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Na přední straně obálky:
Václav Peřina (1907-1979): 
Portrét manželky Elišky s dcerou Zdeňkou 
1952, olej, plátno, 61 x 50 cm, soukromá sbírka, Vysoké Mýto.

Na zadní straně obálky:
Václav Peřina (1907-1979): 
Vlastní podobizna 
1958, olej, plátno, 98 x 78 cm, soukromá sbírka, Vysoké Mýto.



VÁCLAV PEŘINA
* 15. 9. 1907 ve Vysokém Mýtě
† 1. 8. 1979 ve Vysokém Mýtě

Narodil se před 
sto lety ve Vyso-
kém Mýtě v rodi-
ně zednického 
mistra a výtvar-
ně i hudebně mi-
mořádně nada-
ného štukatéra 
Václava Peřiny a 
pradleny Kateři-
ny Peřinové. Ve 
Vysokém Mýtě 

ukončil obecnou a měšťanskou školu (v roce 
1921), poté se vyučil lakýrníkem a malířem 
písma (1921-1924). Od roku 1924 až do války 
se živil v Praze jako malíř reklamních štítů v 
reklamním závodě Jana Hronka. V roce 1939 
se natrvalo vrátil do Vysokého Mýta, kde se 
téhož roku oženil s o 13 let mladší Eliškou 
Faltusovou z Chocně. Malovat a kreslit začal 
s velkým talentem už v dětském věku, rodin-
né poměry mu ale nedovolily, aby vystudoval 
malířství. Jeho talent nicméně za jeho praž-
ského pobytu neunikl zaměstnavateli (který 
mu svěřoval náročné práce při vytváření rek-
lam) ani profesorům na Akademii. Už během 
tohoto předválečného pobytu se seznámil s 
rektorem Akademie Jakubem Obrovským 
(se kterým ho pojily i vysokomýtské kořeny 
paní Boženy Obrovské, rozené Škorpilové); 
jeho mistrovské kopie starých mistrů ocenil 
například i Oldřich Blažíček. Po válce se na 
radu Jakuba Obrovského (který ho prohlásil 
za hotového malíře) neucházel o akademické 
vzdělání a začal se plně věnovat malířství. Stal 
se brzy velmi oblíbeným a žádaným malířem, 
především ve Vysokém Mýtě. Byl jediným 
malířem (vedle akademika Josefa Haška) v 
širokém okolí, který se vzhledem k úspěchu 
své práce mohl (přestože samouk) už v 50. 
letech věnovat malbě jako své profesi (bylo 
to ovšem s vynucenou přestávkou let 1948 
– 1955, kdy musel být alespoň na částečný 
úvazek zaměstnán v Karose). Mezi všemi 
místními malíři byl nejúspěšnější komerčně. 
V roce 1950 zvítězil jeho portrét nejstarší dce-

ry Hany v soutěži Svazu československých 
výtvarných umělců a byl vystaven v pražském 
Mánesu. Z Peřiny se stal vyhlášený portrétis-
ta, který začal být známý i mimo Vysoké Mýto; 
k sezením často dojížděl do Prahy a dalších 
měst. I ve většině usedlých vysokomýtských 
domácností visí alespoň jedno jeho dílo, ať už 
dětský portrét, krajina nebo kytice. Své por-
tréty maloval olejem i pastelem a pochopitel-
ně při tom musel brát ohled i na smysl pro 
fotografický realismus, v té době stále zako-
řeněný v obecném povědomí laiků jako mě-
řítko dobrého vkusu. Kvalitu jeho díla to po-
chopitelně poznamenalo, zvláště v souběhu 
se skutečností, že o jeho dílo byl mimořádný 
zájem a že to byl malíř velmi pilný. Jeho dět-
ské portréty by se počítaly na stovky a obrazy 
oblíbených šeříků ve váze na mnoho desítek. 
Ve volné tvorbě si nicméně jeho dílo ponecha-
lo svůj originální pel nadprůměrně nadaného 
malířského autodidakta, který přestože byl 
schopen dokonale napodobit jiného mistra, 
sám nacházel a našel svůj vlastní, sluncem 
rozostřený rukopis pastózní malby, který ved-
le portrétů vyniká především na olejích zachy-
cujících květiny a v krajinných scenériích se 
zákoutími venkovských chalup; z nich většina 
pochází z okolí Vysokého Mýta, a mají proto 
mj. i dokumentární cenu. V 60. a 70. letech 
Peřina hodně cestoval, navštívil několikrát 
Francii a Jugoslávii; motivy z těchto a dalších 
cest (Belgie, Bulharsko, Itálie, Holandsko, Ra-
kousko, Španělsko) se také staly hlavní tema-
tickou dominantou jeho pozdního díla. Svou 
první samostatnou výstavu měl v roce 1953 
ve Vysokém Mýtě. Následovaly další v letech 
1958, 1960, 1968, 1972, 1977, poslední vel-
ká výstava se pak konala v Městské galerii v 
roce 1998. Kromě toho vystavoval Václav Pe-
řina na řadě drobných vlastních i skupinových 
výstav v Čechách, na Slovensku i na impro-
vizovaných výstavách při pobytech v cizině... 
Obrazy Václava Peřiny vlastní ve větších cel-
cích Městská galerie ve Vysokém Mýtě a Re-
gionální muzeum ve Vysokém Mýtě, ojediněle 
jsou i v jiných galeriích, mj. i v Národní galerii 
v Praze. Velký soubor obrazů, především ro-
dinných portrétů, je dosud v majetku rodiny, 
většina Peřinova rozsáhlého díla je pak roz-
troušena v soukromých sbírkách.

Malíř měsíce
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Dlouho jsem hledal vysokomýtský motiv na obálku 12., peřinovského čísla Vysokomýtského 
zpravodaje. Dospěl jsem ale znovu k staré pravdě, že nejlepší obrazy jsou obrazy milovaných 
lidí a věcí… A tak na obálce není tentokrát Vysoké Mýto, ale nejlepší Peřinův obraz: portrét jeho 
manželky Elišky a nejmladší dcery Zdeňky, madona s dítětem hodná velkého mistra; motiv, který 
se hodí i na prosincovou obálku. Protože by mi ale bylo líto mého prospektorského úsilí o na-
lezení vysokomýtského motivu, pokládám výsledek alespoň do Vitrinky. Na všechny další obrazy 
vás srdečně zvu do Výstavní síně Jana Jušky na výstavu k 100. výročí Peřinova narození, která 
začíná v Městské galerii 5. prosince…
Václavem Peřinou končí i malý cyklus medailonů o vysokomýtských výtvarnících, jejichž díla vás 
po celý rok provázela i na obálkách Vysokomýtského zpravodaje. Seriál o 11 malířích, z nichž 
někteří dosáhli národního věhlasu, jiní zůstali známi jen uvnitř Vysokého Mýta, znamenal i pro 
mě osobně cestu k hlubšímu poznání jejich díla i k potvrzení další staré pravdy: že totiž hod-
nota uměleckého díla není nikdy absolutní, ale že vyvěrá z míry emocí, které vyvolává v každém 
jednotlivě. A protože tématem většiny prací ve Vysokomýtském zpravodaji i na výstavách gale -
rie bylo letos Vysoké Mýto, doufám, že jste se po celý rok nenudili. V roce 50. výročí založení 
Městské galerie ve Vysokém Mýtě, který zanedlouho skončí, by to pro mě bylo tím nejlepším 
zadostiučiněním…

Pavel Chalupa

Vitrinka

Václav Peřina: Panorama Vysokého Mýta, 70. léta, olej, lepenka, soukromá sbírka Vysoké Mýto.
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Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.

Ke Knířovu v létě, 60. léta, olej, lepenka, Městská galerie Vysoké Mýto.

Ke Lhůtě v zimě, 60. léta, olej, lepenka, Městská galerie Vysoké Mýto.
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Úplná znění usnesení jsou zveřejněna na 
internetové stránce města. Předkládáme 
vám z nich následující výtah.

16. října rada města: 
• schválila přijetí neinvestiční dotace z 
rozpočtu Pardubického kraje na činnost 
a provoz Informačního centra ve výši 
137 145,50 Kč;
• schválila přijetí neinvestičního grantu 
z rozpočtu Pardubického kraje na Týden 
hudby 2007 ve výši 25 000 Kč; 
• uložila řediteli MBP Vysoké Mýto Jiřímu 
Ropkovi předložit zprávu o stavu plynových 
kotelen ve školských zařízeních města s 
přihlédnutím k jejich technickému stavu, 
nutným opravám, údržbě atd., spolu s návr-
hem na optimalizaci jejich provozu. 

24. října rada města:
• schválila uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo s firmou AGILE s. r. o., Ústí nad Orlicí 
jako dodavatelem akce Oprava městské-
ho majetku po povodni v roce 2006 ve 
Vysokém Mýtě – místní komunikace; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Pavel Pažourek, Vysoké Mýto jako dodava-
telem akce Volejbalový klub Vysoké Mýto; 
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty v ulicích V Břízkách, Svatopluka Čecha, 
V Peklovcích, U Potoka, Prokopa Velikého a 
na nám. Naděje ve Vysokém Mýtě na dobu 
určitou; 
• souhlasila s přijetím finančního daru od 
firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké 
Mýto ve výši 20 000 Kč na ekologické účely 
ve Vysokém Mýtě (Den stromů 2007); 
• vydala nařízení č. 6/2007 o vymezení míst-
ních komunikací či jejich úseků ve Vysokém 
Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního moto-
rového vozidla za sjednanou cenu a schvá-
lila ceník za užití místních komunikací či 
jejich částí vymezených v Nařízení města 
Vysokého Mýta č. 6/2007.

30. října rada města:
• souhlasila s realizací nasvícení přechodů 
pro chodce na silnici I/35 dle předložené 
cenové nabídky;

• schválila udělení dotace Občanskému 
sdružení Naděje Vysoké Mýto pro středis-
ko potravinové pomoci v Litomyšli ve výši 
7 000 Kč na krytí mzdových nákladů; 
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty na náměstí Naděje, v ulicích u Potoka, 
Husova, V Břízkách, Jiřího z Poděbrad, 
Prokopa Velikého a Čapkovská ve Vysokém 
Mýtě na dobu určitou; 
• zrušila Organizační řád Městského úřadu 
Vysoké Mýto ze dne 17. 4. 2007 a schválila 
nový řád platný od 1. 11. 2007.

6. listopadu rada města:
• schválila předložený seznam dalších 
žadatelů o ubytování v Domě s pečovatel-
skou službou;
• schválila v souladu s vyhláškou č. 4/99 o 
vytvoření a použití fondu v rámci Programu 
poskytování státních půjček na opravy, 
modernizaci a rozšíření bytového fondu 
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
úvěru vlastníkům obytné budovy nebo bytu 
na území města nebo společenství vlastníků 
jednotek, a to do 31. 12. 2007. Podrobné 
informace poskytuje odbor územního plá-
nování a regionálního rozvoje; 
• souhlasila s použitím znaku města 
Vysokého Mýta v připravované knize Města 
a obce Vysokomýtska, kterou vydává dr. 
Augustin Andrle.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města

Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje, že v 
pátek 28. prosince 2007 bude mimořádně 
otevřeno oddělení řidičských průkazů, 
Jiráskova 179, (bývalý hotel Optimal) do 17 
hodin.
Z rozhodnutí vedení města budou v pondělí 
31. prosince 2007 budovy Městského úřadu 
zavřeny. Děkujeme za pochopení. 

Ladislava Pohorská, 
tajemnice MěÚ Vysoké Mýto

Oznámení Městského úřadu 
ve Vysokém Mýtě
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Rada města vydala s účinností od 1. ledna 2008 nové nařízení o parkovném a zároveň i nový ce-
ník parkovného. V nařízení je stanoveno, které místní komunikace či jejich úseky lze užít ke stání 
motorového vozidla pouze po zaplacení sjednané ceny a jakým způsobem lze za stání zaplatit. 
Oblast zpoplatněného stání zůstává stejná. Jsou to místní komunikace či jejich části nacházející 
se v tzv. vnitřní zóně města ohraničené Pražskou  a Litomyšlskou bránou a Choceňskou věží,  
označené příslušnými dopravními značkami. Stání je zpoplatněno od pondělí do pátku od 6.00 
do 18.00 hod. a v sobotu od 6.00 do 12.00 hod. Nutno také upozornit na skutečnost, že v celé 
této zóně je zakázáno stání motorových vozidel mimo vyznačená zpoplatněná parkoviště. 
Změna je v cenách parkovného, kdy je nově stanovena cena za stání 5 Kč za jednu půlhodinu 
a 10 Kč za jednu hodinu, přičemž dosud platná hodinová sazba je 12 Kč. Nově jsou stanoveny 
i ceny za roční parkovací známky a došlo také ke zmenšení počtu druhů parkovacích známek. 
Roční parkovací známky budou dvě. První pro fyzické osoby za 500 Kč a druhá pro právnické 
osoby a fyzické osoby podnikající za 1 500 Kč. Roční známku je nutno nalepit na přední sklo 
tak, aby byla zvenku viditelná a čitelná a její umístění nebylo v rozporu s obecně závaznými 
předpisy. Parkovací lístek z parkovacího automatu je třeba položit na levou stranu palubní desky 
tak, aby byl zvenku viditelný a čitelný. Při žádosti o koupi roční parkovací známky je nutno před-
ložit doklad o držení vozidla nebo jeho pronájmu. Prodej parkovacích známek bude zajišťovat 
Informační centrum v přízemí budovy Městského úřadu na nám. Přemysla Otakara II. a prodej 
parkovacích lístků budou obstarávat nové parkovací automaty.
Závěrem ještě informace o možných následcích nezaplacení parkovného stanoveným způso-
bem. Nezaplacení parkovného je u fyzické osoby přestupkem, za který může být uložena podle 
přestupkového zákona pokuta až do výše 30 000 Kč; u fyzické osoby, která je podnikatelem, a 
právnické osoby může být uložena pokuta podle zákona o obcích až 200 000 Kč. 
Od placení parkovného je osvobozeno stání vozidel označených speciálním označením O 1 nebo 
O 2 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou  nebo vozi-
dlo řízené osobou sluchově postiženou).

JUDr. Libor Poláček,
vedoucí odboru právního MěÚ Vysoké Mýto

K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2007.

KDE A KDY SI MŮŽETE SVŮJ ŘP VYMĚNIT?
Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179 (bývalý hotel Optimal), odbor dopravních a občan-
ských agend, III. poschodí, (tel. 465 466 254 a 465 466 258).
Pracovní doba: 
pondělí   8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
úterý       8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
středa      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek    8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT? 
Vyplněnou žádost a  jedno foto. (Případně vás vyfotíme přímo na úřadě). Výměna ŘP je osvo-
bozena od správních poplatků. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 20 dní.

UPOZORNĚNÍ 
Řízení s neplatným dokladem je přestupek, za který lze uložit sankci do 30 000Kč!!!

Odbor dopravních a občanských agend - VÝZVA

Parkovné v historickém jádru města
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V průběhu roku 2007 pokračoval architektonický ateliér 
Projektil Praha ve vypracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci budov bývalého soudu a vězení ve Vy-
sokém Mýtě tak, aby mohlo město podat žádost o dota-
ci EU v první výzvě Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 2. 2. Rozvoj 
měst. V téže době byly formulovány, zpřesňovány a v 
uplynulých měsících schváleny prováděcí dokumen-
ty udělování dotací. Pravidla striktně vymezila oblasti 
podpory EU podle budoucího využití rekonstruovaných 
objektů. Podle tohoto vymezení se projekt Staré justič-
ní budovy s prostory pro Městskou galerii, Informační 
centrum, restauraci, ubytování a minipivovarem rázem 
octly v oblasti podpory 3. 1. Rozvoj základní infrastruk-
tury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu.
Zatímco příslušné orgány připravovaly dokumenty pro 
čerpání dotací EU, nechal Pardubický kraj zpracovat 
integrovaná řešení rozvoje cestovního ruchu ve všech 
turistických oblastech kraje. V turistické oblasti Česko-

moravské pomezí, do něhož Vysoké Mýto se svým okolím spadá, byl v široké diskusi veřejného 
a soukromého sektoru připraven materiál, jehož součástí je zásobník projektových záměrů obcí 
i právnických subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Město Vysoké Mýto do zásobníku včle-
nilo mimo jiné Staré justiční budovy, čímž potvrdilo zaměření budoucího využití. 
Ve schválených prováděcích dokumentech pro čerpání dotací EU ROP NUTS II Severovýchod 
byly ve finále zpřísněny podmínky pro udělení dotace pro komerční využití zrekonstruovaných 
objektů, za což je považováno stravování a ubytování. Pro připravený projekt Staré justiční bu-
dovy to znamená, že z předpokládané podpory ve výši 85% z celkových nákladů by spadl na 40 
%. Z tohoto důvodu město Vysoké Mýto hledá alternativní řešení, aby dosáhlo na 85% podporu. 
Rada města 13. listopadu doporučila zastupitelstvu města schválit změnu investičního záměru 
Starých justičních budov ve Vysokém Mýtě. V budově soudu by zůstalo Informační centrum a 
Městská galerie, ve vězení by bylo ubytování nahrazeno expozicí muzea. Restaurace a minipi-
vovar by byly vybudovány bez finanční pomoci EU z prostředků města Vysoké Mýto. Projektový 
a investiční tým pokračuje na přípravách upraveného projektu tak, aby se město Vysoké Mýto 
mohlo ucházet o dotaci EU již v první výzvě, která bude na počátku roku 2008.
Zastupitelstvo na svém zasedání 22. 11. doporučilo s konečným rozhodnutím o variantě rekon-
strukce vyčkat až do doby, kdy bude definitivně známa přesná specifikace podmínek operač-
ního programu.

Marie Lněničková,
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Možná změna investičního záměru u starých justičních budov ve Vysokém Mýtě

Město Vysoké Mýto a M-Klub Vysoké Mýto
vás zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ  ŘEMESLNÝ  JARMARK,
který se bude konat v sobotu 8. 12. od 9 do 16 hod. na náměstí Přemysla Otakara II.

Doprovodný program:
• Ukázky řemesel a sokolnictví • Trubadúr z Kornélia • Loutková představení pro děti i dospělé

Předvánoční řemeslný jarmark
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Vysoké Mýto bude prezentováno před Vánoci v České televizi v novém dokumentárním filmu re-
žiséra Konstantina Karageorgieva Bratři Škorpilové. Film byl natáčen ve Vysokém Mýtě, kde se 
Karel a Hermenegild Škorpilovi narodili, a v Bulharsku, kde působili a stali se zakladateli bulhar-
ské archeologie a muzejnictví. Ač doma dlouhá desetiletí pozapomenutí, patří bratři Škorpilové 
mezi Čechy evropského formátu, kteří se zapsali do historie jiné země. Souběžně s filmovou 
verzí pro Českou televizi natočil Konstantin Karageorgiev v produkci města Vysoké Mýto a KINS 
studia dokument Rodáci z Vysokého Mýta. Tento film, na jehož realizaci vedle Pardubického 
kraje přispěly vysokomýtské firmy Mikroelektronika, s. r. o., Iveco Czech Republic, a. s., Nopek, 
a. s. a Tyco Fire & Integrated Solutions, s. r. o., byl poprvé představen 27. listopadu ve Vysokém 
Mýtě. Vyroben je zároveň v anglickém a bulharském znění. Na DVD nosičích je dokumentární 
film Rodáci z Vysokého Mýta distribuován v České republice a v Bulharsku.

Marie Lněničková,
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Film Rodáci z Vysokého Mýta

V obřadní síni Městského úřadu se uskutečnilo slavnostní přivítání dětí mezi občany 
Vysokého Mýta.

Amálie Andrlová, Matěj Bezděk, Agáta Blažková, Daniel Brauner, 
Jan Čepička, Josef Dvořák, David Ficnar, 
Nela Holubová, Anna Jasanská, Klára Kabrhelová, 
Šimon Kouřím, Nela Kubizňáková, 
Karolína Mňuková, Lenka Mrázková, 
Barbora Nemčeková, Anna Neklová, Tadeáš Opatrný, 
Valérie Opová, Adam Pecza, Jan Sedláček, 
Filip Syrový, Eliška Trnková, 
Pavel Vácha, Filip Vebr, Radek Vebr, Jakub Vlček, 
Vojtěch Votava, Jan Zamastil.

Slavnostní přivítání dětí mezi občany Vysokého Mýta

Ve Vysokém Mýtě od května 2006 probíhá plánování sociálních služeb, jehož smyslem je vytvo-
ření funkční a dostupné sítě sociálních služeb v našem městě. Jelikož se tento proces zakládá 
na spolupráci veřejnosti, zástupců města a organizací, které sociální služby poskytují, dovo-
lujeme si vás opět touto cestou požádat o spolupráci. Jelikož nás zajímají vaše názory a rádi 
bychom slyšeli hlas každého, komu není lhostejné, jak se město bude v této oblasti v příštích 
letech rozvíjet, sdělte nám vaše podněty.
Telefonní kontakt: 
Romana Vašková, 774 975 531, 
Iveta Fajglová, 777 755 276, 465 424 306
e-mail: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz

Co vlastně jsou sociální služby? 
Sociální služby pomáhají řešit občanům různé obtížné životní situace. Podporují začleňování do 
společnosti, chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služeb a 
umožňují jejich zapojení do běžného života. Tyto služby mají především umožnit svým uživatelům 
rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a zůstat v domácím prostředí (pečovatelská služba, po-
radny, osobní asistence, služby zaměstnanosti…). Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí, 

Zajímejme se o sociální služby
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nastupuje pomoc formou sociálních a případně i zdravotních služeb v různých zařízeních (např. 
v domovech pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální péče, domovech pro seniory atd.). 
Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se zajímejte o sociální služby, sdělujte, nám, co by vám 
pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život vašich blízkých. Jistě se nám postupně, ve spolu-
práci s vámi, podaří vytvořit široký výběr dostupných a kvalitních služeb.

Iveta Fajglová, 
vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Vysoké Mýto

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 

Vážení občané,
v tomto měsíci vám žížala Mejťanda přináší v rubrice, která je věnována třídění 
odpadů, zábavnou luštěnku.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou odevzdejte do 14. 12. na Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto. 
Správné odpovědi budou slosovány a pro výherce je připraveno vánoční překvapení od spo-
lečnosti EKO-KOM, a. s. a Městského úřadu Vysoké Mýto.  
 
Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce více vytříděných odpadů.

Žížala Mejťanda

Odbor životního prostředí

1         

2        

3            

4        

5       

6        

7        

8         

9        

10  

11             

 1 jak nazýváme obaly od džusu, mléka…
 2  jaký je český výraz pro separaci 
 3  skleněné střepy slouží 
  při výrobě skla jako...
 4  který barevný kov je ve sběrných 
  surovinách vykupován za nejvyšší cenu
 5  jaký odpad ze zahrad patří 
  do komposteinerů

 6  označení pro plastové lahve je... 
 7  tlením se bioodpad mění na... 
 8  jaká je  barva kontejneru na papír 
 9  co patří žlutého kontejneru 
 10  jak nazýváme věc, 
  kterou již nepotřebujeme
 11  nebezpečný odpad ve městě 
  odevzdáte na...

Jméno………………………………….. Adresa……………………………………..........……………..
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Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto vás upozorňuje, že do 10. ledna 2008 máte možnost 
předat na Městský úřad ve Vysokém Mýtě písemné nominace na udělení výročních cen za rok 
2007.

Výroční ceny se udělují v těchto oborech:

1.  Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci.
2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci.
3. Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii.
4. Za organizaci kulturního podniku.
5. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou 
 a vydavatelskou činnost.
6. Za sportovní výkon.
7. Za organizaci sportovního podniku.
8. Za reprezentaci města a školy.
9. Za sponzorství společenských aktivit.
 
Zvláštní cena „Za celoživotní činnost ve prospěch města Vysokého Mýta“, která nemusí být 
v daném roce udělena.

Z došlých návrhů na udělení výroční ceny rozhodne v průběhu února 2008 zastupitelstvo města, 
komu a v jakém oboru bude cena udělena. Předávání cen je veřejné a je pojato jako významná 
společenská událost.
Vítězové v kategorii 1 – 8 obdrží sošku Kujeby, diplom a finanční ohodnocení.
Cena za sponzorství, která je čestná, nebude dotována finančně, vítěz dostane sošku a di-
plom.

Výroční ceny za rok 2007
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Pondělí 17. 12. v 19.00   

OKAMŽIK ZLOMU
Americký thriller režiséra Gregory Hoblita. 
Když Ted Crawford (Anthony Hopkins) zjistí, 
že ho jeho překrásná a výrazně mladší man-
želka Jennifer (Rasamund Pikeová) podvádí 
s jiným, naplánuje její vraždu… K vraždě se 
přizná… Ale dokažte mu to!
113 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Úterý 18. 12. v 19.00   

POSLEDNÍ VLAK
Německo-český historický válečný film reži-
séra Stalingradu Josepha Vilsmaiera a Dany 
Vávrové. Berlín 1943. Nacisté se rozhodnou 
odvézt zbývající židovské obyvatelstvo do 
Osvětimi. Boj o život začíná již v přecpaných 
vagónech. Jedinou možností záchrany je 
útěk… Hrají: Gedeon Burkhard, Juraj Kuku-
ra, Nina Divíšková, Vojta Kotek aj.
123 min. Mluveno česky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 2. 12. v 19.00   

SATURNO CONTRO
Italské drama. Poutavý skupinový portrét 
přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží zorien-
tovat ve druhé polovině života. Režisér Fer-
zan Ozpetek přivádí své postavy do kritické 
situace, ve které jsou nuceny odhodit léty 
zatuhlé masky a vrátit se k samotné pod-
statě přátelství. Ferzan Ozpetek je známý 
českým filmovým fanouškům díky proslulé-
mu filmu Okno naproti, který mj. v roce 2003 
zvítězil na MFF Karlovy Vary. 
110 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 7. 12. v 19.00   

PROBUZENÍ TMY
Nová americká fantasy. Příběh obyčejného 
kluka Willa, který v den svých třináctých na-
rozenin odhalí, že má zvláštní dar – je po-
sledním z Dávných, nesmrtelných bytostí, 
jejichž posláním je chránit svět před vládou 
Tmy. Začíná nabývat nadpřirozené schop-
nosti. Jen on se může postavit temnotě, aby 
zachránil svět…
99 min. Širokoúhlý. České titulky. Mládeži 
přístupno. Vstupné 59 Kč.

Pátek 14. 12. v 19.00   

GYMPL
Nová česká hořká komedie. Režisér Tomáš 
Vorel v ní spojil tradiční studentskou kome-
dii s fenoménem sprejerů. Vycházel přitom 
z knihy Graffiti Rules, kterou napsal ředitel 
gymnázia Tomáš Houška, a ze zkušeností 
Pavla Noska, jenž byl kvůli sprejerství vy-
loučen ze školy. Hrají: Milan Šteindler, Mar-
tin Zbrožek, Jiří Mádl, Tomáš Vorel jr., Jan 
Kraus, Ivana Chýlková aj.
105 min. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč. 

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.vysoke-myto.cz/kino)
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Středa 19. 12. v 19.00   

HAIRSPRAY
Hudební komedie USA a Velké Británie. 
Jsme v roce 1962. Středoškolačka Tracy 
si jde, navzdory svým nepřehlédnutelným 
tělesným rozměrům, za svým: účinkovat v 
televizní taneční show. Musí při tom překo-
nat řadu překážek, mj. i odpor své podobně 
tělnaté matky, kterou s neodolatelným šar-
mem ztvárnil - John Travolta! Hairspray lepší 
než Pomáda!
117 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

V lednu 2008 uvidíte:
Once • Ten večer • Poslední legie • Beowulf 
• Královna Alžběta: Zlatý věk • Vášeň a cit • 
Invaze • Sejmi je všechny • Across The Uni-
verse • Poslední plavky • Václav • Superbad 
• Crash Road.

Čtvrtek 20. prosince v 19.00 
v Šemberově divadle

MODERNÍ DOBA 
(MODERN TIMES)        
USA, 1936, 87‘
Kamera: Ira H. Morgan, Rolland Totheroh 
Hudba, scénář a režie: Charles Chaplin
Hrají: Charles Chaplin (dělník v továrně), 
Paulette Goddard (uličnice), Henry Bergman 
(majitel kavárny), Chester Conklin (strojník), 
Hank Mann (zloděj), Stanley Blystone (otec 
uličnice), Al Ernest Garcia (president Electro 
Steel Corp.), Richard Alexander (spoluvě-
zeň), aj.

Filmový klub

Označení král komedie patří Charlesi Cha-
plinovi více než právem. Do Ameriky přišel 
z rodné Británie se svými rodiči, jako člen 
divadelního souboru a měl pokračovat v 
jejich šlépějích coby kabaretní a varietní 
umělec. Leč doba a osud tomu chtěly, aby 
se Chaplin dostal do kontaktu s tehdy mla-
dičkým uměním, totiž s filmem. Od počátku 
svého účinkování ve filmových ateliérech 
šel cílevědomě za svým předsevzetím: stát 
se nezávislým tvůrcem ve svém oboru krát-
kých komediálních skečů, později zvaných 
grotesek. Konkurenci měl obrovskou: Hal 
Roach studio s Busterem Keatonem, Harol-
dem Lloydem, Stanem Laurelem a Oliverem 
Hardym. 
Charles Chaplin dokázal svými filmy oslovit 
milióny diváků na celém světě a jeho kome-
die neztratily nic ze svého lesku a slávy ani 
po letech. 
Přijměte pozvání do kina od samotného 
krále komedie. Možná budete překvapení, 
jak moderní může i po letech film Moderní 
doba být.

Hezké Vánoce a krásný nový rok váš 

Jan Schejbal
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Čtvrtek 6. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT 
JANKA LEDECKÉHO
S NOSTICOVÝM KVARTETEM
Janek Ledecký patří dlouhodobě k nejvýraz-
nějším a nejúspěšnějším českým zpěvákům 
a je jedním z mála, kdo si píše všechny své 
skladby a texty sám. Patří k nejnápaditěj-
ším českým textařům i skladatelům a jako 
interpret dokáže prezentovat inteligentní 
pop-music s rockovou i bluesovou inspira-
cí. Na tomto koncertu zazní především jeho 
vánoční písně.
Vstupné: 250, 240, 230 Kč.
Předprodej od 13. 11. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto. 

Středa 12. 12. v 19.30
5. představení v předplatném
Bricaire Lassayques: 
VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE SE 
TO JMENUJETE?
Uvádí divadelní Agentura AP-PROSPER Praha.
Premiéra této hry byla v Paříži v divadle Va-
rieté už v roce 1968. Christian má problém. 
S každou ženou vydrží jen chvíli. A tak před-
stírá svoji smrt. Tento trik už úspěšně dva-
krát použil a právě se ho chystá zrealizovat 
potřetí. Jenomže osud mu do cesty postaví 
překážku v podobě dobrého přítele z dět-
ství, který ho pozná. Christian musí impro-
vizovat…

Divadlo
Šemberovo divadlo

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovco-
vá-Herčíková/Jitka Ježková, Jaromír Dulava, 
Nela Boudová/Dana Černá, Martina Hudeč-
ková/Dagmar Čárová, Zdenek Vencl/Otmar 
Brancuzský/Petr Čtvrtníček.
Překlad: Jaromír Janeček.
Režie: Petr Palouš.
Vstupné: 220, 210 a 200 Kč.
Prodej zbylých vstupenek od 3. 12. v Infor-
mačním centru MěÚ Vysoké Mýto.

Nabídka divadelního 
předplatného na sezónu 
JARO 2008.

Úterý 29. ledna
Východočeské divadlo Pardubice
Edward Taylor:
VZTAHY NA ÚROVNI
Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí 
vysoké politiky, která nevynechává ani mi-
lostný život mužů, sedících na vlivných křes-
lech v Evropském parlamentu.
Režie Václav Klemens j. h.

Pondělí 25. února  
Divadelní společnost HÁTA Praha
Francis Joffo: 
PRÁZDNINY SNŮ
Komedie plná rafinovanosti, vtipu, překva-
pení, ale i velké lidskosti. Na dovolené na 
Azurovém pobřeží se může stát řada neuvě-
řitelných katastrof a bláznivých dobrodruž-
ství…
Režie: Antonín Procházka.
Účinkují: I. Andrlová/O. Želenská, V. Beneš/ 
M. Vašinka, E. Čekan/M. Jagelka,
V. Čech/Z. Pantůček, L. Zedníčková/J. Zená-
hlíková, M. Dvorská/J. Šulcová,
K. Jetenská/H. Kusnjerová.
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Pondělí 31. března  
Městské divadlo Mladá Boleslav
Arthur Schnitzler:
ANATOL
Kdysi skandální hrátky s láskou v sladké 
Vídni konce 19. století, kde život byl jen mi-
lostnou hrou… Podstata milostných pletek, 
flirtu, žárlivosti a nevěry se za sto let příliš 
nezměnila. Příběh Anatola a jeho přítele 
Maxe, jejichž hovory a konání se točí jen ko-
lem jediného – ženy.
Režie: Ondřej Kepka 
V hlavních rolích: Petr Halíček a Petr Mikeska.

Pondělí 21. dubna  
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nikolaj Vasiljevič Gogol:
REVIZOR
V okresním městě vládne zmatek, městští 
zastupitelé si hledí jen své kapsy, bují ko-
rupce, lži se vrší jedna za druhou. Genialita 
Gogolovy hry spočívá v jedinečném rozvinu-
tí kolize založené na skutečnosti, že strach 
mají jak ti, kteří se bojí svého odhalení, tak 
sám domnělý revizor. 
Režie a úprava Ivo Krobot.
 
Úterý 20. května 
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek 
FRÍDA Brno

KOSA
Komedie slovenského autora a režiséra Ja-
kuba Nvoty, ve které se objeví i slovenský 
host, Božidara Turzonovová. Jednoho vá-
nočního večera překvapí starého mládence 
nečekaná návštěva, muž v masce, který se 
vydává za abstraktní postavu. Při jejich set-
kání dojde ke vzájemné konfrontaci, z níž 
vyústí mnoho humorných situací. A swingo-
vá kapela provází celé představení…  
Scénář a režie: Jakub Nvota.
Hrají: Božidara Turzonovová, Martin Trnav-
ský, Radim Novák.

Ceny abonentek podle míst: 900, 880 a 850 Kč.
Začátky představení v 19.30 v Šemberově 
divadle.
Změna termínu i titulu představení vyhrazena.
Uzávěrka předplatného: pátek 18. ledna 
2008. 
Další informace v kanceláři M-klubu, 
tel. 465 420 420.

Neděle 9. prosince ve 14.30, 
pondělí 10. prosince v 19.30 
Šemberovo divadlo
Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto ve 
spolupráci se žáky Základní školy Javornic-
kého uvádí pro navození té pravé vánoční 
nálady a pohody vánoční divadelní hru

BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Volně zpracovaný biblický příběh o narození 
Ježíška, s množstvím krásných českých ko-
led…

Podle starých rukopisů a lidových divadel-
ních her upravil Josef Víšo. 
Scéna: Viktor Čáp a Zdeněk Culka
Líčení: Martina a Josef Pávkovi
Inspice a kostýmy: Marie Jiskrová
Nápověda: Marcela Vaňásková
Režie: Josef Víšo
Hrají: Aneta Vondráčková, Kamila Šťastná, 
Rndr. Vladislav Steinfeld, Kristýna Dušková, 
Antonín Nechala, Petra Vtípilová, Petr Stráník, 
Richard Matoušek, Radek Ketzl, Jan Hurák, 
Bohuslav Fencl, Miroslav Bezdíček, Petr Klo-
fanda, Zdeněk Culka, Petr Ryška, Josef Víšo, 
Vladimír Martinek, Jitka Sehnalová, Karel Fe-
nik, Jana Navrátilová, Karel Jiskra, Václav Do-
ležal, Milan Dostál, Viktor Čáp, Terezka Ryš-
ková, Vlaďka Ryšková, Veronika Stará, Bětka 
Hronová, Kristýnka Hronová, Ládík Ryška, 
Jeník Svatoš.

Dívčí pěvecký sbor: Lada Eliášová, Jana 
Řezáčová, Michaela Klementová, Katka Dy-
kastová, Denisa Macáková, Petra Doubková, 
Barbora Fuksová, Hana Lorencová, Ilona 
Kulhavá, Tereza Havlíková, Marcela Posltová, 
Lucie Pešková, Linda Dimová, Martina Mlejn-
ková, Pavla Provazníková.

Hudba: Hana Svatošová, Anička Michalcová, 
Anežka Soušková, Tereza Havlíková.
Hudbu a zpěvy se žáky Základní školy Javor-
nického nacvičila PaedDr. Hana Chalupníková.

Vstupné: 90 Kč.
Předprodej v Informačním centru Městského 
úřadu od 26. 11. 
http://www.divadelnispoleksembera.wz.cz

Představení vzniklo za podpory města 
Vysoké Mýto.

Divadelní spolek Šembera
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Neděle 16. 12. ve 14.00 a 16.00
Loutkové divadlo Srdíčko uvádí pod vánoč-
ní stromeček

ZIMNÍ POHÁDKU
Pohádku o pejskovi a kočičce napsal: 
J. V. Heller
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Inspice: Marcela Vaňásková
Světla a zvuk: Milan Dostál a Martin Prachař
Hraje soubor a loutky – marionety Loutkové-
ho divadla Srdíčko Vysoké Mýto o. s.
Soubor loutkoherců: Viktor Čáp, Miroslav 
Bezdíček, Karel Fenik, Zdena Hanáková, Jan 
Havel, Karel Jiskra, Václav Morávek, Jindra 
Pokorná, Zdeněk Prachař, Martin Prachař, 
Iveta Prachařová, Petr Ryška, Milena Strání-
ková, Hana Svatošová, Marie Švadlenová a 
Petra Vtípilová.
Loutky: Babička, Řidič František, Pejsek, 
Kočička, Koza, Vrabec, Zajíček a Vrána.

Předprodej vstupenek od 10. prosince
v Informačním centru Městského úřadu Vy-
soké Mýto nebo přímo v divadle Srdíčko v 
den představení 16. prosince od 13.30 hod. 

Loutkové divadlo Srdíčko přeje všem dětem, 
svému obecenstvu a příznivcům šťastné 
Vánoce a krásný, kouzelný a pohádkový nový 
rok 2008. 

K přání připojujeme srdečné poděkování 
sponzorům Srdíčka v r. 2007: městu Vysoké 
Mýto,  Iveco Czech Republic, a. s. a Advokát-
ní kanceláři Perthen – Perthenová – Švadlena 
Hradec Králové.

Hodně štěstí!

Loutkové divadlo Srdíčko M-Klub

Neděle 9. 12. ve 13.30, společenský sál 
M-Klubu
Taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. K tanci i poslechu hraje Rytmická 
skupina Stanislava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.
V novém roce 2008 vás zveme na taneční 
odpoledne o těchto nedělích:
27. ledna, 24. února, 30. března, 
20. dubna, 18. května a 22. června.

Taneční odpoledne

Přijímáme přihlášky do těchto hudebních kurzů:

EL. KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Výuka jednotlivě - každý pátek v odpoled-
ních hodinách.  

KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA 
Výuka jednotlivě – pondělí, úterý v odpoled-
ních hodinách.

PŘÍPRAVA 
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
na konzervatoř z hudební teorie

VÝUKA I DOUČOVÁNÍ 
HUDEBNÍ NAUKY
VÝUKA ZPĚVU 
MODERNÍHO I KLASICKÉHO
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-Klubu, tel. 465 420 420. 

TANEČNÍ 
Taneční kurz pro manželské páry a přátelské 
dvojice – začátečníky a mírně pokročilé.
Pro nové zájemce nabízíme další kurz tance, 
který bude probíhat od poloviny ledna 2008 
vždy od 19 hodin ve společenském sále 
M-Klubu. Bližší informace v kanceláři 
M-Klubu, tel. 465 420 420.
Cena: 1 100 Kč za taneční pár.

Kurzy
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VÝSTAVA 
PALIČKOVANÝCH KRAJEK
Zveme vás na výstavu paličkovaných krajek, 
kterou pořádá Klub vysokomýtských krajká-
řek pod vedením Ivy Vanžurové v malém 
sále M-Klubu.
Pondělí  3. 12.  14-17 hod.
Úterý  4. 12. 10-12 14-17 hod.
Středa  5. 12.  10-12  14-20 hod.
Čtvrtek  6. 12.  10-12  14-20 hod.
Pátek  7. 12.  10-12  14-17 hod.
Ve středu a ve čtvrtek od 17 do 20 hodin se 
můžete podívat, jak krajka vzniká.
Krásnou krajkou můžete udělat radost svým 
blízkým pod vánočním stromečkem.
Vstupné dobrovolné.

Výstava

HUDEBNÍ BESÍDKA
Ve středu 12. 12. v 16 hodin se ve spole-
čenském sále M-Klubu uskuteční hudební
besídka žáků kytarového a klavírního kurzu 
Mgr. Zdeny Vedralové.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Jazyková miniškola Choceň a M-Klub Vy-
soké Mýto pořádá v sobotu 1. 12. od 14 
hodin v sále M-Klubu tradiční mikulášskou 
besídku. 
Zveme nejen děti z kurzu angličtiny, ale i je-
jich rodiče, známé a kamarády.

Besídky

M – KLUB  VYSOKÉ  MÝTO
kulturní a vzdělávací zařízení

vypisuje
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na  místo

EKONOM  
 

Požadavky:        
• Středoškolské vzdělání  ekonomického 

směru.
• Organizační schopnosti.
• Schopnost práce v malém kolektivu.
• Práce s počítačem – Word, Excel, Internet, 

účetní programy.
• Zkušenosti z práce s účetní dokumentací 

příspěvkové organizace, mzdy pro malý 
podnik.

• Flexibilita.

Uvítáme:
• Znalost jednoho cizího jazyka.
• Řidičské oprávnění skupiny  B.

Nabízíme:
• Pevnou pracovní dobu.
• Finanční ohodnocení podle NV č. 564/

2006 Sb.
• Zaměstnanecké výhody pracovníka kul-

turního zařízení.

Nástup do zaměstnání možný 
14. ledna 2008.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s pro-
fesním životopisem přijímá do 21. 12. 2007:

Dr. Josef  Mlíka – ředitel  M-Klubu
tel.: 465 424 457,  465 420 420
mklub@mklub.cz

Výběrové řízení osobním pohovorem pro-
běhne po dohodě se žadatelem. 

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ PRO 
MLÁDEŽ.
Tento kurz je určen pro mladé taneční páry, 
které již absolvovaly základní kurz.
Výuka bude v pátek od 18.30 hodin v  pěti 
lekcích. Kurz bude zahájen 18. ledna 2008.
Cena: 400 Kč za osobu.
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Půjčovní doba

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

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

Výstavy:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Výstava obrazů vysokomýtského výtvarníka 

TOMÁŠE DIBLÍKA 
u příležitosti jeho 40. narozenin.
Výstava potrvá do 15. února 2008

Vánoční výzdobu připravilo občanské sdružení 

Berenika. Děkujeme.

Městská knihovna Vestibul Městské knihovny
Martin Kadavý: 

AFRICKÉ STŘÍPKY 
Fotografie z cesty po Tanzánii. 
Výstava potrvá do 31. 1. 2008.

Oddělení pro dětské čtenáře
PF 2008
Výstava soutěžních výtvarných prací. Potrvá 
do 31. 1. 2008.

NOVINKY
Naučná literatura:
Inge Wolffová: Etiketa v zaměstnání 
Miroslava Besserová: Boris Rösner 

Beletrie
Gita Dudová: Život nebyl žádná nuda
Hana Marie Körnerová: Hodina po půlnoci

Literatura pro děti a mládež
Martin Pitro: Otřesné dějiny českých zemí
Marie Tetourová: Zvířátka a loupežníci

Novinky – CD
Jan Kraus: Uvolněte se, prosím
Rockmantica: Inflagranti

Novinky - ZK
Vlastimil Vondruška: Dýka s hadem
Irena Dousková: Oněgin byl Rusák

Městská knihovna Vysokém Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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5. 12. 2007 – 25. 1. 2008
AUTOPORTRÉT VÁCLAVA PEŘINY
Výstava se koná u příležitosti 100. výročí narození vysokomýtského portrétisty, tvůrce zátiší a 
krajináře (1907 – 1979).
Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Vernisáž 5. 12. 2007 v 17 hodin.

Městská galerie děkuje všem soukromým půjčitelům, kteří reagovali na naši výzvu, otištěnou mj. 
i ve Vysokomýtském zpravodaji, a na výstavu nám zapůjčili umělcova díla. Největší náš dík patří 
malířovým dcerám Haně, Evě a Zdeňce…

Městská galerie

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@vysoke-myto.cz

Zezahájení Peřinovy výstavy 
v Městské galerii 
(budova bývalého kasina), 23. 10. 1960. 
Václav Peřina stojí vedle svého Autoportrétu (1959).

Autoportrét, počátek 70. let, 65 x 45 cm, 
Městská galerie Vysoké Mýto.

Portrét Václav Peřiny 
na břehu Loučné pod Vinicemi 
(konec 70. let). Foto: Jiří Jareš.
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LADOVSKÉ VÁNOCE 
2. – 30. prosince 
Přenesli jsme do muzea kouzlo zimních a 
vánočních obrázků Josefa Lady. 
Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 
2. prosince ve 14.00. v prostorách Regio-
nálního muzea. Kdo přinese živého kocoura 
Mikeše, bude moci vstoupit do pravé ladov-
ské světničky.
Výstavu doplňují tvořivé dílny, nazvané Hravé 
Vánoce, ve kterých si zájemci mohou každý 
den něco vyrobit a zároveň se zábavnou for-
mou dozvědět něco o tradičních zvycích za 
časů Josefa Lady. Na vernisáži vystoupí děti 
z tanečního oboru ZUŠ Vysoké Mýto pod 
vedením paní učitelky Scheibové.

 

 

HRAVÉ VÁNOCE - interaktivní dílny 

4. prosince 
Dejte ňákou pokroutečku…
Pečení tradičního pečiva z kynutého těsta
pečení a zdobení perníků. 

5. prosince 
Mikuláš, ztratil plášť…
Výroba tradičních mikulášských dobrot.

6. prosince 
Lucie, noci upije…
Hrátky s maskami z muzejní truhličky.
Výroba adventních masek Lucky a Perchty.

7. prosince 
Pro mandle a pro rozinky, musel sem 
jít do Studýnky…
Výroba zvykoslovných předmětů – vrkočů, 
ježků, světů.

18. prosince 
Vinšujem Vám štěstí zdraví…
Výroba vánočních přáníček různými techni-
kami.

19. prosince 
Za betlémskou hvězdou
Výroba hvězd – ozdob na stromeček.

20. prosince 
Půjdem spolu do Betléma
Minibetlémek z oříšku.

21. prosince 
Štědrýho dne o půlnoci
Točení svíček z včelího vosku,
odlévání svíček.

Pro školy 
v uvedených dnech dopoledne 9.00 – 12.00 
na objednávku 
(tel.: 465 422 850, horakova@muzeum.myto.cz), 

Pro veřejnost 
odpoledne začátky ve 13.00 a v 15.00.
Jednotná cena 20 Kč (materiál je v ceně).

Regionální muzeum
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VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU 
10. – 14. prosince 

PONDĚLÍ 10. 12. 
Prodej a výroba vánočních perníčků 
pí. Drahošová, Střemošice
  
Vánoční dekorace ze slámy, sena, textilu 
Občanské sdružení Berenika

ÚTERÝ 11. 12.
Malování vánočních ozdob
VM Fyto 

Výroba a prodej adventních věnců 
a dekorací
OU Chroustovice

STŘEDA 12. 12.  
Ruční výroba a prodej svíček
p. Řádek, Předhradí

Výrobky ze šustí, 
vizovické pečivo, perníky
pí. Tschöpová, Letohrad

ČTVRTEK 13. 12.
Šperky z mědi 
ukázka výroby a prodej
p. Uhlíř, Letovice
 
Vytloukané perníky, adventní věnce
manželé Puschovi, Velká Skrovnice

PÁTEK 14.12.
Prodej a výzdoba 
vánočních perníčků
pí. Drahošová, Střemošice

Výroba krajek 
ukázka paličkování
pí. Vanžurová, Letohrad

Výšivky
prodej a ukázka
pí. Myšáková, Kostelec nad Orlicí

VÁNOCE NA VRACLAVI
Výstava betlémů v budově lázní
Otevřeno o víkendech:
1. a 2. 12., 8. a 9. 12., 15. a 16. 12. 
9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00

MIKULÁŠSKÝ KONCERT 
v kostele sv. Mikuláše na Vraclavi
9. prosince v 18.00
V předvánočním období letošního roku bude 
v Praze, Brně a v mnoha dalších městech 
naší republiky uveden slavnostní koncert 
K poctě sv. Mikuláše, který spojuje před-
nes legendy O svatém Mikuláši s varhanní 
hudbou barokních mistrů do jednotného, 
vzájemně se umocňujícího celku. Premiéru 
měl v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé 
Straně a poté byl uveden v mnoha našich 
městech, katedrálách i vesnických kostelí-
cích. Jedná se o špičkovou kulturní událost, 
kterou už navštívily tisíce vděčných diváků. 
Jejími interprety jsou naši přední umělci. Le-
gendu O svatém Mikuláši přednese její autor 
Vladimír Matějček, herec Divadla Za branou, 
Lyry Pragensis a host činohry Národního di-
vadla. Varhanní skladby J. S. Bacha, L. N. 
Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela 
a J. F. Segera hraje Vladimír Roubal, regens-
chori Strahovského kláštera v Praze. 

Odvoz a návrat zajištěn autobusem firmy 
Iveco Czech Republic, a. s. Nástupní místa: 
17.20 – nám. Přemysla Otakara (před výlo-
hou Regionálního muzea na MěÚ), 17.30 
– před Penzionem pro důchodce v Litomyšl-
ské ulici, 17.40 – nám. Naděje. 
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
SOUBORU RITORNELLO 
Kostel sv. Mikuláše na Vraclavi
23. prosince v 16.00
Přijďte se v předvečer Štědrého dne zapo-
slouchat do starých vánočních melodií v 
krásném prostředí barokního kostela. Po 
skončení koncertu bude následovat živý 
betlém, jehož součástí se můžete stát i vy. 
Odvoz a návrat zajištěn autobusem Iveco 
Czech Republic, a. s. Nástupní místa: 15.20 
– nám. Přemysla Otakara (před výlohou Re-
gionálního muzea na MěÚ), 15.30 – před 
Penzionem pro důchodce v Litomyšlské uli-
ci, 15.40 – nám. Naděje. 

Chcete-li být pravidelně informováni o výsta-
vách, vernisážích a programech Regionální-
ho muzea, pošlete nám na adresu 
horakova@muzeum.myto.cz 
jméno a e-mailovou adresu, na kterou chce-
te pravidelně zasílat aktuální informace o 
aktivitách muzea. Do předmětu zprávy na-
pište NOVINKY. Tato e-mailová adresa slou-
ží zároveň jako „elektronická kniha přání a 
stížností“. Budeme velice rádi za veškeré 
vaše ohlasy, připomínky, ale také náměty a 
nápady na výstavy. 

NOVÉ EXPONÁTY 
V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
V říjnovém čísle Vysokomýtského zpravo-
daje jsme čtenáře informovali o nejcenněj-
ších darech, které jsme získali do fondu 
muzea za uplynulý půlrok. Svoje sbírky 
však může každé muzeum rozšiřovat a 
obohacovat i formou nákupů. Tvorba sbír-
ky muzea se řídí obecnou zásadou, že Re-
gionální muzeum ve Vysokém Mýtě přijímá 

takové předměty, které mají přímý vztah 
k území okresu Ústí nad Orlicí, zejména 
k oblasti Vysokomýtska. Jedná se tedy o 
předměty, které v uvedených oblastech 
vznikly, byly vyrobeny, popřípadě byly ma-
jetkem významné osobnosti, instituce či 
spolku v uvedené oblasti. Toto poměrně 
striktní omezení se netýká pouze nákupu 
a sběru knih do odborné knihovny. Kou-
pí získalo naše muzeum (kromě různých 
drobností) především předměty vážící se k 
firmě Sodomka, což zcela odpovídá našim 
dlouhodobým cílům. Jedná se především o 
bryčku z roku 1914. Tento výrobek s ozna-
čením „I. Východočeská parostrojní výroba 
kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto“ je ve 
velmi dobrém stavu a důležitou okolností je 
i to, že známe prvního majitele. Byl jím Vác-
lav Honsa z Běstovic, bratr známého malíře 
Jana Honsy. Muzeu se také podařilo zakou-
pit reklamní smaltovanou ceduli s nápisem 
„Veekendové vozy vyrábí Sodomkova továr-
na karosérií Vysoké Mýto“, která pochází ze 
30. let 20. století. Významně byla doplněna 
muzejní sbírka hraček. Za úspěch považu-
jeme zisk domácího loutkového divadla – je 
tvořeno třiceti loutkami a velkým množstvím 
kulis (tisk na papíře, lepeno na kartonu). Z 
loutek chybí snad jen Kašpárek a po zrestau-
rování se mohou malí návštěvníci těšit na 
skupinku trpaslíků a čerta s princeznou. 
Podle informací původní majitelky vznikaly 
loutky postupně v jedné z vysokomýtských 
rodin – nejstarší z nich jsou podle prvních 
odhadů z počátku 20. století, nejnovější pak 
ze 30. let 20. století. Přesnější určení bude 
možné po konzultacích s odborníkem.

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

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
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Školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRÁSKOVA VE VYSOKÉM MÝTĚ INFORMUJE: 
Pedagogická rada zhodnotila prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2007/2008. 
Nacházíme se v prvním roce školských změn. Od 1. září pracujeme podle vlastního školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Jazyky a sport“. Zkrat-
ka JAS určuje prioritu školy, což je výuka jazyků a podpora sportovních aktivit. Sluníčko ve zna-
ku symbolizuje přívětivé prostředí a příjemnou atmosféru, pohodu a přátelské vztahy. Na tvorbě 
se podíleli pedagogičtí pracovníci, ale hlavními koordinátory byly obě zástupkyně – pro první 
stupeň Mgr. Milena Hunalová a pro druhý stupeň Mgr. Mirka Pátková. Jim patří poděkování za 
čas strávený nad tvorbou tohoto materiálu.

Zaměření naší školy, kromě výchovné a vzdělávací činnosti, se orien-
tuje do 4 oblastí: 
* Zdravý životní styl
* Prohlubování jazykových a komunikačních dovedností
* Výchova kulturního diváka, čtenáře a uživatele informačních a komuni-
kačních technologií
* Otevřená škola pro rodiče a veřejnost

V letošním školním roce je na škole zapsáno celkem 521 žáků ve 22 třídách. Průměrný počet 
dětí ve třídě je 24. Na prvním stupni je 10 tříd, na druhém 12 tříd. Ve čtyřech odděleních školní 
družiny je zapsáno 120 dětí. Ranní scházení v hlavní budově u vlakové zastávky využívá téměř 
polovina z nich.
Na škole pracuje 38 pedagogických pracovníků, 11 provozních zaměstnanců a 13 ve školní 
jídelně, kde se průměrně stravuje více než 90 % našich žáků. Každý den si děti mohou vybírat 
ze dvou jídel.
V prvním pololetí se žáci ještě zúčastní celé řady plánovaných kulturních a sportovních akcí.
Mimo jiné ve čtvrtek 6. 12. a v pátek 7. 12. žáci prvního stupně přivítají děti z mateřských škol. 
Účastní se předvánočních pracovních dílen ve třídách společně se svými staršími kamarády. 
Odnesou si domů nejen svůj výrobek, ale i drobnou pozornost.
Na leden je naplánován Dětský karneval, který se uskuteční 13. ledna 2008 od 14 hodin ve 
společenském sále v M-Klubu. Tento maškarní karneval je u dětí velice oblíbený.
25. a 26. ledna 2008 se uskuteční zápis do 1. tříd. Ten proběhne dle městské vyhlášky o zápisu 
ze spádových oblastí. Zápis proběhne v budově 1. stupně za Penny marketem. Rodiče si budou 
moci prohlédnout se svými dětmi celý školní areál.
Na druhém stupni proběhne týdenní lyžařský kurz pro žáky ze 7. tříd a zájemce z 8. ročníků v 
termínu od 12. do 26. 1. ve dvou bězích v Karlově pod Pradědem.
29. 1. proběhne testování žáků 9. tříd v rámci projektu „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
9. tříd základních škol“. Testy připraví a vyhodnotí CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání. Při posledním testování naši žáci obstáli v kraji i v republikovém hodnocení velice 
dobře. Testovat se budou dovednosti v českém jazyce, matematice a v obecných dovednos-
tech. Žáci obdrží osvědčení s výsledky v testech a škola zprávu s přehledy výsledků v rámci 
školy, kraje a analýzu výsledků.
Závěrem mi dovolte, abych vám, čtenářům Vysokomýtského zpravodaje, ale i zaměstnancům 
školy, našim žákům, jejich rodičům a celé vysokomýtské veřejnosti popřál krásné vánoční 
svátky plné rodinné pohody a v roce 2008 hodně zdraví, spokojenosti a co nejméně sta-
rostí s dětmi…

Mgr. Miroslav Miška
ředitel školy

ZŠ Jiráskova
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve středu 13. prosince 2007
a ve čtvrtek 17. ledna 2008
vždy od 8.00 do 17.00 hodin
Informace o škole naleznete na www.zsknirov.vmyto.cz 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

VÁNOČNÍ JARMARK
Blíží se Vánoce a s nimi i tradiční jarmark na 1. stupni Základní školy Javornického (u kostela). 
Děti a jejich učitelé vás budou očekávat ve středu 12. prosince od 13 do 16.30 hod. A co pro 
vás připravili? Nebudou chybět výrobky z papíru, skla, vlny, šišek a z dalších materiálů. Vše 
bude vánočně ozdobené malbou nebo ubrouskovou technikou a vše si můžete nejen prohléd-
nout, ale i zakoupit. Na závěr vás čeká malé občerstvení.

Těší se na vás žáci a učitelé!

EKOLOGICKÝ PROJEKT ZŠ JAVORNICKÉHO
Žáci 7. ročníku naší školy uskutečnili v rámci předmětu Pracovní činnosti – pěstitelství ekologic-
ký projekt „Budu-li žít v souladu s přírodou jako žák, budu tak žít i jako dospělý“.
Ve svažité části školního pozemku nejprve upravili terén, položili černou fólii, kterou zakryli mul-
čovací kůrou, a vysadili okrasné keře. Při sázení zjistili, jak je tato práce náročná, a proto slíbi-
li, že budou nově upravený okrasný záhon udržovat. Projekt se uskutečnil z důvodu zlepšení 
vzhledu školního pozemku a snížení hluku a prašnosti ze silnice. Jsme rádi, že Městský úřad ve 
Vysokém Mýtě poskytl naší škole na projekt finanční dotaci. Tato aktivita směřuje k ekologické 
výchově a ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí školy.

Žáci 7. ročníku ZŠ Javornického

ZŠ Javornického

ŠANCE PRO MATURANTY
K řešení situace s kritickým nedostatkem řidičů kamionové dopravy přispěje od příštího školního roku 
2008/2009 Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto zřízením nové formy studia oboru au-
tomechanik – řidič mezinárodní kamionové dopravy. Studium bude probíhat v denní formě v délce 
1,5 roku. Je určeno absolventům s dokončeným libovolným středním vzděláním s maturitní zkouškou 
(gymnázium, střední školy, střední odborné školy) i uchazečům evidovaným na úřadech práce, kteří 
získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Podmínkou pro přijetí je řidičské oprávnění skupiny B a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 
studiu. Absolventi během zkráceného studia získají výuční list oboru automechanik a dále řidičské 
oprávnění skupiny C, D a E. Přihlášky je třeba zaslat na ISŠT do 15. 3. 2008.
Kromě tohoto oboru škola již tradičně nabízí studijní i učební obory technického zaměření. 
Učební obory tříleté zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem: autoklempíř (23-55-
H/001), zámečník (23-51-H/001), lakýrník, lakýrnice (23-61-H/001), čalouník, čalounice (33-59-H/001), 
nástrojař (23-52-H001), automechanik (23-68-H/001), stavební klempíř (36-55-H/001).
Studijní obory čtyřleté zakončené maturitní zkouškou: strojírenství (23-41-M/001), strojírenská tech-
nická administrativa (64-42-M/003), mechanik strojů a zařízení (23-44-L/001).
Podrobné informace o studiu a stuijních oborech získáte na dnech otevřených dveří 12. 12. 2007, 
9. 1., 31. 1., 6 . 2. 2008 nebo na www.isstvm.cz, popř. na tel. 465 420 405.
Vzhledem ke stálému nedostatku technických profesí na trhu práce absolventi najdou uplatnění v 
domácích i zahraničních firmách (Iveco, Brück, Kögel, SOR, Rieter a mnoha dalších), které prospe-
rují v našem regionu, ale díky možnosti získat mezinárodní certifikát i v zahraničí. Zamyslete se nad 
možností výhod jistého a perspektivního zaměstnání v moderních provozech dobře fungujících firem.

Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
5. 12. bude nejen pro naše nové primány, kteří uvidí nefalšovaného 
Mikuláše s anděly a čerty. Ale i starší studenti se mají nač těšit… 

Ve čtvrtek 13. 12. proběhne v dopoledních hodinách tradiční 
školní 

AKADEMIE 
v odpoledních hodinách představí studenti poprvé tuto akci vyso-
komýtské veřejnosti. Bude to výběr toho nejlepšího ze současné 

slovesné, hudební, dramatické i taneční produkce gymnázia.Věříme, že o akci bude velký zájem 
ze strany rodičů, známých i kamarádů účinkujících. Všichni zájemci jsou zváni do Šemberova 
divadla v 16.30. Přijďte se podívat!
 

S rokem 2007 se naše škola v případě pěkného počasí rozloučí živým 

ALEGORICKÝM BETLÉMEM
Svatá rodina a tři králové se objeví před kostelem svatého Vavřince v pátek 22. 12. v dopoledních 
hodinách.

Mgr. Zbyněk Přibyl

Gymnázium Vysoké Mýto

VÁNOČNÍ KONCERT 

V pondělí 17. prosince v 17 hodin
v koncertním sále ZUŠ Vysoké Mýto.
Účinkují: studenti Gymnázia Vysoké Mýto.
Vstupné: dobrovolné.
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zve zájemce o studium uměleckoprůmyslových oborů:

• textilní výtvarnictví
• modelářství a návrhářství oděvů
• propagační výtvarnictví – grafická úprava tiskovin
• tvarování průmyslových výrobků – tvarový a grafický design obalů

a neuměleckých strojírenských a oděvnických studijních a učebních oborů

ve čtvrtek 13. prosince na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Od 8 do 16 hodin budou otevřeny ateliéry a učebny v budovách školy v Zahradní a Špindlerově 
ulici, kde můžete získat podrobné informace od přítomných pedagogů a prohlédnout si vybavení 
učeben, ateliérů a dílen.

SŠUP Zahradní 541, Ústí nad Orlicí tel.: 465 818111, e-mail: ssup@ssup.cz, www.ssup.cz

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
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PŘIJĎTE NA KOLEDU!
V úterý 4. prosince v 15.30 provede dětský 
pěvecký sbor Karosáček na náměstí Přemysla 
Otakara II. pásmo vánočních koled, písní a 
říkadel. Děti pro vás vytvoří adventní atmos-
féru a připomenou vám blížící se nejkrásnější 
svátky. Srdečně vás zvou pořadatelé a děti z 
mateřské školy Slunečná ve Vysokém Mýtě!

ČERTOVÁNÍ 
ANEB MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ
4.12. od 17.30, zahrada Mikáda 
Cena: 20 Kč. 
Nabízíme malé občerstvení, ďábelské topin-
ky a horké nápoje. Čerti si zase vymysleli 
nějakou lumpárnu... Přijďte se podívat, jak 
to letos všechno skončí.

VÁNOČNÍ FLORISTICKÁ DÍLNA
Jsou připraveny ukázky, výstava vánočních 
dekorací a možnost výroby svícnů a dekora-
cí v módních trendech, ale i tradiční.

11.12. od 17 hodin, Mikádo 
Cena: 50 Kč. 
Pokud si budete chtít vyrobit dekoraci, vez-
měte si ještě cca 100 Kč na další doplňky. 

DDM Mikádo

4. prosince v 16.30 
začne v sále ZUŠ 

KOUZELNÁ ZIMA
Koncert pro rodiče s dětmi.

KONCERT PRO ŽÁKY 
MATEŘSKÝCH ŠKOL 
6. prosince v 8.30 a v 10.00
v sále ZUŠ. 

VÁNOČNÍ KONCERT
20.12. v 17.00
v sále ZUŠ.

Smíšený pěvecký sbor Otakar
a Základní umělecká škola Vysoké Mýto
pořádají

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 16. prosince v 16.00 
v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.

Program:
České koledy v úpravě Michala Nedělky.
Skladby Lucy Marenzia, Lany Walterové a 
jiných autorů.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej 
mistře!“.

Základní umělecká škola

Koncert

Účinkují:
Dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké 
Mýto
Mužský pěvecký sbor Litomyšl
Smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová
Chrámový sbor Musica da Chiesa
Smíšený pěvecký sbor Otakar Vysoké Mýto
Litomyšlský symfonický orchestr
Sbormistři: Pavel Zerzán, Otakar Karlík, Jo-
sef Menšík a Jan Fajfr 
Dirigent: Jan Šula

Vstupné: 60 a 30 Kč.
Prodej vstupenek od 15.00. v místě konání 
koncertu.
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SOUTĚŽ O NÁZEV KLUBU
Pokud chcete soutěžit, napište na lístek 
svůj soutěžní návrh (může být i více návrhů) 
názvu klubu, připište své jméno a příjmení 
+ telefonický kontakt a vhoďte do schrán-
ky Mikáda ve Vysokém Mýtě nejpozději do 
středy 5. 12., pak už jen čekejte na zprávu, 
že jste vyhráli!
- 7.12. vyhlášení vítěze v Klubu Mikáda; ce-
nou pro vítěze je fleška.

TURNAJ 
VE STOLNÍM FOTBÁLKU
7. 12. pátek, Klub Mikáda (vchod je z Jung-
mannových sadů)
Turnaj dvojic ve stolním fotbálku. Je možno 
vyhrát pěkné ceny. Tak trénujte, a pokud 
nemáte kde, je pro vás otevřený klub každé 
úterý, středu a čtvrtek od 14 do 19.30. 
Najdete tu skvělý fotbálek!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
NA NOVÝ ROK 2008 
tyto kurzy pro dospělé:

KURZ KERAMIKY
10 lekcí ve večerních hodinách 
(od 19 do 21.30 hod)
1350 Kč/začátečníci, 1500 Kč/ pokročilí 

KURZ SALSY
pro pokročilé i začátečníky, jednotlivce i páry.
Výuka latinsko-amerického tance pro jednot-
livce i páry ve večerních hodinách. Salsa, v 
španělském překladu omáčka, je směs afro-
-karibských rytmů. Někteří se domnívají, že 
kolébkou salsy je Kuba, druzí, že pochází z 
Portorika. Další z teorií tvrdí, že jako v „omáč-
ce“ skupina mladých hudebníků v New Yorku, 
převážně Kubánci a Portorikánci, se rozhod-
li přidat do své hudby více přísad ze svých 
původních hudebních tradic. Chtěli vytvořit 
nový styl, který by si však uchoval tropickou 
příchuť afro-karibských rytmů. Dnes je tolik 
tanečních stylů salsy, kolik je lidí, kteří ji tančí.  
Kurz bude probíhat ve večerních hodinách 
pod vedením Santa Ravonjisona.
900 Kč. 

KURZ VAŘENÍ JE HRA
Čtyři setkání s Michalem a Soňou, kteří vás 
nejen naučí základy kulinaření, ale budou se 
s vámi dělit o různé kuchařské vychytávky a 
speciality, kterými jistě překvapíte doma!

EMKO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, o. s., 
SKP-CENTRUM Pardubice a město Vysoké 
Mýto

3. – 14. 12. 
Veřejné hodnocení literárních, fotografic-
kých a výtvarných prací žáků základních 
škol z Vysokého Mýta na téma „Moje 
město“ v prostorách klubu EMKO. 
Ve dnech od 3. 12. – 7. 12. je klub otevřen 
denně od 10 do 18 hodin. Přijďte ohodnotit 
díla svých ratolestí. 

Středa 19. 12. v 15 hodin
Vyhlášení výsledků soutěže. 
Přijďte se pobavit při výrobě vánočních 
dárků pro vaše blízké.

Úterý 4. 12. od 15 do 17 hodin výroba 
kalendáře.

Úterý 11. 12. od 15 do 17 hodin malování 
na plecháček.

Úterý 18. 12. od 15 do 17 hodin výroba zá-
pisníku. 

Dále vás EMKO zve na pravidelnou 
středeční 

VÝTVARNOU DÍLNU 
pro děti a mládež od 16.00 do 18.00 hodin.
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Se koná u příležitosti probíhajícího festivalu 
Karneval Rozmanitosti, který je součásti 
Evropského roku rovných příležitostí pro 
všechny (ERRP), jehož smyslem je upozornit 
na všechny formy diskriminace. Příspěvkem 
neziskové organizace Člověk v tísni se stal 
projekt Rovnost je Cool.

Středa 5. 12. v 17.30 hodin 

DĚTI ISLÁMU
Bo Harringer / Švédsko / 2006 / 75 min.
Snímek představuje šest mladých lidí, kteří 
přišli do Švédska z různých arabských zemí. 
Někteří vyznávají pravidla šaríji, někteří se 
proti islámským pravidlům bouří. Jeden 
je hiphoper, jiní považují hudbu za hřích. 
Někteří tvrdí, že žena musí poslouchat svého 
muže, někteří – nebo spíše některé – bojují 
za ženská práva. Film Děti islámu ukazuje, 
že není muslim jako muslim – stejně jako 
v jiných náboženstvích vstupují do výkladu 
života ve víře další kritéria, související s jejich 
vlastní identitou. 

JAK MOTÝL
Ewa Pietová / Polsko / 2004 / 29 min.
Přemek se narodil s těžkým tělesným 
handicapem. Do svých šesti let věřil, že 
je stejný jako ostatní a že jeho matka ro-
zumí skřekům, které on sám považuje za 
odpovědi. Postupně ale zjistil, že nikdo 
netuší, že je duševně zcela v pořádku. Až po 
mnoha letech strávených v ústavu objevila 
terapeutka signály, které k ní Přemek vysílal. 
Naučila ho speciální obrázkový jazyk bliss, 
díky němuž postižený chlapec v šestnácti 
letech poprvé začal komunikovat se svým 
okolím, a dokonce psát básně…

Středa 12. 12. v 17.30 hodin
WALLACE AND GROMIT
Nick Park, Steve Box / Animovaný / 
Dobrodružný / Velká Británie / 2005 / 94 min.
V městečku zuří zeleninová horečka, blíží 
se totiž každoroční Obří zeleninová soutěž. 
Každý se chce nejen zúčastnit, ale především 
vyhrát, proto všichni hojně využívají služeb 
Wallace a Gromita, kteří vlastní vynález na 

účinné hubení všech myslitelných škůdců. 
Když městské zahrádky, skrývající zeleni-
nové poklady, začne po nocích bezohledně 
plundrovat záhadná zeleninožravá příšera, 
požádá pořadatelka soutěže, Lady Tot-
tingtonová, Wallace s Gromitem, aby jejich 
výstavní mrkve a květáky zachránili. Kromě 
nich se do boje s lítou šelmou pouští i 
snobský Victor Quartermaine, který si chce 
likvidací příšery zajistit nehynoucí slávu a 
lásku Lady Tottingtonové. Jenže on i naši 
dva kamarádi brzy poznají, že jejich soupeř 
rozhodně není žádný salát…

Středa 19. 12. v 17.30 hodin
MRTVÁ NEVĚSTA 
TIMA BURTONA
Tim Buton, Mike Johnson / Animovaný / 
Komedie / Fantasy / Hudební / Velká Británie 
/ 2005 / 78 min.
 
Děj animovaného příběhu se odehrává ve 
viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje 
příběh Viktora, mladého muže vtaženého do 
podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou 
nevěstou. Jeho skutečná nevěsta Viktorie 
na něj mezitím čeká ve skutečném světě. 
Přestože se život v Zemi mrtvých ukáže být 
mnohem barvitější, než jeho striktní vikto-
riánská výchova, dospěje Viktor k závěru, 
že v tomto ani v dalších světech neexistuje 
nic, co by ho udrželo odloučeného od jeho 
skutečné lásky... 

Těšíme se na vaši návštěvu
Evik a Tomik
Kontaktní pracovníci NZDM EMKO
Info: 774 658 597

EMKOVO 
FILMOVÉ STŘEDEČNÍ NAVEČÍR
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Milí přátelé,
už je to opět tady. Blíží se Vánoce - svátky klidu, pokoje, lásky, rodiny… Ale známe to. Přestože 
nechceme propadnout předvánočnímu shonu a toužíme po vnitřním ztišení, je někdy těžké čelit 
jak nenápadnému, tak i velmi agresivnímu tlaku zvenčí. Prostě ztišit se tak, aby nám to jemně zach-
ytitelné a podstatné neuniklo. Já sám vidím, že musím znovu a znovu o správné prožívání adventu 
i vánočních svátků usilovat. Určitě nejvíce záleží na nás samotných. Přesto si myslím, že je dobré 
využít pomoc druhých lidí a že potřebujeme i viditelná znamení. Jednotlivá církevní společenství 
v našem městě například zvou k návštěvě živého betléma, k prohlídce jesliček v kostele nebo na 
sváteční bohoslužby. Společně s kolegy z ostatních církví se těšíme na setkání s vámi.

P. Vít Horák

Církve

Neděle 2. 12.  
Obec Dobříkov a ZŠ v Dobříkově s přispěním 
CČSH ve Vysokém Mýtě pořádá

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 
žáků ZŠ v Dobříkově.
Podkarpatský kostelík Všech svatých 
v Dobříkově v 16.30 hodin.

Úterý 14. 12. 
Česká křesťanská akademie a Církev 
československá husitská vás zve na přednášku 

PRAVOSLAVNÉ IKONY 
VÝCHODNÍHO SLOVENSKA 
A PODKARPATSKÉ RUSI
Přednáší: Jiří Plhák
Sál ZUŠ ve Vysokém Mýtě v 18 hodin.

Neděle 2. 12. 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
účinkuje pražský pěvecký sbor L´Asenzio.
Sbor ČCE v 10.00 hodin.

Čtvrtek 13. 12. 
Českobratrská církev evangelická vás zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Rubínek
v Kostele ČCE (po levé straně pod ZŠ Javor-
nického) v 17 hodin.

Čtvrtek 20. 12. 
Církev československá husitská ve spolu-
práci Českou křesťanskou akademií 
ve Vysokém Mýtě pořádá charitativní akci, 
při níž se zahřejete hned dvakrát

MEDOVINA 
POD VÁNOČNÍM STROMEM
Teplá medovina, palačinky a jiné – vše na 
podporu postiženým obyvatelům.
Nám. Přemysla Otakara II. od 13 hodin.

Neděle 23. 12. 
ŽIVÝ BETLÉM 
Pořádá obec Dobříkov od 14 hodin před 
podkarpatským kostelíkem Všech svatých 
v Dobříkově.

Pondělí 24. 12. 
církve ve Vysokém Mýtě Vás zvou na

ŽIVÝ BETLÉM
u kostela Nejsvětější Trojice od 14.30 do 16 
hodin.

Středa 26. 12. 
Církev bratrská vás zve na 8. ročník 
tradičního 

VÁNOČNÍHO KONCERTU 
„KE TVÉ SLÁVĚ“
Šemberovo divadlo v 17 hodin.
Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Církev bratrská dále zve na cyklus osmi 

MANŽELSKÝCH VEČERŮ 
(aneb jak vybudovat zdravé manželství na 
celý život), který bude probíhat od 12. 1. 
každou sobotu od 17 hodin v malém sále 
evangelického kostela. Omezený počet 
míst. 
Více informací na www.cb.cz/vysoké.myto 
nebo na tel: 608 838 573

Doba adventní a vánoční
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EKUMENICKÁ SETKÁNÍ CÍRKVÍ
Pondělí 3. 12. 
Adventní setkání církví ve farní kapli římsko-
katolické církve v 18 hodin.

Neděle 23. 12. 
Adventní setkání církví v kostele Českobra-
trské církve evangelické 
v 15 hodin.

Bratrská jednota baptistů 
modlitebna BJB v Pražské ulici

 2. 12. 1. neděle adventní, 
  bohoslužba v 9.30
 9. 12. 2. neděle adventní, 
  bohoslužba v 9.30
 16. 12. 3. neděle adventní, 
  bohoslužba v 9.30
 23. 12.  4. neděle adventní, 
  bohoslužba v 9.30
 30. 12. bohoslužba na závěr roku v 9.30

Církev bratrská
malý sál evangelického kostela v Javornic-
kého ulici

2. 12.
10.30, bohoslužba 1. adventní neděle 
– host ThDr. Jiří Doležal
9. 12.
10.30, bohoslužba 2. adventní neděle 
– host Mgr. Daniel Smetana 
16. 12.
10.30, bohoslužba 3. adventní neděle 
23. 12.
10.30, bohoslužba 4. adventní neděle 
– dětská vánoční
30. 12.
10.30, bohoslužba na závěr roku 
31. 12.
17.00, Silvestrovská slavnost – malý sál 
ČCE, Javornického ulice

Adventní a vánoční bohoslužby 
ve Vysokém Mýtě

Církev československá husitská
Husův sbor v Hálkově ulici

 2. 12.  1. neděle adventní 
  bohoslužba v Husově sboru 
  v 9.00, ve 14.00 v kostelíku 
  Všech svatých v Dobříkově
 23. 12.  bohoslužba na 4. neděli 
  adventní v Husově sboru 
  ve Vysokém Mýtě v 9.00
 24. 12.  Štědrovečerní ekumenická 
  bohoslužba v Husově sboru 
  ve Vysokém Mýtě ve 22.00
 24. 12.  Půlnoční bohoslužba 
  v podkarpatském kostelíku 
  Všech svatých v Dobříkově 
  ve 24.00
 25. 12.  bohoslužba na Boží hod vánoční 
  v Husově sboru ve Vysokém Mýtě
  v 9.00, ve 14.00 v kostelíku Všech 
  svatých v Dobříkově
 26. 12.  bohoslužba na svátek prvomučed-
  níka Štěpána v Husově sboru 
  ve Vysokém Mýtě v 9.00
 30. 12.  bohoslužba na závěr roku 
  v Husově sboru ve Vysokém Mýtě  
  v 9.00
 1. 1.  bohoslužba na Nový rok v Husově 
  sboru ve Vysokém Mýtě v 9.00, 
  ve 14.00 v kostelíku Všech svatých
  v Dobříkově

Českobratrská církev evangelická
sbor ČCE v Javornického ulici

 2. 12. 1. neděle adventní, bohoslužby
  s VP v 9.00 ve sboru ČCE
 9. 12.  2. neděle adventní, bohoslužby 
  v 9.00 ve sboru ČCE
 16. 12.  3. neděle adventní, bohoslužby 
  v 9.00 ve sboru ČCE
 23. 12.  4. neděle adventní 
  dětská vánoční slavnost v 9.00 
  ve sboru ČCE
 24. 12.  Štědrovečerní ekumenická 
  bohoslužba v Husově sboru 
  ve Vysokém Mýtě ve 22.00
 25. 12.  Vánoční bohoslužby s VP v 9.00 
  ve sboru ČCE
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 26. 12.  bohoslužba v 9.00 (host)
 30. 12.  bohoslužba v 9.00 (host)
 31. 12.  Silvestrovské zamyšlení v sále
  evangelického sboru v 16.00
 1. 1.  bohoslužba na Nový rok 
  s VP v 9.00

Římskokatolická církev

 22. 12. sobota před Štědrým dnem
 8.00 mše svatá v kapli na faře
 16.00 mše svatá v kostele v Zámrsku 
  s nedělní platností
 23. 12.  4. neděle adventní
 8.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince
 10.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 13.45 mše svatá v kostele v Knířově
 17.30 mše svatá v kapli na faře
 24. 12. Štědrý den
 16.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 22.00 mše svatá v kostele v Knířově
 22.30 mše svatá v kostele v Zámrsku
    Jesličky: 14 – 16 hodin
 24.00 Půlnoční mše svatá 
  v chrámu sv. Vavřince
 25. 12. Slavnost Narození Páně
      Jesličky: 14 – 16 hodin
 8.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince
 10.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 13.45 mše svatá v kostele v Knířově
 16.00 mše svatá v kostele v Zámrsku
 17.30 mše sv. v kapli na faře
 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 7.00 mše svatá v kostele ve Slatině
      Jesličky: 14 – 16 h.
 8.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince
 10.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola 
  a evangelisty
 17.45 mše svatá v chrámu sv. Vavřince,
  ŽEHNÁNÍ VÍNA 
 28. 12. Svátek sv. Mláďátek 
  Betlémských, mučedníků
 16.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 17.45 mše svatá v kapli na faře
 29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně
 8.00 mše svatá v kapli na faře
 16.00 mše svatá v kostele v Zámrsku 
  s nedělní platností

30. 12.  Svátek Svaté rodiny Ježíše, 
  Marie a Josefa
 8.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince 
 10.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 13.45 mše svatá v kostele v Knířově
 17.30 mše svatá v kapli na faře
 31. 12. Sedmý den v oktávu 
  Narození Páně
 16.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 16.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince
 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
      Jesličky: 14 – 16 h.
 8.30 mše svatá v chrámu sv. Vavřince
 10.00 mše svatá v kostele na Vraclavi
 13.45 mše svatá v kostele v Knířově
 16.00 mše svatá v kostele v Zámrsku
 17.30 mše svatá v kapli na faře 

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

rok přejí P. Pavel Mistr, P. Jan Kuvert, z Ústí 
nad Orlicí P. Vít Horák, Leoš Mach, Přemek 

Pýtr, Vladimír Zeman a Jiří Plhák. 

KLUB MAMINEK
vás srdečně zve na pravidelná setkání ma-
minek s dětmi.

5. 12.  

RUČNÍ PRÁCE
Vánoční výzdoba - výroba svícnů z kera-
miky.

12. 12. 
VÁNOCE – SVÁTKY POHODY?
Povídání s kazatelem Mgr. Vladimírem 
Zemanem o předvánočním stresu.

19. 12. 
PŘEDVÁNOČNÍ PÁRTY
Pozor! Změna času. Setkání bude od 19.00 
hod. Součástí programu bude burza recep-
tů vánočního cukroví. Ochutnávky vašeho 
oblíbeného cukroví jsou vítany. 

Setkáváme se pravidelně každou středu v 9.00 
hod. v prvním patře Sboru Bratrské jednoty 
baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 72/II. 

Jste srdečně zváni vy i vaše děti. Pro děti je 
zde klubovna, kde si mohou hrát.
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Obec České Heřmanice srdečně zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
v pátek 7. 12. do 19.00 hod.
v Kulturním domě v Českých Heřmanicích. 
Účinkuje folková vokální skupina MOŠNY 
z Brna.

Z okolí

Začátkem ledna, již tradičně, zazvoní u vašich 
domovů tříkráloví koledníci. Zazpívají vám a 
budou koledovat o příspěvek na pomoc li-
dem, kteří žijí mezi námi, jsou opuštění, staří, 
nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zavi-
něním, dostali do těžké životní situace a není 
v jejich silách ji řešit. Tříkrálová sbírka, letos 
již osmá v pořadí, bude probíhat v termínu 
od 4. do 13. ledna 2008. Koledníkům budete 
moci přispět do zapečetěných pokladniček 
označených logem charity. Vedoucí kolední-
ků budou mít u sebe platný občanský průkaz 
a viditelně nošenou průkazku s údaji (jméno, 
bydliště, datum narození, číslo občanského 
průkazu). Průkazka bude opatřena číslem, 
které bude totožné s číslem na pokladničce, 
a je plnou mocí ke koledování.
 V roce 2008 je obecným účelem sbírky po-
moc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahra-
ničí a podpora charitního díla.

Na Ústeckoorlicku vás charita prosí o příspěvek 
na provoz a realizaci těchto projektů:
Občanská poradna, Charitní ošetřovatelská 
a pečovatelská služba, Centrum „Pod Stře-
chou“, Pečovatelská služba v Domově pokoj-
ného stáří v Kerharticích, Mateřské centrum 
„Kopretina“ v Horní Sloupnici, Fond na rozvoj 
nových a rozšíření stávajících projektů, Přímá 
pomoc, Misijní dílo – sponzorování sirotků v 
misiích.

Tříkrálová koleda dává možnost každému 
z vás zapojit se do charitativní pomoci, po-
siluje soucítění s lidmi, podílí se na výchově 
malých i větších koledníků i na vnitřním růstu 
nás všech. 

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte…
 Za OCH: Marcela Náhlíková

Tříkrálová sbírka 2008
V pátek 30. 11. 
byla v Galerii 
Kateřina ve Vy-
sokém Mýtě za-
hájena prodejní 
výstava Vam-
berecká krajka. 
Něžná krása vý-
robků v podobě 
vánočních oz-
dob, sněhových 
vloček i krajko-
vých šperků nám 

připomíná blížící se čas vánočních svátků. 
Přijďte se pokochat, výstava firmy Vambe-
recká krajka tu potrvá do 23. prosince. 
Nadále u nás vystavuje své velkoformátové 
fotografie aktů Michael Köpping, autorské 
tisky Sergej Iščuk a grafické listy Vladimír 
Komárek, Ludmila Jiřincová a Adolf Born.
Nemáte-li ještě vánoční dárky, přijďte si vy-
brat z textilního zboží Šárky Miturové. Nabízí 
polštářky, prostírky, ubrusy a malovaná trička 
nebo šátky. Adventní věnce, perníčky a svíč-
ky ze včelího vosku dodali manželé Pušovi 
z Velké Skrovnice, skleněné šperky nabízí 
firma Lampglas a smaltované šperky Lucie 
Goldmannová. Barevné korále a náušnice 
vyrábí Lucie Kulhavá a nové tepané šperky 
dodala Vojtěška Vlčková. Kožené zboží je 
zastoupeno kabelami Olgy Havrdové a Re-
ného Lisičana, který též dodal kožené suk-
ně a pásky. Nově jsme zásobeni keramikou 
ateliéru Dudycha a výrobky Miroslava Kanty 
v podobě lamp aladinek a slonů pro štěstí. K 
dostání jsou také skleněné svícínky, závěsní 
andílci a vitráže nebo vystřihovací papírový 
betlém a originální kalendáře na rok 2008. 
Drobná keramika je zastoupena vánočními 
ozdůbkami, zvonky, svícny a anděly. Na 
vybrané typy keramiky je 15% sleva! Všem 
příznivcům a návštěvníkům naší galerie pře-
jeme krásné a štědré Vánoce a těšíme se na 
jejich návštěvu.

 Ilona Korálová

Galerie Kateřina
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Interaktivní hliněná dílna
KERAMICKÉ BETLÉMOVÉ 
FIGURKY
Předvánoční dílna modelovaných hliněných 
betlémových figurek zdobených engobou, 
pálených v elektrické peci a ošetřených vos-
kem.
Dílna je vhodná pro všechny zájemce bez 
rozdílu věku a zkušeností s keramickou hlí-
nou.
Pro děti pak od 10 let.
Začátek v sobotu 1. 12. v 11 hodin, ukon-
čení okolo 20. hodiny večerní. Z důvodu 
omezené kapacity je nutno se předem při-
hlásit.
Cena dílny 650 Kč včetně materiálu a výpalu.
Dílna je akreditována MŠMT.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
každý čtvrtek v 18.15 v tanečním sále ZUŠ.

Hliněná dílna Újezdec

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

Ve středu 5. prosince 2007 se na SOŠ 
technických oborů Skalka v České Třebové 
koná 

PŘEHLÍDKA PRACOVNÍCH 
A VZDĚLÁVACÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ.
Přehlídka je určena žákům základních škol, 
kteří se rozhodují o volbě studijního nebo 
učebního oboru a také hledají odpověď 
na otázku, zda po ukončení studia najdou 
uplatnění ve svém oboru. Žáci všech roční-
ků středních škol zde naleznou široké spek-
trum zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou in-
formace důležité pro jejich rozhodování při 
prvním vstupu na trh práce. Dále je určena 
zájemcům, kteří uvažují o případné změně 
zaměstnání nebo své kvalifikace a podmín-
kách, za kterých lze tuto změnu uskutečnit. 
Získáte zde nejširší nabídku možností re-
kvalifikací, seznamy vzdělávacích institucí 
a podrobné informace o podmínkách zajiš-
tění rekvalifikačních kurzů. Přehlídka je také 

Úřad práce v Ústí nad Orlicí

určena všem občanům, kteří se zajímají 
o možnost celoživotního vzdělávání v návaz-
nosti na pracovní příležitost.
Přijeďte se podívat a získat nové informace 
nebo zaměstnání od 9 do 16.30 hodin. Na 
setkání s vámi se těší odborní pracovníci 
úřadu práce a dále zástupci středních škol 
a zaměstnavatelů.

V sobotu 10. listopadu se uskutečnil ve Vy-
sokém Mýtě již 8. ročník turnaje VŘSR, ne-
boli Volejbalového Smíšeného Říjnového 
Rivalingu,  což přeloženo  znamená listo-
padový turnaj  volejbalových smíšených 
družstev. 
Při počasí, ve kterém se venku nedalo 
opravdu nic dělat se v příjemné atmosféře 
odehrálo 15 zápasů,  někdy velmi těsných a 
dramatických. I přesto se hrálo v pohodě. 
Někteří tradiční účastníci tentokrát nepři-
jeli a tak byl pozván i nový soupeř Bagříci  
z  Hradce Králové. Toto družstvo se ukázalo 
jako soupeř nad síly všech místních týmů a 
po zásluze zvítězilo. Další  pořadí bylo ná-
sledující:
2. Nopek
3. Rybárna
4. Sokol Džbánov
5. Krajníci (pořadatelé)
6. No Tak Super
V  17.00  hodin bylo vyhodnocení a předání 
hodnotných cen, které pomohly zajistit firmy 
SAHM Zálší, Tomil VM, Ga Pa Vamberk, MK 
Vysoké Mýto, Nopek VM, Vinný sklep Kobylí 
VM.

Volejbal

Jednota Orel Vysoké Mýto zve dále srdeč-

ně na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
v neděli 9. 12. v 15.00 hod.

Těšíme se na vás.
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PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
zimní čas

ul. Gen. Svatoně ul. Průmyslová

PO  13.00 h. – 17.00 h.

ÚT 13.00 h – 17.00 h.

ST
9.00 h. – 12.00 h.

13.00 h. – 17.00 h.

ČT  13.00 h. – 17.00 h.

PÁ 13.00 h – 17.00 h.

SO  8.00 h. – 12.00 h.

Děkujeme občanům za třídění odpadů a 
přejeme příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků.
Jako malý dárek bychom si dovolili nabíd-
nout oddělený sběr obnošeného šatstva a 
hadrů, které vyřadíte při vánočním úklidu. 
Tento separovaný sběr bude probíhat i po 
celý příští rok, a to do speciálního kontejneru 
na sběrném dvoře v hale v Průmyslové ulici. 
Obnošené šatstvo tak neskončí na skládce, 
kde desítky let tlí, ale vyrobí se z něj alterna-
tivní palivo. Veškerý textilní materiál můžete 
nosit volně nebo v igelitových taškách.

Technické služby Vysoké Mýto

 Kögel, a. s., Dvořisko 1219, Choceň 
Výrobce podvozkových rámů pro užitkové vozy 

a výrobce  návěsů značky kögel-foxx 
zaměstnavatel se zahraniční účastí a silným finančním zázemím

skladníky do expedičního skladu  
požadujeme: -  buď oprávnění k řízení traktoru a praxi v 

řízení
 -  nebo oprávnění k obsluze kabinového 

mostového jeřábu
 -  osvědčení k řízení vysokozdvižného 

vozíku výhodou
 -  dobrou fyzickou kondici 
popis činnosti:  -  nakládka podvozkových rámů  /obsluha 

jeřábu/ 
 - navážení a manipulace s podvozkovými 

rámy /řízení traktoru/ 
 - manipulace s návěsy /řízení traktor
 - práce ve venkovním prostředí
 
  

Dílenského plánovače I  
požadujeme: -  technické nebo strojírenské vzdělání 

/vyučení nebo SŠ/
 -  znalost čtení technické dokumentace
 -  ochotu pracovat na 2 – 3 směny                
popis činnosti:     příprava výroby na dílně na základě  

dokumentace z technologie

Dílenského plánovače II  
požadujeme: -  technické nebo strojírenské zaměření /SŠ/
 -  znalost němčiny na komunikativní úrovni
 -  znalost čtení technické dokumentace
 -  práce vhodná i pro absolventa
 popis činnosti:  příprava výroby na dílně na základě 

dokumentace z technologie

přijme okamžitě

Informace podá:  Svatava Kunstová, č. t. 465 738 213, svatava.kunstova@koegel.cz
                            www.koegel.cz 
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Prodlužování
a zhušťování vlasů,

módní pramínky,
copánky.

Kadeřnictví Alena Beránková, 
tel.: 465 420 439

•• Studio zdraví HanaStudio zdraví Hana ••  
Nevíte, jaký dárek pro své nejbližší?

Zkuste jim upevnit zdraví,
to je jistě potěší.

V prodeji DÁRKOVÉ POUKAZY
na masáž SHIATSU.

Kompletní metoda ošetření, vycházející 
z tradičního lékařství Dálného východu.

Hana Vágnerová  tel.: 604 467 959
Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II.

(v budově na dvoře České spořitelny)

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.

So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po

13.00    •    18.00
13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.00 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.00 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.00 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    18.00

ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

ZAVŘENO

Koupím staré hračky asi do r. 1970 (na 
klíček, setrvačník, s ovladačem apod.), 
tel.: 608 420 808.
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz

PŮJČKY • HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY

GE Money Bank

Považujte to za své
S Expres půjčkou 
rychle získáte, cokoli chcete

Žádejte on-line na
www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

Splatnost úvěru 84 měsíců. RPSN 12,64 %.

Akce platí
do 15. 10. 2007

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

Regiony A5 sirka CB.indd 2 19.9.2007 18:30:06

náměstí Přemysla Otakara II. 205, 566 01 Vysoké Mýto
465 420 901

Bělidla 1061, 570 01 Litomyšl
465 653 841
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