 2006.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 
pro okres Ústí nad Orlicí  stanoveny od 13. 
do 19. března 2006.

Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 
2006.

Informace z MěÚ
Organizace školního roku 2005/2006 v základních, středních a speciálních školách

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 
1. července 2006 do pátku 1. září 2006.

Období školního vyučování ve školním roce 
2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006.

Zápisy do prvních tříd  Základních škol 
ve Vysokém Mýtě proběhnou v těchto 
dnech:
ZŠ Jiráskova a ZŠ Javornického 
- 10. února 2006 od 13 do 17 hod.
- 11. února 2006 od 8.30 do 11 hod.

ZŠ Knířov  
- 10. února 2006 od 13 do 17 hod.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Vysoké Mýto
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Město Vysoké Mýto připravuje k vydání informační materiál, který snoubencům usnadní výběr 
dodavatelů služeb při organizaci svatebního dne (zlatnictví, květinářství, restaurace,…). Brožura 
bude snoubencům zdarma k dispozici na matrice MěÚ Vysoké Mýto.
Město Vysoké Mýto proto vyzývá podnikatele a firmy na Vysokomýtsku z výše uvedené ob-
lasti, aby se informovali na Městském úřadě Vysoké Mýto u sl. Langové, tel. 465 466 175, 
e-mail: jitka.langova@vysoke-myto.cz na bližší podmínky k zadání inzerce, a to nejpozději 
do 13. 1. 2006.
Vydavatel si vyhrazuje právo k výběru inzerce dle vlastního uvážení.

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a majiteli pozemků 
p. č. 175 a 176 v katastrálním území Vysoké Mýto bude od 1. 1. 2006 zrušeno veřejné parkoviště 
v ulici Tůmova ve Vysokém Mýtě (v proluce mezi domy č. p. 178 a 176).

Odbor správy majetku

Oznámení

Sdružení pro občanské záležitosti při Městském úřadě ve Vysokém Mýtě pořádá tradiční

BESEDU S DŮCHODCI
6. prosince 2005 ve 14.30 hodin
ve společenském sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě.
Program:
- pěvecký soubor Karosáček z MŠ Slunečná, Saframentská kapela pod vedením Heleny Vedra-

lové, beseda s představiteli města, hudba k tanci - Rytmická skupina Stanislava Hájka Vysoké 
Mýto.

Srdečně zvou pořadatelé.

SPOZ

Adamcová Barbora, Andrlová Aneta, Bartáková Veronika, Beneš Jan, Bělohlávek Michal, 
Blažková Denisa, Boštíková Laura, Braik Kamil, Brandejs Patrik, Brandejs Ondřej, Břeňa Jan, 
Buben Patrik, Bureš Denis, Cejpová Zuzana, Čapková Karolína, Doležalová Natálie, Doubek 
Oliver, Dryml David, Duda Petr, Dudycha Jakub, Dušek Kryštof, Dvořáková Sabina, Fait Marek, 
Galko Patrik, Godlová Natalie, Havlík Tomáš, Horáček Lukáš, Horníčková Vanda, Horová Tereza, 
Horynová Eliška, Horváth Samuel, Hurtová Elen, Jadrný Filip, Jelínek Lukáš, Jeništa Kryštof, 
Jirsáková Adéla, Kalánek Jiří, Klincová Vanesa, Kouřímová Nela, Kučáková Natálie, Marková 

Nikola, Marek Lukáš, Matoušková Michala, Miřiňovská Anna, Novotný 
Petr, Petráňová Lenka, Plšková Barbora, Podzimková Klára Anna, 
Pokorný David, Polcar Aleš, Rozlílková Kristýna, Sedláčková Adéla, 

Schafferová Sára, Siváková Sára, Sládek Vojtěch, Smrček Lukáš, So-
tona Jan, Stráník Tomáš, Šabachová Melisa, Škubalová Aneta, Špaček 

David, Šrautová Kateřina, Štrup Tomáš, Šurýnová Eva, Tillová Lucie, 
Trnková Alena, Trnková Aneta, Tvrdková Aneta, Víšková Klára, Vlček 
Martin, Vobejdová Anna, Vojtěchová Barbora, Vostrčilová Tereza, 
Vrátilová Štěpánka, Wich Michal, Zedníčková Michaela, Zeman An-
tonín, Zemanová Lucie

Seznam dětí přivítaných v obřadní síni Městského úřadu mezi občany Vysokého Mýta

Výzva podnikatelům
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Málokdy v poslední době se představení vysokomýt-
ských ochotníků z divadelního spolku Šembera setkalo 
s tak příznivým ohlasem jako 6., 7. a 8. listopadu 2005. 
Na vyprodané hlediště působilo magické fluidum jed-
né z nejslavnějších městských tradic. A tak nešlo jen 
o dobře známou hru, nýbrž také o připomínku nesmír-
ně bohaté činnosti rozmanitých divadelních spolků 
v našem městě. Poprvé zazněla čeština z místního jeviš-
tě před 180 lety, kulturní iniciativy dospěly před 80 lety 
k postavení a otevření Šemberova divadla, před 10 lety 
byla rozšířená a rekonstruovaná budova nejvýznamněj-
šího kulturního stánku znovu předána k užívání. To vše 

a řada jiných faktů bylo připomenuto před začátkem každého ze tří představení. Inscenace Našich 
furiantů evokovala tradice českého dramatu a místního ochotnictví tím nejvhodnějším, totiž praktickým 
způsobem. Je to už hra prastará a přiznejme si, že její zápletky jsou průhledné a jednoduché. Možná 
měla režie bu	 nadsázkou zdůraznit maximálně historický realizační přístup, anebo naopak moderni-
zaci přibližující nadčasovost českých „tvrdých palic“ současnou výpravou a aktualizovaným textem. 
Ale dramaturgie logicky akcentovala jak historii českého dramatu podpírajícího historii ochotnického 
divadla, tak skutečnost, že Ladislav Stroupežnický vyhmátl z české povahy něco, co je věčné. Ostat-
ně, tím nejdůležitějším bylo něco jiného. „Šemberáci“, 
jediný divadelní spolek, který ve městě zbyl po desítkách 
předešlých, s chutí demonstrovali, že ochotnické divadlo 
ještě žije. Že mnoho lidí ještě dokáže obětovat svůj čas a 
energii pro obohacení sebe i druhých kolektivní kreativitou 
i v dnešní době. Že diváci vděčně přijmou dramatickou 
klasiku i v časech reality show. Že ještě nevymřeli „naši fu-
rianti“, tlačící hodnotnou místní kulturu nepříliš příznivými 
okolnostmi. Je tedy na místě poděkovat všem, kteří po 180 
let závaznou a skvělou tradici budovali. Za příjemné chvíle 
s Našimi furianty je třeba vzdát upřímný hold všem hercům 
a účinkujícím. Josef Víšo jako spiritus agens opět dotlačil přetěžký balvan lidnatého představení až do 
světel ramp. Na jevišti nepřekvapil výtečným výkonem a příkladnou jevištní řečí Karel Fenik, zato pří-
jemně překvapil Bohuslav Fencl, který se po letech vrátil na jeviště jako Jakub Bušek; mile a přirozeně 
zapůsobila Míša Kotrbová v roli Markýtky Nedochodilové. Tradiční spolehlivostí podepřeli představení 

Petra Vtípilová, Marie Jiskrová, Marie Švadlenová, Petr 
Klofanda, Richard Matoušek, Jan Havel, Miroslav Bez-
díček, Petr Ryška, Václav Doležal, Vladislav Steinfeld, 
Zdeněk Culka a další. Mladé tváře na jevišti zasvítily 
jako naděje do nejistých časů budoucích. Mezi nimi 
ukázala především Aneta Vondráčková v roli Kristýny 
Fialové vynikající řečové i pohybové schopnosti – kéž 
by mladým zájem vydržel, kéž by je vedli nároční re-
žiséři do dalších příležitostí. S bytostně českou insce-
nací co do tématu, jazyka i výpravy ladila také hudba, 
kterou pro malý orchestr upravil a svou harmonikou 
z velké části realizoval Pavel Zerzán. 

Pamětníkům se vynořily nostalgické vzpomínky. Diváci prožili příjemné chvíle. Herci se při nadšeném 
potlesku dožili zadostiučinění za svou obětavost. A asi všichni si v duchu přáli: A� nám ve Vysokém 
Mýtě ochotnické divadlo vydrží!

Doc. PhDr. Jan Klíma

Divadelní spolek Šembera děkuje sponzorům:
Karosa a. s., Firma Holuša, Technické služby Vysoké Mýto, M-Klub Vysoké Mýto, Keramika - Libor 
Suchánek

Naši furianti
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Pátek 9. 12. v 19.00   
JESKYNĚ
Širokoúhlý speleologický akční horor SRN, 
USA a Austrálie. Pod nebem leží peklo, pod 
peklem leží jeskyně.
98 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 11. 12. v 19.00   
LÁSKA  NA  INZERÁT
Širokoúhlá americká komedie s Diane La-
meovou a Johnem Cusackem v hlavních 
rolích.
98 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 12. 12. v 17.30 !!!  
WALLACE & GROMIT:  
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
Celovečerní dobrodružná plastelínově ani-
movaná komedie USA o roztržitém vynález-
ci a jeho věrném psím společníkovi pobaví 
diváky bez rozdílu generací.
85 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 15. 12. v 19.00
Pátek 16. 12. v 19.00   
DOBLBA!
Nová česká černá komedie je celovečerním 
hraným debutem Petra Vachlera. Film sledu-
je bizarní osudy vypečené rodiny Mukových 
v předvánočním období.
112 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 1. 12. v 19.00   
NOČNÍ  HLÍDKA
Ruský fantastický film je první částí trilogie 
natočené podle fantasy Sergeje Lukyanen-
ka. Špičkové vizuální efekty, vynikající akční 
sekvence a hororové napětí. Věčný boj mezi 
silami světla a tmy.
114 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 2. 12. v 19.00   
PŘÍBĚH  MODRÉ  PLANETY
Širokoúhlý francouzsko-italský dokumentár-
ní přírodovědecký snímek. Mezi počátkem, 
který si nepamatujeme, a koncem, který ne-
známe…
81 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 6. 12. v 19.00   
KURÝR  2
Širokoúhlý akční thriller USA. Ten nejlepší je 
zpátky ve hře.
90 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 7. 12. v 19.00   
GÓÓÓL 
Širokoúhlý americký sportovní film. Tradiční 
příběh o tom, jak se chudý mladík prosadí 
v nejpopulárnějším sportu na světě. Každý 
sen má svůj začátek.
118 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Neděle 18. 12. 2005 v 17.30!!!  
STRAŠPYTLÍK
Nový animovaný rodinný film z produkce 
studia Walta Disneyho vypráví klasickou po-
hádku. I malé kuřátko se může stát velkým 
hrdinou.
77 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 19. 12. v 19.00
HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
Česká komedie z ryzí současnosti režiséra 
Vladimíra Morávka. V hlavních rolích Jan 
Budař a Richard Krajčo. Příběh dvou kama-
rádů do nepohody.
108 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Úterý 20. 12. v 19.00   
ŠTĚSTÍ
Širokoúhlá česko-německá tragikomedie je 
příběhem křehkého vztahu dvou mladých 
lidí. Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa 
Geislerová ve filmu Bohdana Slámy o zázra-
cích obyčejných lásek.
100 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 21. 12. v 19.00   
LEGENDA O ZORROVI
Širokoúhlý romanticko dobrodružný film 
USA. Nové akční dobrodružství - muž s čer-
nou maskou se vrací!
131 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

V lednu 2006 uvidíte
Tajemný let • Hrubeš a Mareš jsou kamarádi 
do deště • Šílení • Zlomené květiny • Doom 
• Harry Potter a Ohnivý pohár • Kletba bratří 
Grimmů • Oliver Twist • Dějiny násilí • Noční 
let • Nepohodlný • Mrtvá nevěsta Tima Burto-
na • 40 let panic.

Ve čtvrtek 22. prosince 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

MONTY
PYTHON: 
SMYSL ŽIVOTA
(Monty Python’s Meaning 
of Life)

Režie: TERRY GILLIAM, TERRY JONES   
Scénář: Graham Chapman, John Cleese, Terry 
Jones, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin
Kamera: Peter Hannan, Roger Pratt
Hudba: John Du Prez, písně: Graham Chap-
man, John Cleese, Terry Jones, Eric Idle, Terry 
Gilliam, Michael Palin, Dave Howman; Johann 
Sebastian Bach (toccata a fuga G moll - BWV 
565)
Hrají: Graham Chapman, John Cleese, Terry 
Jones, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin aj.

Jak už se stalo dobrým zvykem, jako pomysl-
nou vánoční nadílku si od nás nechte nadělit 
pořádnou porci humoru z dílny party rozver-
ných chlapíků, co si dali do názvu Monty Py-
thon. Už samotný název filmu slibuje široké 
rozkročení nad společenskou neznámou: 
smyslem života. Definitivní odpově	 na tuto fi-
lozofickou otázku vám film zřejmě nedá (i když: 
kdo ví?), ale zato se u něj parádně pobavíte. Za 
předpokladu ovšem, je-li poněkud ujetý, hod-
ně černý a přitom pozitivní a nezakyslý humor 
vaším příslovečným šálkem čaje. Znalcům a fa-
nouškům nemá cenu cokoli vykládat, ostatním 
doporučuji zalovit v paměti a vzpomenout si na 
seriál Monty Pythonův Létající cirkus, který se 
dá i te	 vidět o pozdních pátečních večerech 
v České televizi.
Netvrdím, že všechny díly a všechny skeče 
v tomto seriálu byly k popukání, ale je to vydes-
tilovaná esence toho, čeho je tato kamarádská 
parta schopna, když je opravdu ve formě. Ten-
to jejich poslední celovečerní film nemá celkem 
žádný děj a je vlastně sestaven z jednotlivých 
epizodek, které ale drží dobře pohromadě. 
Myslím, že na vyvrcholení adventu a naladění 
se na příjemnou notu vánoční pohody budete 
jen těžko hledat lepší medicínu. Přij	te. Po fil-
mu si můžeme vyměnit navzájem svůj pohled 
na smysl života. Jsem přesvědčen, že jej uvidí-
me mnohem pozitivněji.

Jan Schejbal

Filmový klub
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Úterý 13. 12. v 19.30
5. představení v předplatném
Slovácké divadlo Uherské Hradiště uvede hru
Aloise a Viléma Mrštíkových: 
MARYŠA
Strhující tragédii mladé ženy předvede uher-
skohradiš�ské divadlo v režii Igora Stránského.
Vstupné: 190 a  180 Kč.
Zbylé vstupenky jsou v předprodeji v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto.

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného na sezónu  JARO 2006:
Úterý 24. ledna 2006 
- Klicperovo divadlo Hradec Králové
Karel Poláček: 

HOSTINEC U KAMENNÉHO 
STOLU
 
Úterý 21. února 2006 
- Pražské kulturní služby
D. L. Coburn: 
GIN GAME

Březen 2006 
- Východočeské divadlo Pardubice
Jean-Claude Grumberg: 

KREJČOVSKÝ SALÓN

Středa 19. dubna 2006 
- Městské divadlo Mladá Boleslav
Vladislav Vančura: 
JOSEFINA
Květen 2006 - Agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka:
VĚRNÍ ABONENTI

Divadlo
Šemberovo divadlo Čtvrtek 8. 12. v 19.30  

EVA PILAROVÁ 
Vánoční koncert Evy Pilarové se skupinou, ve 
kterém zazní písničky Semaforu, Rokoka, kla-
sického swingu, popu i současného repertoá-
ru.
Vstupné: 220,  210 a 200 Kč.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Infor-
mačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
nebo v den koncertu v pokladně Šemberova 
divadla od 19.00 hod.

Na leden 2006 připravujeme:
Úterý 31. 1. v 19.00
OKTETO  
ČESKÝCH   FILHARMONIKŮ
Při koncertu zazní skladby L. van Beethovena, 
P.  I. Čajkovského, M. Ravela, G. Bizeta, O. Ned-
bala, A. Dvořáka, J. Strausse, L. Denzy.
Předprodej vstupenek od 9. 1. 2006 v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto.

přeje všem svým návštěvníkům a příznivcům 
krásné, pohádkové vánoční svátky 
a uvádí pro malé i velké diváky v předvánočním 
čase

POHÁDKU POD STROMEČEK
v neděli 18. prosince ve 14.00 a 16.00 hod. 
na loutkové scéně v Litomyšlské ul., Vysoké 
Mýto.
Předprodej vstupenek od 12. prosince 
v Informačním centru Městského úřadu ve 
Vysokém Mýtě a v den představení přímo 
v divadle SRDÍČKO.

Loutkové divadlo Srdíčko
V neděli 11. 12. od 14.00 hod. se usku-
teční ve společenském sále M-Klubu tradiční 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
pro starší a střední generaci. K tanci i poslechu 
zahraje Rytmická skupina Stanislava Hájka Vy-
soké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

V novém roce 2006 jsou taneční odpoledne 
naplánována na tyto neděle: 29. ledna, 26. 
února, 26. března, 30. dubna, 4. června 
a 25. června 2006.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Šemberovo divadlo - koncerty
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JAZYKOVÉ KURZY  
M-Klub nabízí od ledna 2006 otevření kurzu 
ruštiny a turečtiny.
Výuka bude probíhat v rozsahu 2 vyučovacích 
hodin týdně v odpoledních hodinách.

Dále přijímáme přihlášky do těchto 

HUDEBNÍCH KURZŮ:
-  klávesové nástroje,  klavír.
Výuka v hudebním kurzu je 
1x týdně v odpoledních ho-
dinách 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 DVOJICE.
Výuka v trvání 8 lekcí bude probíhat vždy ve 
čtvrtek v sálech M-Klubu od 18.30 hodin.  
Kurzovné na jednoho účastníka činí 500 Kč.
Zahajujeme 12. ledna 2006.

Kurzy

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

Výstavy:
Vestibul  Městské 
knihovny
Aleš Hendrych
RHODOS
Výstava fotografií 
z několika roman-
tických zastavení na 
řeckém ostrově.

Oddělení pro 
dětské čtenáře
Prodejní výstava keramických hrnečků dětí 
z Dětského domova v Přestavlkách. 

Upozornění: 
Městská knihovna bude ve dnech 26. 12. 
2005 – 1. 1. 2006 uzavřena. Těšíme se na 
vaši návštěvu opět v novém roce.

Městská knihovna
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Jean Effel (1908-1982)
Originální kresba z filmu Stvoření světa
Barevné tuše, celuloid, 1957, Icart Strasbourg

KRÁSA JE CTNOST!
VÁNOCE V GALERII II.
6. 12. 2005 – 29. 1. 2006

Městská galerie ve Vysokém Mýtě zve 
všechny své přátele a milovníky výtvar-
ného umění na svou výroční výstavu, 
kterou se již tradičně stává představení 
toho nejlepšího, co má MGVM uloženo 
ve svých depozitářích. Po mimořádném 
úspěchu, který zaznamenala výstava 
Vánoce v galerii I (Česká krajinomalba 
19. a 20. stol.) představují Vánoce v gale-
rii II, s podtitulem Žena ve výtvarném 
umění XX. století,  výběr z kolekce děl, 
která jsou holdem ženské kráse. Základní 
kostru výstavy tvoří olejomalby z fondů 
vysokomýtské galerie, které jsou při této 
výjimečné příležitosti rozšířeny o díla 
zapůjčená prostřednictvím nadačního 
fondu Icart ve Štrasburku.

Oldřich Blažíček, Jean Effel, Emanuel Frin-
ta, Josef Hašek, Antonín Hudeček, Beneš 
Knüpfer, Jiří Kolář, Vladimír Komárek, Franti-
šek Kupka, František Matoušek, Joan Miró, 

Městská galerie František Naske, Jakub Obrovský, Arnošt 
Paderlík, Václav Peřina, Félicien Rops, Ka-
rel Souček, Viktor Stretti, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, 
Jan Štursa, Josef Váchal, Félix Valloton aj.

Výstava nebude mít vernisáž. Každému 
návštěvníkovi se na oplátku dostane vánoč-
ního přijetí a malého občerstvení. Členové 
Kruhu přátel výtvarného umění najdou pod 
stromečkem i svůj každoroční dárek. Vý-
stavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 
9-12, 13-17 hodin. Zavřeno 24. a 31. 12. Mi-
mořádně bude otevřeno dne 5. 12. v době 
mikulášské nadílky na náměstí Přemysla 
Otakara II.

Antonín Hudeček (1872-1941) 
Letní večer 
Olej, plátno, 118 x 132 cm, 1908 
Městská galerie, Vysoké Mýto

NUDÍTE SE DOMA? 
STAVTE SE NA 
VÁNOCE V GALERII!

Městská galerie Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II. 24
566 01 Vysoké Mýto
galerie@myto.cz
tel.: 465 483 373
fax: 465 483 374

10



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spo-
lupráci s náboženskou obcí Církve českoslo-
venské husitské ve Vysokém Mýtě si vás od 
13. listopadu 2005 do 15. ledna 2006 do-
voluje 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 Ondřejíkem. A právě 
kostelík v Dobříkově a nedávné restaurování 
jeho ikonostasu nás přivedl na myšlenku vytvo-
řit výstavu o těchto šesti „karpatských draho-
kamech“. Jsou to doklady o šikovnosti a zruč-
nosti minulých generací a postojích prostých 
lidí ke křes�anské víře. Výstava bude zaměřena 
především na způsob transferů těchto kostelů, 
jejich znovuotevření na novém místě a jejich 
další využívání až do současnosti. Opomenu-
ta nezůstane ani historie kostelů na původním 
místě  a důvody, proč byly přesunuty.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě si vás ve 
dnech 19. – 22. prosince dovoluje pozvat na

VÁNOCE V MUZEU
19. 12.  -  ruční zdobení vánočních ozdob 
20. 12.  -  aranžování a vazba vánočních kytic, 
  věnečků a svícnů 
21. 12.  -  zdobení vánočních perníků
22. 12.  -  vánoční ozdoby ze slámy
V uvedené dny vždy od 9.00 do 16.30 hod.
(Změna programu vyhrazena.)
Zpřístupněn bude Smutkův kašírovaný betlém 
(i během vánočních svátků). Vánoční výzdoba 
muzea.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě si vás ve 
dnech 10. až 18. prosince dovoluje pozvat 
do barokního areálu na Vraclavi na

VÁNOCE NA VRACLAVI
Výstava betlémů
Od 10. do 18. prosince bude každý den 
od 13.00 do 16.30 hod. v budově bývalých 
lázní zpřístupněna výstava betlémů ze sbírek 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a řez-
bářské dílny rodiny Rejmanovy. Udělejte si 
v předvánočním čase chvíli pro odpolední výlet 
a navštivte místo prosycené příjemnou atmo-
sférou.

Regionální muzeum
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VÁNOČNÍ JARMARK
se koná v ZŠ Javornického - budova U Kos-
tela 20. 12. 2005 od 12 hodin.

I. VÁNOČNÍ KONCERT
V sobotu 10. prosince od 17.00 hod. 
v kostele sv. Mikuláše
přednese Hradecké komorní tucteto pod vede-
ním Tomáše Vespalce vánoční koledy, duchov-
ní hudbu a spirituály.

II. VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 18. prosince od 16.00 hod. se 
uskuteční v kostele sv. Mikuláše koncert
JESLIČKY, Staré Nové Písničky 
aneb Vánoční Tanečky Fridricha Bridela 
S. J., vysokomýtského rodáka.
Zpívá a na dobové barokní nástroje hraje 
RITORNELLO,
Beata Pecháčková - zpěv, barokní housle, po-
šetky, harfička,
Vlado Pecháček - zpěv, barokní housle, man-
dolína, buben,
Michael Pospíšil - zpěv, cink, píš�aly, šalmaje, 
dulcin, varhánky.
Po skončení koncertu ŽIVÝ BETLÉM.

Vstupné na jednotlivé koncerty 20 Kč; 
děti, studenti a důchodci 10 Kč.
Po předchozí dohodě je možné výstavu betlé-
mů navštívit i v dopoledních hodinách.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se v naší škole koná:
8. prosince 2005 
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
12. ledna 2006 
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Těší se na vás kolektiv Základní školy Kní-
řov.

Školy
Základní škola Knířov

Základní škola Javornického

Základní umělecká škola Vysoké Mýto 
pořádá 
VÁNOČNÍ KONCERTY PRO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ve čtvrtek 15. 12. v 8.30 a 10.00 hod. 
v koncertním sále ZUŠ.

 
ADVENTNÍ KONCERT 
v neděli 18. 12. v 16.00 hod.
v chrámu sv. Vavřince.
Účinkují: pěvecký sbor Rubínek, Otakar, 
Musica da chiesa, Litomyšlský symfonický 
orchestr a další.   

 
VÁNOČNÍ KONCERT 
v úterý 20. 12. v 17.00 hod. v sále ZUŠ.

Základní umělecká škola

Ve školním roce 2006/2007 bude otevřena
1 třída čtyřletého gymnázia
1 třída osmiletého gymnázia

Ředitelství školy si vás dovoluje pozvat na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 2. 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

Gymnázium Vysoké Mýto
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Mohlo to být asi v roce devatenáct set padesát. Pět let po svém založení sídlila vysokomýtská 
hudební škola stále v provizorních prostorách ve Vladislavově ulici. Výuka klavírní hry probíhala 
jednak v uvolněné místnosti opatrovny u řádových sester (dnes budova firmy BKN), kam nás, 
předškoláky, rodiče dávali „do úschovy“, tedy na opatrování. Druhá učebna byla naproti přes 
ulici, tuším v bývalém čalounictví pana Dvořáka. Tehdy byla celá tato strana ulice od Zápalova 
uzenářství na rohu náměstí až po pekařství Netolických zastavěna měš�anskými domy. Dnes 
jsou tu budovy pojiš�ovny a pošty. Na rohu Stříbříkovy ulice, naproti staré poště, tam, kde je 
dnes obchod s elektronikou Sony, se tehdy prodávaly hudební nástroje. Vedoucím prodejny 
byl pan Rukavička, bývalý hornista dechové hudby vysokomýtské posádky a po válce na čas 
i její kapelník. Tenhle obchod byl pro mne silným magnetem. Učil jsem se sice hrát na housle 
a měl jsem výborného, i když někdy až příliš přísného učitele – mého strýce a kmotra, dr. Otaka-
ra Lukeše. Fidlali jsme stupnice, etudy, dueta, cvičení smyků, výměny poloh z Maláta i Ševčíka. 
Bavilo mne však hrát part druhých houslí jen v kostele na kůru. Na víc jsem asi ještě 
neměl.
Moc rád jsem také sedával v Lidovém domě „U Lyry“ vedle dirigentského 
pultu při odpoledních představeních operet, které řídil můj tatínek, Josef 
Klíma, ředitel kůru při chrámu sv. Vavřince a učitel hudby. Bylo pro mne 
velkým dobrodružstvím poznávat jiné nástroje a jejich zvukové kombinace, 
sledovat tatínkova dirigentská gesta, vnímat orchestrální hru a nasávat opojnou 
atmosféru divadla. Uchvátily mne pís- ničky Jaroslava Ježka, Voskovce a Wericha. 
Chtěl jsem je hrát, doprovázet zpěv. Toužil jsem zkrátka po kytaře. Za výlohou u pana 
Rukavičky, až nahoře u stropu, vi- sely dvě naleštěné gibsonky. Ta vlevo podstatně 
lacinější než ta vedle -  s perle- tí vykládanými políčky mezi pražci a nádhernou 
kresbou dřeva na vrchní desce. Tak na tu jsem se brzy přestal dívat. Zato ta první 
se mi zdála nejkrásnější na svě- tě. Stával jsem snad denně před výkladem, zbožně 
pohlížel na předmět své touhy a přál si, aby se stal zázrak a ta kytara byla moje. 
Vůbec jsem si totiž netroufal tohle přání před rodiči by� jen naznačit. Nevím, jak se 
to mohlo stát, ale zázrak se konal. Možná mne pan Rukavička z krámu pozoroval, 
že často čučím jedním směrem, moji touhu uhodl, zašel svůj poznatek 
sdělit tatínko- vi do hudebky (bylo to přece pár kroků). Tatínek, první 
ředitel naší hudební školy, asi i kvůli své funkci často přecházel 
ulici z jed- né učebny do druhé. Třeba si mne všiml on a s 
panem Ru- kavičkou můj zájem odhalili. Nevím. Nikdy jsem 
se to ne- dozvěděl a už nedozvím. Ale pod vánočním 
stromkem, ve sporém, mihotavém svitu svíček, opřena o 
ostatní dárky, stála vytoužená kytara.

Teprve po dlouhé době jsem docenil tu za-
jímavou shodu náhod: nevyhovující provizo-

rium hudební školy, tatínkovu roli v ní, blízkost 
obchodu s hudebními nástroji, vzácnou pozornost 
a pochopení mých rodičů. To vše mi přineslo jed-
nu velkou, nezapomenutelnou radost a trvalou 
vzpomínku, jež neodmyslitelně souvisí s existencí 
naší letošní šedesátnice – vysokomýtské Základní 
umělecké školy - v níž jsem později sám s malými 
přestávkami dvaatřicet let externě působil.
Čas sám vzpomínky formuje a někdy i přetváří. 

Prosím o omluvu, pokud nebylo všecko přesně tak, 
jak jsem vyprávěl.

Výroční vzpomínka téměř vánoční...

Otakar Klíma
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30. 11. - kurz pletení z pedigu pro dospělé,  
300 Kč, od 18 do 21 hod.
1. 12. - kurz malby na hedvábí,  300 Kč, od 18 
hod., délka kurzu 2-3 hodiny
2. 12. - tradiční ČERTOVÁNÍ - 17.30 hodin 
na zahradě DDM, vstupné 20 Kč
3. 12. - Čertovský vlak z Chocně do Lito-
myšle a zpět
Do 14. 12. trvá výtvarná soutěž na téma 
RUCE.

Na požádání vystavíme dárkový šek na jmé-
no - na kterýkoliv kurz!!! (Keramický, pletení 
z pedigu, malba na hedvábí, patchwork aj.)
Vhodný dárek pro přátele a blízké!!!

Dům dětí a mládeže MIKÁDO ve Vysokém 
Mýtě pořádá
LETNÍ TÁBOR V ITÁLII
25. 8. – 3. 9. 2006
Pro rodiče s dětmi! S programem!
Místo: Itálie – Palmová riviéra – Martinsicuro.
Ubytování: ve vybavených stanech pro 4 - 5 
osob, umístěných v polostínu topolů.
Stravování: plná penze, pitný režim. 
Pláž: písečná, pozvolný přístup do moře.
Možnost fakultativních výletů!
Vybavení kempu: sociální zařízení, recepce, 
bazén se skluzavkou pro děti, dětské hřiště.

Cena: 4 700 Kč včetně dopravy!
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou 
penzi, pitný režim, služby personálu, lázeň-
skou taxu, garanční pojištění CK, DPH.

Splátkový kalendář:
1. splátka: 20. ledna 2006  – 1000 Kč
2. splátka: 20. března 2006 – 1200 Kč
3. splátka: 22. května 2006 – 1200 Kč
4. splátka: 20. června 2006 – 1300 Kč

Přihlásit se můžete:
- v DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě, Choceň-
ská 190, Vysoké Mýto
- na tel.: 465 424 314, 731 108 510
- e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz

Smíšený pěvecký sbor Otakar a Základní 
umělecká škola Vysoké Mýto pořádají
ADVENTNÍ KONCERT
neděle 18. prosince v 16.00 hodin,
chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.

Program: české koledy v úpravě Otmara 
Máchy, skladby Jacoba Arcadelta, Cezara 
Francka 
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
„Hej mistře!“
Účinkují: dětský pěvecký sbor Rubínek  ZUŠ 
Vysoké Mýto
chrámový sbor Musica da Chiesa
mužský pěvecký sbor Litomyšl
smíšený pěvecký sbor Otakar Vysoké Mýto
Litomyšlský symfonický orchestr
Sólisté: Ivana Lukášová, Ludmila Horová, 
Josef Mlíka, Leoš Krejčí, Filip Dvorský  
Sbormistři: Pavel Zerzán, Jan Fajfr a Otakar 
Karlík
Dirigent: Jan Fajfr
Vstupné: 60 a 30 Kč
Prodej vstupenek od 15.00 hod. v místě ko-
nání koncertu. 

Českobratrská církev evangelická ve Vyso-
kém Mýtě a Dětský pěvecký sbor Rubínek
vás zvou na
VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin
v kostele ČCE (po levé straně pod ZŠ Javor-
nického).
Vstupné dobrovolné.

Česká křes�anská akademie ve Vysokém 
Mýtě vás zve na
koncert písničkářky 
JANY BAUEROVÉ 
(zpěv, lyry, keltská harfa) 
v úterý 6. 12. v 18.00 v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu 
bude věnován na charitativní účely.

Církev bratrská ve Vysokém Mýtě vás zve na 
koncert současných křes�anských písní
KE SLÁVĚ TVÉ
pondělí 26. 12. v 17.00 hod. 
Šemberovo divadlo, vstupné 40 Kč.

Koncerty
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Vánoční bohoslužby 
římskokatolické farnosti 
ve Vysokém Mýtě a okolí:

Sobota 24. 12. - Štědrý den
 16.00 hod.  -  mše svatá na Vraclavi
 22.00 hod.  -  mše svatá v Knířově
 22.00 hod.  -  mše svatá v Zámrsku
 24.00 hod.  -  půlnoční mše svatá ve Vysokém 

Mýtě
Jesličky: 13.30 - 15.30 hod.

Neděle 25. 12. - Slavnost Narození Páně
 8.30 hod.  -  mše svatá v kostele ve Vysokém 

Mýtě
 10.00 hod.  -  mše svatá na Vraclavi
 13.45 hod.  -  mše svatá v Knířově
 16.00 hod.  -  mše svatá v Zámrsku
 17.30 hod.  -  mše svatá ve Vysokém Mýtě 

(kaple)
Jesličky: 13.30 - 15.30 hod.

Pondělí 26. 12. - svátek sv. Štěpána 
prvomučedníka
 7.00 hod.  -  mše svatá ve Slatině
 8.30 hod.  -  mše svatá v kostele sv. Vavřince 

ve Vysokém Mýtě
 10.00 hod.  - mše svatá na Radhošti
Jesličky: 13.30 - 15.30 hod.

Úterý 27. 12. - svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty  
 17.45 hod.  -  mše svatá v kostele ve Vys. Mýtě

Středa 28. 12. – svátek sv. Mlá	átek, 
mučedníků
 17.45 hod.  -  mše svatá v kostele ve Vysokém 

Mýtě
 15.30 hod. - mše svatá v Naději

Čtvrtek 29. 12. – pátý den v oktávu 
Narození Páně
 16.30 hod.  -  mše svatá v Penzionu pro dů-

chodce

Pátek 30. 12. 2005 – svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa
 17.45 hod.  -  mše svatá v kostele sv. Vavřince

Sobota 31. 12. – sedmý den v oktávu 
Narození Páně
 16.00 hod.  -  mše svatá na Vraclavi

Česká křes�anská akademie ve Vysokém Mýtě
vás zve na přednášku Prof. Erazima Koháka 

ŽIDOVSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ
pátek 2. 12. v 18.00 v sále Základní umělecké 
školy. Vstupné dobrovolné. 

Církve ve Vysokém Mýtě
si vás dovolují pozvat na 

EKUMENICKÉ ADVENTNÍ 
VEČERY
neděle 27. 11. v 18.30 v kapli farního úřadu 
Římskokatolické církve
neděle 4. 12. v 18.30  v modlitebně Bratrské 
jednoty baptistů 
neděle 11. 12. v 18.30 v modlitebně Husova 
sboru Církve československé husitské 
neděle 18. 12. v 18.30  v kostele Českobratr-
ské církve evangelické

Církev československá husitská 
vás zve 

K VÁNOČNÍM BOHOSLUŽBÁM, 
které proběhnou:
sobota 24. 12. ve 22.00 - ekumenická bo-
hoslužba na Štědrý den v Husově sboru ve 
Vysokém Mýtě
sobota 24. 12. ve 24.00 -  půlnoční bohosluž-
ba v podkarpatském kostelíku Všech svatých 
v Dobříkově 
neděle 25. 12. v 9.00 -  bohoslužba na Boží 
hod vánoční v Husově sboru ve Vysokém 
Mýtě
neděle 25. 12. ve 14.00 -  bohoslužba na 
Boží hod vánoční v podkarpatském kostelíku 
Všech svatých v Dobříkově 
pondělí 26. 12. v 9.00 - bohoslužba na svá-
tek prvomučedníka Štěpána v Husově sboru ve 
Vysokém Mýtě
neděle 1. 1. 2006 v 9.00 -  bohoslužba na 
Nový rok v Husově sboru ve Vysokém Mýtě

Církve
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 17.30 hod.  -  mše svatá v kostele sv. Vavřince 
ve Vysokém Mýtě

Neděle 1. 1. 2006 – slavnost Matky Boží 
Panny Marie
 7.00 hod.  -  mše svatá ve Slatině
 8.30 hod.  -  mše svatá v kostele sv. Vavřince
 10.00 hod.  -  mše svatá na Vraclavi
 13.45 hod.  -  mše svatá v Knířově
 17.30 hod.  -  mše svatá v kapli na faře ve 

Vysokém Mýtě
Jesličky: 10.00 - 17.00 hod. 

S přáním Božího požehnání a pokoje P.  Pavel 
Mistr, P. Jan Kuvert a René Mandy, pastorační 
asistent.

Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém 
Mýtě (na sídlišti Družba) pořádá 

v pátek  9. prosince od 8 do 17 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout 
Dům pokojného stáří Naděje (dále DPSN). Ke 
zhlédnutí bude rovněž výstava a prodej ně-
kterých výrobků klientů domu. Také fotografie 
z Naděje mohou  přiblížit život seniorů v tomto 
sociálním zařízení. Budou vítáni i ti zájemci, kte-

Naděje

ří  mají podanou žádost o přijetí do DPSN nebo 
ti, kteří o tomto kroku uvažují.
Dům pokojného stáří Naděje je určen k trva-
lému bydlení seniorů se  zajištěním komplexní 
péče. Částečná péče je preferovaným komple-
xem služeb pro  staré občany, kteří jsou schop-
ni alespoň zčásti se obsloužit sami. Základním  
principem je samostatné bydlení v pokoji s přís-
lušenstvím (sprcha, toaleta, umyvadlo a u vět-
šiny bytů i kuchyňka). S ubytováním dvou osob 
se počítá jen na  vlastní přání, např. u manželů 
nebo sourozenců. DPSN  je bezbariérový a je  
zařízen tak, aby byl dostupný i pro ležící klien-
ty. Cílem je, aby zde mohl každý v klidu dožít. 
Kapacita zařízení je 77 osob. 
Snahou pracovníků je udržení co nejhodnot-
nějšího života seniorů, a proto  Naděje nabízí, 
kromě jiných, svým obyvatelům tyto služby: 
denní kontakt zdravotní sestry nebo pečovatel-
ky s klientem, ošetřovatelskou službu, osobní  
asistenci, celodenní stravování, donášku obě-
dů, nákupy potravin, křes�anskou  pastorační 
službu, sociální poradenství, rehabilitaci, er-
goterapii,  kulturní akce, kadeřnictví, pedikúru. 
Rozsahem a úrovní služeb se snaží Naděje ve 
Vysokém Mýtě přiblížit evropskému standar-
du.
Adresa: Naděje, náměstí Naděje 731, 566 01  
Vysoké Mýto, tel.: 465 424 825.  

Za DPSN Zuzana Burešová.

Charitní ošetřovatelská služba
Ústí nad Orlicí 

KONTAKT: Jarmila Jiskrová, tel.: 731 598 891

Charitní ošetřovatelská službaCharitní ošetřovatelská služba

oznamuje, že zahájila 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 a je plně hrazena zdravotní pojiš�ovnou.

• 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
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Orel vás zve na

MIKULÁŠKOU BESÍDKU
která se koná v neděli 4. 12. v 15 hod. v Or-
lovně.
Přij	te na mikulášskou nadílku plnou překva-
pení.

Orel

Cvičitelky aerobiku Lenka a Monika vás zvou 
na 

3. ROČNÍK MINIMARATÓNKU,
který se bude konat 27. 12. od 14.00 hod. 
v Orlovně.

Program:
14.00 step aerobik (Lenka)
15.15 aerobik (Monika)
16.30 aerobik + p-class (Lenka + Monika)
17.45 břišní tanec (Lenka)
Na břišní tanec lze přijít jako na samostatnou 
hodinu. 
Bližší informace na tel. 721 124 087 (Lenka).

Aerobik

Bazén
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Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
opět neprošel

V říjnu letošního roku rozhodla poslanecká sněmovna o dalším odložení účinnosti nového slu-
žebního zákona pro policisty, hasiče, celníky, příslušníky vězeňské služby a BIS na počátek roku 
2007. Jistě se našli lidé, kteří takovou informaci uvítali s tím, že alespoň policisté nedostanou 
přidáno. Skutečná podstata tohoto zákona však s příjmy osob ve služebním poměru tak docela 
nesouvisí, přestože většina občanů si myslí pravý opak. Jednou z příčin takového obecného 
názoru je chování některých politiků, kteří v loňském roce rozpoutali populistickou kampaň, 
aby „ochránili“ státní rozpočet před nárustem výdajů na platy policistů. Prosadili tak odložení 
účinnosti již schváleného zákona o jeden rok (na 1. 1. 2006). Toto rozhodnutí bylo podporováno 
hysterickou kampaní proti policii ze strany řady médií. V tisku jsme se mohli dočíst politická 
prohlášení, že je třeba zabránit nekřes�anským penězům pro bývalé esenbáky. Tím byl míněn 
příspěvek za službu (tzv. rentu), který měl náležet bývalým policistům, po 15 letech služby. 
K tomu je třeba poznamenat, že takový příspěvek, bez jakékoliv medializace, již celá léta pobírá 
nemálo „zasloužilých bojovníků Varšavské smlouvy“, tedy bývalých vojáků z povolání Českoslo-
venské lidové armády. Dále, že od roku 1989 došlo k zásadním změnám v personálním obsaze-
ní bezpečnostních sborů. Například ve Vysokém Mýtě je služebně zařazeno 48 osob, kterých se 
měl zákon týkat. Jedná se o 16 hasičů, 11 celníků a 21 policistů. Z nich byl „esenbákem“ pouze 
jediný policista, který má odslouženo již 22 let. Také jsme se z médií mohli dozvědět, jak vysoké 
budou mít policisté „odchodné“ a „rentu“. Podle mých výpočtů by uváděných částek dosáhl 
policista zařazený na postu nejméně krajského ředitele. Skutečnost, že přeřazením do nových 
platových tříd by se třetině řadových policistů reálný plat snížil, prezentována nebyla. Nebyl 
prezentován ani rozdíl mezi původním návrhem zákona a jeho schválenou podobou. Předkla-
datel zákona totiž zamýšlel výrazně zpřísnit podmínky služebního poměru pro příslušníky bez-
pečnostních sborů a za to jim nabízel zlepšení platových podmínek, které by se tak alespoň 
blížily platovým podmínkám v Armádě České republiky. Po schvalovacích procedurách zbyly 
v novém zákonu pouze tvrdší služební podmínky, výraznější platové navýšení bylo odstraněno. 
I takto pozměněný zákon byli policisté připraveni přijmout. Byli si vědomi toho, že smysl nového 
služebního zákona spočívá ve vytvoření legislativního základu pro odstartování změn, které po-
licie již léta nutně potřebuje. Jde zejména o změnu koncepce služebně právních vztahů uvnitř 
policie, které by stabilizovaly její personální situaci. A déle o přeměnu zkostnatělého systému 
řízení, fungujícího v podstatě od roku 1960, na řídící systém moderního manažerského typu. 
Na splnění těchto dvou základních úkolů závisí dosažení žádoucího stavu v policii. Tedy vytvo-
ření takových služebních podmínek, za kterých by pro policisty bylo únosné setrvat ve svých 
funkcích podstatně delší dobu než dnes. Naši zákonodárci tento problém nevyřešili. Někteří jej 
dokonce zneužili k hlasitému získávání laciných politických bodů. Tvrdili, že by takový zákon 
zatížil státní rozpočet, přestože na jeho realizaci byly finanční prostředky dávno předtím vyčle-
něny. Ve skutečnosti nepříznivé ekonomické dopady způsobuje právě ono neustálé odkládání 
účinnosti nového zákona. Dlouhodobé odsouvání řešení nevyhovujících pracovních podmínek 
nutí mnoho policistů odcházet do civilu. Prospěšnější by bylo, kdyby policisté, kteří byli vystro-
jeni, vyškoleni, vycvičeni a získali potřebnou praxi, další léta mohli sloužit občanům. Ovšem za 
současných neutěšených podmínek, které jsou policistům ke službě vytvořeny, raději mnoho 
z nich odejde, a nechá si vyplácet příspěvek za službu. Místo nich pak musí být k policii vybráni 
noví lidé, které je třeba opět vystrojit, vyškolit a vycvičit. Tak policie, za nemalých nákladů, po 
roce a půl získá jiné policisty, ovšem bez jakékoliv praxe. Po tuto dobu jsou úkoly chybějících lidí 
rozděleny mezi zbylé policisty. V jejich silách však není rozsah navýšených činností zvládnout. 
Proto odcházejí od policie další a další lidé. Není tomu jinak ani ve Vysokem Mýtě, kde se již 
celé roky nedaří naplnit plánovaný početní stav. Na tomto oddělení byla nejkritičtější situace  
v letech 2002 a 2003, kdy ze stanoveného počtu 21 lidí chybělo 7 policistů.

Policie
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Celkový součet všech nákladů na stále se opakující odchody zkušených a přijímání nových 
policistů jistě převýší náklady na spuštění nového zákona o služebním poměru. Je tedy pouze 
na poslancích, aby našli odvahu schválit kvalitní zákon pro bezpečnostní sbory a zajistit tím 
jejich stabilitu. V loňském roce se to nepodařilo, nebo� zákonodárci „zachránili“ státní rozpočet 
rozhodnutím o odložení účinnosti nového služebního zákona za současného navýšení svých 
vlastních příjmů. Nepodařilo se to ani letos. Poslancům zřejmě nikdo nevysvětlil, co způsobuje 
neustálé odkládání tak potřebného zákona. Pravděpodobnější však je, že před brzkými volbami 
do poslanecké sněmovny tento problém vyřešit prostě nechtěli.

Kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí obvodního oddělení PČR 

Vysoké Mýto

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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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.

PŘIJEĎTE K NÁM
Firma Čimbora servis Vás zve 

do nově otevřeného 

PNEUSERVISU
na Vraclavské ulici č.169/II,

Vysoké Mýto
(Povodí Labe, bývalá Kobra Cargo)

PRO OSOBNÍ 
I NÁKLADNÍ VOZIDLA

         
Nové pneu do 24 h. po objednání,

demontáž, montáž, vyvážení,
po dohodě výměna pneu 

pro nákladní vozy 
i o víkendech.

František Čimbora, 
autoopravárenství
Vraclavská 169/II

566 01 Vysoké Mýto

608 535 303 - denně
776 895 516 - denně

465 421 067 - prac. dny 

PŮJČKY

732 872 369

Máte nevýhodné úvěry, zbavte se jich!
• půjčíme vám za výhodných podmínek
• rozložíme splátky na více let 
 a tím Vám snížíme měsíční 
 zatížení rodinného rozpočtu
• výhodný úrok od 3,9%

Telefon:

Budete stavět, kupovat byt, 
rekonstruovat?

Rychle a zdarma vám zařídím hypotéku.

Tel. 737 310 787
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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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KCS je síÈ prodejen s dámskou,

pánskou a dûtskou obuví, kde

najdete ‰irok˘ sortiment kva-

litní obuvi za pfiijatelné ceny.

Ceny od 99,-
do 399,-
V nabídce je 1000 párÛ
dûtské, dámské a pánské obuvi.

Akce platí pro prodejnu:
KCS, s.r.o., Husova 721, 566 01 Vysoké M˘to

od 1. 12. do 15. 12. 2005 nebo do vyprodání zásob.
www.kcs.cz

za 1 pár obuvi
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