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Svařeň, bývalá škola
(místní část Vysokého Mýta, 6 km jihozápadně od města)

Starobylá ves, v raném středověku patřící pánům pěšické tvrze a později ke košumberskému panství, 
leží na třech návrších, které jsou tvořeny hlubokými zářezy do opukové náhorní planiny nad Mýtem. 
Hlavní údolí, vedoucí od Pustin, protíná Svařeň podélně od tzv. Zadního dolu směrem k Domoradicím, 
vedlejší rozsedlina, vedoucí od Sejtinky, do něj ústí kolmo v centrálním bodu zcela výjimečného 
svařeňského urbanistického komplexu. Odtud je ve třech mimořádně příkrých opukových srázech 
k přehlédnutí téměř celá vesnice: Velká strana ve srázu nad máchadlem, naproti Malá strana 
a Cejpovka (s kapličkou téměř vysokohorskou). Jednotřídní obecná škola (na obálce), postavená 
v novoklasicistním duchu, byla zřízena nákladem obce roku 1902; v témže roce ji navštěvovalo 
41 hochů a 19 dívek.  Vyučovalo se tu až do počátku 60. let. K dalším pamětihodnostem Svařeně 
patří pískovcová socha Kalvárie z roku 1839, zvonice z poloviny 19. století a unikátní máchadlo 
z roku 1895. V roce 1826 žilo ve Svařeni (včetně Sejtinky) v 56 domech 240 obyvatel (10 sedláků, 
4 půlsedláci, 6 čtvrtsedláků, 24 domkářů, 5 chalupníků, 1 kovář a 1 hostinský). Ještě v  roce 1931 bylo 
obyvatel 249.  Dnes jich tu žije trvale jen 84. Samostatnou obcí byla Svařeň až do roku 1976. Od té 
doby je součástí Vysokého Mýta.

Na titulní straně

Pískovcová socha Kalvárie ve Svařeni, pol. 19. stol.



Jan Hnát
první starosta Vysokého Mýta zvolený 
v Československé republice
* 6. 12. 1871 v Poličce
† 7. 6. 1949 ve Vysokém Mýtě

Narodil se do tkal-
covské rodiny a po 
absolvování měš-
ťanské školy toto ře-
meslo u svého otce 
také vykonával. V 
roce 1900 se dostal 
do Vysokého Mýta 
a brzy zde začal být 
politicky aktivní. Na 
podzim roku 1906 

poslal Zemskému sněmu petici, žádající všeo-
becné, rovné a přímé hlasovací právo, kterou 
podpořilo na náměstí několik tisíc občanů. Na 
českém území totiž stále platil volební zákon z 
roku 1864. Podle něho byly sice zřízeny obec-
ní výbory a městská zastupitelstva ve všech 
městech a obcích, ale velice omezoval volební 
právo, jež bylo založeno na majetku a daňové 
poplatnosti. Voliči byli rozděleni do tří skupin: 
I. největší plátci daní, II. státní i veřejní úředníci 
a střední plátci daní, III. plátci s daní nejméně 
10 zlatých (později změněno na 5 zlatých). Po-
čet členů zastupitelstva se řídil počtem osob 
s právem volit. V první polovině roku 1919 ko-
nečně došlo k dlouho kýžené změně. Bylo zru-
šeno rozdělení do tříd a volební právo bylo při-
znáno všem svéprávným osobám (včetně žen). 
Tímto se zvýšil počet voličů o více než polovinu 
a prvním takto zvoleným vysokomýtským sta-
rostou byl právě Jan Hnát, který předtím praco-
val jako předseda Okresní hospodářské rady. 
Jeho přičiněním zůstal ve Vysokém Mýtě 30. 
pěší střelecký pluk, byla poskytnuta náhrada 
škod po první světové válce od Ministerstva 
národní obrany, byl  zřízen urnový háj; nový 
starosta se dále zasadil o povolení zřídit letiš-
tě Oklikov, o rekonstrukci vodovodu, výstavbu 
činžovních i dělnických domů, podpořil stavbu 
rodinné školy a žádal o rozšíření železničního 
nádraží. Starostou byl ale jen jedno volební ob-
dobí - do roku 1923, kdy ho ve funkci starosty 
nahradil Jan Suchomel.

v prosinci 2006
František Ventura 
armádní důstojník, olympijský vítěz
* 13. 8. 1894 ve Vysokém Mýtě
† 1. 12. 1969 v Praze

Byl synem vysokomýtského školního inspekto-
ra. Po dokončení studia na místním gymnáziu v 
roce 1915 odešel jako dobrovolník na východní 
frontu. Po skončení války absolvoval Ústřední 
equitační vojenskou jezdeckou školu v Par-
dubicích pro přípravu důstojníků jezdectva k 
bojovému výcviku a polní službě. V roce 1920 
se tato škola dočasně přesunula do Hranic 
(resp. Hodonína) a s ní i František Ventura jako 
učitel jízdy. Prvního velkého sportovního úspě-
chu dosáhl o dva roky později na závodech v 
pražské Chuchli, kde zvítězil s koněm jménem 
Aspasia. Také se připravoval na olympijské hry, 
které se v roce 1924 konaly v Paříži, ale těsně 
před odjezdem se při pádu z koně zranil. Olym-
pijské hry v roce 1928 v Amsterodamu si však 
ujít nenechal. Největší naděje se tehdy vkládaly 
do Rudolfa Poplera, ale ten překvapivě parkur 
nedokončil. Odpovědnost tak zůstala na Ven-
turovi, který rutinně přešel celý parkur bez je-
diného zaváhání. Nebyl však sám, bez ztráty 
bodu prošlo prvním kolem ještě dalších šest 
jezdců. Rozeskakovalo se na šesti zvýšených 
překážkách. Čtyři jezdci neuspěli, on ano - a 
měl již jistou medaili. V dalším rozeskakování 
byla připravena jen jediná, velmi těžká překáž-
ka - sestávala ze dvou bariér 160 cm vysokých, 
vzdálených od sebe 210 cm. Jediným, kdo ji 
neuvěřitelně lehkým skokem překonal, byl hně-
dák Eliot s Františkem Venturou v sedle, který 
se tak stal prvním závodníkem, jenž dokončil 
olympijskou jezdeckou soutěž ve skoku mo-
hutnosti bez ztráty bodu. Československo zís-
kalo zlatou medaili. Venturovi ji předala sama 
holandská královna Wilhelmina, která soutěžím 
přihlížela spolu se čtyřiceti tisíci diváky. Za zís-
kání medaile byl povýšen do hodnosti kapitá-
na. Po skončení závodní činnosti působil jako 
trenér a uznávaný jezdecký rozhodčí na mno-
ha domácích i zahraničních soutěžích (např. v 
roce 1936 působil jako rozhodčí na OH v Berlí-
ně). V roce 1948 se stal jednou z obětí čistek v 
čs. armádě - byl z ní propuštěn a degradován.

Regionální výročí
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V poslední letošní Vitrince si prohlédneme 
zobrazení Vysokého Mýta na mapě pro nás 
nepomíjitelné. Jde o slavnou Mapu Země 
moravské od vysokomýtského rodáka Aloise 
Vojtěcha Šembery (21. 3. 1807 – 23. 3. 1882) 
z roku 1863. Šembera na ni pracoval už od 
sklonku 40. let, kdy došlo k reformě rakouské 
státní správy a zemského uspořádání a bylo 
třeba urychleně vydat mapu s aktuálními úda-
ji. První otisk z r. 1850 nebyl zcela dokonalý, 
a tak po opravách vyšla pro veřejnost až r. 
1863 a dále v letech 1868 (po další reformě 
zemského uspořádání) a naposled roku 1881. 
Naše vydání z roku 1863 vyšlo na 4 listech 
formátu 49 x 39,5 cm. Mapa je to velmi po-
drobná, vyznačuje 9 skupin sídel podle počtu 

obyvatel k r. 1857, dále vedle běžných věcí i minerální prameny (Svatý Mikuláš), samostatné 
dvory (Servácov), mlýny (Spálenec), pusté osady a prehistorická naleziště (Staré Mýto), hra-
diště (např. vršovské u Vraclavi) a též politické a soudní rozdělení podle stavu k r. 1860. K 
Šemberově mapě není zapotřebí, na rozdíl od našich předchozích ukázek, žádných zvláštních 
vysvětlivek ani znalostí. Je psána moderní latinkou a pravopisem, který se v době vzniku mapy 
používal už více než dvacet let; její čtení tedy nepůsobí žádných obtíží. Jen výškové kóty nejsou 
pochopitelně metrické, ale označují nadmořskou výšku ve vídeňských sázích (1 rakouská míle 
= 4000 vídeňských sáhů = 7586 metrů, tzn., že jeden sáh je asi 1,9 m.) Mapa byla vytištěna v 
měřítku 1 : 288 000, běžném pro rakouské tzv. generální mapy (1 palec = 1 rakouská míle).  Z 
mapy vybíráme 2 podrobné výřezy v tomtéž duchu, jak jsme zvyklí z minulých Vitrinek: jeden 
pohled na Mýtsko od Chroustovic k Litomyšli a druhý výřez okolí Mýta. Reliéf není vyznačen 
kopečkovou (stromečkovou) metodou, jak bylo běžné až do počátku 19. století, ale novou me-
todou šrafovací, do značné míry výraznější než pozdější systém souřadnicový. 

Vitrinka
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Ze značek vztahujících se k Mýtu lze vyčíst, že Vysoké Mýto bylo městem s více než 4 000 oby-
vateli (přesně jich mělo 4602), že bylo sídlem politického a soudního okresu a sídlem vikářství 
(děkanství), dále vidíme značku pro poštovní úřad a pro synagogu (kosočtverec). Státní (tehdy 
ovšem říšská) silnice protíná Vysoké Mýto a dále vede přesně po trase silnice I/35 jak směrem 
na Vysokou, tak směrem na Litomyšl. Záhadný šrafovaný útvar poblíž Hrušové není ovšem sym-
bol, ale písmeno H ve slově ČECHY, zapsaném šikmo v severozápadním rohu Šemberova díla.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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Poslední letošní rozhovor Vysokomýtského zpravodaje 
je současně prvním rozhovorem s novým starostou 
Vysokého Mýta ing. Martinem Krejzou (1962). 

Pane starosto, byl jste po dvě volební období 
místo starostou úspěšného města, vaše zvolení se 
víceméně očekávalo. Jistě je to potvrzením, že vaše 
práce byla v principu úspěšná. Nás by ale zajímalo, 
jestli se vám něco nepovedlo...

Nevím, jak hodně se mé zvolení očekávalo, protože ODS 
ve Vysokém Mýtě v komunálních volbách dosud nikdy 
nezvítězila a já sám jsem v komunálních volbách kandi-
doval jako člen ODS poprvé. Proto jsem výsledkem mile 
překvapen a děkuji všem našim voličům za podporu 
a důvěru. Ostatní občany, kteří volili někoho jiného, pří-
padně k volbám vůbec nešli, chci ujistit, že budeme pro 
další rozvoj Vysokého Mýta pracovat podle svého nejlep-
šího přesvědčení... v zájmu celého města.

K vaší otázce, co se nepovedlo. Myslím si, že jsme se nedopustili nějakých zásadních pochy-
bení, byť mnozí možná ještě dnes za takovou chybu považují prodej nemocnice Pardubickému 
kraji. Jsem však stále přesvědčen o tom, že to bylo nejlepší možné řešení z několika špatných. 
Samozřejmě, některé chyby jsme udělali. Tím myslím třeba pokus o pronájem plakátovacích 
ploch soukromé firmě (která se pak ukázala jako zcela neseriózní partner) nebo třeba nešťastný 
průběh výstavby Sportcentra.

Mohl byste stručně vyjmenovat hlavní priority vašeho nadcházejícího čtyřletého působení 
v čele města?

Jednou z hlavních priorit bude rekonstrukce budovy staré radnice a vězení na vysokomýtském 
náměstí. Jde o finančně náročnou akci, takže její realizace bude do jisté míry záviset na získání 
prostředků z fondů EU. Ale protože jde o významný objekt a samotný projekt je velmi zajímavý, 
věřím, že budeme úspěšní. V oblasti investic nás budou dostatečně zaměstnávat již rozpraco-
vané projekty fermentační stanice a domova důchodců. Velkou pozornost budeme jistě věnovat 
i obchvatu Vysokého Mýta a rychlostní komunikaci R35. Tyto projekty však přímo příliš ovlivňo-
vat nemůžeme, protože závisejí na rozhodnutích krajských a státních úřadů. Dále se chceme za-
bývat především zlepšením života ve městě. V otázce bezpečnosti to bude jednak personálním 
a technickým posílením městské policie, jednak prostřednictvím celé řady drobných projektů 
v rámci programu prevence kriminality. S tím souvisí i zkulturnění a revitalizace některých poza-
pomenutých prostor, např. bývalé botanické zahrady nebo dětských hřišť.

Mluvil jste o změnách v Městské policii. Můžete být konkrétnější?

V současné době má Městská policie 4 strážníky. Ukázalo se to jako zcela nedostatečné. Proto 
jsme již v radě města projednali návrh na přijetí dalších čtyř. Jestliže početní stav strážníků 
vzroste o 100 %, budou mít k dispozici vlastní vozidlo, budou vybaveni vysílačkami a případně 
mobilním kamerovým systémem, pak budou vytvořeny podmínky, aby se práce Městské policie 
výrazně zlepšila: strážníci budou operativnější, zvýší se jejich přítomnost ve městě, nejen v cen-
tru, ale i v okrajových částech a integrovaných obcích, měli by být k dispozici i v noci... 

Rozhovor

4



Jedním z vašich prvních veřejných vystoupení ve funkci starosty byla otevřená podpo-
ra starosty Vsetína, lidoveckého senátora Jiřího Čunka, publikovaná v Hospodářských 
novinách. Bylo to jen gesto solidarity s kolegou, nebo jste jím chtěl nastínit svou větší 
otevřenost v otázkách diskuse o tzv. politicky nekorektních tématech i ve Vysokém Mýtě? 

Je to od obojího trochu. Do Vsetína jsem se na pozvání pana starosty vypravil na slavnostní 
předání dnes slavných kontejnerových bytů. To, co jsem tam viděl a vyslechl, mě skutečně 
velmi zaujalo. Pak se ale z Prahy na Čunkovu hlavu snesla drtivá kritika a lehce hysterická 
mediální kampaň, především od lidí, kteří na rozdíl ode mě nikdy ve Vsetíně nebyli. Novináři 
z Hospodářských novin mě oslovili, abych napsal, co si o tom myslím. A to jsem rád udělal. 
Jinak, obecně řečeno, čím více budeme nazývat věci pravými jmény, tím lépe.

Jste současně zastupitelem Pardubického kraje za ODS, tedy strany, která kraji spolu 
s Koalicí pro Pardubický kraj (jejíž jádro tvoří lidovci) vládne. Ve Vysokém Mýtě jste 
vytvořili koalici na podobném principu. Víme, že se v komunální politice příliš nehraje na 
pravý a levý, ale v čem konkrétně se cítíte být součástí pravicového proudu? 

K pravici se hlásím kvůli přesvědčení, že každý člověk je zodpovědný za svůj život, případně 
za život svých dětí. A je především na něm, jak s ním naloží. Protože je svéprávný. Společnost 
svéprávných lidí by měla pouze určovat pokud možno jasná a srozumitelná pravidla soužití 
a dbát na jejich dodržování. Každý by měl mít stejnou šanci, o úspěchu či neúspěchu by měly 
roz hodovat schopnosti, pracovní nasazení nebo dobré nápady -  nikoli známosti nebo nezákon-
né jednání. Veřejná správa by měla do života lidí zasahovat co nejméně, nikoli je pronásle-
dovat doslova od kolébky až do hrobu, jak je tomu dnes. A nemyslím tím jenom porodné 
a pohřebné...

Stal jste se starostou Vysokého Mýta. Co to pro vás znamená osobně? 

Pro mě je to především závazek. Vysoké Mýto je už teď městem, kde se dobře žije. Chtěl bych, 
aby až budu ve funkci končit, mohlo se to říkat i nadále; to je asi můj největší cíl – myslím, že by 
to měl být i obecný cíl samosprávy – všeobecná spokojenost s veřejným prostředím. Asi nikdy 
nebudeme turistickou atrakcí prvního řádu, ale rád bych, aby i všichni návštěvníci, kteří k nám 
přijedou, mohli si říci totéž co my: tady se příjemně žije...

Pane starosto, děkujeme vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.
Redakce
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1. listopadu 2006 se konalo první veřejné zasedání zastupitelstva města Vysoké Mýto. Po slav-
nostním slibu nových zastupitelů proběhla volba starosty a místostarosty. Starostou byl zvolen 
dosavadní místostarosta Ing. Martin Krejza. V této funkci pracoval uplynulá dvě volební období 
a problematiku obecní samosprávy tedy velmi dobře zná. Novým místostarostou byl zvolen 
Ing. František Jiraský, který do řízení města přináší cenné zkušenosti ze svého dosavadního 
působení v oblasti stavebnictví. Poté následovala volba rady města. Uspěli v ní kandidáti koalice 
volebních stran vedené vítěznou Občanskou demokratickou stranou. Členy rady města se stali 
Ing. Martin Krejza, Eva Tomášková a Luděk Hejhal za ODS, Ing. František Jiraský za Nestraníky, 
Mgr. Jiří Junek  a Helena Kejzlarová za KDU – ČSL a PaedDr. Jiří Podroužek za SNK Evropští 
demokraté.   
Úspěšné volbě orgánů města předcházela náročná povolební vyjednávání, která byla ukončena 
26. října. Vznikla koalice volebních stran Občanská demokratická strana, Nestraníci, KDU – ČSL, 
Volba pro město a SNK Evropští demokraté. Koalice se shodla na obsazení rady města. Avšak z 
řady navržených členů rady města se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten zastávat funkci uvolně-
ného místostarosty. S řešením vzniklé situace pomohli Nestraníci. Členka zastupitelstva zvolená 
za tuto stranu se vzdala svého mandátu a další dva kandidáti rezignovali na postavení dalšího 
náhradníka za tutéž stranu. Členem zastupitelstva se poté stal Ing. František Jiraský, který byl 
na prvním zasedání zastupitelstva města zvolen místostarostou.
Nové zastupitelstvo města, ve kterém zasedne 11 nových zastupitelů, má věkový průměr 48 let, 
tedy výrazně méně než v předcházejícím období. Je v něm zastoupeno 6 žen a 15 mužů.

Marie Lněničková, Městský úřad Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto povede v příštích čtyřech letech starosta Ing. Martin Krejza

Zastupitelstvo města:
PaedDr. Augustin Karel Andrle

Ing. Roman Baťa

Jaroslav Bezděk

Ing. Miloslav Coufal

MUDr. Lenka Dejdarová

Luděk Hejhal

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Ing. František Jiraský

Mgr. Jiří Junek

Helena Kejzlarová

Ing. Martin Krejza

Ing. Pavel Kubů

Jaroslav Mlejnek

PaedDr. Jiří Podroužek

Mgr. Božena Rejlková

MUDr. Jiřina Šafrová

Eva Tomášková

Ing. Pavel Vacek

Mgr. Jiří Vedral

Mgr. Josef Vondráček

Ivana Zemková

Rada města:
Ing. Martin Krejza

Ing. František Jiraský

Eva Tomášková

Luděk Hejhal

Mgr. Jiří Junek

Helena Kejzlarová

PaedDr. Jiří Podroužek

 

Starosta města:
Ing. Martin Krejza

 

Místostarosta:
Ing. František Jiraský
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Úplná znění usnesení ZM č. 5/06  - 6/06 a 
RM č. 35/06 – 3/06 jsou zveřejněna na inter-
netové stránce města. Předkládáme vám z 
nich následující výtah. 

18. října 2006 zastupitelstvo města:
• schválilo rozpočtové opatření č. 3/2006;
• schválilo prodej pozemků a další majet-
kovou agendu;
• schválilo převedení dotace na rok 2006 
pro Vysokomýtskou nemocnici podle 
žádosti ředitele VN;
• vydalo vyhlášku č. 5/2006 o zabezpečení 
veřejného pořádku a o udržování čistoty 
veřejných prostranství na území Vysokého 
Mýta;
• vydalo vyhlášku č. 6/2006 o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostranství;
• vzalo na vědomí záměr města o finanč-
ním zabezpečení opravy Vysokomýtské 
nemocnice a uložilo starostovi dále jednat s 
Pardubickým krajem o možnosti dokončení 
celé opravy Vysokomýtské nemocnice v 
roce 2007.

1. listopadu zastupitelstvo města:
• vzalo na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva města; 
• zvolilo starostu města pana Ing. 
Martina Krejzu, místostarostu města Ing. 
Františka Jiraského, členy rady města 
Luďka Hejhala, Mgr. Jiřího Junka, Helenu 
Kejzlarovou, PaedDr. Jiřího Podroužka a 
Evu Tomáškovou; 
• odvolalo z funkce předsedy finančního 
výboru Ing. Stanislava Sokola;
• zvolilo předsedu finančního výboru 
PaedDr. Jiřího Podroužka.

10. října rada města:
• schválila změnu účelovosti části poskyt-
nuté  dotace  (10 000 Kč) z projektu „Ať svět 
září dál“, s využitím na úhradu  výdajů na 
vytápění objektu MŠ Slunečná čp. 220;
• schválila uzavření veřejnoprávních smluv 
s obcemi, pro které vykonává MěÚ Vysoké 
Mýto působnost pověřeného úřadu na 
výkon přestupkové agendy; 
•  schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulici V Břízkách, Čapkovská, Husova 
a Prokopa Velikého;

• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké 
Mýto jako dodavatelem akce „Oprava 
schodiště v  Jungmannových sadech ve 
Vysokém Mýtě a Oprava schodiště v ul. 
Vladislavova ve Vysokém Mýtě“;
• uložila odboru územního plánování a regi-
onálního rozvoje zadat zpracování studie 
s regulačními prvky pro průmyslové zóny ve 
Vysokém Mýtě.

18. října rada města:
• souhlasila s přijetím finančního daru 
od firmy ECOS Choceň s. r. o. ve výši 
4 314 Kč na ekologické účely (výsadbu 
zeleně) ve Vysokém Mýtě;
• souhlasila s konáním přednášky občan-
ského sdružení NEX-SDA Kostelecké Horky 
„Putování za zrnkem kávy aneb co je to 
FAIR TRADE“ pod záštitou města Vysoké 
Mýto;                   
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou AGILE spol. s r. o., Ústí nad Orlicí 
jako dodavatelem akce „Vodovod a kanali-
zace – Mlýnský Potok II., Vysoké Mýto“;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,  Vysoké 
Mýto jako dodavatelem akce „Komunikace 
a veřejné osvětlení – Mlýnský Potok II., 
Vysoké Mýto“;
•  souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou  LBtech a. s., Litomyšl jako dodava-
telem akce „STL plynovod – Mlýnský Potok 
II., Vysoké Mýto“;
• vzala na vědomí znění protokolu o otevírá-
ní obálek s nabídkami na akci „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto 
– fermentační stanice“ a návrh komise na 
rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky;                                                                                      
• rozhodla v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách o zrušení veřejné zakázky 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto – fermentační stanice“.

7. listopadu rada města:
• uložila zajistit nové vyhlášení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadané 
v otevřeném řízení na akci „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady Vysoké 
Mýto – fermentační stanice“ dle §27 Zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;                            

Z jednání zastupitelstva a rady města
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V souvislosti s předloženými ideovými studiemi 
na rekonstrukci a využití budov bývalého okres-
ního soudu a vězení ve Vysokém Mýtě navštívil 
v pátek 10. listopadu 2006 starostu města Ing. 
Martina Krejzu významný český architekt Josef 
Pleskot. Seznámil starostu, místostarostu Ing. 
Františka Jiraského a členy hodnotící komise se 
svým názorem na jednotlivé studie, které mu byly 
předány k posouzení. Detailně rozebral všech-
ny návrhy a zaměřil se zejména na originálnost 
řešení. Architekt Josef Pleskot posuzoval studie 
v kontextu evropské architektury a s ohledem na 

budoucí využití celého areálu. Pro vedení města a hodnotící komisi byla tato schůzka nesmírně 
přínosná. Obohatila jejich pohled o názor renomovaného odborníka. 

Poté pokračovalo jednání hodnotící komise, která v závěru vybrala dvě ideové studie, které 
postoupily do druhého kola. Jedná se o studie Ing. arch. Milana Košaře, ArchiKo Pardubice 
a  Mgr. akad. arch. Romana  Brychty, Projektil architekti s. r. o. Praha. Oba architekti předstoupili 
podruhé před hodnotící komisi 23. listopadu. Komise připraví závěrečnou zprávu s doporuče-
ním pro radu města. Ta se zprávou komise bude zabývat začátkem prosince a konečné slovo k 
dalším krokům bude mít zastupitelstvo města, které je svoláno na 13. prosince 2006.  
 
V současné době může laická i odborná veřejnost nahlédnout do ideových studií na odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu ve Vysokém Mýtě a prohlédnout 
si je na internetové stránce města (www.vysoke-myto.cz), kde je možné o studiích i hlasovat. 
K názorům a výsledku hlasování přihlédne hodnotící komise při zpracovávání závěrečné zprávy.

Rekonstrukce a následné využití budov bývalého soudu a vězení na náměstí Přemysla Otakara 
II. ve Vysokém Mýtě je jednou z největších současných priorit města.  Tento budoucí multifunkč-
ní prostor se stane kulturním a společenským centrem pro zdejší  obyvatele i pro návštěvníky. 
Předpokládá se, že v příštím roce připraví město Vysoké Mýto veškeré náležitosti k  projektu 
a na výstavbu požádá mj. i o dotaci z fondů Evropské unie.    

Marie Lněničková,
Městský úřad Vysoké Mýto

Rekonstrukce budov bývalého okresního soudu a vězení 

• jmenovala komisi pro hodnocení nabíd-
ky dodavatele stavebních prací na akci 
„Regenerace panelového sídliště Družba, 
Vysoké Mýto – II. etapa“ ve složení: Ing. 
František Jiraský, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. 
Václav Sadílek a tyto náhradníky: Luděk 
Hejhal, Lubomír Dostál, Ing. Stanislava 
Jetmarová;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ul. V Břízkách, Prokopa Velikého, U 
Potoka, V Peklovcích,  Husova, Čapkovská 
a Přemysla Otakara II.;

• pověřila funkcí dalších oddávajících členy 
ZM Mgr. Boženu Rejlkovou, MUDr. Jiřinu 
Šafrovou a Mgr. Josefa Vondráčka;          
• rozhodla, že dne 7. 7. 2007 budou pro-
bíhat svatební obřady v obou obřadních 
síních, tzn. na Městském úřadě ve Vysokém 
Mýtě i na zámku v Nových Hradech, a to z 
důvodu velkého zájmu snoubenců o výji-
mečné datum 7. 7. 2007.                        

Ing. arch. Josef Pleskot a Ing. Martin Krejza při 
diskusi nad předloženými návrhy. Foto A. Felgr
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ŽÍŽALA MEJŤANDA NADĚLUJE
Vážení čtenáři Vysokomýtského zpravodaje,
blíží se čas vánoční, čas nadělování a obdarovávání. Proto pro vás žížala Mej-
ťanda, maskot třídění odpadů ve Vysokém Mýtě, připravuje dárky. 

Zodpovězte následující otázky ekotestu a své odpovědi odevzdejte do 14. 12. 2006 na Městský 
úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí. 
Žížala Mejťanda ze správných odpovědí vylosuje pět z vás, kteří si od ní pod vánočním stromeč-
kem rozbalí malý dárek.
Zároveň probíhá stejná soutěž i pro prvňáčky vysokomýtských škol. Ti 1. září obdrželi  od Mej-
ťandy papírové taštičky, které obsahovaly drobné dárky. Žížala Mejťanda bude děti hravou for-
mou seznamovat se základy třídění odpadů i nadále. Jejím prvním počinem je právě ekotest.

Odbor životního prostředí

1) Kolik sběrných dvorů je ve Vysokém 
Mýtě?
�  a) 3 
�  b) 1 
�  c) žádný

2) Co si představíte pod pojmem recykla-
ce odpadu?
�  a) uložení odpadu na skládku 
�  b) opětovné použití odpadu k výrobě
�  c) spalování odpadu

3) Sklo, papír, plasty a kovy patří mezi
�  a) nebezpečné odpady 
�  b) ostatní odpady
�  c) využitelné odpady

4) Kdy probíhá ve Vysokém Mýtě svoz pa-
píru? 
�  a) každou sobotu  
�  b) každou první sobotu v sudém měsíci
�  c) každou první sobotu v lichém měsíci

5) Co je to bioodpad?
�  a) veškerý odpad z domácností  
� b) odpad rostlinného a živočišného 
 původu, který se lehce rozloží
� c) odpadky z učebny biologie

6) Vyjmenuj tři druhy bioodpadu

7) K čemu slouží fermentační stanice?

8)      takto označený výrobek je vyroben:
� a) z plastu  
� b) ze skla
� c) z papíru

9)      takto označený výrobek je vyroben:
�  a) z papíru  
�  b) z plastu
� c) ze skla

Správnou odpověď zaškrtněte křížkem v příslušném okénku a zašlete nebo odevzdejte na uve-
dené adrese do 14. prosince.

Jméno                                                                     Příjmení

Věk                                                                          Adresa

GL

PP

zde odstřihněte
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PROJEKT S PARTNERSKÝMI MĚSTY KORBACHU NA TÉMA PREVENCE 
PROTI ZÁVISLOSTI A NÁSILÍ
Ve dnech 25. 10. - 31. 10. 2006 proběhlo v hesenském Korbachu setkání čtyř partnerských měst – Kor-
bachu (Německo), Avranches (Francie), Pyrzyc (Polsko) a Vysokého Mýta.
Vysoké Mýto měli původně zastupovat studenti gymnázia, ale nakonec byli vybráni studenti z VOŠ 
stavební Vysoké Mýto, a to: Radek Süsser (24), Jaroslava Rybenská (23), Stanislav Král (21), Tomáš 
Víša (23), Lukáš Kočí (23) a Iveta Stýblová (22).

Hlavním cílem tohoto setkání 
bylo spojit zkušenosti partner-
ských měst a společně oboha-
tit představy, jak bojovat proti 
násilí a závislosti. Účastníci byli 
promícháni a rozděleni do 3 
skupin:
1. Děti a mládež, integrace
2. Pořádková prevence
3. Prevence kriminality
Výsledky své práce skupiny 
veřejně představili na radnici 
v Korbachu za účasti starosty 
Friedricha a tisku.

   
Za studenty VOŠ stavební

Jaroslava Rybenská

Partnerská města

M-Klub a město Vysoké Mýto vás zvou na

ŘEMESLNÝ
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin na nám. Přemysla Otakara II.
Stánky s pestrým sortimentem. Doprovodný program - ukázky řemesel, loutkové divadlo pro děti. 

MěÚ informuje
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Sdružení pro občanské záležitosti při Měst-
ském úřadě ve Vysokém Mýtě pořádá tra-
diční

BESEDU S DŮCHODCI,

která se koná 7. prosince ve 14.30 hodin
ve společenském sále M-Klubu ve Vysokém 
Mýtě.

Srdečně zvou pořadatelé.

PROGRAM:
• Vystoupení žáků ze ZŠ Javornického
• Taneční skupina T-Komplex
• Beseda s představiteli města
• Hudba k tanci (Rytmická skupina Stanisla-
 va Hájka Vysoké  Mýto)

BESEDA

ŘEDITELÉ A ÚŘEDNÍCI 
SI NOTOVALI S RADNÍM 

Společnou písní si absol-
venti vzdělávacího seminá-
ře komunitního plánování 
v Pardubicích zpestřili dne 

26. 10. slavnostní předá-
vání závěrečných certifikátů, 

které absolventům předal radní Pardubické-
ho kraje Miloslav Macela. Na kytaru dopro-
vodil patnáct zpívajících absolventů ředitel 
vysokomýtské Naděje Milan Nádvorník, na 
flétnu Jan Škarka, zaměstnanec Městského 
úřadu v Letohradě. Desetidenního vzděláva-
cího semináře komunitního plánování, který 
byl připraven s podporou Evropské unie, se 
za město Vysoké Mýto zúčastnila pracovní 
skupina ve složení Libuše Březinová, Roma-
na Němečková, Ing. Iveta Fajglová, a Ing. 
Milan Nádvorník.

SROP

Tato pracovní skupina se nejen zúčastnila 
tohoto semináře v rámci komunitního plá-
nování, ale pracuje také na vydání katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb, který bude 
distribuován na počátku roku 2007. Tento 
katalog vzniká mapováním sociálních slu-
žeb, které jsou ve Vysokém Mýtě poskyto-
vány. Jedná se o ucelený přehled informací 
o jednotlivých subjektech, které se zabývají 
sociálními službami. Na vydání tohoto kata-
logu bude dále  navazovat proces získávání 
informací (dotazník) o sociálních službách, 
které veřejnosti chybějí, které jsou posky-
továny nedostatečně, případně nekvalitně.  
Proto si dovolujeme veřejnost s předstihem 
informovat, neboť pravděpodobně každý 
občan se setká s apelováním na jeho ocho-
tu vyplnit příslušný dotazník.
Komunitní plánování sociálních služeb je 
založeno na otevřenosti a vzájemném na-
slouchání mezi politiky, úředníky, ředite-
li a občany. Zajišťuje efektivní fungování 
sociá l ních služeb a umožňuje účelně využí-
vat finančních prostředků. To znamená, že 
služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně 
vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uži-
vatelů a jsou transparentní.

Ing. Iveta Fajglová, 
vedoucí odboru sociálních služeb
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Josef Vondráček
Pejsek

Na malinkém dvorečku
honí pejsek kočičku.
Proč to dělá, nikdo neví,
a on nám to sám nepoví.
Možná ji má tolik rád,
nebo si chce jen tak hrát.

Helena Geppertová
Botičky
(Věnováno mé desetileté vnučce)

Když za chlapcem vyjdeš z domu,
ať je ti pět nebo padesát,
budeš se vždy stejně ptát:
„Budu se líbit,
budou mé nožky půvabné,
střevíčky mé dost odolné
té cestě daleké životem,
které s milým půjdu,
udrží horka i mráz,
lásku i smrt
budou mě hřát a chránit
kůži chodidel,
ochrání mě před tvrdými
doteky země?“

Nebo se rozpadnou
jak vztahy?

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

Starosta města Bohuslav Fencl předal v 
úterý 31. 10. při besedě se spisovatelem 
Michalem Vieweghem ocenění účastníkům 
literární soutěže královských věnných měst 
pro seniory „Poklady z královského věna“. 
O soutěži, kterou vyhlásilo Centrum sociál-
ních služeb a pomoci a Společnost seniorů 
a jejich přátel v Chrudimi, jsme již psali v mi-
nulém čísle Vysokomýtského zpravodaje.
Soutěžící Jarmila Švubová, Jozef Fajmon 
a Josef Vondráček obdrželi pamětní listy 
města Chrudim a knihu o Vysokém Mýtě.  
Starosta všem účastníkům soutěže poděko-
val za  vzornou reprezentaci našeho města.
Dnes publikujeme dvě ukázky oceněných 
děl v kategorii poezie. 

Ocenění pro účastníky literární soutěže

Foto A. Felgr
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Pátek 8. 12. v 19.00   

BLOCK  PARTY
Americká hudební komedie. Slavná kome-
diá lní hvězda Dave Chappelle připravuje 
svou životní koncertní show přímo v ulicích 
New Yorku. Párty desetiletí začíná!
103 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý  12. 12. v 17.30 !!!
Středa 13. 12. v 17.30 !!!  

ASTERIX  A  VIKINGOVÉ
Francouzský animovaný film. Tentokrát do-
stanou Asterix a Obelix za úkol udělat z ná-
čelníkova synovce odvážného muže právě v 
době, kdy do Galie dorazí Vikingové...
79 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 14. 12.  v 19.00   

EXTRÉMNÍ  SVAHY
Americký akční film ze sportovního prostře-
dí. Sjezd na hraně života. Pět nejlepších 
snowboardistů světa: hory, adrenalin, rizi-
ko… 
110 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 15. 12. v 17.30 !!!   

V  TOM  DOMĚ  STRAŠÍ!
Rodinný animovaný snímek USA. Zaklepej-
te na dveře záhadného domu...
91 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 1. 12. v 19.00   

VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
Americká romantická komedie podle před-
lohy Oscara Wildea. Pokušení, sex, skandá-
ly … Každý svatý má minulost. Každý hříšník 
má budoucnost. Helent Huntová a Scarlett 
Johanssonová v hlavních rolích.
93 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 3. 12. v 17.30 !!!   

MRAVENČÍ  POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film USA z prostředí po-
hádkově pojaté hmyzí říše. Gigantická bitva 
miniaturních rozměrů.
89 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno.
Vstupné 59 Kč.

Středa   6. 12. v 19.00
Čtvrtek 7. 12. v 19.00   

KRÁSKA  V  NESNÁZÍCH 
Nová česká smutná komedie autorské dvo-
jice Petr Jarchovský – Jan Hřebejk. O sexu, 
penězích a dobrém člověku. V hlavních ro-
lích Anna Gaislerová a Josef Abrhám.
110 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Neděle 17. 12. v 19.00   

ĎÁBEL  NOSÍ  PRADU
Americká komedie podle stejnojmenného 
románu Lauren Weisbergerové z exkluzivní-
ho prostředí velké říše módy.  Džob, pro kte-
rý by miliony žen zabíjely. V hlavních rolích 
Meryl Streepová a Anne Hathawayová. 
110 min. České titulky. Od 12 let. Vstupné 
59 Kč.

Středa 20. 12. v 19.00   

WORLD  TRADE  CENTER
Historický katastrofický film USA a Němec-
ka, který vznikl v souvislosti s pětiletým vý-
ročím tragických událostí z 11. září 2001 ve 
Spojených státech. Celý svět tehdy prožil 
peklo. Dva muži prožili něco navíc.
130 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V lednu 2007 uvidíte: 
Ro(c)k podvraťáků • Marta • Nauka o snech
• Nepříjemná pravda • Casino Royale • Ku-
pec benátský • World Trade Center • Lovecká 
sezóna.

ve čtvrtek 21. prosince  
v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle

ARIZONA DREAM 
Scénář: D. Atkins, E. Kusturica
Režie: E. Kusturica 
Kamera: V. Filać
Hudba: Goran Bregović, Richard M. Sherman a 
Robert B. Sherman (píseň Doll On a Music Box)
Hrají:  Johnny Depp (Axel Blackmar), Jerry 
Lewis (Leo Sweetie ), Faye Dunawayová (Elaine 
Stalkerová), Lili Taylorová (Grace Stalkerová), 
Vincent Gallo (Paul Leger), Paullina Porizková 
(Millie), Michael J. Pollard (Fabian), Emir Kus-
turica (muž v baru) aj.

Tvorba bosenského tvůrce Emira Kus-
turici zůstane navždy spojena s někdejším 
Československem: studoval totiž na FAMU ve 
třídě Otakara Vávry, kde v roce 1978 úspěšně 
absolvoval. Nejprve začal točit v televizi, první 
snímek Nevěsty přicházejí byl zakázán, za další 
televizní film Bufet Titanic získal ocenění, na 
základě kterého se dostal k tvorbě hraných filmů: 
Vzpomínáš na Dolly Bell? (1981) se dokonce 
krátce objevil v programech filmových klubů v 
osmdesátých letech, Otec na služební cestě 
(1984) získal ocenění na MFF v Cannes (porotě 
však tehdy předsedal Miloš Forman, čímž se 
Kusturicovým filmům cesta do československé 
distribuce na čas zavřela). Mistrovské dílo Dům 
k pověšení znovu zaujal v Cannes v roce 1988 a 
Kusturica odjel učit na Kolumbijskou univerzitu 
do New Yorku. Tam mu  David Atkins, jeden z 
jeho žáků, přinesl scénář, který se mu velmi líbil, 
a tak se začal rodit jediný Kusturicův americký 
film. Kusturicovi se podařilo natočit skvěle kom-
ponovanou komedii se všemi prvky, které hojně  
používá i ve svých „domácích“ filmech: iluzivní 
snění hrdinů, umocňované touhy takřka všech 
protagonistů, bizarní prostředí a nápady, a to vše 
v tempu divoké (pro tentokrát mexické) muziky. 
Výraznou devízou filmu je účinkování Johnnyho 
Deppa (měl za sebou zrovna veleúspěšnou 
kreaci ve Střihorukém Edwardovi), Faye Dun-
awayové, Jerryho Lewise a především Lili Tay-
lorové. Film Arizona Dream je nejen o snech, 
které mají nezastupitelnou roli v lidském životě, 
je také o nakažlivé potřeštěnosti, která se ne-
setkává s pochopením u konzervativně laděné, 
pragmaticky orientované části populace (nikde 
na světě). Tak přijďte! Alespoň budeme mít o 
Vánocích nad čím přemýšlet! Zvu vás srdečně!

Jan Schejbal

Filmový klub
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Pondělí  18. prosince  v 19.30
5. představení v předplatném
Východočeské divadlo Pardubice

Robin Hawdon: 

ÚŽASNÁ  SVATBA
Svižně napsaná komedie ve stylu Raye Coo-
neyho, plná vděčných zápletek a záměn, 
která překotné tempo nasazené na začátku 
vydrží a dokáže překvapovat až do samot-
ného konce. Navíc má ale mezi řádky téma, 
kterým trošku připomíná mistra komedie 
Georgese Feydeaua – potřebu zjistit, kdo je 
kdo v té bujaré směsici intrik, rychlých změn 
a lží. Spojuje to nejlepší ze světové klasiky s 
trendy současnosti a řadí se mezi nejúspěš-
nější komedie poslední doby.
Vstupné: 200,  190,  180 Kč.
Zbylé vstupenky lze zakoupit od 4. 12. v In-
formačním centru na MěÚ Vysoké Mýto.

Předběžná nabídka 
na divadelní předplatné JARO 2007:

úterý  30. 1. 2007 
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy: 

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY  
Agentura  J. Svobodové  Česká Lípa

středa  28. 2. 
Marcel Pagnol: 

MARIUS A FANNY  
Městské divadlo Mladá Boleslav

úterý  27. 3.
Peter Shaffer: 

VEŘEJNÉ OKO 
Agentura Pražské kulturní služby Praha

pondělí  16. 4.
David Williamson: 

ZA KOLIK 
Východočeské divadlo Pardubice

pondělí  14. 5.
Jaroslav Foglar: 

RYCHLÉ ŠÍPY
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Divadlo
Šemberovo divadlo Divadlo pro děti

Divadelní spolek Šembera nastudoval v le-
tošním roce již druhou pohádku z autorské 
dílny Zdeňka Culky s názvem 

TRAMPOTY ČERTA BARABÁŠE
Detektivní pohádku plnou kouzel, v níž sa-
mozřejmě zvítězí dobro nad zlem, vidělo již 
4. a 5. listopadu téměř zaplněné hlediště. 
Pro velký úspěch proběhne repríza tohoto 
představení

v sobotu 9. prosince v 15 hodin
v Šemberově divadle. 

Diváky, malé i velké, čeká hned několik pře-
kvapení. Hodný čert Barabáš, zlá královna 
Žofie, ježibaba Agáta, která kuje pikle, aby 
se nedostala do pekla, princezna Hanička 
a další postavy!  Těšíme se na vás!!!

Divadelní spolek Šembera o. s. 

uvádí vánoční pohádku pod stromeček

VÁNOČNÍ  SEN
v neděli 17. prosince ve 14 a 16 hodin.
Loutková scéna – Litomyšlská ul. Vysoké 
Mýto.
Na motivy pohádek Františka Čecha napsala 
Mirka Nohelová.
Hudba: Petr Klofanda
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Prachař
Hraje Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto o. s.
Loutky: Vašík, Maminka, Dědeček, Kašpárek, 
Škrhola, Šmidra, Princezna, Honza, Čert, Mě-
síc, Meluzína, zajíček Janeček, zaječice Min-
dulka a hvězdičky aj.

Loutkoherci: M. Bezdíček, V. Čáp, K. Fenik, Z. 
Hanáková, Z. Hanáková ml., J. Havel, K. Jiskra, 
L. Karlíčková, J. Pokorná, P. Ryška, P. Stráník, 
H. Svatošová, M. Švadlenová, M. Vaňásková, 
P. Vtípilová aj. 

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 11. 12. do 
15. 12. nebo přímo v divadle Srdíčko 17. 12. 
od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko
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TANEČNÍ 
ODPOLEDNE 
Neděle 10. prosince 
ve 13.30 hod.
ve společenském  sále 
M-Klubu
Tradiční taneční odpo-
ledne pro starší a střed-
ní generaci. K tanci i po-

slechu hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto 
pod vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 50 Kč.

V  roce 2007 se taneční odpoledne uskuteč-
ní vždy v neděli:
7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 
6. května, 3. června...

M-KLUB
Taneční odpoledne

PALIČKOVANÁ KRAJKA
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.    

JAZYKOVÉ KURZY
M-Klub nabízí od ledna 2007 otevření kurzu 
ruštiny.  
Výuka bude probíhat v rozsahu 2 vyučova-
cích hodin týdně v odpoledních hodinách. 

TANEČNÍ KURZY
PRO  MÍRNĚ  POKROČILÉ 
a PRO POKROČILÉ 
Taneční pro manželské páry a přátelské 
dvojice pod vedením tanečních mistrů Klei-
nových a Falhaurových.  Výuka bude pro-
bíhat vždy ve čtvrtek v 
obou sálech M-Klubu 
Vysoké Mýto
od 18.30 hod. v trvání 
7 lekcí. 
Zahajujeme
18. ledna 2007. 

Kurzy

Obor Základy evropské identity zakončí-
me  přednáškou: 

POUŤ DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
pátek 1. prosince v 15.30 hod.
malý sál M-Klubu. 

Vyprávění o 760 km dlouhém pěším putová-
ní severním Španělskem. Přednáška je do-
plněna velkoplošnou projekcí fotografií. 
Přednáší  Mgr. Jaroslav Kumpošt
Jednotlivé vstupné: 50 Kč. 

HUDEBNÍ BESÍDKA
v pondělí 11. prosince v 18.00 hod. ve 
společenském sále M-Klubu. 
Hudební besídka žáků hudebního kurzu 
pod vedením Mgr. Zdeny Vedralové. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
v sobotu 2. prosince od 14.00 hod. 
v sále M-Klubu.
Zveme nejen děti z kurzu miniškoly angličti-
ny, ale i jejich rodiče a kamarády.

Univerzita volného času

POKRAČOVACÍ  TANEČNÍ  KURZ  
PRO  MLÁDEŽ
S tanečními mistry Kleinovými si rozšíříte 
svoje taneční znalosti, které jste získali v 
základním kurzu tanečních ať už v letošním  
roce nebo v letech minulých. Výuka bude 
probíhat vždy v pátek ve společenském sále 
M-Klubu  od 18.30 hod. v trvání 5 lekcí. 
Hlásit se mohou pouze taneční páry.
Zahajujeme 12. ledna 2007.

16



Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00  
Úterý 9.00-12.00 ----------------- 
Středa 9.00-12.00 13.00-17.00  
Čtvrtek --------------- -----------------
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00

Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 12.00-17.00
Úterý 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek ---------------
Pátek 13.00-17.00

Městská knihovna bude ve dnech 27. 12.  
– 29. 12. 2006 uzavřena. Těšíme se na 
vaši návštěvu v roce 2007. 

POČÍTAČOVÁ ŠKOLENÍ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
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 
21. 12. od 8.00 do 16.00 hod. 
Učebna je vybavena 8 pracovními stanice-
mi. Cena školení v délce vyučovací doby 
8 hodin je 400 Kč. V ceně je příručka a certi-
fikát o absolvování školení. Závazné přihlášky 
si můžete vyzvednout v oddělení pro dospělé 
čtenáře Městské knihovny. 

Výstavy v Městské knihovně:
Vestibul:
1. 11. - 31. 12.
VÝTVARNÁ TVORBA STUDENTŮ 
GYMNÁZIA VE VYSOKÉM MÝTĚ

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 s tímto tématem (libovolný rozměr, 
na zadní straně podepsané) můžete odevzdat 
nejpozději 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 ve vestibulu Městské 
knihovny v květnu a červnu.

Městská knihovna Zajímavé tituly z novinek 
Městské knihovny

Naučná literatura:
Jan Klíma: Guinea-Bissau

Jan Šula: Co na Řípu ještě nevěděli 2. díl
Brenda Shoshannaová: Proč muži opouštějí 
ženy
Miroslav Valeš: Inteligentní dům
Jana Doležalová: Hovory s porodní bábou
Posezení s Janem Burianem
Alena Řezníčková: Půdní byt

Beletrie:
Carolly Ericksson: Tajný deník Marie 
Antoinetty
Eva Brabcová: Žena, s. r. o.
Petr Jarchovský: Horempádem - Kráska v 
nesnázích
Rudy Wiebe: Vábení Velkého medvěda
Robert B. Parker: Smrt v lavicích
Candance Bushnellová: Džungle rtěnek

Literatura pro děti a mládež:
Miloš Kratochvíl: Františkovy pohádky 
z Kouzelné školky
Jaroslav Němeček: Báječné příběhy Čtyřlístku
Thomas Brezina: Ostrov náhrobků
Cathy Hopkinsová: Telefonní třeštění
Anita Ganeriová: Vyhrocené hory
Jinny Johnsonová: Války dinosaurů

Příjemnou vánoční atmosféru pomohlo svými 
dekoracemi ve všech prostorách knihovny 
vytvořit i občanské sdružení BERENIKA. 

Děkujeme

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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Nudíte se doma? Stavte se na 

Vánoce v galerii!
5. prosince v podvečer (v době slavné mikulášské jízdy na náměstí Přemysla Otakara II.) rozsví-
tíme největší okno na náměstí, abychom přivítali první hosty tradiční prosincové výroční výstavy 
Městské galerie s názvem Vánoce v galerii. Tato výstava nemá (jak se již stalo o Vánocích 
v galerii zvykem) vernisáž. Snažíme se, aby výstava byla sváteční po celou dobu svého trvání 
(pozor, jenom do 22. prosince a pak už jen jednou, na Štěpána!). V minulých dvou letech jsme 
návštěvníkům představili díla vybraná z bohatých depozitářů Městské galerie v tematických vý-
běrech nazvaných Česká krajinomalba XX. století a Žena ve výtvarném umění. Letos, ve třetím 
pokračování, překročíme spolu s českými malíři hranice... Výstava nese podtitul ORBIS PICTUS 
(Svět v obrazech českých malířů) a představí malby, kresby i skicáky, které si čeští výtvarníci 
přivezli ze svých cest po světě – domů.
Pro mě osobně se staly Vánoce v galerii nejmilejší výstavou, protože mám možnost setkat se 
s návštěvníky galerie i jindy než na vernisážích: v rodinné atmosféře nad trochou vánočního 
cukroví a vonnými oleji. Letos se mi bude s vámi se všemi, kteří do galerie pravidelně chodíte 
a kteří ji máte rádi, rozprávět obzvlášť nadějeplně. Jak jste se možná už doslechli, v příštím roce 
oslaví Městská galerie 50 let svého trvání. To výročí oslavíme sérií výstav, z nichž hned ta první 
bude velmi jubilejní: 7. ledna 2007, v den 100. výročí narození zakladatele Městské galerie Jana 
Jušky, vstoupíme spolu s Juškovou retrospektivou do Roku Městské galerie. Ať je šťastný 
a ať ho všichni přežijeme, to vám přeju a na shledanou se s vámi těším o Vánocích (ale i v tom 
slavném roce 2007) v Městské galerii!

Pavel Chalupa
                            ředitel MGVM

ORBIS PICTUS (Svět v obrazech českých malířů)
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 5. 12. od 16 
do 18 hod., od 6. 12. do 22. 12 a naposled i na Štěpána, tedy 26. 12. 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., denně kromě pondělí. Honsa, Hu-
deček, Juška, Kolář, Krosch, Kubín, Macháň, Matoušek, Obrovský, 
Peřina, Radimský, Sovák, Srnský, Stretti, Šimon, Tichý, Zrzavý aj. 

JAN JUŠKA (7. 1. 1907 – 10. 10. 1983)
Retrospektivní výstava ke stému výročí narození vysokomýtského 
malíře. Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 7. 1. 
– 22. 2. 2007, 9-12, 13 -17 hod., denně kromě pondělí. Vernisáž v ne-
děli 7. ledna 2007 v 10. hod. Úvodní slovo: Pavel Chalupa. K výstavě 
bude vydán jubilejní katalog.

Městská galerie

Viktor Stretti: Parník Evropa, 1906

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

Jan Juška ve svém ateliéru, 1966
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
v prosinci zve na následující výstavy a akce:

VÁNOCE 
V MUZEU
české lidové zvyky 
a tradice jiných 
národů
od 3. prosince 2006 
do 1. ledna 2007

Vernisáž v neděli 3. pro-
since ve 14.00 hodin v 
prostorách muzea 
Hudební vystoupení:  
pěvecký sbor Karosá-
ček. 

Kromě starých českých zvyků tentokrát ná-
vštěvníkům nabídneme i pohled na období 
Vánoc 20. století a oslavy nejvýznamnějších 
zimních svátků jiných národů. Výstava je dopl-
něna i o hravé prvky a výtvarnou dílnu pro děti. 
Zájemci si mohou zakoupit drobné keramické 
výrobky.

Otevřeno:
po - pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
so - ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK 
A DOPROVODNÉ AKCE

4. prosince – 9.00 a 11.00 
- divadelní představení Denního centra Bere-
nika 
5. prosince – 9.00 - 17.00 
- výroba a prodej vánočních dekorací 
Střední škola zahradnická Litomyšl
11. prosince – 9.00 - 12.00 
- ukázky řezbářské práce členů rodiny Rejma-
nových
- výroba a prodej vánočních dekorací ze sena 
Denní centrum Berenika
12. prosince – 9.00 - 17.00 
- malování vánočních ozdob - VM FYTO
- výroba a prodej ozdob ze šustí a vizovického 
těsta - Alena Tschöpová
- 17.30 - večerní koncert saxofonového kvarteta 
Sax Q  

13. prosince – 9.00 - 17.00 
- malování vánočních ozdob - VM FYTO 
- výroba a prodej staročeských vytloukaných 
perníků  - manželé Pušovi
14. prosince – 9.00 - 17.00 
- výroba a prodej svíček - Řádek Předhradí
- výroba dekorací technikou origami – Michal-
covi, Vysoké Mýto
15. prosince – 9.00 - 17.00 
- technika origami – Michalcovi, Vys. Mýto
- výroba a prodej vánočních dekorací ze sena 
- Denní centrum Berenika
- 17.30 - večerní koncert Saframentské kapely 
19. prosince – 9.00 a 11.00 
- divadelní představení Denního centra Bere-
nika  
Smutkův betlém ve dvoře muzea bude zpří-
stupněn od soboty 9. 12.
Všechny akce se konají v muzeu, vstupné ob-
vyklé. Hromadné výpravy je nutno ohlásit pře-
dem.

VÁNOCE NA VRACLAVI
Výstava betlémů v budově lázní
Víkendy, tj. 2. a 3., 9. a 10., 16. a 17. prosince 
Otevřeno: 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT BAROKNÍ 
HUDBY SOUBORU RITORNELLO
Neděle 17. prosince od 16.00 hod.
kostel sv. Mikuláše. 
Po skončení koncertu bude následovat živý 
betlém.

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

Regionální muzeum
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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.

Školy

zve všechny rodiče, příznivce a celou ši-
rokou veřejnost na VÁNOČNÍ VÝSTAVU, 
která se bude konat ve dnech 14. a 15. 12. 
v prostorách školy. Výstava bude zahájena 
14. 12. ve 14.00 hodin vernisáží, při které 
vystoupí žáci školy s krátkým programem. 
Z výstavy si můžete odnést malý vánoční 
dárek. 
Přijďte se podívat, jak krásné práce naši žáci 
dokážou vytvořit a přijďte je podpořit v jejich 
snažení.

 Pracovníci Speciální základní školy 
Vysoké Mýto

Speciální základní škola

pořádá v úterý 12. 12. od 14 do 17 hodin 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 
v budově 1. stupně (u kostela). 
I tato akce je součástí oslav 100. výročí posta-
vení školy.

Přijďte načerpat vánoční atmosféru, náměty 
a inspiraci k výzdobě vlastního domova. Vlast-
noručně malované ozdoby, ochutnávka a re-
cepty na výborné cukroví, vánoční výzdoba a 
drobné dárečky dětí udělají radost všem hos-
tům a návštěvníkům. Těšíme se na vás!

Základní škola Javornického

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.

Gymnázium
7. prosince  proběhnou v sále ZUŠ 

KONCERTY PRO ŽÁKY 
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Začátky v 8.30 a v 10.00 hod.

Smíšený pěvecký sbor Otakar a Základní 
umělecká škola Vysoké Mýto vás zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 17. prosince v 16.00 hod.
chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.

Základní umělecká škola srdečně zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
dne 21. 12. v 17.00 hod.
v sále školy.

Základní umělecká škola
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v neděli 10. 12. 
1. IMPROLIGA 
Od 9.00 do 17.00 hod
Cena: 300 Kč
(účast pouze po přihlášení) 

jednorázová víkendová dílna Herecké hry 
a improvizace

- příprava na vstup do improvizační ligy pro 
všechny středoškoláky, hravé vysokoškolá-
ky i dospělé.

Nevěříte, že i s divadlem se dají hrát zápasy 
a ještě se naučit spoustu divadelních do-
vedností a pobavit sebe i publikum?

V improvizačních zápasech soutěží dva 
týmy hráčů, na zápas dohlíží hlavní rozhod-
čí a diváci hlasují, který tým se jim více líbil.

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 poho
  tová řešení a přitom bavit sebe i publikum.

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

Přihlašujte se na tel: 731 108 510, 
465424314,e-mail: stepanka.mikado@tis-
cali.cz nebo přímo v kanceláři Mikáda.

JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH 
Pondělí až pátek 5. 2. – 9. 2. 2007
Chata Bublačka, Pastviny.
Celodenní stravování, doprava, pro děti 
pojištění, vlastní vlek, celodenní program.
Pokud máte zájem, může s námi jet celá 
rodina. 
Cena: 1 750 Kč za osobu
+počítejte cca 600 Kč na týden za vleky.

Přihlášky v DDM Mikádo, tel. 465 424 314, 
731 108 510 nebo: lada.mikado@tiscali.cz

Pátek 1.12. 
ČERTOVÁNÍ 
ANEB JAK ČERTI VAŘILI 
POLÍVKU NA SPANÍ

Tradiční setkáni s anděly, Mikulášem a 
čerty na zahradě DDM Mikádo

Začátek v 17.30 hod, vstup 20 Kč

Vždy v úterý od 18 hod. jsme pro 
vás připravili cyklus tvořivých 
dílen
1. Smaltování 
12. 12. 2006 
Cena: 300 Kč
- s sebou si doneste nůžky, tužku, fén
- vyrobíte si hrneček, šperky
 
2. Drátkování 
19. 12. 2006 
Cena: 150 Kč

3. Mozaika a ještě něco navíc  
9. 1. 2007
Cena: 200 Kč
- s sebou si doneste např. starý podnos, 
stoleček pod květiny či staré servírovací 
stolky..

4. Originální ubrus   
23. 1. 2007
- malba na textil podle šablon
Cena: 150 Kč

Na dílny je nutné se telefonicky nebo osob-
ně přihlásit!
Tel.: 465 424 314, 731 10 85 10, e-mail: 
stepanka.mikado@tiscali.cz, 
www.ddm-mikado.cz

DDM Mikádo
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Od ledna při DDM Mikádo

CVIČENÍ  TAI-ČI 
- pod vedením Františka Radvana
Zájemci se mohou hlásit během prosince; 
kapacita je omezena!
Bližší info v kanceláři Mikáda: 465 424 314, 
731 108 510, 
e-mail:stepanka.mikado@tiscali.cz.

LETNÍ TÁBOR U MOŘE
V CHORVATSKU
Pro rodiče s dětmi - s programem!!
24. 8. – 2. 9. 2007
Místo: Chorvatsko – ostrov Pag – Povljana
Ubytování: ve vybavených stanech pro 4-5 
osob, umístěných ve stínu borovicového lesa
Stravování: plná penze, pitný režim 
Pláž: písečná i oblázkově-kamenitá, po-
zvolný přístup do moře!
Možnost fakultativních výletů – Národní 
park Krka, město Šibenik, Zadar,..
Vybavení kempu: sociální zařízení, recep-
ce, půjčovna sportovních potřeb.
Cena: 4 700 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou 
penzi, pitný režim, služby personálu, poby-
tovou taxu, garanční pojištění CK, DPH.
Nabízíme možnost splátkového kalendáře.

ČKA společně s Církví 
československou husitskou pořádají 
přednášku Jana Rokyty

POZDNÍ  KOMENSKÝ
7. 12. v 17.00 hod. na faře CČSH, ul. Javor-
nického.

ČKA vás zve i na přednášku J. Plháka

PODKARPATSKÁ RUS 
– LIDÉ A ZEMĚ
14. 12. v 19.00 hod. v sále ZUŠ.

Česká křesťanská akademie

Další kurz

ORIENTÁLNÍHO TANCE
v Klubu Lucie bude zahájen 
v pondělí 8. ledna 2007 v 16.00 hod. 
Bližší informace na tel. čísle: 728 684 634.

Kurz

Ve středu 1. listopadu byla v Galerii Ka-
teřina ve Vysokém Mýtě zahájena výstava
s názvem 

KERAMIKA, TEXTIL A TAK DÁL 
výtvarnice Šárky Miturové. 
Autorka své výrobky představuje až do 
6. prosince. Srdečně vás zveme na návštěvu.

Galerie Kateřina

Divadelní společnost Post skriptum uvádí 
rimejk kdysi úspěšného představení na mo-
tivy kalifornských novel Johna Steinbecka

BREJ DEN, PANE DOKTOR
Napsal a režíroval Martin Wolf

pátek 8. 12. v 19.30 hod., 
sál Sokolovny v Chocni, vstupné 80 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Choceň.
 
Motto: “Někdo možná prohlásí celé toto 
vyprávění za lež, ale jsou případy, kdy nelze 
něco nazvat lží, jenom proto, že se to třeba 
nestalo.“ 

Hrají Robert Šilhart, Oto Kovařík, Jan Řičař, 
Rudolf Slivka, J. P. Krajník, Helena Zajícová, 
Lucie Knieradl, Sylvia Kurpašová, Denisa 
Šubertová, Jitka Veselá, Kateřina Boušová, 
František Hlaváček, Josef Burian, Ladislav 
Osecký, Josef Šedina ad.

Divadlo v Chocni

CANISTERAPIE
aneb LÉČBA PSÍ LÁSKOU
Srdečně zveme na přednáš-
ku, která přiblíží, co je canis-
terapie, jak a kde pomáhá 
a jak se mohou zapojit zá-
jemci jak ze strany klientů, 
tak psovodů.
Těšíme se na vás v prostorách 
jídelny Domu s pečovatelskou službou Vy-
soké Mýto, Litomyšlská 50 (budova u silnice 
č. 35). 
Ve čtvrtek 7. prosince od 16.00 hodin.
Přednáší: Soňa Bezdíčková

Přednášky
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sbor Litomyšl, smíšený pěvecký sbor Ota-
kar Vysoké Mýto, Litomyšlský symfonický 
orchestr
Sbormistři: Pavel Zerzán, Josef Menšík, 
Otokar Karlík
Dirigent: Jan Šula
Vstupné:  60  a  30 Kč
Prodej vstupenek od 15.00 hod. v místě 
konání koncertu.

VÁNOČNÍ KONCERT BAROKNÍ 
HUDBY SOUBORU RITORNELLO
Neděle 17. prosince od 16.00 hod.
Vraclav, kostel sv. Mikuláše. 
Po skončení koncertu bude následovat živý 
betlém.

Základní umělecká škola srdečně zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
dne 21. 12. v 17.00 hod.
v sále školy.

Římskokatolická duchovní správa 
ve Vysokém Mýtě zve na

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
Dechové harmonie o. f. Náchod. 
Řídí Jaroslav Vlček, zpívají p. Jiřina Vlčková 
a Vladislav Jiroud.
22. 12. v 17.30 hod. v kostele sv. Vavřince.

Církev bratrská ve Vysokém  Mýtě
pořádá tradiční koncert současných 
křesťanských písní 

KE SLÁVĚ TVÉ
26. 12. v 17.00 hod. v Šemberově divadle.
Vystoupí skupiny Náám, Soska a pěvecký 
sbor.

Česká křesťanská akademie 
ve Vysokém Mýtě
společně s Církví československou 
husitskou vás zvou na
koncert písničkáře

JANA  BURIANA
4. 12. v 19.00 hod v sále ZUŠ.

Českobratrská církev evangelická ve 
Vysokém Mýtě
a Dětský pěvecký sbor Rubínek
vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 14. prosince od 17.00 hod. 
v kostele Českobratrské církve evangelické 
(pod ZŠ Javornického).
Vstupné dobrovolné.

Smíšený pěvecký sbor Otakar a Základní 
umělecká škola Vysoké Mýto pořádají

ADVENTNÍ KONCERT
neděle  17. prosince 2006 v 16.00 hodin
chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

Program: skladby Adama Michny, Wolf-
ganga Amadea Mozarta, koledy z barokních 
kancionálů v úpravě Jaroslava Krčka 
a Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej 
mistře!“
   
Účinkují: dětský pěvecký sbor Rubínek  
ZUŠ Vysoké Mýto, smíšený pěvecký sbor 
Bendl Česká Třebová, mužský pěvecký 

Adventní a vánoční koncerty

DPS Rubínek. Foto P. Trpkošová
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VÁNOČNÍ PŘEHLED
Farní sbor 

Českobratrské církve 
evangelické ve Vysokém Mýtě

SBOROVÁ  SHROMÁŽDĚNÍ
v neděli 3. prosince od 9 hod. 
1. neděle adventní – bohoslužby s VP

v neděli 10. prosince od 9 hod. 
2. neděle adventní – bohoslužby

ve čtvrtek 14. prosince od 17 hod. 
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru 
RUBÍNEK
v neděli 17. prosince od 9 hod. 
Dětská vánoční slavnost

v neděli 24. prosince od 9 hod.  
4. neděle adventní – bohoslužby

v neděli 24. prosince od 22 hod. 
společná ekumenická bohoslužba v kostele 
ČCE

v pondělí 25. prosince od 9 hod.  
vánoční bohoslužba s VP

v úterý 26. prosince od 9 hod.  
bohoslužby

v neděli 31. prosince od 9 hod.  
silvestrovské bohoslužby

v pondělí 1. ledna od 9 hod.   
Nový rok – bohoslužba s VP

ADVENTNÍ 
MODLITEBNÍ VEČERY CÍRKVÍ
v neděli 3. prosince od 18.30 hod.  
f. kaple ŘK

v úterý 12. prosince od 18.00 hod.   
sál BJB

ve středu 20. prosince od 18.00 hod.  
sál CČSH

Děkujeme všem, kteří ani v roce 2006 neza-

Církve pomínali na sbor – na místo vzájemného ro-
dinného společenství, svým zájmem, účastí, 
motlitbami i finančními dary.

Přejeme vám požehnané prožití vánočních 
svátků a Boží požehnání v novém roce 
2007.

Za staršovstvo sboru
Ing. Ladislav Morávek, kurátor 

Mgr. Leoš Mach, kazatel sboru

Římskokatolická duchovní 
správa ve Vysokém Mýtě 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

Sobota 23. 12., předvečer 4. neděle advent-
ní a Štědrého dne 
8.00 hod.: mše svatá v kapli ve Vysokém 
Mýtě
16.00 hod.: mše svatá v kostele v Zámrsku

Neděle  24. 12., 4. neděle adventní, Štědrý 
den 
  8.30 hod.: mše svatá v kostele ve VM
10.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
13.45 hod.: mše svatá v kostele na Knířově 
16.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
22.00 hod.: mše svatá v kostele na Knířově
22.30 hod.: mše svatá v kostele v Zámrsku
24.00 hod.: půlnoční mše svatá v kostele 
svatého. Vavřince
Jesličky:  14 – 16 hod.

Pondělí  25. 12., slavnost Narození Páně
8.30 hod.: mše sv. v kostele ve Vysokém 
Mýtě
10.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
13.45 hod.: mše svatá v kostele na Knířově
16.00 hod.: mše svatá v kostele v Zámrsku
17.30 hod.: mše svatá v kapli na faře
Jesličky: 14 – 16 hod.

Úterý 26. 12., svátek sv. Štěpána, prvomu-
čedníka 
  7.00 hod.: mše svatá v kostele ve Slatině
  8.30 hod.: mše svatá v kostele sv. Vavřince
10.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
Jesličky: 14 – 16 hod.
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Středa  27. 12., svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty
17.45 hod.: mše svatá v kostele sv. Vavřin-
ce
ŽEHNÁNÍ VÍNA 

Čtvrtek 28. 12., svátek sv. Mláďátek Betlém-
ských, mučedníků
17.45 hod.: mše svatá v kapli na děkanství

Pátek 29. 12., pátý den v oktávu Narození 
Páně  
16.30 hod.: mše svatá v kapli na faře 
Sobota 30. 12, šestý den v oktávu Narození 
Páně 
17.45 hod.: mše svatá v kostele sv. Vavřin-
ce
16.00 hod.: mše svatá v kostele sv. Martina 
v Zámrsku

Neděle 31. 1., svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa, při večerní mši sv. poděkování 
a prosba o Boží pomoc do nového roku  
8.30 hod.: mše svatá v kostele sv. Vavřince 
ve VM
10.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
13.45 hod.: mše svatá v kostele na Knířově
16.30 hod.: mše svatá v kapli na Děkanství 
ve VM
Jesličky:14 – 16 hod.

Pondělí 1. 1. 2007, slavnost Matky Boží, 
Panny Marie  
8.30 hod.: mše svatá v kostele sv. Vavřince 
ve VM
10.00 hod.: mše svatá v kostele na Vraclavi
13.45 hod.: mše svatá v kostele na Knířově
16.00 hod.: mše svatá v kostele v Zámrsku
17.30 hod.: mše svatá v kapli na faře ve VM 

Radostné prožití svátků Božího narození, 
Boží pokoj a požehnání pro nadcházející 
rok přejí

P. Pavel Mistr, P. Jan Kunert, P. Vít Horák

Církev československá husitská 
ve Vysokém Mýtě

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle 24. 12.
9.00 hod.: bohoslužba na 4. neděli adventní, 
Husův sbor
22.00 hod.: ekumenická štědrovečerní bo-
hoslužba ve sboru Českobratrské církve 
evangelické
24.00 hod.: půlnoční štědrovečerní boho-
služba v kostele Všech svatých v Dobříkově

Pondělí 25. 12.
9.00 hod.: Boží hod Vánoční, bohoslužba 
v Husově sboru 
14.00 hod.: bohoslužba v kostele Všech 
svatých v Dobříkově

Úterý 26. 12.
9.00 hod.: památka prvomučedníka Štěpá-
na, bohoslužba v Husově sboru

Neděle 31. 12.
9.00 hod.: silvestrovská bohoslužba v Huso-
vě sboru

Pondělí 1. 1. 2007
10.00 hod.: bohoslužba na Nový rok, Husův 
sbor
14.00 hod.: bohoslužba v kostele Všech 
svatých v Dobříkově
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Radka Holendová, Pavel D. Vinklát
Album starých pohlednic
ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

Unikátní soubor téměř 300 sta-
rých pohlednic Orlických hor a 
Podorlicka přináší nová kniha 
libereckého nakladatelství KNI-
HY 555, vycházející v již tradiční 
ediční řadě Alba starých pohled-
nic. Jejími autory jsou historička 
a pracovnice Státního okresního 
archivu v Rychnově nad Kněžnou 
Mgr. Radka Holendová a liberec-
ký publicista a nakladatel Mgr. 
Pavel D. Vinklát. 

S historickými pohlednicemi, pře-
devším z let 1900–30, projdeme 
cestou Aloise Jiráska po hlavním 
hřebeni Orlických hor, navštíví-
me nejvyšší vrchol Velkou Dešt-
nou, podhorské obce a osady, 
významná turistická místa, jako 
je chata na Šerlichu, rozhledny 

Dobrošov, Suchý vrch apod. Kniha se také věnuje Podorlicku a neopomíjí „brány“ Orlických 
hor – města Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice 
v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí… Některé pohlednice připomenou 30. léta, kdy se v 
pohraničí budovala obranná linie s několika významnými pevnostmi (např. Hanička, Dobrošov). 
Překročíme také státní hranici a nahlédneme na polskou stranu hor. Soubor téměř tří set po-
hlednic, pečlivě vybraný z muzeí a řady soukromých sbírek a doplněný o česko-německý text, 
jistě přinese mnoho nového a zajímavého místním obyvatelům i všem návštěvníkům Orlických 
hor a Podorlicka. 
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text, formát 23 x 21 cm, 156 stran, cena 
495 Kč, vyjde v prosinci 2006.

Nová kniha
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Blíží se Vánoce a hned po nich  již sedmá
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podpora charitního díla. Tím, že přispějete na tuto sbírku, nezbohatne Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí. Zbohatnete vy, kteří jste přispěli na sbírku, a to o dobrý 
skutek. Zbohatnete i vy, kteří chodíte koledovat, a to o dobrý pocit, že někomu 
pomáháte. A zbohatnou hlavně ti, kterým jste takto pomohli, a to o jistotu, že je 
někdo, komu na nich záleží.
 

Mezi  1. a 14. lednem vás navštíví v domácnostech a institucích skupinky tří králů. S koledou, 
kalendáříky a tříkrálovým cukrem budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů. Pokladničky 
budou zapečetěné, označené logem Charity a vedoucí skupinek se budou prokazovat průka-
zem.
Za tři krále se převlékají většinou děti – naši dobrovolníci, kteří se naučili a mají chuť pomáhat, 
kde je potřeba. Prosíme vás, podpořte naše koledníky, buďte na ně hodní...
V loňském roce se v našem vikariátu vybralo opět nejvíc peněz z celé královéhradecké diecéze 
– 1 347 393 Kč.  Z této částky se Oblastní charitě Ústí nad Orlicí vrátilo 910 149 Kč. Tyto pro-
středky jsme využili na následující projekty:

Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů .............................................. 229 437 Kč
Občanská poradna ........................................................................................................ 82 754 Kč
Mateřské centrum Sloupnice ......................................................................................... 20 555 Kč
Charitní pečovatelská služba ....................................................................................... 194 954 Kč
Osobní asistence ......................................................................................................... 123 588 Kč
Centrum denních služeb Letohrad ................................................................................ 46 673 Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad  ...................................................... 78 186 Kč
Přímá pomoc ................................................................................................................ 134 000 Kč 

Peníze z Tříkrálové sbírky 2007 použijeme na stejné projekty jako letos.

Děkujeme všem za jakoukoliv podporu.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí

                                                                                Marcela Náhlíková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí informuje

ve spolupráci s Petrem Hořejším a Šedovou lékárnou za podpory  města Vysoké Mýto pokračuje 
v každoroční tradici kasičky pro příspěvky Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Kasička bude po 
dobu mininálně čtyř měsíců umístěna v Lékárně U Zvonice. 
Špičková medicína je nesmírně drahá záležitost. S úhradou nejmodernějších postupů zápolí mno-
hem bohatší státy, než je naše republika. Při financování speciálních programů, jako je kupříkladu 
budování registrů dobrovolných dárců dřeně, je na celém světě běžná spoluúčast různých nestát-
ních a charitativních organizací. Očekávání jiného postupu u nás by bylo iluzí. Uspět můžeme tehdy, 
dokážeme-li si pomoci sami.

Nadace pro transplantace kostní dřeně
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Budování registru dobrovolných dárců dřeně u nás prozatím nefinancuje ani stát, ani zdravotní 
pojišťovny. Na vyšetření každého jednotlivého dárce při vstupu do registru vydává nadace přibližně 
4 000 korun. Další prostředky nadace vynakládá svými grantovými programy na přímou podporu 
pacientů v tíživé finanční situaci, na vzdělávací projekty v oblasti hematologie a onkologie i na spe-
ciální vybavení transplantačních center a laboratoří v naší zemi. Konečně v posledním roce nadace 
otevřela další náročný projekt, nazvaný Druhý domov. Jde o výstavbu ubytovacího a rekondičního 
centra, které v budoucnu zlepší podmínky k rekonvalescenci a plnohodnotnému návratu do života 
nemocných po transplantaci a zároveň bude sloužit i jako výukové, přednáškové a kulturní stře-
disko.
Každá koruna, kterou nadace získá, bude smysluplně využita ve prospěch mnoha nemocných 
v naší zemi. Můžete-li přispět, přispějte.

Více informací: Šedova lékárna U Zvonice.

STOLNÍ TENIS PRO VEŘEJNOST
Jednota Orel nabízí všem zájemcům o stolní tenis možnost zahrát si v Orlovně ve Vysokém Mýtě 
vždy v pondělí od 16.30 do 18.30 hod., a to již od 4. 12. 2006. 
K dispozici jsou čtyři stoly. Je možnost zapůjčení pálek a míčků. Pronájem jednoho stolu 
na 1 hodinu je 30 Kč. Vstup pouze ve sportovní obuvi. 

VÁNOČNÍ TURNAJ
Tradiční  5. Vánoční turnaj pro všechny žákovské kategorie pořádá oddíl stolního tenisu žáků 
jednoty OREL VYSOKÉ MÝTO v sobotu 23. 12. od 8.15 hod.
Zúčastnit se mohou všichni chlapci a děvčata od 8 do 14 let. Hraje se v základních skupinách, 
z nichž dva nejlepší postoupí do finálové skupiny. Hraje se na tři vítězné sety, míčky DHS. Dle 
počtu účastníků bude vyhlášena i soutěž ve čtyřhře.
Vítězové obdrží diplomy a věcné ceny. Pro všechny bude zajištěno malé občerstvení.
Vstup po přezutí. Startovné 20 Kč.

Sport

V sobotu 4. listopadu uspořádalo smíšené 
volejbalové družstvo Krajníci z Vysokého 
Mýta již 7. ročník Volejbalového Říjnového 
Smíšeného Rivalingu. Zúčastnilo se ho 8 
družstev, která odehrála ve dvou skupinách 
a finále celkem 16 zápasů.  Ceny pro vítěze 
pomohly zajistit firmy GA PA Vamberk, TO-
MIL Vysoké Mýto, MK Karlík Vysoké Mýto a 
SAHM Zálší.

Konečné umístění bylo následující:
1. Nopek
2. Rybárna
3. VC Klára Litomyšl
4. G tým
5. Krajníci
6. Sokol Džbánov
7. Voříšci
8. BAM

VŘSR po sedmé
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Dne 15. 11. 2006 proběhlo 
v areálu Integrované střed-
ní školy technické slavnostní 
otevření multifunkčního hřiš-
tě s povrchem z umělé trávy 
3. generace a zároveň byla 
nově uvedena do provozu 
zcela zrekonstruovaná školní 
kuchyň a jídelna. 

Nové hřiště bylo vybudováno 
díky zástupcům světové fot-
balové federace, kteří v rámci 
projektu „Fotbal pro všechny“ 
chtějí pomoci v oblasti proti-
drogové prevence a nabídnout 
mládeži možnost celoročního 
využití hřiště a smysluplného 

trávení volného času. Bezúdržbová plocha s umělou trávou bude k dispozici nejen v rámci 
výuky tělesné výchovy na ISŠT, v odpoledních hodinách ubytovaným žákům v domově mlá-
deže ISŠT, ale i sportovním klubům z Vysokého Mýta a veřejnosti. Vzhledem k umístění hřiště 
v blízkosti bytové zástavby není pochyb o jeho celoročním využití.

Na výstavbě hřiště se finančně podílela celá řada firem a institucí v čele s Českomoravským 
fotbalovým svazem a UEFA. Značně přispěly město Vysoké Mýto, Pardubický kraj – odbor škol-
ství, mládeže a sportu, Irisbus Karosa a.s., Odborový svaz Kovo Karosa, ale i samotná škola. 
Vzhledem k omezeným časovým možnostem bylo možné výstavbu hřiště uskutečnit pouze díky 
finančnímu příspěvku všech uvedených partnerů, ale také díky nezištné pomoci celé řady za-
městnanců ISŠT. Vedení školy tak opět potvrdilo svou snahu nabídnout žákům další možnosti, 
jak aktivně využít volný čas.

Současně s otevřením sportoviště byla také na ISŠT slavnostně přestřižena páska u nově zre-
konstruované školní kuchyně a jídelny. Dílo v hodnotě více než 11 milionů korun, které vyhovuje 
i těm nejpřísnějším evropským normám, tak může sloužit nejen žákům a zaměstnancům školy, 
ale i firmám či strávníkům z řad veřejnosti. Kuchyň s kapacitou 400 jídel je vybavena nejmoder-
nější technikou, která zaručuje bezchybný způsob přípravy pokrmů i jejich výdeje.

Hřiště 3. generace

Hledáme ke koupi 
rodinný dům, 

zemědělskou usedlost nebo chalupu
ve Vysokém Mýtě a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
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VYSOKÉ MÝTO VLÁDNE KRAJSKÉMU ŽÁKOVSKÉMU FOTBALU!
Velkým úspěchem se můžou pyšnit starší žáci - svěřenci trenérů Jiřího Kovaříka a Tomáše 
Lipavského, kteří vedou krajský přebor ve fotbale po polovině soutěže o 13 bodů, když ve 13 
zápasech třináctkrát zvítězili, s celkovým skóre 61 : 2.

Trenér Kovařík k tomu říká: Za tímto úspěchem je sedmiletá práce s žákovským kolektivem, 
nejenom nás dvou, ale i dalších trenérů, kteří se podíleli na fotbalovém zrání těchto hráčů. Tento 
kolektiv neprohrál už v 53 mistrovských zápasech za sebou (z toho pouze 3 remízy) tj. dva a půl 
roku, a má za sebou řadu úspěchů (mj. byl 2x přeborníkem kraje mladších žáků) a je v něm spou-
sta velkých talentů. Naším problémem nejsou momentálně soupeři, ale lanaři jiných větších týmů 
z celé ČR (mj. Sparty Praha, Olomouce, Hr. Králové, Pardubic). Sice nevíme, s jakým kádrem 
budeme hrát na jaře, ale talentům v jejich šanci hrát vyšší soutěže bránit nebudeme. Přesto by-
chom rádi postoupili do divize, aby i další žákovské generace okusily 2. nejvyšší soutěž. Chválit 
moc nechceme, jelikož tento úspěch je kolektivní dílo, ale přesto: nejlepší výkony podávali bratři 
Tomáškové, Hladík, Dvořák, Bis, Krátký, O. Brychta a Svatoš.

Tabulka krajského přeboru 2006/07: 

1. SK Vysoké Mýto 13 13 0 0 61:2 39 bodů (21)

2. FC  Hlinsko 13 8 2 3 22:12 26 bodů (8)

3. AFK Chrudim B 13 8 1 4 34:25 25 bodů (4)

4. OEZ Letohrad 13 6 4 3 29:18 22 bodů (4)

5. FK  AS  Pce  B 13 7 1 5 30:22 22 bodů (1)

6. SKP M. Třebová 13 6 2 5 44:21 20 bodů (-1)

7. SK Chrast 13 6 2 5 24:19 20 bodů  (2)

8. SK Polička 13 5 4 4 28:23 19 bodů (- 2)

9. MFK Pardubice 13 5 2 6 17:18 17 bodů  (-4)

10. Agria Choceň 13 5 0 8 16:26 15 bodů (-3)

11. Tj Svitavy B 13 3 5 5 19:27 14 bodů  (-7)

12. Třemošnice 13 2 3 8 14:51 9 body  (-12)

13. SK Pardubičky 13 1 3 9 9:39 6 bodů (-12)

14. SK Chrudim 13 0 3 10 13:55 3 body (-15)

Fotbal
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Bazén

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Po
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Pá
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Ne
Po
Út
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Pá
So
Ne

12.30 - 14.00 • 15.00 - 16.30 • 18.00 - 21.00
13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 14.00 • 15.00 - 16.30 • 18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

13.00    •    17.00
11.00    •    17.00
11.00    •    19.00
11.00    •    19.00
13.00    •    18.00

ZAVŘENO

• PSÍ SALÓN
u veterinární kliniky v Chocni

Stříhání a trimování psů,
krátké objednací termíny!
Tel: 605 219 809

Řádková inzerce

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE REKLAMA
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Mikulášská nadílka 2005
Ohlédnutí za ...

Foto A. Felgr
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Redakce Vysokomýtského zpravodaje
vám v pilné práci přeje krásné Vánoce

a v novém roce hodně úspěchů...

Na shledanou na stránkách nového ročníku Vysokomýtského zpravodaje se s vámi těší
Aleš Felgr, Dagmar Sabolčiková, Pavel Chalupa, Josef Mlíka, Jitka Baňková a Petra Klasovitá (zleva 
doprava).
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