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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na historické jádro Vysokého Mýta od severovýchodu.
Vpředu Sokolovna,  chrám sv. Vavřince a část Litomyšlského Předměstí, vzadu náměstí Přemysla 
Otakara II. a pohled směrem na oblast bývalých kasáren za ulicí Generála Svatoně.



Město Vysoké Mýto 
a redakce 
Vysokomýtského zpravodaje 
přeje všem občanům a přátelům
Vysokého Mýta šťastné Vánoce 
a mnoho osobních úspěchů 
v novém roce 2009.



V poslední letošní Vitrince zakončíme náš seriál o vysokomýtských sochách na náměstí Přemysla 
Otakara II. u památky z  období vrcholného baroka. Památka je to významná nejen sama o sobě, 
ale i z urbanistického hlediska, neboť označuje a tvoří dokonalý střed náměstí, a tím i celého 
města.

Morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) a čtyř svatých byl posta-
ven přímo uprostřed čtvercového Královského náměstí roku 1715; vytesán byl Adamem Stůnou 
z Klatov na objednávku města, a to primárně jako votivní sloup děkující za ukončení morové 
epidemie z let 1713 - 1715. Byla to historicky poslední velká morová epidemie v Čechách a na 
Moravě; zemřelo na ni na 100 tisíc lidí a na 2 milio ny kusů dobytka. Ve Vysokém Mýtě zemřelo 
od srpna 1714 do  března 1715 celkem 57 lidí. Současně byl morový sloup věnován památce 
uzavření rastattského míru z roku 1714. Tato mírová smlouva ukončovala války o španělské dě-
dictví, ve kterých se angažoval i rakouský císař a český král Karel VI. (Ten se přel o nástupnictví 
po posledním Habsburkovi na španělském trůně s francouzským králem Ludvíkem XIV., neboť 
oba byli švagři zemřelého španělského krále).  Karel VI. tak zatáhl do války nejen své české 
poddané, ale nepřímo i celou habsburskou monarchii, což přineslo řadu strádání a obětí. Obě 
tyto skutečnosti dokládají latinské nápisy na štíhlém hranolovém soklu: 

Na jižní straně je vytesáno:
LIBERATA A CONTAGIONE PATRIA ET CONCLVSA CVM GALLIS PACE 
Po osvobození vlasti od moru a uzavření pokoje s Francouzi

Na východě:
OFFERT REGIA DOTALIS CIVITAS ALTO-MAVTA
Věnuje královské věnné město Vysoké Mýto

Na západě:
VOS O! PATRONI NOSTRI IN PESTE, FAME ET BELLO NOS CVSTODITE
Vy ochráncové naši opatrujte nás v čas moru, hladu a války

Na severu:
EIA DEI NOBIS SVCCVRRAS MATER EGENIS
Ó Matko Boží, přispěj nám bídným

Vitrinka 
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Sv. Josef Sv. Jan Nepomucký

Sv. Vavřinec a Sv. Florián

3



Barokní pískovcové sousoší stojí na dvou kruhových, lehce zakřivených stupních, na nichž je 
masivní podstavec se středovými nikami, z něhož se tyčí vysoký sloup zakončený korintskou 
hlavicí s vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty, symbolem míru, lásky, odpuštění a smí-
ření. Mohutný sokl stojí na třech profilovaných stupních, jehož nároží je tvořeno diagonálně 
pootočenými svazkovými polopilíři s toskánskými hlavicemi. Jednotlivé stěny soklu představují 
hluboké niky nahoře zakončené tesanými mušlemi. Niky obloukově nadzvedají profilovanou 
římsu soklu, na jehož nárožích stojí postavy čtyř světců, kteří jsou  spjati buď se samotnou 
Pannou Marií nebo s Vysokým Mýtem. Jedním ze čtyř zobrazených světců je sv. Josef, manžel 
Panny Marie a pěstoun Ježíše Krista. Dalším je sv. Vavřinec, patron hasičů, kuchařů, cukrářů 
a knihovníků. Jeho jméno je ve Vysokém Mýtě neodmyslitelně spojeno zejména s děkanským 
chrámem. Ochranu před velkou vodou i před suchem, při neúrodě polí, proti bouři a ohni má 
městu zajišťovat i další patron hasičů a všech, kdo pracují s ohněm, sv. Florián. Čestné místo 
na morovém sousoší získal i nejoblíbenější a nejčastěji zobrazovaný barokní světec, sv. Jan 
Nepomucký. Z ikonografického hlediska je zajímavé osazení jeho sochy na tak významné místo 
v době, kdy ještě nebyl prohlášen za svatého (blahoslaven až v roce 1721 a 1729 svatořečen). Z 
tohoto mohutného podstavce vyrůstá další tentokrát štíhlý hranolový sokl s již zmíněnými latin-
skými nápisy a z něj pak samotný sloup hladkého dříku zakončený bohatými rostlinnými motivy 
korintské hlavice a sochou Panny Marie. Světice je zachycena v pohybově vyváženém postoji 
na pravé noze, ve splývavém rouchu s výraznými záhyby. Mariina hlava s pozlacenou svatozáří 
o dvanácti šesticípých hvězdách  a s bohatými vlnitými vlasy je mírně předkloněna a natočena 
doleva, její pohled směřuje dolů na náměstí, snad jakoby shora dohlížela na městský ruch. Ruce 
má položeny na prsou přes sebe a u jejích nohou se vine had. I ostatní světské postavy jsou 
zachyceny ve stejně vyváženém postoji na jedné noze. Sv. Josef stojí na severozápadním rohu 
pískovcového podstavce. Jeho kanonický šat tvoří na levém rameni bohatě nařasený uzel, přes 
prsa spadá kolem pravé ruky dozadu a nad koleny se ve velkém záhybu vrací k levému boku. 
V pravé ruce přidržuje zavřenou knihu opřenou o pravý bok, levou ruku má položenu na prsou. 
Hlava sv. Josefa je natočena doleva a je bohatě zdobena hustými vlasy a vousy, nad ní září 
pozlacená paprsčitá svatozář. Vpravo od sv. Josefa stojí socha sv. Jana Nepomuckého, jeho 
postava je zachycena v postoji na pravé noze, s mírně zakloněnou hlavou a pohledem mířícím 
vzhůru k nebi. Světec je oděn v bohatě zdobeném kanonickém šatu, na hlavě má posazen biret 
a nad ním je pozlacená svatozář o pěti pěticípých hvězdách.  Na jihovýchodním rohu mohutné-
ho soklu je zobrazen sv. Vavřinec v jednoduchém splývavém šatu, kolem krku silný provaz se 
dvěma střapci. U levé nohy má o sebe světec opřen rožeň, nástroj, na němž byl umučen. Ten 
přidržuje pravou rukou, levou má položenu na prsou. Nad Vavřincovou hlavou se třpytí paprs-
čitá aureola a jeho oči jsou zahleděny  směrem k nebi. Pos lední sochou na barokním morovém 
sloupu je sv. Florián. V mládí modlitbou zachránil hořící dům, proto je u jeho nohou ztvárněno 
hořící stavení, na které pravou rukou z vědra vylévá vodu, v levé ruce přidržuje praporec. Byl 
římským vojákem, je tedy oděn do vojenského šatu a bohatě řaseného pláště. Na hlavě má 
posazenu helmici a jeho hrdý pohled směřuje přímo před sebe. Z původního uspořádání mari-
ánského sloupu byla v 19. století odstraněna kamenná balustráda s čtyřbokými kuželkami, nyní 
je nahrazena mladším železným oplocením. Sousoší bylo v minulosti několikrát opravováno, 
poslední celkové restaurování proběhlo v letech 1980 – 1981, v roce 1986 byla opravována 
ústřední socha Panny Marie, očištění sloupu a osazení chybějících svatozáří. V roce 2001 pro-
běhly udržovací práce a o rok později byla restaurována kamenná podesta včetně schodiště.

Vitrinku připravila
Zuzana Krchová
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JAN ŠINDLAR
Mistr turistiky, dlouholetý předseda Klubu českých turistů ve Vy-
sokém Mýtě, člen celostátní komise pro turistiku na kole Českého 
svazu tělesné výchovy a člen filmového kroužku ve Vysokém Mýtě, 
sběratel a milovník výtvarného umění
* 30. 12. 1918 ve Vysokém Mýtě
� 13. 3. 2003 ve Vysokém Mýtě

V prosinci  by oslavil 90. narozeniny vysokomýtský rodák Jan Šindlar. Jeho rodiči byli Božena 
a Jan Šindlarovi, otec pracoval jako okresní soudce ve Vysokém Mýtě. V dětství navštěvoval 
místní obecnou a měšťanskou školu. Střední školu studoval v letech 1938 – 1941, poté pokra-
čoval v Praze. Po vojně nastoupil v Praze do zaměstnání jako finanční úředník. V roce 1949 byl 
odtud ale nucen odejít, a to v rámci akce 75 tisíc úředníků do výroby. Vrátil se zpět do svého 
rodného města. Živil se tu jako pomocný dělník a později jako účetní firmy THZ.  Roku 1962 na-
stoupil do výpočetního střediska n. p. Karosa, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu 
v roce 1978. Od dětství byl veden k lásce k přírodě a sportu. Roku 1930 se společně se svým 
otcem stal členem Klubu českých turistů. Roku 1961 mu byl jako pátému v republice udělen 
titul mistr turistiky. Další ocenění na něho čekala v podobě zisku I. výkonnostní třídy v turistice, 
bronzového a stříbrného odznaku  ve vysokohorské turistice aj. Účastnil se mnoha zahraničních 
vrcholových turistických akcí, mezi nimiž byl významný vysokohorský pobyt v rakouských Al-
pách v roce 1961. Této výpravy se zúčastnil společně s horolezci, jakým byl například významný 
český fotograf a horolezec Vilém Heckel. Jan Šindlar své bohaté sportovní zkušenosti předával 
i ostatním, a to v Českém svazu tělesné výchovy, jehož byl dobrovolným funkcionářem na kraj-
ském výboru v Pardubicích i Hradci Králové i v celostátním výboru v Praze. Za jeho činnost mu 
byla udělena Medaile za zásluhy o rozvoj čs. tělovýchovy a sportu a v roce 1988 pamětní me-
daile ke 100. výročí organizované turistiky. Další jeho velkou vášní byla jízda na  kole, zejména 
cyklokros, v 50. letech hrával i šachy. Jan Šindlar byl i zakládajícím členem vysokomýtského 
filmového kroužku. Vybíral pro něj vhodnou hudbu k pravidelně pořádaným měsíčníkům a ně-
kterým hraným i dokumentárním snímkům. Samozřejmě byl členem a funkcionářem i místního 
Klubu českých turistů, kde zůstal zapsán především jako organizátor nepřeberného množství 
výletů, procházek i zájezdů. Jan Šindlar zemřel 13. března 2003. Až po jeho smrti vyšlo najevo, 
že obdiv k přírodě nezůstával u něho zcela v rovině běžně chápané. Ve své poslední vůli odká-
zal vedle značné finanční částky  Městské galerii ve Vysokém Mýtě velkou sbírku krajinomaleb 
českých umělců 20. století, kterou programově vytvářel po celý svůj život. Mezi autory 34 kra-
jinomaleb velké výtvarné ceny najdeme vedle vysokomýtských malířů, které osobně znal (Jan 
Juška, Josef Kubizňák,  Václav Peřina, Alois Srnský), i vynikající české krajináře z první poloviny 
minulého století (Oldřich Blažíček, Ferdinand Engelmüller, František Kaván, Josef Ullman, Jan 
Honsa, Vlastimil Rada či dárcův synovec, Zdeněk Šindlar). Jan Šindlar se tak stal jedním z nej-
větších donátorů Městské galerie v její historii.

Medailon měsíce
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O poslední letošní rozhovor jsme požádali 
odcházejícího šéfredaktora Vysokomýtského 
zpravodaje a ředitele M-Klubu Josefa Mlíku. 

Pane řediteli, odcházíte do důchodu. V prosinci končíte nejen jako ředitel M-Klubu, ale i 
jako šéfredaktor našeho zpravodaje. Je vám to líto, nebo se už těšíte na tu spoustu vol-
ného času?
 
Poslední roky uběhly velmi rychle, hlavně připravované změny mě stály hodně psychických sil. 
Z tohoto pohledu mi to líto nebude. Určitě mi ale budou chybět spolupracovníci a kamarádi, 
různorodost práce. Mám ale mnoho nedodělaných věcí, které už několik let posouvám do dů-
chodu, až na ně budu mít čas. Zahradu, dům, chalupu a hlavně dvouletého vnuka, kterého chci 
naučit spoustu věcí, vztahu k přírodě, tak jako jsem to učil své dva syny.   

Co budete pro město dále dělat, jaké povinnosti vám zůstanou? 

Nejde o povinnosti, ale spíše o setrvačnost. Stejně jako dosud budu připravovat scénář slav-
nostního večera  s předáváním výročních cen a hlavně budu jako vedoucí organizačního štá-
bu připravovat XVII. ročník Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké 
Mýto. 

Vraťme se teď trochu nazpět. Čas se zastavit nedá, ale co naplat, jste už pamětník. Šéfoval 
jste čtyřem dosavadním ročníkům Vysokomýtského zpravodaje, ale stál jste i u vytváření 
Vysokomýtského kulturního zpravodaje v dobách dřívějších. Zavzpomínejte trochu…

Byl jsem členem redakční rady Vysokomýtského kulturního zpravodaje před rokem 1989. Ten 
vznikal trochu jiným způsobem než dnes. Šéfredaktor Jan Havel měl k dispozici řadu stálých 
dopisovatelů. Mezi nimi byli například učitelé Vratislav Horáček a Václav Nekvinda, historici 
František Hyksa a Radovan Dvořák a další. Hlavně díky jejich příspěvkům měl zpravodaj na 
svou dobu velmi dobrou úroveň.  Po revoluci vznikly Mejtoviny a později Trs, a tak se stalo, že 
Zpravodaj skončil. V Závodním klubu se vydával jakýsi kulturní přehled, který ale nesplňoval 
úplně naši představu. Chtěli jsme tam mít další pravidelné rubriky, zprávy z města, rozhovory, 
názory lidí. Jako předseda kulturní komise města a později i jako ředitel M-Klubu jsem spolu 
s několika spolupracovníky dal dohromady určitou kostru budoucího měsíčníku. Jednání o fi-
nancích nebyla jednoduchá, návrh obálky a celková grafická úprava také ne. Každý z návrhů 

Rozhovor měsíce
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měl své klady i zápory, během diskusí tehdy také vykrystalizovala podoba redakční rady. Nový 
Vysokomýtský zpravodaj byl na světě a obyvatelé Vysokého Mýta a okolí si 2. ledna 2005 mohli 
prolistovat a přečíst jeho první číslo. To, že při nákladu 3000 výtisků je už v prvním týdnu měsíce 
celý náklad rozebrán, svědčí o jeho oblíbenosti.
 

Zapsal jste se do povědomí několika generací Mejťáků nejen jako kulturní organizá-
tor a pedagog, ale i jako aktivní umělec, muzikant, zpěvák, herec a moderátor. To snad 
neopouštíte... 

Zase tak radikální řez to nebude. Chci pokračovat v pěveckém sboru Otakar, rád si zahraju na 
saxofon nebo si zazpívám s některou kapelou a nějaké to křoví na jevišti snad také zvládnu. 

Na kterou dobu svého života nejradši vzpomínáte? 

Když to vezmu od začátku, tak to byla studentská léta, první lásky a pak ta největší současná. 
V 60. letech spolupráce s tanečním orchestrem B klub, na začátku 70. let narození a první 
krůčky mých dvou synů a pak na začátku 80. let zapojení v experimentu Ministerstva školství, 
zaměřeného na třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na ZŠ Javornického ve spolupráci s 
tehdejší Lidovou školou umění se podařilo zpracovat a uvést do praxe metodický systém, který 
se později rozšířil do mnoha dalších měst celé republiky.

M-Klub, servisní kulturní organizace města Vysoké Mýto, končí s vaším odchodem. Byla 
nahrazena jinou organizací, společností s ručením omezeným s názvem Městský klub. Váš 
nástupce Zdeněk Pohorský mi před dvěma měsíci na tomto místě řekl, že se pokusí zlepšit 
fungování vysokomýtské kultury... Co byste mu na odchodu popřál? 

Konkrétní vizi, dostatek finančních prostředků, pochopení nadřízených a přízeň návštěvníků. 
Konkrétní vizi nový ředitel má a já mu přeji, aby se přenesl přes počáteční obtíže a podařilo se 
mu i to druhé a třetí. Potom se mu podaří i to čtvrté a pozvedne kulturní dění, jak je třeba - v 
tom nejširším spektru –  pro velké i malé, náročné i nenáročné, pro celé město i pro zájmové 
skupiny.

Vaší nástupkyní v roli šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje se stane od ledna 
ředitelka Městské knihovny Dáša Sabolčiková. Co poradíte jí? A co byste přál Vyso-
komýtskému zpravodaji? 

Celé redakční radě v čele s novou šéfredaktorkou přeji klidnou práci, hodně nápadů a kvalitní 
příspěvky. Můžu vám slíbit, že budu vaším nejpozornějším čtenářem.  

Pane šéfredaktore, děkuji vám za rozhovor. Jménem redakce Vysokomýtského zpravodaje 
vám děkuji i za příjemné chvíle spolupráce a přeji dlouhá léta na aktivním odpočinku.

Rozhovor vedl Pavel Chalupa
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Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje, že 
z rozhodnutí vedení města budou v pátek 
2. ledna 2009 budovy Městského úřadu 
uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Ladislava Pohorská, 
tajemnice MěÚ Vysoké Mýto

Vážení spoluobčané,

děkuji vám za účast v říjnových volbách 
do zastupitelstev krajů a osobně za množ-
ství preferenčních hlasů. Zároveň upřímně 
děkuji všem členům volebních komisí za  
jejich bezchybnou a pečlivou práci, kte-
rou přispěli k zdárnému průběhu voleb ve 
Vysokém Mýtě.
V našem městě si přišlo v deseti voleb-
ních okrscích zvolit své zastupitele do 
Pardubického kraje celkem 3 904 obča-
nů, což představuje 39,78 % oprávněných 
voličů. V kraji se o vaši pozornost uchá-
zelo 22 kandidátních listin. Nejvíce hlasů 
ve Vysokém Mýtě obdržela Česká strana 
sociálně demokratická - 34,54 %; Občanská 
demokratická strana 28,52 % hlasů, 
Koalice pro Pardubický kraj 15,74 % hlasů 
a Komunistická strana Čech a Moravy 
10,16 %. Ostatní strany nedostaly více než 
5 % hlasů, z nich nejvíce získala Strana 
zelených - 3,03 %. 
V příštích čtyřech letech bude zase-
dat v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 
Pardubického kraje 19 zastupitelů za 
Českou stranu sociálně demokratickou, 
11 za Občanskou demokratickou stranu, 
9 za Koalici pro Pardubický kraj a 6 za 
Komunistickou stranu Čech a Moravy. 
Členové zastupitelstva Pardubického kraje 
se sešli na svém ustavujícím jednání v sobo-
tu 15. listopadu a zvolili radu Pardubického 
kraje pro volební období 2008 - 2012. 
Sestavena je koalicí vítězné České strany 
sociálně demokratické (ČSSD) a Koalice pro 
Pardubický kraj (KPK). V radě kraje used-
nou hejtman Mgr. Radko Martínek (ČSSD), 
který bude zodpovědný  za všeobecný 
rozvoj kraje a evropské fondy, náměstek 
hejtmana Ing. Roman Línek (KPK) zod-
povědný za finance a majetek, náměstek 
hejtmana Jan Tichý (ČSSD) zodpovědný 
za dopravu, dopravní obslužnost a cestovní 
ruch, Ing. Jana Pernicová (ČSSD) zodpo-
vědná za školství, kulturu a památkovou 
péči,  Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) zod-
povědná za zdravotnictví, Ing. Václav Kroutil 
(ČSSD) zodpovědný za životní prostředí, 
zemědělství a venkov, Bc. Miloslav Macela 

Informace z Městského úřadu

Úplná znění usnesení RM č. 33/08 – 36/08 
jsou zveřejněna na internetových stránkách 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.
14. října rada města:
• schválila přijetí neinvestiční dotace z roz-
počtu Pardubického kraje na činnost a pro-
voz Informačního centra Vysoké Mýto ve výši 
54 627 Kč; 
• schválila uzavření smlouvy o nájmu pozem-
ků se společností TORO VM a. s., Vysoké 
Mýto a městem Vysoké Mýto na pozemky p. č. 
2450  ostatní plocha - ostatní komunikace a p. 
č. 2449 ostatní  plocha - ostatní komunikace v 
obci a k. ú. Vysoké Mýto z důvodů vybudování 
cyklostezky ke Šnakovu na části  jmenova-
ných pozemků; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty v 
ulicích V Peklovcích, Prokopa Velikého a  Hu-
sova na dobu určitou; 
• schválila smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vy-
soké Mýto, s. r. o. jako dodavatelem staveb-
ních akcí Rozšíření parkoviště v ulici Českých 
bratří před bytovými domy č. p. 742,  č. p. 747 
a  Úprava parkování před Českou poštou s. p. 
ve Vysokém Mýtě. 

Volby do zastupitelstev krajů 2008

Z jednání rady města

(KPK) zodpovědný za oblast sociální péče a 
neziskový sektor a neuvolnění členové rady 
JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) a Ing. Petr 
Šilar (KPK). Zastupitelstvo Pardubického 
kraje zvolilo také předsedy výborů. Dva 
z nich budou zastávat funkci uvolněného 
předsedy. Jsou jimi předseda kontrolního 
výboru Ing. Josef Janeček (ODS) a před-
seda finančního výboru Ing. Miroslav Krejčí 
(KSČM).
Přeji všem novým zastupitelům Pardubické-
ho kraje v jejich krajském vládnutí mnoho 
energie a úspěchů.

Ing. Martin Krejza, starosta 
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21. října rada města:
• jmenovala Ing. Dagmar  Sabolčikovou od 
1. 1. 2009 do funkce šéfredaktorky Vysokomýt-
ského zpravodaje; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého, Sv. Če-
cha,  Litomyšlská,  V Peklovcích, Čapkovská, 
Husova, Jiřího z Poděbrad a na náměstí Nadě-
je ve Vysokém Mýtě na dobu určitou. 

29. října rada města:
• schválila udělení dotací města Vysoké 
Mýto Oblastní charitě Červený Kostelec 
10 000 Kč na provoz Hospice Anežky České a 
3 000 Kč na provoz a rozvoj Domova sv. Jose-
fa v Žirči u Dvora Králové;   
• souhlasila s uzavřením dodatku ke smlou-
vě o zrekonstruování plastiky mezi městem 
Vysoké Mýto a  ak. soch. profesorem Ja-
roslavem Kolomazníkem, kterým se mění 
termín předání díla z data 15. 11. 2008 na 
31. 8. 2009. 

4. listopadu rada města:
• schválila smlouvu o dílo na realizaci plastiky 
Osamělý měsíc v prostoru fontány v Havlíčko-
vých sadech u ak. soch. Kláry Klose;
• schválila dodatek č. 1 mandátní smlouvy s 
firmou Stavební poradna, spol. s r. o., České 
Budějovice jako dodavatelem služeb na zajiš-
tění zadání a administrace veřejných zakázek 
podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci Opti-
malizace odpadového hospodářství ve městě 
Vysoké Mýto; 
• schválila přijetí příspěvku 400 000 Kč na ob-
novu nemovité kulturní památky – krucifixu u 
křižovatky Vanice - Knířov. Celkové náklady na 
obnovu budou 485 050 Kč;
• schválila přijetí příspěvku 191 000 Kč na 
obnovu nemovité kulturní památky - so-
chy sv. Vavřince. Celkové náklady budou 
299 750 Kč;
• schválila záměr realizovat projekt Regenera-
ce významných dřevin - Vysoké Mýto z Ope-
račního programu Životní prostředí, prioritní 
osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny v 
celkové výši 5 137 417 Kč, z toho dotace 90 %;  
• vzala na vědomí vypsání veřejné zakázky 
Optimalizace odpadového hospodářství ve 
Vysokém Mýtě - vybudování sběrných dvorů.
 

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na  přidělení  grantů z rozpočtu města pro 
rok 2009 na projekty v oblasti  kultury, 
pořádané pro město Vysoké Mýto

Granty jsou určeny občanských sdružením, 
příspěvkovým organizacím a dalším 
právnickým osobám. 

- organizace výuky společenských  tanců
- zajištění provozu  kina 
- zajištění provozu divadla
- vydávání Vysokomýtského zpravodaje
- provoz kinokavárny

Žádosti o granty je možno podávat do   
5. 12. 2008 do 12.00 hodin.
Žádosti se podávají na formuláři, který lze 
stáhnout z internetových stránek www.
vysoke-myto.cz (sekce aktuální informace 
občanům).
Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo zrušit 
vyhlášené grantové řízení kdykoliv i bez 
udání důvodu.
Žádosti přijímá odbor vnitřních věcí  MěÚ 
ve Vysokém Mýtě, B. Smetany  92, 566 32 
Vysoké Mýto

Ing. Martin Krejza,
starosta města

Vyhlášení druhého ročníku  soutěže

VYTŘÍDIT NÁPOJOVÝ KARTON 
SE VYPLATÍ

Od ledna do května příštího roku proběhne 
ve Vysokém Mýtě druhý ročník soutěže  ve 
sběru tetrapaků. Občané mohou odevzdávat 
na sběrném dvoře v Průmyslové ulici plné  
pytle sešlápnutých nápojových kartonů spolu 
s vyplněným soutěžním kuponem. Soutěžní 
kupony i oranžové pytle na tetrapak si mo-
hou vyzvednout na sběrných dvorech, Tech-
nických službách a v Informačním centru 
Městského úřadu. V červnu bude vylosováno 
deset výherců, kteří obdrží hodnotné ceny. 
Čím více plných oranžových pytlů odevzdáte,  
tím větší je vaše šance na výhru!

Odbor životního prostředí 
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM STROMŮ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ 2008

Tradiční Den stromů ve Vysokém Mýtě pro-
běhl 4. a 5. listopadu v Pivovarském sídlišti.  
Do výsadby stromů se zapojily  všechny zák-
ladní školy, mateřské školy, speciální škola, 
gymnázium a Centrum pro rodinu Kujebá-
ček. Výsadbou pásu 23 ks  okrasných slivoní  
a třešní podél  nově vzniklého parkoviště se 
zlepší životní prostředí v této části města. Od 
roku 2000, kdy byl Den stromů v České re-
publice vyhlášen, přibylo ve Vysokém Mýtě 
už na 200 nových stromů.

V obřadní síni Městského úřadu 
byli slavnostně uvítáni tito noví 
vysokomýtští občánkové:

25. 10. 
Jan Horáček, Petr František Horák, Anna 
Kočíková, Lucie Krejsová, Jakub Křivka, Ma-
tyáš Kytlic, Nikol Shánělová,  Anika Syrová, 
Matyáš Šlégr, Barbora Valentová, Nikola 
Vrátilová, Jakub Vyhnálek.

8. 11.  
Ondřej Adámek, Bára Bendová, Michaela 
Dudychová, Ondřej Glencner, Anna Jeníko-
vá, Jan Jiskra, Jáchym Legáth, Emma Maje-
rová, Michaela Mikulecká, Lucie Mládková, 
Lukáš Novotný, František Salamon, Edita 
Steinerová, Bohumil  Vaško.

PARKOVACÍ ZNÁMKY
Parkovací známky na rok 2009 jsou v prode-
ji od 1. prosince 2008 v Informačním centru  
Městského úřadu Vysoké Mýto v budově na 
náměstí Přemysla Otakara II. Ceny zůstávají 
stejné jako minulý rok: tedy pro fyzické oso-
by 500 Kč a pro právnické osoby a OSVČ 
1 500 Kč, a to bez ohledu na to, zda ve Vy-
sokém Mýtě bydlí či mají sídlo. Jediná změna 
v systému parkování vznikne vybudováním 
parkoviště před budovou pošty. Nebude tu 
platit stálá parkovací známka, ale parkování 
bude pouze krátkodobé, na stejném principu 
jako před Šemberovým divadlem (tedy 10 Kč 
za hodinu, minimálně 5 Kč za půl hodiny).

Město Vysoké Mýto a Městský klub Vysoké 
Mýto vás zvou na 

PŘEDVÁNOČNÍ 
ŘEMESLNÝ JARMARK
V sobotu 13. prosince od 9 do 16 hodin 
na nám. Přemysla Otakara II.
Doprovodný program: Trubadúr z Kornélia, 
loutková představení pro děti, ukázky řeme-
sel.

Foto: Aleš Felgr
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Pondělí 1. 12. v 19.00   
Úterý 2. 12. v 19.00
DĚTI  NOCI 
Režisérka Michaela Pavlátová ve svém dru-
hém celovečerním projektu vsadila na au-
tentičnost a na zajímavé prostředí pražské-
ho Karlína. V hlavních rolích Martha Issová 
a Jiří Mádl.
84 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 3. 12. v 19.00   

QUANTUM  OF  SOLACE
Nová americká bondovka. Pokračování str-
hujících dobrodružství Jamese Bonda z fil-
mu Casino Royale. V hlavní roli agenta 007 
Daniel Craig.
107 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Pátek 5. 12. v 19.00   

TROPICKÁ  BOUŘE
Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly 
na natáčení největšího a nejnákladnějšího 
válečného filmu všech dob, v němž Ameri-
čané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To 
je úvod k příběhu, který slibuje mimořádný 
zážitek pro fanoušky všech forem humoru.
107 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 10. 12. v 19.00   

OKO DRAVCE
Americký thriller producenta Stevena Spiel-
berga. Dva úplně obyčejní mladí Američané 
se kvůli jednomu telefonátu stanou součástí 
hry, která je nebezpečnější než ruská ruleta.
118 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino) Pátek 12. 12. v 17.30   

KOZÍ  PŘÍBĚH 
– POVĚSTI STARÉ PRAHY
První český celovečerní 3D animovaný film. 
Rodinná komedie se odehrává v české stře-
dověké metropoli, která je ještě plná straši-
del a rodících se legend…
80 min. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 16. 12. v 17.30   

VESMÍRNÍ  OPIČÁCI
Rodinná americká animovaná komedie. 
Hravé mimozemské dobrodružství se skvě-
lou animací. První člověk ve vesmíru byl 
Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední… 
Doufejme, že se vrátí!
81 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Středa 17. 12. v 19.00   

MAX  PAYNE
Akční thriller USA. Zbavit New York špíny 
není čistá práce. Max Payne je policajt, který 
neuznává pravidla hry, protože už nemá co 
ztratit. Vyšetřuje sérii vražd, které by mohly 
souviset se smrtí jeho ženy a dítěte…
100 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

V lednu 2009 uvidíte:
Absurdistan • Madagaskar 2 • Katyň • 
Poločas rozpadu • Hlídač č. 47 • Malé 
oslavy • Anglické jahody • Vy nám taky šéfe 
• Kdopak by se vlka bál • Zrcadla • Rallye 
smrti.
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Čtvrtek 18. prosince v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

TAKING OFF

Režie: Miloš Forman  
Scénář: Jean-Claude Carrière, Miloš For-
man, John Guare, Jon Klein 
Kamera: Miroslav Ondříček 
Hudba: Catherine Heriza, Kathy Bates

Hrají: Lynn Carlinová (Lynn Tyneová), Buck 
Henri (Larry Tyne), Linnea Heacocková (Je-
annie Tyneová), Georgia Engelová (Margot), 
Tony Harvey (Tony), Audra Lyndleyová (Ann 
Lockstonová), Paul Benedict (Ben Locks-
ton), Vincent Schiavelli (Schiavelli), David 
Gittler (Jamie), Rae Allenová (Mrs. Divito) aj.

Odchod Miloše Formana po srpnové invazi 
do Francie a posléze do Spojených států byl 
v prvních dvou letech vnímán na stránkách 
filmových periodik v tehdejším Českoslo-
vensku s nadějným očekáváním úspěchu 
jednoho z představitelů tzv. české nové vlny 
na mezinárodním kinematografickém poli. 
Proto byl do distribuce Formanův americký 
režijní debut zakoupen a krátký čas uváděn. 
S houstnoucí atmosférou husákovské nor-
malizace se film podařilo v tichosti z distri-
buční sítě stáhnout a uklidit na dlouhých 20 
let do trezorových schránek. Pouze několik 
sporadických a spikleneckých představení 
několika odvážlivců z filmových klubů, kteří 
film odněkud dokázali na unikátní a více-

Filmový klub méně utajované představení vytáhnout, ne-
chalo několika šťastlivcům poznat nesporné 
kvality filmu. Ty byly ostatně potvrzeny oce-
něním na MFF v Cannes v roce 1971 Velkou 
cenou poroty. Forman věděl, že si pro svůj 
debut v prostředí velikého filmového byz-
nysu hollywoodských produkčních společ-
ností nemůže dovolit velkolepou podívanou. 
Proto dokonale zužitkoval zkušenosti ze své 
filmařské praxe v podmínkách Českosloven-
ského filmu a se scenáristou Jeanem-Clau-
dem Carrièrem napsali jednoduchý příběh, 
s přispěním svého letitého kameramana 
Miroslava Ondříčka film zasadili do nená-
ročných dekorací za pár dolarů a obsadili 
jej z velké části neznámými herci případně 
neherci (osvědčená Formanova praxe už 
od dob filmu Konkurz). Povedlo se mu tak 
nevídaným způsobem zachytit atmosféru 
typického amerického domova se všemi 
dobovými atributy (spořádaný rodičovský 
pár, nekonformní dcera a její dlouhovlasý 
přítel, obecně rozšířený strach z nebezpečí 
drogové závislosti, prostředí Spolku Rodičů 
Toulavých Dětí, role psychoanalýzy v každo-
denním životě běžných Američanů apod.). 
Pro znalce Formanových dřívějších filmů je 
Taking Off zajímavý především podobností 
některých scén, nápaditě podobnou typo-
logií hlavních hrdinů a především skvěle 
vrstveným a dávkovaným humorem. Ko-
merční neúspěšnost filmu je možné vysvětlit 
mj. také tím, že kritické zrcadlo nastavené 
obyčejným Američanům příliš ostře zobrazi-
lo jejich tvář. Pokud se však divák dokáže 
povznést nad sžíravě satirický tón Forma-
nova filmu, dostane se mu skvělé odměny, 
humor pořádně dráždící bránice. Co lepšího 
bychom si mohli na sklonku roku přát?

Hezké Vánoce 
a krásný nový filmový rok  přeje

Jan Schejbal
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Čtvrtek 11. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ  KONCERT 
orchestru Václava Hybše, jeho sólistů a hostů.

Hlavním hostem je zpěvák, skladatel, herec a 
majitel agentury Milan Drobný. Jeho vystou-
pení doplní zpěváci z řad mladé generace: 
Irena Kousalová a Lenka Šlaisová, vynikající 
zpěvačky vystupující v různých muzikálech a 
Jan Smigmator, čerstvý absolvent konzerva-
toře, který účinkoval v muzikálech Golem a 
Jack Rozparovač. Ten bude nejen zpívat, ale 
celý program i moderovat. Hudebním hos-
tem bude skvělá houslistka Hana Hložková, 
v současné době studující v Paříži.

Vstupné: 250,  240,  230 Kč.
Předprodej od čtvrtka 20. 11. v Informačním 
centru Městského úřadu. 

Pondělí 15. 12. v 19.30
5. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav 

Guy de Maupassant:
MILÁČEK
Paříž konce 19. století je sladkou dobou 
nevázané zábavy, kabaretů na Montmartru, 
absintu a barových tanečnic. Současně je 
toto svobodomyslné fin de siècle doupětem 
nevěry, intrik, kariérismu, špinavé politiky, 
touhy po moci, cesty nahoru přes ložnice 
bankéřů. Úspěšný je ten, kdo se dokáže zba-
vit svědomí. Pouze ten má právo nazývat se 
Miláčkem. Komu zbyly morální zásady, nemá 
šanci. Připomíná vám to něco? Přijďte absol-
vovat jednu lekci kurzu cesty nahoru s Pet-
rem Mikyskou v hlavní roli Miláčka Georgese 
Duroye. 

Režie: Pavel Khek.
Vstupné:  240,  220, 200 Kč.
Předprodej zbylých vstupenek od 2. 12. v In-
formačním centru Městského úřadu.
 

Divadlo
Šemberovo divadlo

Nabídka  předplatného na jaro 2009:

Úterý 27. 1.
Alejandro Casona: 

JITŘNÍ  PANÍ
Východočeské divadlo Pardubice

Pondělí 23. 2.
Ray Cooney: 

1+2=6 (JEDEN A DVĚ JE ŠEST) 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Čtvrtek 26. 3.
John Steinbeck: 

O MYŠÍCH A LIDECH
Městské divadlo Mladá Boleslav

Úterý 28. 4.
Arnošt Goldflam: 

DÁMSKÁ ŠATNA
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Pondělí 25. 5. 
Sean O´Casey: 

PENZION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
 
Předplatné zakoupíte v kanceláři Městského 
klubu, současným předplatitelům jsou jejich 
místa rezervována do čtvrtka 15. ledna 2009 
a uzávěrka pro ostatní zájemce jarní sezóny 
2009 bude ve čtvrtek 22. ledna 2009. Bliž-
ší informace v kanceláři Městského klubu,
tel. 465 420 420.
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Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto, o. s. ve 
spolupráci se žáky základní školy Javornic-
kého se opět po roce vrací k vánoční témati-
ce a uvádí českou vánoční divadelní hru 

NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA
(BETLÉMSKÁ HVĚZDA)

Šemberovo Divadlo
v pondělí 8. prosince od 19.30 hod.

Volné zpracovaní biblického příběhu o naro-
zení Ježíška, s množstvím pěkných písní a 
nejkrásnějších českých koled, které navodí 
pravou vánoční náladu a pohodu.  
Podle starých rukopisů a lidových diva-
delních her sestavil Josef Víšo.

Hudbu a zpěvy nacvičila a orchestr se sborem 
řídí: PaedDr. Hana Chalupníková 
Scéna: Viktor Čáp a Zdeněk Culka
Líčení: Martina a Josef Pávkovi
Inspice a kostýmy: Marie Jiskrová 
Nápověda: Marcela Vaňásková
Režie: Josef Víšo

Osoby a obsazení:
Vopovědník ............................. Michaela  Kotrbová
Maria ..............................................Kamila Šťastná
Josef ............................... RNDr. Vladislav Steinfeld  
Anděl .......................................... Kristýna Dušková
Čert ................................................. Anton Nechala             
Smrt ................................................. Petra Vtípilová
Král Herodes ........................................Petr Stráník
Login .........................................Richard Matoušek  
Varták 1 ...................................... Ing. Pavel  Pešek 
Varták 2 ..................... Jan Hurák, Václav  Morávek
Král Kašpar .................................... Bohuslav Fencl
Král Melichar .............................Miroslav Bezdíček
Král Baltazar ..................................... Petr Klofanda
Pastýř Bartoš ....................................Zdeněk Culka
Pastýř Matouš .......................................Petr Ryška
Pastýř Klíma ...........................................Josef Víšo
Žid s handlem ..................................... Karel  Fenik
Žena Ráchel ................................ Jana Navrátilová 
Žid Majir .................................... Vladimír  Martinek
Žena Sára ......................................Jitka Sehnalová
Zákoník 1 ............................................. Karel Jiskra
Zákoník 2 ............................................... Viktor Čáp
Sousedka první .............................Jitka Sehnalová
Soused druhý ............................. Vladimír Martinek
Soused třetí ......................................... Karel Jiskra
Soused čtvrtý ..................................... Milan Dostál
Sousedka pátá ................................ Petra Vtípilová
Žena Alžběta .................................Lucie  Lipenská
Pastuškové – zpěv sólo .....................Jeník Svatoš
Pážata ...........................................Tereza Ryšková, 
 Vladěna  Ryšková, Veronika Stará

Andílci ............................................ Bětka Hronová,  
 Kristýnka Hronová
Čertíci .................................................Ládík Ryška, 
 Jeník Svatoš

Dívčí pěvecký sbor: 
Lada Eliášová, Jana Řezáčová, Katka Dykasto-
vá, Denisa Macáková, Petra Doubková, Barbora 
Fuksová, Linda Dimová, Hana Lorencová, Tereza 
Havlíková, Marcela Posltová, Ilona Kulhavá, Lucie 
Pešková, Martina Mlejnková, Pavla Provazníková.

Orchestr: 
Hana Svatošová, Katka Dykastová – klávesy, Anič-
ka Michalcová – flétna,  Anežka Souš ková – hous-
le, Tereza Havlíková – klarinet.

Vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek v IC 
Vysoké Mýto od 26. listopadu. 

Představení vzniklo za podpory města 
Vysoké Mýto
www.divadelnispoleksembera.wz.cz.

ČESKÉ VÁNOČNÍ HRY
Hry vánoční navazují na středověkou tradici, 
jež ožila v druhé polovině 16. století vlivem 
řádových bratrstev. Dosvědčují to množící 
se zprávy i celý český text vánoční hry – Ko-
medie o narození Krista Pána od Jana Tobei-
desa Bitešského. Na ni navazuje Kocmán-
kův Actus pobožný o narození Syna Božího. 
Představuje přechodný útvar mezi hrou cír-
kevní, vázanou liturgickou osnovou, a poz-
dějšími lidovými vánočními hrami.Ve Vyso-
kém Mýtě se vánoční i ostatní náboženské 
hry hrály již v 17. a 18. století při církevních 
slavnostech a svátcích. Konání těchto her 
potvrzují některé životopisné studie význam-
ných rodáků, např. vysokomýtského kněze 
a spisovatele Jana Javornického (1785 
– 1847). Sám Javornický jako mladý student 
hrál divadlo velmi dovedně. Hry o svatých 
tvořily podstatnou část repertoáru jezuitské-
ho divadla a měly rozhodující vliv na lidovou 
tvorbu. V novodobé historii vysokomýtské-
ho ochotnického divadla je zaznamenáno 
několik vánočních her, sehraných místními 
divadelními spolky: 
leden 1897 – J. Baar – J. Soukup: Mladí 
pastýři betlémští - žáci školy.
prosinec 1922 – Dětské divadlo k Vánocům 
– Církev československá, režie Antonín Vá-
niš.

Divadelní spolek Šembera 
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TANEČNÍ ODPOLEDNE
V novém roce 2009 jsou taneční odpoled-
ne pro starší a střední generaci napláno-
vána na tyto neděle: 25. ledna, 22. února, 
22. března, 26. dubna, 17. května a 14. 
června.

Kurzy
Na  školní rok 2008/2009 přijímáme i nadále 
přihlášky do následujících kurzů: 

JAZYKOVÉ 
angličtina, němčina, francouzština
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé.  
Výuka probíhá 1 x týdně 2 vyučovací hodi-
ny.

- Angličtina pro děti ve věku 3 – 15 let
Kurz  pořádá 1 x týdně  Jazyková a sportov-
ní miniškola Choceň.

PALIČKOVÁNÍ KRAJEK 
Určeno pro začátečníky i pokročilé.
Výuka  1x týdně v odpoledních hodinách.

MAŽORETKY
Pro dívky od 5 do 10 let. 

Přihlášky a bližší informace v kanceláři Měst-
ského klubu, tel. 465 420 420.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ 
PRO MLÁDEŽ 
Kurz je určen pro mladé taneční páry, které 
již absolvovaly kurz základní. Bude probíhat 
vždy v pátek v celkem 5 vyučovacích lekcích  
od ledna do března 2009.  
Cena:  500 Kč za osobu.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Pátek   5. 12. - věneček
Sobota  6. 12. - věneček

prosinec 1930 – J. O. Hradčanský, hudba 
J. A. Nademlejnský: Za hvězdou betlémskou 
– Divadelní spolek Šembera - režie Antonín 
Vániš.
prosinec 1969 – J. Kopecký, M. Balling: 
Komedie o hvězdě – Divadelní soubor ZK 
Karosa, režie Josef Mlejnek.
prosinec 1992 – J. Kopecký, M. Balling: 
Betlémská hvězda - Divadelní soubor M-Klu-
bu ve spolupráci se žáky ZUŠ + Divadelní 
soubor ZD Příluka – režie Josef Mlejnek.
prosinec 2007 – J. Víšo: Betlémská hvězda 
– Divadelní spolek Šembera ve spoluprácí 
se ZŠ Javornického – režie Josef Víšo.
 

Josef Víšo

MĚSTSKÝ KLUB

uvádí pohádku Petra Slunečka

KDYŽ  PÁNBŮH  
SE  SVATÝM PETREM  
CHODILI PO ZEMI

Neděle 21. prosince ve 14.00 a 16.00 hodin

Hraje soubor Loutkového divadla Srdíčko o. s.
Miroslav Bezdíček, Milan Dostál, Karel Fe-
nik, Zdena Hanáková, Jan Havel, Karel 
Jiskra, Marie Jiskrová,  Josef Kymr, Ondřej 
Pavlíček, Jindra Pokorná, Zdeněk Prachař, 
Iveta Prachařová, Petr Ryška, Petr Stráník, 
Marie Švadlenová, Marcela Vaňásková a Pe-
tra Vtípilová.
Režie: Marie Švadlenová
Výprava: Karel Jiskra
Hudba: Petr Klofanda
Světlo a zvuk: Milan Dostál
Inspice: Marcela Vaňásková
Vstupné: 30 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 15. 12. 
do 19. 12. nebo v divadle Srdíčko  21. 12. 
od 13.30 hodin. 
Představení vzniklo za podpory 
Iveco Czech Republic a. s. a 
města Vysoké Mýto.

Loutkové divadlo Srdíčko
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VÝSTAVA  
PALIČKOVANÝCH  KRAJEK
Kurz paličkování krajek pod vedením Ivy 
Vanžurové pořádá v malém sále Městského 
klubu předvánoční výstavu.     
Středa      3. 12.      13-19 hod.
Čtvrtek    4. 12.     13-20 hod.
Pátek       5. 12.      13-17 hod.
Sobota     6. 12.      13-17 hod.
Neděle     7. 12.      13-17 hod.
Pondělí    8. 12.       13-17 hod.
Úterý       9. 12.      13-17 hod.
Středa    10. 12.       13-17 hod.
Ve středu 3. 12. (16-19 hod.) a ve čtvrtek 
(17-20 hod.) se můžete podívat, jak krajka 
vzniká.
Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ BESÍDKA
Ve středu 17. 12. v 16.00 hod. se v Měst-
ském klubu uskuteční hudební besídka žáků 
klavírního, kytarového a flétnového kurzu 
Mgr. Zdeňky Vedralové.

Klub NA MEJTĚ, který vznikl v 
prostorách bývalého kinosálu 
M-Klubu je od 4. 11. úspěšně v 
provozu. Jste srdečně zváni.

Foto Lucie Šedové 
z koncertu Sunset BLVD
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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

10. 12. v 16 hodin
PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE 
S PÍSNIČKOU
Vystoupení občanského sdružení Berenika

Výstavy

Oddělení pro dospělé čtenáře
ZUZANA TEISLEROVÁ (JOKEŠOVÁ)
OTEVŘENÍ PRAVÉ 
MOZKOVÉ HEMISFÉRY
Výstava obrazů potrvá do 31. 12.

Vestibul Městské knihovny
BERENIKA
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

Děkujeme klientům občanského sdružení 
Berenika, kteří nám pomohli dotvořit atmos-
féru Vánoc svými výrobky ve všech pros-
torách Městské knihovny.

Městská knihovna Vážení čtenáři, od 24. 12. 2008  do 2. 1. 
2009 bude Městská knihovna uzavřena. 
Děkujeme za pochopení.

NOVINKY 
Naučná literatura
Codex Gigas: Ďáblova bible
Jan Rybář: Válečníci, teroristé a jiní šílenci
Jeremy Flack: Aerolinie světa a jejich letadla
James A. Michener: Most ke svobodě
Dana Čermáková: Popelka Libuše 
Šafránková

Beletrie
Sandra Brownová: Adamův pád
Nicholas Sparks: Noci v Rodanthe
Doris Lessingová: Puklina
Michal Viewegh: Román pro muže
Jan Antonín Baťa: Těžké časy

Literatura pro děti a mládež
Jan Šula: Co na Řípu ještě nevěděli IV.
Ivona Březinová: Kozí příběh
Thomas Brezina: Dotek anděla
Jaroslav Němeček: Úžasné příběhy 
Čtyřlístku
Gaston, chlapeček, který se pořád ptal

Novinky – CD
Tomáš Halík: Vánoce a velikonoce v úvahách 
Tomáše Halíka
Boni Pueri: Nejkrásnější koledy
Josef Fousek: Nejkrásnější české Vánoce s 
Josefem Fouskem
Alicia Keys: As/Am

Zvukové knihy
Jean Marshová: Salon Eliott
Erich Segal: Love Story

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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16. 11. – 19. 12. 
JIŘÍ ZEJFART
V neděli 16. listopadu byla ve Výstavní síni 
Jana Jušky v Městské galerii otevřena výstava 
evangelického duchovního, malíře, grafika a 
řezbáře Jiřího Zejfarta. Slavnostní vernisáže 
se účastnil sám autor v doprovodu rodiny a 
za přítomnosti četných vysokomýtských přá-
tel. Akce se konala u příležitosti oslavy uměl-
cova životního jubilea, 80. narozenin. Výsta-
vu připravila Městská galerie Vysoké Mýto ve 
spolupráci s autorem, Informačním centrem 
v Kolovratech, obcí Uhříněves a 10 soukro-
mými půjčiteli z Vysokého Mýta, kterým patří 
velký dík za laskavé zapůjčení vystavených 
děl. Na výstavě je možnost zhlédnout přes 
70 uměleckých děl, od kreseb k akvarelům, 
dřevořezům a barevným linorytům. Některé 
z nich jsou prodejné.

Jiří Zejfart: Obrazy 
16. 11. – 19. 12., denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 17 hod.

 

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

Panorama města s Choceňskou věží, 
barevný linoryt, 1986

Jiří Zejfart na vernisáži své výstavy 
v Městské galerii 16. listopadu 2008

Foto: Ivan Hudeček

Na náměstí Otamara Vaňorného, 
barevný linoryt, 1985
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VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU
8. - 12. prosince 

Pondělí 8. 12.  
Tepané šperky, výrobky z mědi
ukázka výroby a prodej, p. Uhlíř

Ruční výroba 
a prodej voskových svící 
p. Řádek

Úterý 9.12.   

Výroba a prodej adventních 
věnců a vánočních dekorací 
SOU Chroustovice

Výroba a prodej předmětů 
z vizovického těsta
pí. Tschöpová
Středa 10.12.
 

Ukázka výroby patchworku 
spojená s prodejem výrobků 
pí. Franková a pí. Smékalová

Čtvrtek 11.12. 
Ukázka paličkování 
výstava a prodej paličkovaných výrobků a 
malovaného hedvábí, 
pí Vanžurová s doprovodem

Pátek 12.12.  
Výstava a prodej vánočních 
dekorací
Berenika Vysoké Mýto
Ukázka malování a prodej vánočních ozdob, 
VM Fyto Vysoké Mýto.

Vánoční jarmark se koná v přednáškové 
místnosti vysokomýtského muzea vždy od 
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Ve čtvrtek a v pátek program končí již v 
16.00.

MEDVĚDÍ VÁNOCE
30. listopadu – 31. prosince 
Snad každý měl někdy svého plyšového 
medvídka. I když je tato hračka poměrně 
mladá – vznikla teprve na konci 19. století, 
získala si mnoho příznivců, obdivovatelů a 
sběratelů po celém světě.
V době adventní a vánoční můžete v muzeu 
potkat velmi pestrou medvědí směs. Med-
vídci staří i noví, chlupatí, opelichaní, mě-
koučcí i klouboví a možná i vaši staří známí 
na vás čekají!

K výstavě pořádáme od 14.00 tvořivé díl-
ny pro veřejnost:

Úterý 2. prosince 

Výroba dárkového papíru 
s medvědími motivy

Čtvrtek 4. prosince 

Točení svíček z včelího vosku

Úterý 16. prosince 

Šití voňavých medvídků

Čtvrtek 18. prosince 

Vázání dárkové knížky
Vstupné: 20 Kč
Dílny dle výběru nabízíme v dopoledních 
hodinách i školám. Podrobnější informace 
na: horakova@muzeum.myto.cz nebo na: 
465 422 850.

Regionální muzeum
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Vánoce na Vraclavi

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
V BUDOVĚ LÁZNÍ
Každý adventní víkend počínaje 29. listopa-
dem můžete navštívit tradiční výstavu betlé-
mů v Barokním areálu na Vraclavi.
Otevřeno o víkendech:
29. 11. a 30. 12., 6. a 7. 12., 13. a 14. 12., 
20. a 21. 12. 
9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00

VÁNOČNÍ KONCERT 
A ŽIVÝ BETLÉM 
V KOSTELE SV. MIKULÁŠE 
NA VRACLAVI
21. prosince od 16.00
Jako každý rok pořádáme v Barokním areá-
lu oblíbený vánoční koncert, který je násle-
dován živým betlémem. Letos vám zahraje 
Dubia Fortuna, soubor, který se specializuje 
na středověkou, renesanční a barokní hud-
bu.

Přednáška

3. prosince v 18.00, přednášková místnost 
muzea

30. ZÁŘÍ 1938
Přednáška z cyklu Rok osm  
Vstupné 20 Kč.
Přednáškový cyklus Ve znamení osmiček, 
věnovaný zásadním událostem v Česko-
slovensku v letech končících osmičkou, 
pokračuje přednáškou o mnichovském dik-
tátu v roce 1938. Přednášet bude známý a 
neúnavný popularizátor historie prof. Robert 
Kvaček, jeden z největších českých odbor-
níků na meziválečné období a dobu 2. svě-
tové války.

Oznamujeme váženým návštěvníkům, že 
byla otevřena nová expozice ve dvoře mu-
zea věnovaná firmě Carrosserie Sodomka. 
Zde lze zhlédnout i unikátní vůz Aero 50 Dy-
namik, jakož i jiné zajímavosti. Zároveň se 
omlouváme za dlouhodobé uzavření stálé 
expozice v patře. V současné době probíhá 
její přestavba a renovace. 
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Porovnání stavebních změn mlýna po jeho 
modernizaci v období mezi světovými vál-
kami nabízí druhý snímek pocházející asi 
z roku 1938. Nejenže vodní kola nahradila 
turbína (vpravo přibyl turbínový domek), ale 
mlýnice je vyšší o další podlaží, takže starší 
valbovou střechu nahradila nízká střecha 
sedlová. Autorem fotografie je z regionální-
ho hlediska neméně významný místní foto-
graf Jan Popelka.
Co se ovšem v průběhu let nezměnilo, je pil-
nice v pravé části obou snímků.

Radim Urbánek, 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

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

FOTOGRAFIE 
PANSKÉHO MLÝNA 
ČP. 78 VE VYSOKÉM MÝTĚ
Paměť starých fotografií oceníme zejména 
tehdy, kdy vzpomínky pamětníků už pomoci 
nemohou. I proto si představme tentokrát 
předměty měsíce dva.
K nejrychlejším změnám, které lidská pa-
měť rychle zapomíná, dochází v případech, 
kde je nutná častá modernizace, což platí 
o technických stavbách dvojnásob. Z nich 
patří ve venkovském prostředí k nejzajíma-
vějším nepochybně mlýny. Nejenže se jed-
nalo o nejpočetnější technické stavby (před 
II. světovou válkou jich v Čechách pracovalo 
více než 7 000), ale mají své kouzlo z mno-
ha důvodů. V interiéru klapaly nebo vrčely 
stroje, jejichž obsluze rozuměla jen mlýnská 
chasa, pan otec patřil k nejvzdělanějším a 
nejváženějším osobnostem a s mírnou nad-
sázkou zmiňme, že vodníků se u mlýnů báli 
i dospělí…

První snímek pochází snad ještě ze 70. let 
19. století a zachycuje starší podobu více-
podlažního mlýna s již osazeným tzv. umě-
leckým složením (složitější mlýnské složení 
s továrně vyráběnými stroji). Ostatně toto 
označení můžeme číst i na firemním štítu: 
„Prodej mlýnských výrobků uměleckého 
mlýna J. Kašpara.“ 
Fotografii pořídil významný český fotograf 
Ferdinand A. Brožek, který kromě Brna, Jih-
lavy, Jičína a Turnova působil nejpozději od 
roku 1870 také ve Vysokém Mýtě.

Předmět měsíce

22



Školy

Chystáme pro vás:
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 
PROSINCOVÉ SETKÁNÍ 
PŘEDŠKOLÁKŮ SE ŠKOLÁKY 

18. 1. 2009 

KARNEVAL
Lednové skotačení a den otevřených dveří 
pro rodiče předškoláků 

6. 2. a 7. 2. 2009 

ZÁPIS BUDOUCÍCH  PRVŇÁČKŮ

Těšíme se na vás.

ZŠ JIRÁSKOVA

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝLETĚ

18. 10. v 8.18 hod. se vydala skupina 54 
malých horolezců ze školní družiny při ZŠ 
Javornického pokořit vrchol hory Káčub 
(Bučák, 315 m. n. m.). Za doprovodu le-
gendárního horolezce Čudamana se všem 
podařilo dobýt vrcholu, a tak se mohli vydat 

ZŠ JAVORNICKÉHO

za dalším dobrodružstvím. Z nitra velehor 
se skupina přesunula ohřát do Chocně, do 
světa magických a magnetických staveb v 
Geomagu. Když se slunce dostalo nejvýše, 
všem bylo jasné, že to chce opět čerstvý 
vzduch někde v přírodě a s něčím extra. Dvě 
stě koní autobusu pod sedadly vystřídali v 
obci Nořín za dva koně živé. Všichni malí hr-
dinové si tak vyzkoušeli pohled na svět ze 
sedla jednoho poníka a hříběte. Není tajem-
stvím, že okolí tamějších lesů je vyhlášeno 
výskytem vzácného druhu koně Zlatopega-
se. A tak se na závěr vydala celá skupina po 
jeho stopách ze zlatých podkov, na jejichž 
konci se nacházel kouzelný strom s podko-
vami čokoládovými!
Těšte se, další výlet se už připravuje!!
... a možná přijde i Čudaman!
 Kolektiv ŠD

VÁNOČNÍ JARMARK
nově v budově 2. stupně ZŠ Javornického
10. 12. od 10.00  do 17.00 hod.
Udělejte radost sobě i svým známým, přijďte 
si vybrat vánoční dáreček!

Nabízíme: 
vánoční dekorace, svícny, přání,
vánoční dílny (vánoční ozdoby, svíčky, li-
noryt). 
Každou hodinu vánoční zpívání a tance.
Vánoční bar s překvapením a občerstvením.
Živá zvířátka!

85. VÝROČÍ  SPECIÁLNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Říjen byl pro naši školu velmi výjimečným 
měsícem. Slavili jsme totiž 15. výročí, kdy 
se škola přestěhovala do stávající budovy, 
a 85. výročí založení naší školy ve Vysokém 
Mýtě. Tenkrát před 85 lety se jmenovala Po-
mocná škola, potom Zvláštní škola a nyní 
máme název Speciální základní škola. 
V pátek 3. října jsme nepracovali klasicky ve 
třídách, ale účastnili jsme se dílniček, které 
si pro nás učitelé připravili – v dílně Pata a 
Mata, ve výtvarné dílně a v tělocvičně. Navíc 
jsme měli různá vystoupení, protože od rána 

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

23



se tu dveře netrhly. Chodila sem návštěva za 
návštěvou. Žáci rehabilitačních tříd bubno-
vali na bubínky, prvostupňoví žáci nacvičili 
několik písniček a říkanek a pohádku Bou-
do, budko. Žáci 6. a 7. třídy  spolu s žáky 
4. třídy nacvičili operku Budulínek. Žáci 8. a 
9. třídy si připravili komponovaný program z 
historie i současnosti naší školy. Kromě toho 
jsme vystavovali naše výrobky a promítali fo-
tografie a video ze života naší školy. Některé 
maminky pomohly s přípravou pohoštění 
pro hosty. A těch bylo opravdu hodně. Přišel 
nás pozdravit starosta Vysokého Mýta Mar-
tin Krejza, místostarosta František Jiraský, 
další pracovníci Městského úřadu Vysoké 
Mýto, ale i dvě pracovnice Krajského úřadu 
v Pardubicích, přijeli ředitelé a ředitelky škol, 
téměř všichni učitelé ZŠ praktické Česká 
Třebová, naši bývalí učitelé, žáci ZŠ Jirásko-
va a mnoho dalších hostů. Mezi nejvzácnější 
hosty patřilo i pět učitelů ze Speciální školy v 
německém Korbachu, s níž nás váže již pat-
náctileté přátelství.

Pozvánka na školní 
akademii
Přiblížil se konec roku 
2008. Nastává čas před-
vánoční, který je pro nás 
pro všechny vždy plný 
mimořádných zážitků. Je 
to doba naplněná dojmy i 

pocity, na které se dost často nedostává v 
ostatních měsících roku. Někteří se těšíme 
na přicházející zimu, protože nám dovolí 
lyžovat, sáňkovat a konat další činnosti, při 
kterých dýcháme nádherně promrzlou nála-
du zasněžených hor. Někteří se na sníh těší-

GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO

me třeba jen proto, že nás baví odhrabávat 
sníh z chodníků před našimi domovy nebo 
seškrabávat led z našich motorizovaných 
miláčků. Někdo má zimu rád, protože si 
může zatopit, někdo zase pro brzké stmí-
vání, které nás častěji vyzve k posezení u 
rodinného krbu nebo u jiných topných zaří-
zení. A někdo má zimu rád prostě proto, že 
už nastala a protože se blíží jaro...
Do tohoto krásného, a snad i zasněženého 
času přichází studenti Gymnázia Vysoké 
Mýto se svojí tradiční Školní akademií. Tato 
vždy mimořádně úspěšná kulturní událost 
se odehraje na půdě Šemberova divadla 
ve čtvrtek 4. prosince. Od 10 do 12 hodin 
předvedou múzou políbení studenti své 
jevištní kreace spolužákům a od 16 do 18 
hodin se stejné potěchy dočká široká ve-
řejnost nejen rodičovská. Jménem studen-
tů gymnázia si vás tedy dovoluji pozvat na 
veřejné představení Školní akademie 2008, 
které si rozhodně zaslouží důstojnou divác-
kou kulisu. Maminky, tatínkové, babičky, dě-
dečkové, sourozenci, známí, přátelé nebo 
sousedé, přijďte povzbudit účinkující v ro-
lích, ve kterých jste je třeba ještě neviděli. 
Pro diváky bude otevřeno od 15.30 hodin, 
vstupné bude toliko dobrovolné. Přeji nám 
všem krásný a klidný závěr roku 2008, hod-
ně radosti a štěstí.

Mgr. Martin Valášek, 
ředitel gymnázia Vysoké Mýto

PROJEKT MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE ŠKOL   
NECHME DŘEVO POMÁHAT

V polovině září letošního roku se uskutečni-
lo tradiční setkání žáků Integrované střední 
školy technické Vysoké Mýto se žáky ně-
mecké partnerské školy Berufliche Schulen 
Korbach. 
Hlavní náplní projektu „Nechme dřevo po-
máhat“ se stala výroba dřevěných učebních 
pomůcek pro handicapovanou mládež obou 
zúčastněných měst, na které se podílelo 
celkem 36 žáků a žákyň obou škol. Pracov-
ní činnost spočívala zejména v povrchové 

Integrovaná střední škola technická 
Vysoké Mýto
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úpravě připravených dřevěných polotovarů 
a celkovém sestavení učebních pomůcek. 
Pro takto vyrobené dřevěné stavebnice zho-
tovili žáci rovněž ochranné obaly v podobě 
vkusně vypadajících kartónových krabic.
Ihned v úvodu projektu žáci navštívili Spe-
ciální školu ve Vysokém Mýtě, kde se se-
známili s postiženou mládeží, které měl být 
výsledek projektu určen. Žáci tak získali 
povědomí o problematice integrace, vzdě-
lávání a každodenního života postižených 
spoluobčanů. V posledním dnu setkání pře-
dali účastníci projektu šest finálních výrobků 
žákům Speciální školy, kteří nijak neskrývali 
radost z obdržených hraček, které budou 
sloužit pro účely výchovně-vzdělávacího 
procesu (např. zlepšování jemné motori-
ky apod.) Stejný počet pomůcek si odvezli 
s sebou žáci z Korbachu, kteří je předají v 
tamní škole pro postiženou mládež.
Počasí společnému setkání příliš nepřálo, 
ale i tak strávili žáci obou partnerských škol 
příjemné pracovní i odpočinkové chvíle v 
areálu kempu v Borové u Poličky či ve Vy-
sokém Mýtě. V rámci projektu byl připraven 
také doprovodný program ke kulturnímu a 
sportovnímu vyžití, při kterém měli žáci mož-
nost zdokonalovat své jazykové schopnosti, 
prohlubovat nově navázaná přátelství a po-
znávat styl života mladých lidí v jiné zemi.
Akce se uskutečnila také za podpory Měs-
ta Vysoké Mýto. Účastníkům projektu se 
dostalo oficiálního přijetí starostou města 
Martinem Krejzou. Všem, kteří se nějakým 
způsobem podíleli na úspěšném průběhu 
celého setkání, patří velký dík. V příštím 
školním roce zamíří k dalšímu pokračování 
spolupráce žáci Integrované střední školy 
technické do německého Korbachu.

Základní umělecká škola zve na:

VYSTOUPENÍ PRO ŽÁKY 
A JEJICH RODIČE 
3. 12. v 16.00 hodin 
v koncertním sále školy.

VÁNOČNÍ KONCERT 
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
11. 12. v 8.30 a v 10.00 hod. 
v koncertním sále školy.

ADVENTNÍ KONCERT 
V CHRÁMU SV. VAVŘINCE 
14. 12. v 16.00

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
16. 12. v 17.00 hod. 
v koncertním sále školy.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU 
v budově školy, a sice v půdních prosto-
rách!
Návštěva po domluvě v učebně výtvarného 
oboru v době výuky.

Pátek 26. 12. v 17 hodin, Šemberovo di-
vadlo

Církev bratrská zve na 
8. ročník tradičního 

VÁNOČNÍHO KONCERTU 
„KE TVÉ SLÁVĚ“ 

Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Základní umělecká škola

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
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Dětský pěvecký sbor Rubínek 
ZUŠ Vysoké Mýto 

Úterý 9. prosince  v 17.00
ADVENTNÍ KONCERT
sbor církve českobratrské evangelické ve 
Vysokém Mýtě
Účinkuje: dětský pěvecký sbor Rubínek 
ZUŠ Vysoké Mýto.
Sbormistr Pavel Zerzán.

Čtvrtek 11. prosince  v 18.00
ADVENTNÍ KONCERT
Kostel Nejsvětější Trojice v Horním Jelení
Účinkuje: dětský pěvecký sbor Rubínek
ZUŠ Vysoké Mýto.
Sbormistr Pavel Zerzán.

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 14. prosince v 16.00
v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
Program:
České koledy v úpravě Otmara Máchy.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, 
mistře!“.
Účinkují:
Dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké 
Mýto
Mužský pěvecký sbor Litomyšl
Smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová
Smíšený pěvecký sbor Otakar Vysoké Mýto
Litomyšlský symfonický orchestr
Sbormistři: Pavel Zerzán, Otokar Karlík, Jo-
sef Menšík a Věra Milerová
Dirigent: Jan Šula
Vstupné: 60 a 30 Kč.
Prodej vstupenek od 15.00 v místě konání 
koncertu.

Středa 3. 12. od 20.00 hodin
DÉMOPHOBIA 
Koncert plzeňského dua Déma a Michal, 
zpívajícího a hrajícího nejen plzeňské odr-
hovačky.
Flash klub, vlezné 50 Kč.

DDM Mikádo

Čtvrtek 4. 12. od 18.00 hodin
ČERTOVÁNÍ
Setkání s velkou skupinou andělů, čertů a 
Mikuláše na zahradě DDM Mikádo. Nadílka 
pro děti, čertovské občerstvení pro dospělé.
Zahrada DDM Mikádo, 20 Kč za osobu.

Pondělí 8. 12. od 18.00 salonek restaurace 
Tejnora

RIO DE MEJTO  
Koordinační schůzka. Výzva všem, kdo 
se chtějí podílet na organizaci a přípravě 
3. ročníku RIO DE MEJTO 13. 6. 2009. Pří-
padné dotazy na 603 774 521 nebo stepan-
ka.valkova@seznam.cz.

Úterý 9. 12. od 17.30 hodin
FIMO DÍLNA
Udělejte radost pod stromeček krásnými 
šperky či jiným výrobkem z fimo hmoty. Pod 
vedením Soňi Boštíkové vám pod rukama 
vyroste krásný dárek.
DDM Mikádo, cena 200 Kč 

Sobota 13. 12. od 9.00 – 15.00 hodin
KERAMICKÝ WORKSHOP 
2. část
Téma workshopu - Jedině čas odměřuje 
všem stejně.
Glazování hodin apod.

Středa 17. 12. od 16.00 hodin
VÁNOČNÍ 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Informace o této dílně budou upřesněny na 
plakátech a na našem webu.

Čtvrtek 18. 12. od 16.00 hodin
TURNAJ 
VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Zaskoč si do Flash klubu zahrát s kámošem 
o zajímavé ceny. 
Zápisné 20 Kč za dvojici.
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EMKO
Emkovo filmové 
středeční navečír:
 
3. 12. 
LETS DANCE 
Režie: Anne Fletcherová

Každý si zaslouží šanci následovat své sny, ale 
někteří lidé mají jen jednu šanci. Tyler Gage 
je rebel na špatné straně Baltimoru, který má 
však sen, že se jednoho dne odtud dostane. 
Nora je prvotřídní prima balerína, která navště-
vuje v Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu 
umění, a jediná věc, která stojí v cestě její jasně 
zářivé budoucnosti, je najít skvělého tanečního 
partnera pro své vystoupení. Když se Tyler kvůli 
potížím se zákonem dostane do Marylandské 
školy umění na veřejně prospěšné práce, je pro 
všechny jen drzým outsiderem. Jeho taneční 
nadání se však nezapře a Nora zjistí, že v tomto 
drsném klukovi je něco víc. Podaří se oběma 
realizovat své sny? A co láska? Nezkomplikuje 
jim životy?

Pátek 19. 12. od 20 hodin
THE FLY
Koncert funk-pop kapely z Horního Jelení.
Flash klub, vlezný 50 Kč. 
(Přesunuto z 21. 11.)

Filmová soutěž listopad 08 – březen 09
Pro mladé lidi z 8. – 9. ročníků základky, z 
gymplu a středních škol

NA STOPĚ…
Vyber si s kámošem jedno ze dvou témat, 
sežeň kameru a natoč příběh o osobě či 
události, jejíž jméno nese ulice, nebo příběh 
o budově, jak vznikla, jak vypadala, kdo tam 
bydlel, popřípadě i nějaký osud osob bydlí-
cích v místě. 
Více info u nás nebo na webu.
Projekt je podpořen městem Vysoké Mýto 
ve spolupráci s DDM Mikádo.

Kolektiv DDM Mikádo přeje všem vydařené 
Vánoce a klidný nový rok.

Veškeré informace na www.ddm-mikado.cz 
nebo  na tel. 465 424 314 či 731 108 510

10. 12. 
LETS DANCE 2 STREET DANCE

Režie: Jon Chu 
Délka: 98 minut
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje 
Street Dance, začne studovat na Marylandské 
škole umění, snaží se zapadnout a přitom si 
udržet starý styl života. Když spojí své síly s nej-
lepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili 
formaci a zvítězili v taneční soutěži The Street, 
najde způsob, jak žít svůj sen a přitom propojit 
své dva oddělené světy.

17. 12. 
PŘES NOC TŘICÍTKOU

S pomocí kouzelného prášku se třináctiletá 
Jenna Rinková (Jennifer Garnerová) přenese 
ze své otřesné přítomnosti do úžasné budouc-
nosti. Přes noc se stane okouzlující třicítkou 
se vším, co si kdy přála, ale s výjimkou svého 
nejlepšího kamaráda Matt (Mark Ruffalo). Na-
venek dospělá žena teď musí pomoci malé 
holce uvnitř najít skutečnou lásku, kterou tak 
nečekaně opustila.

Začátek vždy od 17.00. ZADARMO

Každou středu 

PRAVIDELNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 
pod vedením Evy Olivové.

Přednáška a diskuse na téma:
VÁNOČNÍ ZVYKY
11. 12. od 16.00

Klub otevřen: 
Pondělí: 13.00 - 15.00 (doučování, konzultace)
Úterý:  14.00 - 18.00
Středa:  14.00 - 18.00
Čtvrtek:  14.00 - 18.00
Pátek:  12.00 - 15.00 (doučování, konzultace)

Najdete nás v Průmyslové ulici 168 (areál býva-
lé VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na Vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa 
a Bára.
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Sídlo: MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 
566 01  Vysoké Mýto

Pravidelná setkání:
v pondělí od 9 do 12 hodin v herně DDM 
Mikádo a ve středu od 14 do 17 hodin v 
MŠ Pod Smrkem

Poslední setkání v letošním roce: 
17. 12.
BESÍDKA
Tel. 776 703 420, 
e-mail: kujebacek@seznam.cz

Hodinka se speciální pedagožkou Mgr. Jar-
milou Rejmanovou

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ 
SCHOPNOSTI DÍTĚTE
Rozvoj řečového projevu, obratnosti mluvidel 
a správného dýchání pomocí her.
Ve středu 10. 12. od 16 do 17 hodin
V MŠ Pod Smrkem, v rámci činnosti centra.

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
V 5. ročníku celostátní sbírky pořádané Ju-
nákem - svazem skautů a skautek ČR a spo-
lečností Člověk v tísni bylo ve Vysokém Mýtě 
17. října 2008 vybráno celkem 5 830 Kč. Pe-
níze půjdou na dostavbu stávajících 7 škol v 
Etiopii (v městech Asore, Lante, Yirga Chefe, 
Teffo Cheffo, Boricha, Lenda a Tula) a na vý-
stavbu nové školy. Dárcům a všem, kteří tuto 
sbírku podpořili, děkujeme!

                             Rosničky,
2. oddíl světlušek a skautek Vysoké Mýto

Skauti

ve spolupráci s Mateřským centrem Kamínek 
Choceň organizujeme od ledna kurz péče o 
dítě 

OD NAROZENÍ K PRVNÍM KRŮČKŮM
Kurz je určen pro nastávající rodiče a pro ro-
diče s dětmi do 6 měsíců, je rozdělen do 5 
lekcí: prenatální vývoj, adaptace novorozen-
ce, péče o kůži, koupání, pláč, manipulace 
s dítětem, masáže, pohybový vývoj, kojení, 
výživa dítěte do 3 let, psychosociální vývoj, 
výchova nejmenších...
Kurz vedou dětské sestry Andrea Dostálová 
a Lenka Vítková.
Bližší informace a přihlášky 
na tel. 605 146 642, 
andrea.dost@seznam.cz

Ádéčko o. s. dále organizuje celoroční kurzy 
plavání rodičů s dětmi ve věku 3 - 6 let, sau-
nování od jednoho roku, přípravu na plavání 
kojenců od narození v domácím prostředí.
Všechny kurzy vedou kvalifikované dětské 
sestry a instruktorky plavání kojenců a ma-
lých dětí.

Ádéčko o. s.

Církve

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince)

PŮJČOVNÍ DOBA:
Neděle: po dopolední mši sv. 
9.30 – 10.00 hod., v případě zájmu i déle
Středa: 19.00 – 21.00 hod.

Farní knihovna
Římskokatolická farnost – děkanství
Foersterova 161/I, 566 01  Vysoké Mýto
www.katolik.vmyto.cz

Bratrská jednota baptistů
vás zve na 2. část přednášky PhDr. Jarmily 
Svatošové 

PORTUGALSKO 
- LÁSKA NA PRVNÍ POHLED 
Zážitky a fotografie z cesty po portugalském 
pobřeží. 
V úterý 2. prosince v 18.00 ve velkém sále 
sboru BJB, Pražská 72.

ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM
Vánoce jsou za dveřmi. Připomene vám 
to pod vedením Marcely Klímové dětský 
pěvecký sbor Karosáček mateřské školy 
Slunečná, který si pro tatínky, maminky, 
prarodiče a všechny ostatní Kujebáky i 
návštěvníky města připravil pásmo koled, 
vánočních písní a říkadel. 
Přijďte dětem zatleskat pod vánoční strom 
na náměstí Přemysla Otakara ve středu 
3. prosince v 15.30 hodin.

Karosáček
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ve Vysokém Mýtě a okolí

Bratrská jednota baptistů 
(Pražská ul. 72)
 30. 11. 1. neděle adventní - bohoslužba  
  v 9.30 v modlitebně BJB
  7. 12.  2. neděle adventní - bohoslužba 
  v 9.30 v modlitebně BJB
 14. 12. 3. neděle adventní - bohoslužba 
  v 9.30 v modlitebně BJB
 21. 12. 4. neděle adventní - bohoslužba 
  v 9.30 v modlitebně BJB
 25. 12. Vánoční bohoslužba v 9.30 
  v modlitebně BJB
 1. 1. Bohoslužba na Nový rok 
  v 16.00 v modlitebně BJB

Církev Bratrská 
(Javornického ul., malý sál) 
 7. 12.  10.30 Shromáždění 
  na 2. adventní neděli
 14. 12.  10.30 Shromáždění 
  na 3. adventní neděli
 21. 12.  10.30 Dětská vánoční slavnost
 26. 12.  17.00 Vánoční koncert 
  v Šemberově divadle
 28. 12.  10.30 Shromáždění 
 31. 12.   17 hodin Slavnost přelomu roku
   4. 1.    10.30 Shromáždění

Církev československá husitská  
(Hálkova ul.)
 30. 11.   Bohoslužba na první neděli 
  adventní v 9.00 v Husově sboru, 
  ve 14.00 v kostele Všech svatých 
  v Dobříkově
 30. 11.  Adventní zpívání 
  v kostele Všech svatých 
  v Dobříkově v 17.00
 24. 12. Štědrovečerní ekumenická 
  bohoslužba ve 22.00 
  ve sboru Českobratrské církve 
  evangelické
  Půlnoční bohoslužba 
  v podkarpatském kostele 
  Všech svatých v Dobříkově 
  ve 24.00

 25. 12. Boží hod vánoční, bohoslužba 
  v Husově sboru v 9.00, v kostele 
  Všech svatých v Dobříkově 
  ve 14.00
 26. 12.  Svátek sv. Štěpána, bohoslužba 
  v Husově sboru v 9.00
 28. 12.   Bohoslužba na závěr roku 
  v Husově sboru v 9.00
     1. 1.  Bohoslužba na Nový rok 
  v Husově sboru v 10.00, 
  v kostele Všech svatých 
  v Dobříkově ve 14.00

Českobratrská církev evangelická  
(Javornického ul.)
 30. 11. 1. neděle adventní, bohoslužba 
  s Večeří Páně v 9.00, 
  slouží br. jáhen Šplíchal
 24. 12. Štědrovečerní ekumenická 
  bohoslužba ve 22.00 
  ve sboru Českobratrské církve     
  evangelické
 25. 12. Narození Páně, bohoslužba 
  s Večeří Páně v 9.00, 
  slouží sestra farářka Ondrová
 1. 1. Nový rok, bohoslužba 
  s Večeří Páně v 9.00, 
  slouží br. farář Peňáz

Římskokatolická církev
 24. 12.  Štědrý den
  Živý Betlém u kostela  
  Nejsvětější Trojice  14 - 15 hod.,  
  pořádaný společně dalšími 
  křesťanskými církvemi      
  Jesličky 15 - 16 hod.     
  16.00 -  mše svatá na Vraclavi
  22.00 -  mše svatá na Knířově
  22.00 -  mše svatá v Zámrsku
  24.00 -  Půlnoční mše svatá 
  ve VM (PPM)

 25. 12. slavnost Narození Páně
  8.30 - mše svatá chrámu 
  sv. Vavřince
  10.00 - mše svatá na Vraclavi
  10.00 - mše svatá v Zámrsku
  13.45 - mše svatá v Knířově
  Jesličky 14 - 16 hod.      
  17.30 - mše svatá v kapli na faře

PROGRAM ADVENTNÍCH 
A VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
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 26. 12. svátek sv. Štěpána, 
  prvomučedníka 
  7.00 - mše svatá ve Slatině
  8.00 - mše svatá v Horním Jelení
  8.30 - mše svatá 
  v chrámu sv. Vavřince 
  10.00 - mše svatá na Vraclavi
  Jesličky 14 - 16 hod.            

 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola 
  a evangelisty
  16.00 - mše svatá v Zámrsku
  17.30 - mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince,  spojená 
  s žehnáním vína

 28. 12. svátek sv. Rodiny Ježíše, 
  Marie a Josefa                                               
  8.30 - mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince        
  10.00 - mše svatá na Vraclavi       
  13.45 - mše svatá v Knířově 
  Jesličky. 14 - 16 hod.            
  17.30 - mše svatá v kapli na faře 
  ve Vysokém Mýtě

 29. 12. pátý den v oktávu Narození Páně  
  15.30 - mše svatá v Penzionu 
  16.00 - mše svatá v Naději 

 30. 12. šestý den v oktávu Narození Páně
  6.30 -  mše svatá v kapli na faře

 31. 12. sedmý den v oktávu
  Narození Páně 
  Společné poděkování  
  a prosba o Boží pomoc 
  do nového roku                           
  16.00 - mše svatá na Vraclavi 
  16.30 - mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince

 1. 1.  slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Jesličky: 14 - 16 hod.                
  8.30 - mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince
  10.00 - mše svatá na Vraclavi
  10.00 - mše svatá v Zámrsku
  13.45 - mše svatá v Knířově
  17.30 - mše svatá v kapli na faře 

SPOLEČNÁ EKUMENICKÁ 
SETKÁNÍ

7. 12. 
Adventní ekumenická bohoslužba slova 
v kapli římskokatolické církve na faře ve 
14.00

24. 12. 
ŽIVÝ BETLÉM
kostel Nejsvětější Trojice od 14.00

Adventní a vánoční akce České 
křesťanské akademie a Církve 
československé husitské 
ve Vysokém Mýtě

Koncert písničkáře

VLADIMÍRA MERTY
Čtvrtek 4. 12. v baru Barbar v 19.30

Přednáška Miroslava Souška:

THAJSKO 
v pátek 19. 12. v 18.00 v sále ZUŠ

Pondělí 22. 12. na nám. Přemysla Otakara II.

MEDOVINA 
POD VÁNOČNÍM STROMEM
Charitativní akce, u níž se zahřejete, teplá 
medovina a palačinky.
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6. 12.
PLETENÍ  
PEDIGOVÝCH  DROBNOSTÍ
Výtvarně – pracovní dílna, při které budeme 
plést vánoční ozdoby, hvězdičky, zvonečky. 
Materiál pedigu použijeme v jeho přírodní 
barevnosti, ale vytvoříme si i vlastní barevné 
kombinace. Dílna probíhá na akreditovaném 
pracovišti MŠMT a účastníci dostanou osvěd-
čení o absolvování. Je pro všechny zájemce i 
rodiče s dětmi od 8 let. 
Lektorka: Pavla Mudruňková  
Kurzovné: 600 Kč
Více informací na www.atelier-ujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
každý  čtvrtek v 19.00 
v tanečním sále ZUŠ.

Hliněná dílna Újezdec

V prosinci bude mít čajovna Čajka otevřeno 
7 dní v týdnu - vždy od 15 hodin! 

Středa 10. 12. od 18 hodin 

SÍLA MYŠLENKY 
Posezení s Pavlem Boštíkem 
Přijďte prožít večer naplněný relaxační hud-
bou a tím, jak myšlenky ovlivňují náš život a 
s jakou silou dokáží měnit naše vnímání rea-
lity. 

Každé úterý od 17 hodin 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
S ČÍNSKOU MEDICÍNOU

Na 14. leden pro vás připravujeme léčivou 
besedu s Pavlem Polokem z Litomyšle. 
Pouze na objednání (kapacita 15 účastníků), 
v tento den bude čajovna uzavřena. 
Tel.: 603 774 521,
e-mail: stepanka.valkova@seznam.cz

Čajovna Čajka

V Domě pokojného stáří Naděje proběh-
ne 28. 11. od 8 do 16 hodin  tradiční den 
otevřených dveří. Návštěvníci budou mít 
možnost prohlédnout si dům, informovat se 
o podmínkách a možnostech poskytování 
služeb a nakoupit si výrobky obyvatel domu. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Den otevřených dveří v Naději

Pozvánka na vánoční akce do měst 
Českomoravského pomezí

Litomyšl 

9. 12. v 18.00 

MARTINA KOCIÁNOVÁ 
A KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Kostel Povýšení sv. Kříže 
 
20. 12. v 18.00 

JAKUB JAN RYBA 
– ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Kostel Povýšení sv. Kříže

26. a 27. 12. ve 14.00, 15.00 a 16.00 

VÁNOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU 
zakončená společným zpíváním koled v kapli

Svitavy 

7. 12. v 9.00 v 16.00
VÁNOCE VE SVITAVÁCH 
Vánoční program v prostorách muzea, Ot-
tendorferova domu a kinokavárny, výstava 
betlémů, vánoční jarmark s vánočním zbožím 
všeho druhu, medovinou, punčem...
 

25. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ BIGBÍT
Fabrika Svitavy

Českomoravské pomezí
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Polička

9. 12. v 18.00 

VÁNOČNÍ KONCERT: 
ROŽMBERSKÁ KAPELA
Kostel sv. Jakuba

13. 12. v 16.00 

AVE MARIA
Vánoce 2008, slavnostní předvánoční chrá-
mový koncert
Kostel sv. Jakuba 

15. 12. v 19.00 

VÁNOCE NA VALAŠSKU: 
Folkové Vánoce s kapelou *Fleret a Jarmilou 
Šulákovou. 
Velký sál Tylova domu

Moravská Třebová 

10. 12. v 18.00 

VÁNOČNÍ KONCERT
Hraje Moravskotřebovský swingový orchestr 
Františka Zeleného.
Koncertní sál ZUŠ na zámku

27. 12. v 15.30 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
„HEJ, MISTŘE“
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Akce města Vysoké Mýto, které je rovněž 
členem Českomoravského pomezí, jsou 
uvedeny na jiném místě Zpravodaje.

Upozornění:
V roce 2009 dojde k výstavbě  sběrného 
dvora v lokalitě mezi ulicemi Tisovská a 
Kpt. Poplera a k rekonstrukci stávajících 
sběrných dvorů v Průmyslové ulici a v ulici 
Gen. Svatoně. Práce na rekonstrukci výše 
uvedených sběrných dvorů omezí v příštím 
roce  jejich provoz, ale vždy bude jeden 
sběrný dvůr v provozu. O těchto změnách 
budou občané v průběhu  roku 2009 včas 
informováni ve Vysokomýtském zpravodaji, 
v Informačních centrech Městského úřadu, 
na internetových stránkách města, na sběr-
ných dvorech či přímo v TS.

13. - 14. 11. proběhla akce 
VYKLIĎ ZÁSUVKU, SKLEP I PŮDU.
Akce se zúčastnilo 7 škol a školek. Vybralo 
se 210 kg elektrošrotu, z toho 80 kg na Zá-
kladní škole v Knířově. Nejcennější pro nás 
jsou  malá elektrozařízení. Snad tato akce 
rozšíří povědomí dětí a jejich prostřednic-
tvím i rodičů o tom, že rozbitý spotřebič patří 
do prodejny či do sběrného dvora. Děku-
jeme všem dětem, které vyklidily zásuvku, 
sklep i půdu.

Technické služby
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Oddíl stolního tenisu Jednota Orel Vysoké Mýto 
vás  zve na 7. ročník  

VÁNOČNÍHO TURNAJE 
VE  STOLNÍM TENISU
Sobota 20. prosince  
Orlovna Vysoké Mýto
Přihlášky na místě v den konání turnaje do 
8.15 hod.
Prezentace účastníků soutěží staršího žactva 
a mladšího žactva od 7.30 – 8.15.
Více informací na tel. 606 683 267,  p. Hájek.

Taneční škola Amor
zahájí nový kurz 

ORIENTÁLNÍHO TANCE 
PRO ŽENY A DÍVKY
v úterý 6. ledna 2009  v 16.30 hodin 
ve Fitness Style LUCIE.
Bližší informace a přihlášky 
na tel. 728 684 634, 
e-mail: A.Moravkova@quick.cz
www.amor-orient.com

Již devátý ročník 

MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE  V BOCCIE 
se uskuteční v sobotu 6. 12. v Litomyšli v 
Městské sportovní hale. 
Boccia je obdoba francouzské hry pétanque 
pro těžce hendikepované vozíčkáře. 
„Mikulášský turnaj je neoficiální regionál-
ní akce za účastí sportovců z celé republi-
ky. Hlavní hvězdou bude Radek Procházka 
– bronzový medailista z letní paralympiády 
2008 v Pekingu,“ uvedl Jaroslav Hantl, mana-
žer pořádající TJ Léčebna Košumberk.
Slavnostní zahájení turnaje proběhne v 10.30, 
vyhlášení výsledků je plánováno na 17.00.
Více informací: e-mail: tj@hamzova-lecebna.cz, 
mobil: 724 084 140.

Sport Bazén
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11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    20.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

10.00    •    21.00

10.00    •    21.00

ZAVŘENO

ZAVŘENO

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

11.00    •    19.00

11.00    •    19.00

ZAVŘENO
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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
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Práce na PC. 
www.pracezdomu.com

Pronájem bytu 2+1 ve Vysokém Mýtě 
(i dlouhodobě) 
ul. Českých bratří - 1. patro 
tel.: 737 375 038 

Pronájem garáže v lokalitě Družba.
Spěchá, cenu akceptuji.
Tel.: 723 208 659

Řádková inzerce
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Hledám ke koupi 

rodinný dům, chalupu nebo pozemek 
ve Vysokém Mýtě a okolí.

Cena a stav nerozhodují, 
důležitá je lokalita. 

Volejte na 
tel. 608 780 844

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ A ČERTOVSKÁ JÍZDA 
NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. 

začíná 5. 12. v 16.00 hodin 
před Hejhalovou cukrárnou.
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