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Na přední straně obálky: 
Vánoce ve Vysokém Mýtě
Foto Aleš Felgr

Vážení čtenáři a přispěvatelé Vysokomýtského zpravodaje, 

od 1. prosince dochází ke změně zasílání příspěvků do Vysokomýtského zpravodaje. Při 
elektronickém způsobu podání využijte prosím formuláře na internetových stránkách 
www.vysoke-myto.cz  a klikněte na odkaz Zpravodaj v horní liště. Otevře se dialogové okno, do 
kterého snadno vložíte jak text, tak obrázky.  Nemáte-li možnost použít elektronický způsob, 
můžete pochopitelně přinést nebo poslat svůj text a obrázky do redakce, která má také novou 
adresu: Městská knihovna, Litomyšlská 70, 566 01  Vysoké Mýto. Prosíme, respektujte uzávěrky 
jednotlivých čísel (přesná data jsou vždy uvedena v tiráži). Příspěvky dodané po uzávěrce 
nemohou být v následujícím čísle otištěny.

Děkujeme.
Vaše redakce

P.S.: Čtěte i další důležité sdělení na předposlední straně obálky...

Krásnou vánoční pohodu, 
lásku, zdraví a štěstí v novém roce 

přeje čtenářům 
redakce Vysokomýtského zpravodaje.

Marie Lněničková, Petra Klasovitá, Dagmar Sabolčiková, Jitka Baňková, Pavel Chalupa a Aleš Felgr



Prosinec Prosinec, poslední měsíc v roce, řekli byste… 
A jeho jméno pochází ze slovesa prosit. Není 
to ovšem tak jednoduché. Víme, že v dřevních 
dobách rok končil úplně jindy – a jindy také 
začínal: bývalo to podle lunárního kalendá-
ře za prvního jarního novoluní, nebo podle 
starého římského kalendáře prvního března. 
Proto slove ve všech románských a většině 
dalších jazyků naší civilizace prosinec december 
(tedy desátý měsíc). V některých slovanských 
jazycích se ovšem zachovaly původní názvy z 
lunárního kalendáře. Český prosinec není výjim-
kou. Podobné jméno má i chorvatský prosinac. 
Jiné slovanské jazyky používají pro poslední 
měsíc kalendáře název starobylého vkladného 
třináctého měsíce, kterým byl v lunárním slo-
vanském kalendáři hruden (např. polský grud-
zień a ukrajinský грудень). S třináctým měsícem 
to bylo trochu komplikované, zvlášť, když se 
hruden nevkládal pouze za 12. měsíc, ale pravi-
delně do různých měsíců v roce tak, aby dispro-
porce mezi lunárním a astronomickým rokem, 
tedy mezi 354 (12 x 29,5) dny lunárního roku a 
365 dny oběhu Země kolem Slunce byla plynu-
le rozprostřena do různých období a kalendář 
odpovídal tvaru Měsíce na obloze (šlo o to, 
aby prvního dne každého měsíce bylo vždy 
novoluní). 13. měsíc tuto roční jedenáctidenní 
disproporci vyrovnával vždy 7 x za 19 let. 
O původu slova prosinec dlouho panovala 
nejistota. Tendenční názor Dobrovského o 
původu prosince ze slovesa prosit (v souvislosti 
s oslavou božího narození o Vánocích) vyvrátili 
jako neudržitelný už Jungmann s Erbenem. 
Moderní jazykověda ale nepodpořila ani 
lidovou etymologii původu prosince ze slova 
prase (i když prosinec býval ve starých textech 
psán často jako prasinec a vepři se skutečně 
k oslavám slunovratu a Vánoc zabíjeli ve 
vyšším počtu). Názor o odvození prosince ze 
slovanského základu siný (světlý, nebesky 
modrý) je tak nejspíše pravdě nablízku. Tomuto 
názoru odpovídá fakt, že od prosincového 
slunovratu se začínají znovu prodlužovat dny 
– a slunce znovu prosinává, tedy prosvětluje 
temnoty, a současně je i více dní, kdy je sice 
zima, ale je jasná (modrá) obloha – oproti 
pošmourné obloze v mlhavém listopadu. 

Seriál o názvech měsíců  po celý kalendářní rok 
připravoval Pavel Chalupa.
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Iva 

Blanka 

Svatoslav 

Barbora 

Jitka 

Mikuláš 

Ambrož/Benjamín 

Květoslava 

Vratislav 

Julie 

Dana 

Simona 

Lucie 

Lýdie 

Radana/Radan 

Albína 

Daniel 

Miloslav 

Ester 

Dagmar 

Natálie 

Šimon 

Vlasta 

Štědrý den / Adam a Eva 

1. svátek vánoční 

2. svátek vánoční / Štěpán 

Žaneta 

Bohumila 

Judita 

David 

Silvestr 

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Lidová pranostika na prosinec
Po svaté Baruši střez si nos i uši!
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Vážení spoluobčané,

rok 2009 se rychle blíží ke svému konci. S ním se přiblížil i čas 

vánoční, který je vždy mimo jiné i příležitostí k hodnocení 

uplynulého roku. Zamýšlíme se všichni společně i každý sám 

nad tím, co všechno nám starý rok dal a co vše nám vzal. Ten 

letošní byl bezpochyby velmi náročný a plný paradoxů. Ani 

našemu městu se nemohla vyhnout celosvětová ekonomická 

krize, kterou bylo ale naštěstí Vysoké Mýto postiženo méně než 

jiná města. Nicméně všechny vysokomýtské firmy se musely 

vyrovnat s bezprecedentním poklesem zakázek a objemu produkce, což zákonitě vedlo i k 

prudkému růstu nezaměstnanosti. Rovněž městský rozpočet zaznamenal historicky největší 

pokles vlastních příjmů. Zároveň však paradoxně dosáhl celkově nejvyššího objemu díky přílivu 

dotací z EU na investiční projekty. Vzhledem k nepříznivým ekonomickým okolnostem mohou 

být letošní Vánoce v mnoha našich rodinách jiné než v minulých letech. Možná trochu chudší 

na dárky pod stromečkem, možná bohatší o obavy z příštích dní. To vše ale pro nás může být 

i příležitostí ke znovuobjevení hodnot, na které mnohdy během roku zapomínáme. Můžeme 

znovuobjevit soudržnost rodiny, sílu přátelství či svoji schopnost vzdorovat momentálně nepří-

znivému osudu. Pak se mohou letošní Vánoce stát daleko důležitějšími než leckteré předchozí. 

A právě takové Vánoce vám všem, i sám sobě, upřímně přeji.

 Martin Krejza,
starosta Vysokého Mýta

Vánoční slovo pana starosty
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VYSOKÉ MÝTO

V průběhu celého roku jsme se společně procházeli jednotlivými královskými věnnými měs-
ty. Ta patří bezesporu k nejzajímavějším a nejkrásnějším v Čechách. Navštívili jsme  Dvůr 
Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trut-
nov a připomněli si jejich zajímavosti – například zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, 
loutkářské muzeum v Chrudimi nebo josefovskou vojenskou pevnost v Jaroměři. Všechna 
tato města mají jedno společné. Od počátku 14. století byla dávána věnem manželkám čes-
kých králů. Královnám byly mimo jiné určeny finanční zdroje, které z těchto měst pocházely 
a na něž dohlížel zvláštní královský podkomoří.  

Naši pouť končíme ve městě 
nám nejbližším – ve Vysokém 
Mýtě. Závěrečná procházka 
našeho seriálu, tedy procház-
ka Vysokým Mýtem, se bude 
nepochybně od těch ostat-
ních lišit. Není třeba nijak 
zvlášť představovat jeho his-
torii ani současnost. Všichni 
víme, že jeho historie se píše 
už od 13. století a že má dnes 
12 673 obyvatel. Nemusíme 
si připomínat ani nejvýznam-
nější vysokomýtské památky. 

Nemůžeme je přehlédnout – gotický chrám svatého Vavřince, Litomyšlskou a Pražskou brá-
nu, Choceňskou věž zvanou Karasku, Vodárenskou a Klášterní baštu, největší čtvercové ná-
městí v Čechách… Jsou to všechno památky nám důvěrně známé. Možná až natolik známé, 
že je v každodenním shonu přestáváme vnímat. Nezapomeňme proto v nastávajícím vá-
nočním čase na chvíli zpomalit… možná tak objevíme ještě mnoho nepoznaného, možná 
si jen lépe připomeneme, v jak hezkém městě žijeme.

Děkuji vám za přízeň, kterou jste nejen této rubrice po celý rok věnovali.  Přeji vám krásné 
Vánoce a i v příštím roce se mějte v Mejtě!

Rubrikou vás po celý rok provázela
Dagmar Sabolčiková.

Cesty věnnými městy

Foto: A. Felgr
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Prosincová Vitrinka nás v putování po zaniklých vysokomýtských domech a zákoutích zavede 
k poslednímu zastavení, do Vladislavovy ulice v místech, kde dnes stojí budovy České pošty a 
České pojišťovny.

Dříve tady směrem od náměstí k Choceňské věži stávaly domy čp. 89 (tzv. Zápalovo řez-
nictví, o kterém jsme psali v květnové Vitrince, a proto se již k němu nebudeme vracet) a 
dále domy č. 42, 88, 33 a 87. Všechny byly v letech 1967-1971 postupně zbourány. Vzhle-
dem k tomu, že je to už čtyřicet let a pamětníků ubylo, pokládáme za užitečné představit 
bývalou tvář Vladislavovy ulice mladší generaci a připomenout ji té starší, jeden dům po 
druhém. Dům čp. 42 (na obrázcích jediný přízemní, hned za Zápalovým řeznictvím) na 
sklonku 19. století vlastnil Antonín Kocián, na počátku století dvacátého byli jeho majiteli 
klempíř Jan Hübner s manželkou Marií, kteří tu provozovali obchod s kovovým zbožím. Ve 
20. - 50. letech tu bydlili manželé Rudolf Schmied a jeho žena Jana, roz. Hübnerová. Rudolf 
byl rotmistr československé armády, a když odešel do výslužby, Jana vedla v domě trafiku. 
Posledními majiteli byli Jiří a Olga Turinkovi, od nichž dům v roce 1967 za 30 377 Kčs vy-
koupil ve veřejném zájmu (kvůli stavbě pošty) stát. Sousední dům čp. 88 v 80. letech 19. 
století vlastnil Jan Bartoň, po něm Jan a Anna Matouškovi, kteří zde měli kamnářství. Ve 
30. letech (po jejich smrti) dům zdědil jejich syn, malíř František Matoušek (1901–1961), po 
jeho smrti jej vlastnila jeho sestra Božena Pospíšilová, přičemž v přízemí sídlilo postupně 
kožešnictví, čalounictví, elektrozávod a v letech před demolicí i Československý myslivecký 

Vitrinka 

Pohled od Okresního domu do Vladislavovy ulice ve 40. letech (vpravo domy č. p. 42, 88, 33 a 87). 
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svaz Vysoké Mýto. Vedle tohoto domu stával dům čp. 33. Za 1. republiky patřil Jaroslavu a 
Anně Švábovým, kteří tu měli řeznictví, později tu byl nucený výsek. Ve druhém obchodě 
měli svoje pekařství Václav Krupař s ženou Josefou. Na rohu Vladislavovy a Šemberovy ulice 
pak stával ještě patrový rohový dům čp. 87. Ten vlastnil na sklonku 19. století pekař Václav 
Vlášek, ve 30. letech Václav a Antonie Macháčkovi a později poslední vysokomýtský pekař 
staré generace Josef Netolický. Prodejna pečiva (poté, co už nemohl provozovat svou živ-

nost) ale v jeho domě zůstala až do demolice. Zároveň tu byla i drogerie pana Mareše. Tyto 4 
domy byly zdemolovány na počátku 70. let. Jejich osud se stal neodvratným tehdy, když se 
v roce 1967 nepodařilo zachránit hroutící se Zápalovo řeznictví a v místě dnešní pojišťovny 
vznikla nehezká proluka. Začalo se uvažovat o tom, co na uvolněném místě v centru města 
vznikne. Variant bylo několik. Podle původního návrhu tu měla vyrůst rohová dvoupodlažní 
budova, v přízemí se samoobsluhou potravin, zbylé prostory by využívalo město a okresní 
správa spojů. Další variantou bylo postavit novou poštovní budovu v rohu náměstí. K tomu 
účelu byl vykoupen a zdemolován i dům čp. 42. Nakonec však i z tohoto záměru sešlo a 
prostor zůstal až do počátku 90. let, kdy byla započata stavba České pojišťovny, nevyužit. 
Nová poštovní a telekomunikační budova, která na místech domů 42, 88, 33 a 87 dnes stojí, 
byla postavena na základě až třetího návrhu v pořadí (ihned po demolici zbývajících domů 
na počátku 70. let) o několik desítek metrů níže. Stavba za téměř 20 milionů tehdejších Kčs 
vznikla podle projektu královéhradeckého architekta L. Charváta. Dnes tuto budovu vlastní 
pražská firma Immotel a. s. 

Zmizelými zákoutími Vysokého Mýta vás v roce 2009 provázeli Pavel Chalupa a Zuzana Pohorská. 
V roce 2010 budou do Vitrinky vkládat fotografie z vysokomýtských historických událostí…

Pohled z náměstí na Zápalovo řeznictví a ústí Vladislavovy ulice v roce 1967.
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O poslední z letošní série rozhovorů (během kterých jsme zpovídali 
ředitele většiny vysokomýtských základních a středních škol) jsme 
požádali ředitele Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě Mgr. Radka 
Slavíka.

Pane řediteli, vaše škola je nejmladší ze středních škol 
ve Vysokém Mýtě. Můžete nám říct něco o jejím vzniku a 
zaměření?
Střední škola podnikání Vysoké Mýto je školou soukromou. Byla zalo-
žena v roce 1993 a je samozřejmě zařazena v síti škol Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.  Studium na naší škole je určeno pro žáky, kteří se po 
základní škole nechtějí ihned úzce specializovat, ale chtějí získat kvalitní jazykové, ekono-
mické a právní vzdělání. Od 1. září letošního roku vyučujeme podle nového vzdělávacího 
programu Ekonomika a podnikání, který klade velký důraz na  cizí jazyky a právo.

    Motto:
 Žák není nádoba, která se má naplnit,
 nýbrž pochodeň, která se má zažehnout

Zaujalo mne motto, podle kterého se snažíte pracovat. Prozradíte nám, jak se jeho 
využití projevuje v praxi?
Pro naši školu je specifické, že jsme školou rodinného typu. Ve čtyřech třídách u nás studuje 
103 žáků. Jsme tak nejmenší střední školou v Pardubickém kraji. Samozřejmostí je pro nás  
individuální přístup ke každému žákovi, přičemž si klademe za cíl objevit jeho schopnosti a 
možnosti. Ty chceme dále rozvíjet na základě starořeckého moudra, o kterém jste se zmíni-
la. Rádi bychom žákům předávali nejen informace, ale také se podíleli na formování jejich 
osobnosti tak, aby získali nejen zdravé sebevědomí, ale i sociální cítění.

V úvodu jste naznačil, že výuka cizích jazyků je při studiu prioritou. Studium jakých 
jazyků nabízíte?
Vedle angličtiny si u nás žáci mohou vybrat druhý jazyk z nabídky ruského, francouzského 
a německého jazyka. Jako nepovinný jazyk nabízíme španělštinu. Každou třídu dělíme při 
výuce cizích jazyků na tři skupiny, takže žák je v hodinách intenzivně zapojen. Kvalitní jazy-
ková příprava je násobena také účastí rodilých  mluvčích ve výuce.

Kolik týdenních vyučovacích hodin je věnováno cizím jazykům?
Každý jazyk se vyučuje s čtyřhodinovou týdenní dotací. To znamená, že žák má  4 hodiny 
angličtiny a čtyři hodiny např. ruštiny týdně. K těmto základním hodinám si žák může  
vzít dvě hodiny nepovinného konverzačního semináře z vybraného jazyka. Jako povinně 
volitelný předmět  mohou žáci studovat  obchodní  angličtinu. Pokud si žák takto navolí 
předměty, má např. ve třetím a čtvrtém ročníku 8 hodin angličtiny týdně. Cílem výuky je 
příprava na vyšší úroveň maturitní zkoušky, přičemž nejlepší žáci se mohou  pokusit také 

Rozhovor měsíce
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o získání některého z jazykových certifikátů. V anglickém jazyce je to First Certificate in 
English, v německém Zertifikat Deutsch a  ve francouzském jazyce certifikát Delf. Jedná se o 
komplexní zkoušky ze všech  jazykových dovedností. 
 
A jak je to s výukou práva, o které jste se zmínil?
Předmět právo je na naší škole maturitním předmětem, kterému v našem učebním rozvr-
hu věnujeme dvě hodiny týdně po celé čtyři roky studia. Žáci získávají poznatky ze všech 
právních oblastí s důrazem na právo obchodní. Výukou jsou mj. připravováni na další právní 
vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách.

Kolik absolventů z vaší školy studuje na vysokých školách?
Z posledních dvou maturitních ročníků studuje na vysokých školách téměř  50 % našich 
absolventů, a to především  na vysokých školách ekonomického, humanitního a jazykové-
ho zaměření.

V průběhu studia na vaší škole mají žáci možnost zahraničních praxí. Počítáte stále se 
začleněním této formy výuky do celkové koncepce vyučování?
Pro příští rok se budeme ucházet o evropské granty v programech Leonardo a Commenius. 
V rámci programu Leonardo bychom rádi vyslali 10 žáků do německých firem a v rámci 
programu Commenius budeme usilovat, aby naši žáci mohli navštívit partnerskou školu, 
a to s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce. Dále připravujeme ve spolupráci s pražskou 
vzdělávací agenturou Tangram pobyty našich žáků v Německu a Anglii. Poslední aktivitou 
v této oblasti bude výměnný pobyt žáků s německým gymnáziem v Korbachu.

Žáci na vaší škole dostávají stipendium za dobré studijní výsledky. Můžete k tomu 
říci něco bližšího?
Vedle běžných motivačních prostředků se snažíme žáky motivovat i finančně. Pokud má 
žák na vysvědčení vyznamenání, náleží mu v následujícím období prospěchové stipendium 
až 600 korun měsíčně. Žáci dostávají také mimořádná stipendia, a to na zahraniční zájezdy, 
lyžařský výcvik nebo na autoškolu.

Co byste chtěl říci čtenářům Vysokomýtského zpravodaje na závěr?
Chtěl bych je pozvat na dny otevřených dveří, které připravujeme na  7. prosince 2009 
a 11. ledna 2010.  Další informace o škole pak čtenáři naleznou na našich internetových 
stránkách www.sspo.cz, k jejichž návštěvě je rovněž srdečně zvu.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková.
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FILIP DVORSKÝ

Vysokomýtský rodák (*1980) neměl podle 
svých slov až do 18 let žádnou konkrétní 
představu o své budoucí životní cestě. 
Mládežnicky se věnoval fotbalu (v Hradci 
Králové dokonce na vrcholové úrovni), 
ale kvůli vleklým zdravotním problémům 
musel přestat.  Nadále se věnoval výtvarné-
mu umění, a to především malbě. Vzdělání 
získával na VOSP a SPŠ v Litomyšli, poté 
soukromě u sochaře Františka Koreise v 
Chrudimi a konečně na Katedře výtvarné 
tvorby v Ostravě. Tady navštěvoval ateliér 
malby vedený Danielem Balabánem, který 
však předčasně opustil. Od té doby oscilu-
je jeho všestranný talent mezi malbou a 
klasickým zpěvem. Hlasově se vzdělával 
u Ivany Lukášové a později u tenoristy 
Moravskoslezského národního divadla v 
Ostravě Miroslava Urbánka. Dnes koncer-
tuje jak sólově, tak jako zpěvák vysokomýt-
ského souboru Musica da Chiesa, vedené-
ho Janem Fajfrem. Letos už osmým rokem 
vede výtvarný obor Základní umělecké 
školy ve Vysokém Mýtě. Jako výtvarník 
experimentátor si vyzkoušel na počátcích 
své výtvarné dráhy široké formální spekt-
rum malířských technik a stylů, od figurál-
ní abstrakce přes postmoderní apokryfní 
malbu a surrealistické pokusy až k osobi-
tému nalézání námětů svých děl v reál-
ném světě. V letech 2006–2007 namaloval 

Představujeme Vám... sérii obrazů pod pseudonymem fiktivní-
ho bulharského malíře Kydrivse Lipofa 
(anagram jména Filip Dvorský), které na 
popud svých přátel vystavil 1. dubna 2007 
v Městské galerii v rámci mystifikační-
ho happeningu na výstavě Kydrivs Lipof 
(1880-1907) a jeho vysokomýtští následníci. 
Ta jej (on sám s úsměvem říká, že bohužel) 
učinila ve výtvarných kruzích známějším 
pod tímto pseudonymem než pod jeho 
vlastním jménem. Ačkoli by pravděpo-
dobně až do smrti mohl malovat jako 
Kydrivs Lipof bez ekonomických starostí, 
tomuto pokušení odolal. V současné době 
opět pod vlastním jménem nalézá další, 
autentičtější podobu svého výtvarného 
rukopisu. První samostatnou výstavu měl 
roku 2001 v Městské knihovně v Moravské 
Třebové. Následovaly výstavy v Městské 
galerii ve Vysokém Mýtě (2004, Obrácení 
Dona Quijota), v Praze, Zlíně, Trutnově aj. 
Jeho obrazy jsou zastoupeny ve veřejných 
i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí 
(Německo, Skotsko, Norsko, Itálie). V sou-
časné době připravuje své zastoupení na 
portrétní soutěži v Londýně a bienále v 
Pekingu roku 2010.

O NÁZVECH NOVÝCH ULIC
V předchozích číslech jsme čtenářům při-
blížili historické události, které vedly v 
minulosti k pojmenování vysokomýtských 
ulic. Zejména politické změny druhé polo-
viny 20. století přispěly často k ukvape-
ným závěrům a hodnocením některých 
osobností politického a kulturního života, 
které vyústily v  následné přejmenování  
ulic a veřejných míst v našem městě. Po 
roce 1989 došlo k nápravě u většiny názvů 
takto násilně měněných a byl jim navrá-
cen název původní. Např. z Gottwaldova 
náměstí se stalo náměstí Přemysla Otaka-
ra II., z Leninovy třídy znovu třída Pražská, 
z Partyzánské Zahradní, z Švermovy opět 

Víte že...
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Úplná znění usnesení rady města č. 35/09 
– 37/09 jsou zveřejněna na internetových 
stránkách města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.

13. října rada města: 
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo s firmou Projektil architekti s. r. o. 
na zpracování projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení a provedení 
stavby na akci Muzeum českého karo-
sářství - Rekonstrukce komplexu budov 
bývalé staré radnice (soudu) a věze-
ní v předloženém znění v celkové výši 
1 963 500 Kč včetně DPH; 

• schválila uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou Pavel Pažourek, Vysoké Mýto za 
nabídkovou cenu 191 468 Kč vč. DPH 
jako dodavatelem stavební akce Úprava 

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady města

Rašínova. Změny názvů odsouhlasilo na 
návrh tehdejšího Občanského fóra ple-
nární zasedání MěstNV 24. září 1990.
Vysokomýtští radní se po roce 1989 prav-
děpodobně chtěli  podobných omylů 
vyvarovat a po známých osobnostech 
nazývají ulice ve Vysokém Mýtě jen mini-
málně. Při výstavbě nových sídlišť se pou-
žívají výrazy lokální či zcela neutrální. Stačí 
rozevřít nejnovější plán města z roku 2008 
a na jeho okraji najdeme ulici Větrnou, 
V Břízkách, V Průhonech, Nad Náhonem, 
Říční apod. A jak je zvykem i v jiných měs-
tech, v okrajových čtvrtích se používají 
názvy spojené s přírodou – Kopretinová, 
Jiřinková, Zvonková, Jarní apod. 
  

Alena Korálová,
Regionální muzeum

vnitřní dispozice v Městském klubu ve 
Vysoké Mýtě; 

• schválila udělení dotace rady města ve 
výši 15 000 Kč Klubcentru Ústí nad Orlicí 
na akci Doteky,  která se uskutečnila ve 
Vysokém Mýtě 13.  - 14. 11.; 

• schválila přijetí dotace Pardubického 
kraje na činnost a provoz Informačního 
centra Vysoké Mýto ve výši 71 114 Kč; 

• vzala na vědomí žádost ředitele Orlicko-
ústecké nemocnice, a. s. o finanční příspě-
vek na otevření nového pracoviště mag-
netické rezonance. 

27. října rada města: 
• schválila odpuštění nájmu bazénu po 
dobu konání Velké ceny města Vysokého 
Mýta v plavání dne 24. 10.; 

• vydala nařízení č. 1/2009, kterým se sta-
noví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti 
místních komunikací;

• vydala nařízení č. 2/2009 o vymezení 
úseků chodníků, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje schůd-
nost odstraňováním sněhu a náledí;

• vydala ceník za užití místních komuni-
kací či jejich částí vymezených v Nařízení 
města Vysokého Mýta č. 3/2008 o vyme-
zení místních komunikací či jejich úseků 
ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít 
ke stání silničního motorového vozidla 
za sjednanou cenu, ve znění pozdějších 
změn. 

Markéta Klementová, 
odbor kanceláře vedení města
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VÝROČNÍ CENY SE BLÍŽÍ
Jubilejně popatnácté budou v březnu příští-
ho roku udělovány Výroční ceny města 
Vysokého Mýta. Obdrží je ti, kteří v letošním 
roce výrazně obohatili kulturní, sportovní a 
společenský život města nebo kteří město 
významně reprezentovali. Ceny mohou 
získat i firmy, například za architekturu a 
stylovou rekonstrukci nebo za sponzorství 
společenských aktivit. 
Pro město je udílení cen nejvýznamnější 
příležitost, jak poděkovat za prospěšnou čin-
nost nebo mimořádné sportovní a umělecké 
výkony. Současně je to dobré připomenutí 
toho, že máme ve Vysokém Mýtě pozoru-
hodné osobnosti a aktivní a úspěšné kul-
turní spolky i sportovní oddíly. Úctyhodný 
výčet laureátů čtrnácti ročníků Výročních 
cen je přehlídkou úspěchů těch, kteří mnoh-
dy bez nároku na finanční odměnu vytvářejí 
hodnotná díla a divadelní představení, s 
nasazením podávají skvělé sportovní výkony 
a organizují zajímavé kulturní a sportov-
ní podniky. Pohled do historie ukazuje, že 
mezi oceněnými je například řada zdejších 
ochotníků, muzikantů, autorů knih, plavců, 
kanoistů a dalších sportovců.
Připomeňme si laureáty Výročních cen za 
rok 2008, které byly předány letos v březnu 
na slavnostním večeru v Šemberově divadle. 
Milan Toušek získal výroční cenu za klavírní 
koncert věnovaný Vysokému Mýtu, Jan Fajfr 
za rekonstrukci a přesunutí varhan v chrámu 
sv. Vavřince, Jan Šula za 4. díl knihy Co na 
Řípu ještě nevěděli, Loutkové divadlo Srdíčko 
za uvedení řady divadelních představení 
pro děti, Lucie Kurková za vynikající výsled-
ky a tituly mistryně ČR v plavání, Jaroslav 
Klimeš za organizaci celostátního turnaje v 
kickboxu ve Vysokém Mýtě, Eva Ropková za 
vítězství v soutěži Královna českých věnných 
měst, ECOTEX, s. r. o. za dlouhodobou spon-
zorskou podporu Městské galerie a Marta 
Hrdinová za svou dlouhodobou cvičitelskou 
činnost v TJ Sokol Vysoké Mýto. Cenu sta-
rosty města Vysoké Mýto Martina Krejzy 

Výroční ceny získala Jiřina Duchoslavová za publikování 
své knihy vzpomínek s názvem Smékalovo 
pekařství, aneb Tátův úžasný recept na život.
Výběr kandidátů na udělení výročních cen 
je právem všech občanů města. Tentokrát 
mohou své nominace za rok 2009 předat či 
zaslat do 10. ledna 2010 na Městský úřad 
ve Vysokém Mýtě. 

Foto: L. Šedová
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Výroční ceny se udělují v těchto oborech:
1. Za hudbu, hudební dílo, významnou 

hudební interpretaci.
2.  Za výtvarné dílo, fotografii, film, video-

program, architekturu a stylovou rekon-
strukci.

3.  Za literární dílo včetně dramatického, 
dále za herecký výkon a režii.

4.  Za organizaci kulturního podniku.
5.  Za vědeckou a odbornou činnost, popu-

larizaci 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.

Marie Lněničková,
odbor kanceláře vedení města

PRODEJ PARKOVACÍCH ZNÁMEK 
NA ROK 2010 
V Informačním centru městského úřadu jsou 
od 1. prosince v prodeji parkovací známky 
na rok 2010. Jejich cena se pro příští rok 
nemění. Fyzické osoby tedy za roční známku 
zaplatí 500 Kč, právnické osoby a podnikající  
fyzické osoby 1 500 Kč. Známku je nutno 
nalepit v souladu s rozhodnutím Ministerstva 
dopravy ČR č. 3224 ze dne 31. 8. 2009, které 
je k dispozici na www.vysoke-myto.cz a 
k nahlédnutí v informačním centru. Parkovné 
je třeba platit ve vnitřní zóně města od pon-
dělí do pátku od 6 do 18 a v sobotu od 6 do 
12 hodin. 
Uvedená známka platí na všech označe-
ných parkovištích, s výjimkou parkovišť pro 
krátkodobá stání, tedy před Šemberovým 
divadlem a před budovou České pošty. 

Marie Lněničková,
odbor kanceláře vedení města

ZASTUPITELÉ SI PROHLÉDLI 
SBĚRNÉ DVORY
Členové zastupitelstva města navštívili 18. 
listopadu modernizované vysokomýtské 
sběrné dvory. Nejdříve zavítali do sběrné-
ho dvora v ulici Kpt. Poplera, který byl 
vybudován zcela nově,  takříkajíc na zele-
né louce. Role hostitele a průvodce se ujal 
ředitel Technických služeb Jindřich Svatoš: 
„Sběrný dvůr má za sebou první tři měsíce 
provozu. Po dobu modernizace sběrných 
dvorů v ulici Gen. Svatoně a v Průmyslové 
ulici je jediným otevřeným sběrným dvorem. 
Přesto jsme díky dobré informovanosti 
občanů nezaznamenali žádné problémy.“ 
Ředitel provedl hosty areálem a ukázal 
novou techniku. Zastupitelé se zajímali o 
problematiku skladování různých druhů 
odpadů a zhlédli práci lisu.  
Poté navštívili nejmenší sběrný dvůr v 
ulici Gen. Svatoně. „V tomto dvoře nebu-
dou soustřeďovány všechny druhy odpadů. 
Počítáme s tím, že se pro veřejnost otevře 
1. dubna 2010,“ uvedl Jindřich Svatoš.

Nakonec si zastupitelé prohlédli sběrný 
dvůr v Průmyslové ulici. Jindřich Svatoš 
upozornil na nové opláštění skladovací 
haly: „Z původního objektu zůstal pouze 
skelet a betonová podezdívka. Do spuštění 
provozu 1. 1. 2010 bude hala i prostranství 
vybaveno kontejnery a technikou. Počítáme 
s tím, že tento sběrný dvůr bude naším 
hlavním dvorem s provozní dobou od 

Foto: A. Felgr
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pondělí do soboty (kromě čtvrtka).“ Vedoucí 
odboru regionálního rozvoje a územní-
ho plánování František Eliáš doplnil: 
„Tento sběrný dvůr jsme rozšířili o sousední 
městský pozemek, takže je bezkonkurenčně 
největším vysokomýtským sběrným dvorem. 
Jeho rozšířením jsme zkvalitnili podmínky 
pro ukládání odpadů i podmínky pro práci 
obsluhy sběrného dvora. “ Starosta města 
Martin Krejza poděkoval všem, kteří se 
na přípravě a realizaci modernizace sběr-
ných dvorů podíleli, a vyjádřil přání, aby 
občané a firmy ještě více třídili komunální 
odpad.  

Marie Lněničková,
odbor kanceláře vedení města

MODERNIZACE 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Město Vysoké Mýto dokončilo moderni-
zaci sběrných dvorů a tím završilo roz-
sáhlý projekt Optimalizace odpadového 
hospodářství ve městě Vysoké Mýto, 
který v uplynulém roce získal podporu 
Evropské unie v Operačním programu 
Životní prostředí. V rámci projektu byly 
modernizovány dva sběrné dvory v uli-
cích Průmyslová a Gen. Svatoně a vybudo-
ván nový sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera. 
Investiční akci zahájilo město na začátku 
letošního roku výstavbou nového sběr-
ného dvora v ulici Kpt. Poplera. Tento 
sběrný dvůr začal sloužit veřejnosti na 
začátku srpna a po dobu následujících 
měsíců, kdy finišovaly stavební práce na 
modernizaci zbývajících sběrných dvorů, 
byl nepřetržitě otevřen od pondělí do 
soboty. V uplynulých dnech byly sběrné 
dvory v ulicích Průmyslová a Gen. Svatoně 
předány Technickým službám, které jsou 
jejich provozovateli. 
Projekt Optimalizace odpadového 
hospodářství ve městě Vysoké Mýto 
zásadním způsobem zkvalitní infrastruk-

turu pro nakládání s odpady ve městě. 
Díky jednomu novému a dvěma moder-
nizovaným sběrným dvorům budou moci 
občané města bezpečně odkládat odpad, 
a to v komfortním dosahu ve vhodných 
lokalitách ve městě. Sběrné dvory jsou 
vybaveny 61 ks kontejnerů a nádob pro 
shromažďování odpadů, pořízena byla 
také technika pro manipulaci s odpa-
dy ve sběrných dvorech - drtič a třídič-
ka stavebních odpadů, lis a nakladač.  

Celkové náklady na realizaci projektu 
představují 34,4 mil Kč včetně DPH, což je 
díky vysoutěženým cenám téměř o 3 mil. 
Kč méně, než předpokládal rozpočet. 

Marie Lněničková,
odbor kanceláře vedení města

Financováno z prostředků Evropské 
unie, dotace Státního fondu životního 
prostředí a z rozpočtu města Vysoké 
Mýto. Dotace z prostředků Evropské 
unie: 25 930 000 Kč.
Dotace SFŽP: 1 525 274 Kč.
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O NOVINKÁCH V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ ULIC A CHODNÍKŮ 
s místostarostou města Františkem Jiraským
Rada města na svém zasedání 27. 10. projednala Operační 
plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2009 
– 2010. Co je jeho hlavním cílem?
Návrh operačního plánu zimní údržby komunikací předkládá rad-
ním každoročně před zimním obdobím ředitel Technických služeb 
(TS).  Je to vlastně návrh opatření, kterými TS zabezpečí sjízdnost a 
schůdnost ulic a chodníků ve městě. Součástí plánu je např.  seznam 

určené techniky, pracovníků, nebo rozdělení komunikací podle časových priorit při úklidu. 
Rada města tento návrh po případných korekcích schválí a tím se stane pro TS závazným. 

K jakým změnám při zimní údržbě letos dochází?
Letos dochází k výrazné změně v provádění zimní údržby chodníků. Zákonodárci schválili 
zákon č. 97/2009 Sb. (tzv. Kuberův chodníkový zákon), kterým se přenáší odpovědnost za 
schůdnost chodníků z majitelů přilehlých nemovitostí na majitele chodníků, tedy zpravidla 
na obce a města. Z obecného hlediska je to jistě náprava nepřirozeného stavu a správný 
krok. Proč bych se měl celou zimu starat o pořádek na cizím pozemku a v případě dovolené, 
nemoci či stáří shánět výpomoc sousedů nebo platit brigádníky? Obcím a městům však 
uvedený zákon zákonitě přinese problémy, zvýší náklady a chodcům nutně sníží komfort 
pohybu po chodnících v zimním období. 

Je vůbec možné dopředu předvídat, zda bude v silách TS tento úkol zvládnout? 
Předpokládám, že pomoc našich spoluobčanů bude i nadále nezbytná…
Rád bych uvedl, že možností, jak zajistit zimní údržbu ve městě, je celá řada. Ta námi zvolená 
více spoléhá na spoluúčast občanů města. V tom je určitá míra nejistoty a rizika. Pohodlné 
by samozřejmě bylo zvýšit počet zaměstnanců TS o 10 lidí, nebo najmout na úklid sněhu 
soukromou firmu. To by však stálo miliony, které by bylo nutno ušetřit na opravách silnic 
a chodníků, či získat zvýšením daně z nemovitosti. Tato cesta se mi vůbec nejeví jako 
dobrá. Proto bych chtěl touto cestou požádat všechny občany našeho města o vstřícnost 
a spolupráci při odklízení sněhu z chodníků.  Letošní zima bude v oblasti údržby chodníků 
zkouškou, která ukáže, zda jsou TS schopny schůdnost zabezpečit a na jaké úrovni. Zároveň 
bude letošní zima zajímavým testem stavu naší společnosti. Věřím totiž, že  zodpovědní 
občané budou sníh z přiléhajících chodníků odklízet i nadále tak, jak to dělali vždy. Bude 
poučné sledovat, do jaké míry jsme schopni  něco nezištně, dobrovolně a zdarma udělat 
pro ostatní, ale zároveň i pro sebe.  TS jsou samozřejmě i letos připraveny dodat občanům 
zdarma posypový materiál.  
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům zpravodaje klidné prožití vánočních svátků a 
v novém roce hlavně pevné zdraví. Sněhu ať je dost, ale jen na sjezdovkách, na polích, v 
luzích a hájích. Ne v ulicích města.

Pozn. red.: Celý text „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků pro 
město Vysoké Mýto pro zimní období 2009 – 2010“ naleznete na stránkách města www. 
vysoke-myto.cz, další související  informace  také  na www.tsvmyto.cz.
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O SVÁTKU STROMŮ 
s vedoucí odboru životního 
prostředí Ing. Stanislavou 
Jetmarovou

Město Vysoké Mýto se i letos aktivně 
připojilo k oslavě Dne stromů. Kdy 
tento svátek vznikl a jak se slaví?
Den stromů vyhlásila brněnská Nadace 
Partnerství společně s Botanickou zahradou 
UK a Národním muzeem v Praze v roce 2000. 
Naším záměrem je zapojit do této význam-
né akce zejména vysokomýtskou mládež. V 
praxi to znamená, že úzce spolupracujeme 
se všemi místními mateřskými, základními 
i středními školami, které nám ve výsadbě 
pomáhají.
Den stromů připadá každoročně na 20. 
říjen. Letošní den stromů ale proběhl ve 
Vysokém Mýtě až ve středu dne 11. listo-
padu. Počasí tehdy vůbec nepřálo. Sázelo 
se vůbec?
I přes nepřízeň počasí, kdy opravdu vytrvale 
pršelo a bylo chladno, se děti a jejich učitelé 
nezalekli a přišli na nově rekonstruované 
autobusové nádraží, kde pomohli při výsad-
bě 16 jeřábů a javorů. V nejbližší době budou 
ještě vysazeny na zahradě v MŠ Slunečná 3 
převislé jilmy a studenti gymnázia vysadí 2 
javory v Masarykových sadech. Zajímavostí 
je, že jeden javor zakoupili studenti ze sbírky, 
kterou mezi sebou sami uspořádali. 
Kolik stromů bylo doposud v rámci Dnů 
stromů vysazeno?
Když připočteme i všechny letošní stromy, je 
to celkem úctyhodných 244 stromů.

Foto: A. Felgr

V obřadní síni Městského úřadu ve Vysokém 
Mýtě se uskutečnilo 7. 11. slavnostní uvítání 
nových vysokomýtských občánků. S krás-
ným kulturním programem vystoupily děti 
z mateřské školy Pod Smrkem.

Adéla Broulíková, Adéla Hermanová, Nela 
Hermanová, Jakub Páral, Adéla Peťurová, 
Markéta Štanglicová a Tadeáš Vrátil.

Noví vysokomýtští občánci

Adéla a Nela Hermanovy

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

BESEDU S DŮCHODCI
8. 12. ve 14.30
ve společenském sále M-klubu ve 
Vysokém Mýtě.

Program:
• Vystoupení žáků Speciální základní 
  školy 
• Vystoupení hudebního tria Silentium
• Beseda s představiteli města
• Hudba k tanci: Rytmická skupina 
  Stanislava Hájka Vysoké Mýto
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Mikuláš, anděl a Lucifer vás spolu se 
svými přáteli zvou na tradiční

MIKULÁŠSKOU
A ČERTOVSKOU JÍZDU
na náměstí Přemysla Otakara II.
v sobotu 5. 12. v 16.00 před obvyklou 
cukrárnou.

Město Vysoké Mýto a Městský klub 
Vysoké Mýto vás zvou na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ 
JARMARK
Sobota 12. 12. od 9 do 16 hodin
náměstí Přemysla Otakara II.

Doprovodný program:
• Trubadúr z Kornélia – loutková předsta-
vení pro děti
• Skupina Trubaka – dobové písně a tance
• Ukázky řemesel
• Občerstvení

Kino Šemberovo divadlo

Úterý 1. 12. v 19.00

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Český film Miloše Formana podle slavné-
ho divadelního představení Jiřího Šlitra 
a Jiřího Suchého. Mladý manželský pár 
se právě rozvádí. Situace se však kompli-
kuje s příchodem listonoše, který přináší 
záhadný telegram z Liverpoolu…
85 min. Vstupné 69 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino

Pátek 4. 12. v 17.00 (!)

VZHŮRU DO OBLAK
Jubilejní 10. animovaný film kultovního 
hollywoodského studia Pixar. Stařičký 
prodejce balónků si splní svůj sen. Přiváže 
si na dům tisíce balónků a odletí do divo-
činy Jižní Ameriky. Později však zjišťuje, 
že se k němu připojila postava z jeho 
nejhorších snů… 
102 min. Vstupné 69 Kč.

Úterý 8. 12. v 19.00

PROTEKTOR
Příběh osudového vztahu dvou lidí na 
pozadí válečného dramatu. Rozhlasový 
reportér Emil začíná žárlit na svoji man-
želku Hanu, která pracuje jako herečka, je 
obletována ctiteli a slaví své první filmové 
úspěchy. Ale je Židovka. Nejočekávanější 
film letošní české filmové sezóny od reži-
séra Marka Najbrta.
100 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 10. 12. v 19.00

CO TĚ NEZABIJE
Dokument Miloše Šmídmajera nahlíží 
do intimnějších zákoutí životních osudů 
Miloše Formana a zachycuje zážitky a 
životní situace, které jej hluboce zasáhly a 
staly se mu inspirací pro filmovou tvorbu. 
Film nabízí vedle setkání s velkolepým 
vypravěčem Milošem Formanem, jeho 
přáteli a rodinou i důvěrnější seznámení 
s řadou významných osobností.
100 min. Přístupno. Vstupné 69 Kč.
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Neděle 13. 12. od 19.00
Pondělí 14. 12. od 19.00

ULOVIT MILIARDÁŘE
Po teenagerském filmu Gympl přichází 
Tomáš Vorel s filmem, který se dotýká 
aktuálních témat. Manažer Lehký dostane 
vládní zakázku. Aby z konkurenčního boje 
odstranil podnikatele Grossmana, najme 
si televizního reportéra a…  Hrají: David 
Vávra, Bolek Polívka, Milan Šteindler, 
Tomáš Matonoha aj.
90 min. Přístupno. Vstupné 69 Kč.

Sobota 19. 12. v 15.30

HRDINOVÉ Z DARANU
Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy žije 
se svou matkou v Africe, kde se seznamu-
je s domorodou dívkou a s mluvící žirafou 
Seraf. Žirafa daruje chlapci kouzelný talis-
man a líčí mu příběh o dvou domorodých 
kmenech, které mezi sebou válčí. Jimmy 
je jediný, kdo může tento konflikt vyřešit.
89 min. Přístupno. Vstupné 64 Kč.

Uvidíte v lednu:
Klíček • Lištičky • 2 Bobule • Únos vlaku  
123 • Sin nombre • Ať žijí rytíři.

Čtvrtek 17. 12. v 19.00, 
Šemberovo divadlo

PODZIMNÍ ZAHRADY 
Francie 2006, 115 min., 
Režie: Otar Iosseliani                                  

Hrají: 
Séverin Blanchet (Vincent, ministr), 
Jacynthe Jacquetová (Barbara), Otar 
Iosseliani (Arnaud), Lily Lavinaová 
(Mathilde), Denis Lambert (Gégé) aj.

Filmová tvorba Gruzínce žijícího ve 
Francii Otara Iosselianiho je poznamená-
na kulturními kořeny kavkazské kultury. 
Iosselianni si do Francie přinesl úžasnou 
vitalitu, kterou předává do všech svých 
filmů. Nadto je jako bedlivý pozorovatel 
zvenčí schopný do záběrů zachytit kou-
zelné okamžiky z obyčejného prostředí 
francouzským měst, městeček a vesnic. 
Prostředí vysoké politiky je demaskováno 
a hlavní hrdina objevuje kouzlo všedních 
starostí a radostí. A právě nakažlivá krása 
obyčejného setkání a posezení s přáteli je 
tou nejlepší náplastí na všechny bolesti 
a stresy. Výborně napsaný scénář je plný 
situačních gagů a slovního humoru. Skvělí 
herci si před kamerou věhlasného spolu-
pracovníka předních tvůrců tzv. francouz-
ské nové vlny Williama Lubtchanského 
vysloveně užívají a hrají s noblesou a 
lehkostí. Iosseliani tímto filmem nepřímo 
složil velkou poklonu klasikovi francouz-
ské filmové komedie Jacquesi Tatimu. 
Pro nás pak připravil vítané odlehčení v 
hektickém předvánočním období... neboli 
veselé filmové Vánoce vám přeje

Jan Schejbal

Filmový klub
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Pondělí 7. 12. v 19.30,
Šemberovo divadlo
4. představení v předplatném
Václav Havel: 

ODCHÁZENÍ 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

Režie: Andrej Krob.
Scéna a kostýmy: Jan Dušek.
Dramaturgie: Magdalena Frydrychová.

Hrají: Jiří Zapletal, Hynek Pech / Karel 
Beseda, Pavla Tomicová, Martina Eliášová, 
Martina Nováková, Pavlína Štorková, Zora 
Valchařová-Poulová, Josef Čepelka, Eliška 
Boušková, Ondřej Malý, Lubor Novotný, 
Vlastimil Čaněk, Radek Bár, Vojtěch Dvořák, 
František Staněk, Lenka Loubalová, Jan 
Čížek a další.

Poslední Havlova hra, napsaná po dvace-
tileté odmlce, nás přivádí do domácnosti 
odcházejícího politika dr. Viléma Riegera. 
Je zřejmé, že bývalému kancléři skončilo 
volební období a nad jeho dalším setrvá-
ním ve vládní vile obklopené višňovým 
sadem visí otazník. Stejně zřejmé je, že 
ani jeho okolí, ovládané pevnou rukou 
jeho dlouholeté přítelkyně Ireny, na zadní 
kolečka tak docela nemyslelo… Autor v 
Odcházení konstruuje umělý – a smutně 

Divadlo zábavný – divadelní svět. Odcházení je 
sebeironickým bilancováním odcházející 
politické garnitury a sžíravým pohledem 
na nástup nové, dravější generace.

Předprodej zbylých vstupenek v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
od 24. listopadu. Vstupné: 230, 250 a 270 Kč.

Připravujeme na leden:
Středa 20. 1. 2010 v 19.30,
Šemberovo divadlo
5. představení  v předplatném
Keith Waterhouse: 

JEFFREYMU JE ŠOUFL
Inspirováno životem a texty Jeffreyho 
Bernarda. 
Divadlo Ungelt, Praha
Režie: Julek Neumann. 
Hrají: Jeffrey Bernard - Oldřich Kaiser, v 
dalších rolích Karolina Kaiserová, Rostislav 
Novák a Jaroslav Hanuš.

Sobota 12. 12. v 15.00,
Šemberovo divadlo

MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH
Tématem tohoto v pořadí třetího předsta-
vení České televize je cestování. Majda s 
Františkem navštíví všechny kontinenty a 
děti jim na jejich cestě budou potřebnými 
rádci. František se dozví mnoho zajíma-
vostí. Například jak to chodí v Africe, co 
dělají Indiáni a jak se žije u protinožců.  
Nebudou chybět ani další známé a veselé 
písničky autorů Jana Vodňanského a Hany 
Navarové.

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto. Vstupné: 140, 130 Kč.
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Středa 16. 12. v 19.30,
Šemberovo divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT 
Orchestru Václava Hybše, jeho sólistů 
a hostů
Hlavním hostem je herec Luděk Sobota. 
Dalšími hosty a zpěváky jsou Jan 
Smigmator, Veronika Savincová, Barbora 
Mochowá a Martin Růža.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto od 24. 11. Vstupné: 230, 
240 a 250 Kč. 

Neděle 20. 12. ve 14.00 a 16.00, 
loutková scéna Městského klubu Vysoké 
Mýto, Litomyšlská ul. 72, Vysoké Mýto

VÁNOČNÍ SEN
Pohádka dětem pod vánoční 
stromeček.
Na motivy pohádek Ing. Františka Čecha 
napsala Mirka Nohelová. Hudba: Petr 
Klofanda. Režie: Jan Havel. Scéna: Viktor 
Čáp. Výprava: Karel Jiskra. Světlo a zvuk: 
Milan Dostál. Inspice: Marcela Vaňásková.
Hrají loutky: Kašpárek, Vašík, maminka, 
tatínek, Šmidra, Škrhola, princezna, Honza, 
čert, měsíc, Meluzína, zajíčkové Janeček 
a Mindulka a hvězdičky a loutkoherec-
ký soubor Loutkového divadla Srdíčko 
Vysoké Mýto o. s.: Miroslav Bezdíček, 
Viktor Čáp, Karel Fenik, Zdena Hanáková, 
Zdena Hanáková ml., Jan Havel, Lída 
Jarchovská, Karel Jiskra, Václav Morávek, 
Jitka Morávková, Jindra Pokorná, Zdeněk 
Prachař, Petr Ryška, Kristýna Scheibová, 
Petr Stráník, Milena Stráníková, Marie 
Švadlenová, Petra Vtípilová a další. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto od 14. 12. do 18. 12. nebo 
přímo v Loutkovém divadle Srdíčko 20. 12. 
od 13.30.

Loutkové divadlo Srdíčko

Koncerty v Šemberově divadle

Úterý 12. 1. 2010 v 19.30,
Šemberovo divadlo

MARIE ROTTROVÁ A NEŘEŽ
Koncert stálice naší populární hudby v 
doprovodu skupiny Neřež.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto od 1. prosince. Vstupné v 
předprodeji 270 Kč, na místě v Šemberově 
divadle 310 Kč.

M-klub

Koncerty

Sobota 5. 12., 20.00

SUNSET BLVD. (pop, Litomyšl)

TAIPAN (rock, Skořenice)
Sunseti jsou osobitou kapelou české pop-
-music a za bezmála šestiletou existenci 
se mohou pyšnit například vystoupením 
v pražské Lucerně na předávání výročních 
cen televizní stanice Óčko nebo natočením 
CD u vydavatelství Championship. 
Vstupné 80 Kč.

Úterý 8. 12., 19.00

NOVÝ ZBOŽÍ (Choceň)

SWEETZONE (Hradec Králové)

BARBEKJU (Hradec Králové) 
Koncert mladých a nadějných kapel! 
Vstupné 40 Kč.

Sobota 12. 12., 20.00

THE CHANCERS
(ska-rock´n´roll, Praha)

PSISKAPSY (ska-rock´n´roll, Litomyšl)
The Chancers jsou jedna z nejdéle půso-
bících domácích kapel, které vycházejí z 
žánru ska. Dodneška mají na kontě tři alba 
a koncertují po celé Evropě.

Klubová scéna
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Jako předkapela vystoupí mladá energická 
ska-kapela Psiskapsy z Litomyšle, která byla 
v letošním kole soutěže Poličský Skřivan 
oceněna jako nejlepší kapela.
Vstupné 130 Kč.

Sobota 19. 12., 20.00

BIGBOŠ 2009 
Soutěž kapel: Stolen lives, Morrow, 
Exorcizphobia 
Šesté kolo soutěže kapel proběhne v 
duchu tvrdé hudby. Představí se dvě vyso-
komýtské kapely – Morrow a Stolen lives 
a doplní je kapela Exorcizphobia, která 
přijede z Trutnova. Vstupné 50 Kč.

Úterý 22. 12., 20.00

EAST AFFAIR
(Německo, Kolín nad Rýnem, world music)
Kapelu East Affair založil v roce 2007 
německý kytarista Kim Efert spolu s čes-
kým cimbálistou Jurou Wajdou. K nim se 
přidali srbský kontrabasista Fedor Ruškuc a 
perkusionista Miroslaw Pyschny z Polska. V 
jejich skladbách se spojuje jazz a folklór  s 
elementy z Afriky, Jižní Ameriky a Indie, ale 
jak už samotný původ muzikantů napoví-
dá, důraz je kladen především na hudbu 
ze střední a východní Evropy. Také osobitý 
zvuk cimbálu, centrálního instrumentu, je 
toho důkazem… Čerstvý vítěz World Music 
Creole Germany 2009.
Vstupné 80 Kč.

Sobota 26. 12. v 21 hod.

DISKOTÉKA  RÁDIO OK 
Vstupné 30 Kč.

Neděle 27. 12. ve 20 hod.

HARDROCKOVÉ VÁNOCE  
FRANK A HOSTÉ
Blabovy stromy (rock, Litomyšl), Horká 
krev (rock, Litomyšl), Washington D.C. 
(hard rock/blues, Hrušová), Hancower 
(rock/pop, Praha), Hudba z Marsu (rock/
pop, Litomyšl), Moribundus (rock/blues, 
Lanškroun). Přijďte si o vánočních svátcích 
vychutnat „rockový maraton“, který pro 
vás připravil Franta Řehák!
Vstupné 50 Kč.

Klubové kino

Miniprofil Humphreye Bogarta

Středa 2. 12. a 9. 12., 19.00, 30 Kč

CASABLANCA
USA 1942, 102 min., režie: Michael Curtiz
Dramaticky vystavěný příběh opětovného 
citového vzplanutí svedl vedle sebe poprvé 
a naposledy dvě hvězdy hollywood-
ských filmů ze čtyřicátých let Humphreye 
Bogarta a Ingrid Bergmanovou. 

Středa 16., pátek 18. 12., 19.00, 30 Kč

MALTÉZSKÝ SOKOL
USA 1941, 101 min., režie: John Huston.
Třetí filmová verze románu Dashiealla 
Hammetta znamenala pro mnoho 
zúčastněných první zkušenost: Režisérský 
debut pro Johna Hustona, první tzv. 
černý film a pro Bogarta zlomová role po 
několika letech práce pro Warner Bros. 
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TANEČNÍ KURZY  ZIMA 2010
Taneční kurz pro dospělé začátečníky s 
mistry Falhaurovými
Po dobu deseti středečních večerů se 
můžete naučit základní, ale i složitější 
taneční kroky.
Začínáme: ve středu 6. 1. od 19.00 do 
21.30.
7 lekcí + 3 bez tanečních mistrů (bonus 
zdarma).
Cena: 1500 Kč (za taneční pár).

Taneční kurz pro mírně pokročilé s mis-
try Falhaurovými
Tento kurz bude z části navazovat na pod-
zimní lekce, ale mohou se ho účastnit i 
pokročilí, kteří nenavštěvovali podzimní 
kurz.
Začínáme: ve čtvrtek 7. 1. od 19.00 do 
21.30.
7 lekcí + 3 bez tanečních mistrů (bonus 
zdarma).
Cena: 1500 Kč (za taneční pár).

Taneční kurz pro pokročilé s mistry 
Kleinovými
Taneční mistři Kleinovi vás naučí náročnější 
taneční kroky.
Začínáme: ve čtvrtek 7. 1. od 19.00 do 
21.30.
7 lekcí + 3 bez tanečních mistrů (bonus 
zdarma).
Cena: 1500 Kč (za taneční pár).

Pokračující taneční kurz pro mládež 
Tyto lekce budou navazovat na ukončený 
podzimní kurz pro mladé začátečníky.
Kurz bude probíhat ve středu a v pátek po 
dobu sedmi večerů.
Začínáme: ve středu 6. 1.
7 lekcí.
Cena: 700 Kč (za jednotlivce). 

Zájemci o taneční kurzy se mohou přihlásit v kan-
celáři M-klubu.
Tel. kontakt: 465 420 420.
E-mail: martina.skalova @mklub.cz.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Od 4. ledna do 15. února přijímáme 
přihlášky do kurzu tance a společenské 
výchovy pro mládež na podzimní sezónu 
2010. Společně s přihláškou vybíráme zálo-
hu 300 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout 
v naší kanceláři či vytisknout z našich inter-
netových stránek. 
Kurzovné uhraďte do 22. 12. 2009.

Nové kurzy (od února)

ŠPANĚLŠTINA
ITALŠTINA
Jedná se o pololetní odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky (u španělštiny i pro 
pokročilé). Výuka bude probíhat jednou 
týdně dvě vyučovací hodiny. Den i hodina 
bude stanovena na informativní schůzce 
v lednu. 
Zájemci o kurzy se mohou přihlásit v kanceláři 
M-klubu.
Tel. kontakt: 465 420 420.
E-mail: martina.skalova @mklub.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
V neděli 6. prosince od 13.30 se ve spo-
lečenském sále M-klubu uskuteční další 
taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci.

Neděle 13. 12., 13.30,
Klubová scéna M-klubu

PÍSNIČKA JE LÉK!
Texty skladeb, které zazní tohoto nedělní-
ho odpoledne, budou mít naši milí hosté 
možnost sledovat na kinoplátně klubové-
ho sálu, aby si podle gusta mohli zazpívat 
společně s muzikou a případně i zatančit. 
Programem vás budou provázet Dana a 
Petr z Chocně, kteří zpívají a hrají na kytaru 
a harmoniku. Hostem tohoto odpoledne 
bude vynikající bubeník Jarda Rojar. 
Vstupné: 70 Kč.
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Městská knihovna

Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00 -12.00  13.00 -18.00 
Úterý 8.00 - 15.30 
Středa 9.00 -12.00  13.00 -18.00  
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

V období od 24. do 31. 12. je Městská 
knihovna uzavřena.

Výstava ve vestibulu a v oddělení pro 
dospělé čtenáře

Martin Šafář …

LAS VEGAS*THE STRIP
Výstava fotografií potrvá do 31. 12.

NOVINKY

Naučná literatura:
Dana Čermáková: Pohádkář Zdeněk Troška
Anthony Bourdain: Bez servítku
Gabriela Kristek: A marš mi hrál zvuk děl
Reinhold Messner: Cerro Torre
Pavel Taussig: Český biják
Tomáš Halík: Stromu zbývá naděje
Uri Dan: Šaronovo předmostí

Beletrie:
Sandra Brownová: Milenec ze snů
Michal Viewegh: Povídky o lásce
Petra Braunová: Kalvárie
Lisa Jacksonová: Zlý úmysl
Nora Robertsová: Zaváté stopy
Anna Gavaldová: Člověk není nikdy úplně 
  šťastný
Kateřina Janouchová: Dcera na přání
Elizabeth Petersová: Strážkyně podsvětí
Joyce Carol Oatesová: Hrobařova dcera

Literatura pro děti a mládež:
Mary Pope Osborneová: Dobrodružství 
  mezi dinosaury
Petra Braunová: Princové nemyjou 
  záchody
Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc
Thomas Brezina: Děsivé tajemství
Jacqueline Wilsonová: Pusinka
Miloslav Švandrlík: Vodník Fanda

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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Městská galerie ve Vysokém Mýtě uvádí až do 18. prosince výstavu malířské pozůstalosti vyso-
komýtského rodáka Františka Matouška (1901–1961), jedné z nejvýznamnějších, ale dosud 
nedoceněných postav českého moderního umění. O životě a významu Františka Matouška jsme 
psali v minulém čísle Vysokomýtského zpravodaje a Městská galerie vydala o něm i katalog. 
Vzhledem k Matouškovu významu pro Vysoké Mýto otiskujeme v tomto čísle část jiného textu, 
úryvek z bakalářské práce Jany Svobodové, spolukurátorky výstavy, která ve 3. kapitole své 
práce o Františku Matouškovi podrobně rozebírá jeho vysokomýtské působení...

František Matoušek se naro-
dil 12. 5. 1901 ve Vysokém 
Mýtě v dnes již neexistujícím 
domě ve Vladislavově ulici 
č. p. 88 v rodině kamnáře a 
krbaře Jana Matouška a jeho 
ženy Anny, rozené Komárkové. 
Františkova babička z matči-
ny strany, Aloisie Komárková, 
přišla kdysi do Vysokého 
Mýta jako vdova po Josefu 
Komárkovi, správcovi slouží-
cího u hraběte Harracha, a to 
díky své sestře, která zde žila. 
Zřídila si tu textilní obchod, 

kde později i její dcera, Matouškova matka, šila prádlo. Své dětství tedy trávil budoucí malíř 
v obchodnickém a řemeslnickém prostředí. Otec se živil výrobou kamen a krbů. Sám si 
kreslil návrhy na jejich konstrukci, provedení a vzory a byl natolik úspěšný, že měl zavést 
kamnářskou velkovýrobu i ve Vamberku. Anna Matoušková ovšem odmítla odejít a opustit 
Vysoké Mýto, a tak vše zůstalo při starém. Ve svých sedmi letech byl malý František nucen 
na doporučení lékaře poprvé vycestovat z rodného města, aby se léčil z tuberkulózy. Jeho o 
šestnáct let starší sestra Anna se shodou okolností právě roku 1908 provdala a odstěhovala 
do přímořského Terstu. Tady mladý František Matoušek strávil podstatnou část svého dět-
ství a ze zdravotních důvodů tu několikrát dlouhodobě pobýval i později. Uchvátil ho živý 
jižní ruch, cizokrajné prostředí a především teplé slunce a moře. Pro zaznamenání všeho, co 
viděl a cítil, začal v té době kreslit a malovat. Jediné datované dílo z tohoto období pochází 
z 27. dubna roku 1912. Olej na plátně s tematikou jarní procházky v naivním impresionis-
tickém hávu je nicméně pozoruhodný z několika důvodů. Malý olej, nepochybně jedna 
z posledních prací, které vznikly za Františkova dětského pobytu v Terstu, je dojemný 
především tematicky: dětské gesto vzpínající se k otci, vytvářející napětí mezi krásnou cizí 
krajinou a tesknou touhou po domově, se do malířova díla vrátí ještě mnohokrát. To, že 
jedenáctiletý malíř maloval na plátno, svědčí nejen o významu, který sám přikládal svému 
tvoření, svědčí to ale i o tom, že si výrazný talent uvědomovali i jeho příbuzní. V rukopisných 
autobiografických poznámkách z počátku 60. let ostatně sám malíř naznačuje, že rodiče si 
tento talent uvědomovali a dokonce poskytli svému synu i první výstavní prostor ve výloze 

Městská galerie

Jarní procházka u Terstu, olej, plátno, 1912
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svého obchodu ve Vladislavově ulici. 
Po návratu z Terstu nastoupil jede-
náctiletý František roku 1912 na 
vysokomýtské gymnázium. Ve svých 
čtrnácti, patnácti letech, v době stu-
dií na gymnáziu, se ale odmítl nadá-
le klasicky vzdělávat. Rodina proto 
vyslala švagra, aby s ním promluvil, 
a tak ve studiu sice pokračoval, ale 
věnoval se hlavně malování, neboť 
v tom jediném nacházel smysl. Celé 
své snažení nasměroval k naplnění 
své touhy stát se dobrým malířem. 
Podílel se také na přípravě nejrůz-
nějších společenských událostí, jako 
byly majálesy a různé oslavy, ke kte-

rým navrhoval a maloval plakáty. Těsně po začátku války se v rodném městě objevil i 
biograf. Film nejenže představoval jistý zdroj zábavy a rozptýlení, ale podněcoval i fantazii 
budoucího umělce, který biograf často navštěvoval. Nezanedbával ani divadlo a koncerty. 
Příliš malé město v něm však v tuto dobu začalo vzbuzovat „touhu po třpytivějším životě.“ Na 
gymnáziu se během jeho studií bohužel nevyskytovala žádná výrazná malířská osobnost. 
Ke změně došlo až po válce, kdy na gymnázium nastoupil akademický malíř Alois Srnský, 
a byl tedy Matouškovým profesorem kreslení v oktávě. Ještě předtím, někdy kolem roku 
1917, z nedostatku podnětů na gymnáziu, začal František Matoušek navštěvovat svého 
prvního výtvarného rádce - Arnolda Koblitze, vysokomýtského malíře, u něhož získal cenné 
rady i pro svou pozdější kariéru profesionálního výtvarníka. Škola Arnolda Koblitze naučila 
Františka Matouška nejen větší píli a ctižádosti, ale hlavně radosti z tvorby. Pouštěl se do 
studia anatomie, zkoušel malovat první akty, krajiny a zátiší. Z této doby pochází zřejmě i 
obraz Pohled do venkovského (vysokomýtského?) dvora vytvořený již poučenou impresio-
nistickou technikou malby v podobném duchu, v jakém ji uplatňoval Koblitz. Ve Vysokém 
Mýtě působil i odborník na svět antiky a známý překladatel z řečtiny a latiny, Matouškův 
profesor klasických jazyků na gymnáziu Otmar Vaňorný, s jehož synem se mladý František 
přátelil a rodinu často navštěvoval. Během dlouhých debat o Řecku tu v něm dál rostla 
touha po dobrodružství a cestování. Malé město začalo být definitivně příliš těsné. Ještě 
za války se František často toulal po okolních vesnicích (léto roku 1918 strávil v nedalekých 
Srubech), po válce však už pouze čekal na to, aby mohl odmaturovat. To se mu na zdejším 
gymnáziu, po mnoha útrapách spojených se studiemi, podařilo na jaře roku 1920.

Jana Svobodová
Residue  –  z pozůstalosti Františka Matouška. 
Kurátoři Jana Svobodová a Pavel Chalupa.
 Výstavní síň Jana Jušky, 24. 11. – 18. 12., denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

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

výstavní sál: 465 455 157, galerie@vysoke-myto.czwww.mg.vmyto.cz

Pohled do venkovského dvora, olej, plátno, kolem roku 1918
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Regionální muzeum

Výstavy
1. 12. – 6. 1. 2010, výstavní prostory 
Regionálního muzea

AŽ NÁM PERNÍK ZAVONÍ…
Prosím vstupte a ochutnejte, tak by mohl 
znít podtitul vánoční výstavy, kterou při-
pravilo na adventní období Regionální 
muzeum ve Vysokém Mýtě. Bohatě pros-
třený stůl a sváteční pokrmy jsou s vánoč-
ními svátky úzce spojeny již od nepaměti. 
Nejen tradiční kapr, bramborový salát a 
rybí polévka, ale i méně tradiční, jako jsou 
muzika, odvárka, tomáška, peciválka, štěd-
rovka, pučálka, se v jednotlivých oblastech 
připravovaly na různé způsoby. Na půdě 
muzea se společně vydáme zpět téměř o 
století a budeme svědky toho, kolik úsilí 
vydaly hospodyně na cestě za bohatým 
štědrovečerním stolem. V perníkové dílně a 
prodejně vybraly krásné perníčky. Připojíte 
se k nim na vánočním trhu, kde dokoupily 
koření, suroviny potřebné k vaření, rybu a 
za zvuků koled došly domů. Doprovodíte 
je a necháte se pozvat k tichému nahléd-
nutí do kuchyně v okamžiku příprav na 
nejkouzelnější svátky v roce. Pokocháte se 
pohledem na rozmanité nádobí, kuchyňské 
náčiní a nazdobený interiér. Procházkou 
provoněným bytem si přiblížíte lidové tra-
dice dodržované téměř před stoletím a na 
okamžik ucítíte tu pravou vůni Vánoc. 
Vernisáž výstavy proběhne 1. 12. v 16.00.

Neděle 20. 12. v 17.00,  barokní areál sv. 
Mikuláše na Vraclavi

VÁNOČNÍ KONCERT 
A ŽIVÝ BETLÉM NA VRACLAVI
Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat! Takto poe-
ticky nazval svůj vánoční koncertní pro-
gram hudební soubor Dva neb tři. Ať 
už na Ježíška věříte, či nikoli, jisté je, že 
se rok s rokem opět sešel a před námi 
jsou nejkrásnější svátky roku. Vše kolem 
nás se rozezní ruchem vánočních příprav, 
obvyklého shonu, předvánočních náku-
pů, ale i snů o slavnostních okamžicích. 
Zastavme se společně během vánočního 
koncertu a poté si připomeňme biblický 
příběh zrození Ježíška v již tradičním živém 
betlému. Příchodem tří králů do jesliček 
nám vánoční svátky neskončí, ale nao-
pak započnou. Navíc si čekání na magic-
kou noc ukrátíme přátelským setkáním a 
popovídáním s kalíškem vánočního punče 
v rukou; rozehřejeme nejen svá těla, ale 
potěšíme i duše.
Odvoz na Vraclav je zajištěn autobusem 
od budovy Městského úřadu ve Vysokém 
Mýtě. Odjezd v 16.45.
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VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU
7. 12. – 11. 12., 9.00 – 17.00 
Druhý prosincový týden se již tradičně 
vysokomýtské muzeum promění v malý 
vánoční jarmark. Zavede nás zpět do minu-
losti a seznámí s uměním šikovných řemesl-
níků, kteří představí některé z pozapo-
menutých, ale i dosud známých lidových 
tradic. Návštěvníci budou moci obdivovat 
jejich umění, ale navíc si i sami mohou pod 
zkušeným dohledem něco pěkného vytvo-
řit. Bohatou nadílkou rukodělných výrobků 
lze obohatit i letošního ježíška.

 7. 12. Ukázky malování vánočních 
  ozdob
  Lití svíček

 8. 12. Aranžování vánočních dekorací  
 9. 12. Výrobky z vizovického těsta
  Občanské sdružení Berenika 
  – prodej výrobků

 10. 12. Krajkový svět Ivy Vanžurové

 11. 12. Krásné, sešívané – ukázky 
  patchworku
  Perníkový svět Markéty 
  Kruntorádové

PERNÍČKOVÉ ČAROVÁNÍ
Soutěž o nejhezčí perníček, doprovod-
ný program k výstavě Až nám perník 
zavoní…
V antickém Římě se perník připravoval k 
oslavě zimního slunovratu a byl jakýmsi 
předchůdcem tradičního vánočního cuk-
roví. Ve středověku se proslavilo perníkem 
německé město Norimberk. Voňavé medo-
vé perníčky patří neodmyslitelně k vánoční 
tabuli. Aby byly na Vánoce krásně rozleželé 
a chutné, pečeme je s velkým předstihem. 
Je tedy čas vše nachystat! Podělte se s námi 
o své recepty a dodejte své perníčky do 
soutěže vyhlášené Regionálním muzeem 
ve Vysokém Mýtě, jako doprovodný pro-

gram k výstavě Až nám perník zavoní…
Do 11. 12. můžete odevzdat jeden až pět 
perníčků zdobených jakoukoliv technikou 
v pokladně muzea. Vyhodnocení soutě-
že proběhne 16. 12. za účasti pernikářky 
Markéty Kruntorádové. Autor nejhezčího 
perníčku získá volný vstup na vánoční kon-
cert a živý betlém v barokním areálu na 
Vraclavi.

Program pro školy:

NENÍ OZDOBA JAKO OZDOBA, 
NENÍ HRAČKA JAKO HRAČKA
Interaktivní program pro I. a II. stupeň ZŠ
3. 12. – 22. 12. 
Skleněná ozdoba, papírová ozdoba, sla-
měná ozdoba, látková ozdoba? Která je 
ta pravá? V rámci vánočního programu 
si vyzkoušíme vytvořit netradiční ozdo-
bu na stromeček. Pomocí nůžek, papíru a 
mnoha dalších pomůcek se ponoříme do 
tajů zkrášlování vánočního stromečku a 
tvorby zajímavých hraček.

Předmět měsíce

FOTOGRAFIE 
ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ
Historické fotografie nacházející se ve sbír-
ce Regionálního muzea mají různorodou 
tématiku. A tak mezi nimi nechybí ani foto-
grafie zachycující nešťastné události.
Před sto lety došlo na železniční trati z 
Prahy do Olomouce nedaleko Uherska k 
neštěstí, které nemohlo uniknout pozor-
nosti tehdejších fotografů. Dne 25. 12. 
1909 se srazil rychlík jedoucí z Prahy s 
nákladním vlakem. Následkem této tragic-
ké nehody zahynulo 13 osob a dalších 13 
utrpělo zranění.
Jak se nehoda přihodila? Při přestavová-
ní dlouhého nákladního vlaku ve stanici 
Uhersko na jinou kolej došlo k jeho střetu 
s projíždějícím rychlíkem, který se v osud-
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nou chvíli pohyboval rychlostí okolo 80 
km/h! Obsluhující personál způsobil, že se 
mechanické návěstidlo nacházelo v poloze 
„volno“, a proto rychlík pokračoval v jízdě.
K tomuto neštěstí se ve sbírce našeho 
muzea dochovalo osm snímků. Autorem 
většiny z nich je fotograf J. Deyl z Pardubic. 
Lze z nich rozeznat řadu informací, a to i 
tak podrobných, jako jsou typy lokomotiv. 
Víme, že rychlík od Prahy táhla lokomotiva 
typu 36 StEG (Československými drahami 
později označována 363.0) a v čele náklad-
ního vlaku se nacházel stroj typu 39 StEG 
(pozdější označení 344.0).

Radim Urbánek a Martin Štěpán, 
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

Školy
Základní škola v Knířově

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
20. 1. 2010 od 8.00 do 16.00 
Informace o škole naleznete 
na www.zsknirov.com.

ZŠ Javornického

Ahoj – hlásí se vám stanice BBC a školní 
družina ZŠ Javornického
Tak jsme opět vyjeli! Loni jsme zažili výlet 
s Čudamanem a letos nás autobus zavezl 
až do daleké Ameriky. Celou cestu nás 
provázelo vysílání stanice BBC, ze kterého 
jsme se vždy dozvěděli, kam jedeme nebo 
co důležitého se právě děje. Nejdříve jsme 
navštívili pravý texaský ranč s divokými 
mustangy v Zádolí a pak jsme dojeli do 
oblasti arizonských plání. Tam jsme potkali 
různá zvířata, např. divoká prasata, lišky, 
rysa, kozy, lasičky, kuny, veverky, ale také 
výry, poštolky a krkavce (Záchranná sta-
nice Pasíčka). Autobus nás kousek popo-
vezl a my si vyzkoušeli stavění obydlí jako 
praví lesní indiáni. Když se k nám donesla 
zpráva, že v džungli, kde právě pobývá-
me, byl spatřen uprchlý gorilák, neváhali 
jsme a vyrazili na pomoc. Goriláka se nám 
podařilo zasáhnout uspávacími koulemi, 
proto mohl být bezpečně převezen zpět 
do ZOO. Za odměnu jsme si pochutnali 
na lahodných banánech. Nic nám nebrá-
nilo pokračovat v cestě dál do Skalistých 
hor, kde podle hlášení stanice BBC mělo 
být báječné počasí. Sluníčko sice nesvítilo, 
ale přesto jsme neohroženě vystoupali na 
Toulovcovu rozhlednu a užili si výhled do 
kraje. Při sjíždění z vysokých hor zpátky do 
civilizace jsme ještě potkali veliké stádo 
jelenů a daňků. Pravý Američan by měl 
zvládat jízdu nejen na koni, ale i na kole. A 
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ZŠ Jiráskova

Žáci ZŠ Jiráskova oslovili svými dopisy 
nejvyšší státní činitele
21. října zamířil 2. stupeň Základní školy 
Jiráskova do Šemberova divadla, aby 
zhlédl působivé filmové představení o 
životních osudech sira Nicolase Wintona. 
Nejpodstatnější část filmu přibližuje jeho 
ušlechtilou činnost, která krátce před 
vypuknutím druhé světové války vedla k 
záchraně několika set československých 
dětí, z nichž převážná část byla židovského 
původu. Nový domov pak děti nalezly v 
nejrůznějších anglických rodinách.
Protože tento film o neokázalé lidské sta-
tečnosti, obětavosti a šlechetnosti vyvolal 
ve všech divácích zasloužený ohlas, roz-
hodli se žáci 8. A zaslat prezidentu republi-
ky Václavu Klausovi, předsedovi vlády Janu 
Fischerovi, předsedovi Senátu Přemyslu 
Sobotkovi a předsedovi Poslanecké sně-
movny Miloslavu Vlčkovi dopisy, ve kterých 
tyto nejvyšší státní představitele vybíze-
jí, aby autoritou svých politických funkcí 
přispěli k urychlení nominace a následné-
mu udělení Nobelovy ceny míru Nicolasi 
Wintonovi. Z jednotlivých dopisů uveřej-
ňujeme ten, který jmenovaná třída zaslala 
prezidentu Václavu Klausovi.
 

Vysoké Mýto, 6. 11. 2009

Vážený pane prezidente, 
my, žáci 8. A Základní školy Jiráskova ve 
Vysokém Mýtě se na Vás obracíme s naléha-
vou žádostí a prosbou. Nedávno jsme s 
naší školou navštívili filmové představení, 
které bylo věnováno životním osudům pana 
Nicolase Wintona. Velice nás zaujal jeho 
příkladný životní příběh, který byl a dopo-
sud stále je vyplněn neokázalou obětavostí, 
statečností a upřímnou touhou pomáhat 
lidem v nejtěžších chvílích jejich života.

právě proto jsme navštívili muzeum cyklis-
tiky v Nových Hradech. Po tak náročných 
zážitcích jsme naplnili naše hladové žalud-
ky v pravém saloonu. Z Ameriky domů 
nám cesta rychle utíkala při zpěvu naší 
výletní hymny.  Všichni zúčastnění si ji 
notují ještě dnes.
Už se těšíme, kam pojedeme příště!

 Družiňáci z Mejta

ZŠ  Javornického vás zve na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK

středa 16. 12.  od 10.00 do 17.00,
budova II. stupně  - Javornického 2
(Jungmannovy sady)
                               
PROGRAM:
- vánoční koledy 
- výroba vlastních ozdob
- přání, svíčky, linoryty…  
- prodej výrobků žáků I. a II. stupně
- betlémy, živá zvířátka

S sebou: dobrou náladu a elán 
k vánočnímu tvoření…

Vánoční bar s překvapením.
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POZVÁNKA
Vánoce se blíží! Srdečně zveme všechny 
vysokomýtské předškoláky z mateřských 
škol na naše tradiční předvánoční set-
kání ve dnech 3. 12. (MŠ Slunečná a MŠ 
Pod Smrkem) a 10. 12. (MŠ Kamarádi a 
MŠ Lidická). Všichni se těšíme na společně 
prožité dopoledne s vánoční atmosférou. 
Školáci pro své mladší kamarády nachystali 
různé dárečky a něco na zub se také jistě 
najde. Malé překvapení čeká naše hosty 
i pod vánočním stromkem ve vestibulu 
školy.

ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto

nejvyšší představitel země, jejíž děti byly 
panem Wintonem zachráněny, máte v 
této věci naši plnou důvěru. S nadějí proto 
očekáváme, že náš dopis i výzva nebudou 
zbytečné. 
Srdečně vám děkujeme za pochopení, 
pomoc a spolupráci. 

S úctou žáci 8. A, 
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto

Ačkoli je tento muž Angličan, neváhal 
ani na okamžik krátce před vypuknutím 
2. světové války zachránit z ohroženého 
Československa 669 dětí, z nichž převážná 
většina byla židovského původu. Věděl 
totiž velice dobře, jaký osud by je s největší 
pravděpodobností očekával. Skončily by 
v nacistických koncentračních táborech 
a téměř jistě by se žádné z nich domů 
nevrátilo. Pan Nicolas Winton se o své 
nezištné pomoci téměř 50 let nikomu ani 
slůvkem nezmínil. Nepovažoval prostě za 
nutné se touto „samozřejmostí“ chlubit či 
nějak zviditelňovat. Teprve zásluhou jeho 
manželky vyšla tato skutečnost najevo, takže 
svět i „jeho“ zachráněné děti teprve před 
nedávnou dobou poznaly, komu vlastně 
vděčí za svůj život. Najdeme mezi nimi i 
významné vědce, lékaře, učitele, architekty, 
politiky či umělce. Nesmíme také zapomínat, 
že jejich rodiny se za tu dobu rozrostly na 
téměř 5 000 členů. Nikdo z nich by se nikdy 
nenarodil, kdyby nebylo šlechetného a 
statečného činu pana Wintona. Vážený 
pane prezidente. Jsme přesvědčeni, že pan 
Nicolas Winton si zaslouží být nominován 
na laureáta Nobelovy ceny za mír. Celý jeho 
příkladný život k tomu přímo vybízí. Kdo 
jiný by jej měl na toto prestižní ocenění 
navrhnout než my Češi či Slováci. Byly to 
právě naše děti (naši občané), které mu 
vděčily a dosud vděčí za svůj život. Letos 
pan Winton v plné duševní i fyzické svěžesti 
oslavil úctyhodných 100 let. I když se dosud 
těší solidnímu zdraví, je opravdu nejvyšší 
čas v tomto směru něco podniknout a na 
tuto prestižní cenu jej nominovat. Všichni 
slušní lidé mu to dluží. Vážený pane prezi-
dente. My, žáci třídy 8. A bychom Vás rádi 
poprosili, zda byste vahou své osobnosti i 
funkce, již zastáváte, mohl v tomto směru 
podniknout rázné kroky. Přimluvte se pro-
sím u norského parlamentu a komise pro 
udílení Nobelových cen za udělení Nobelovy 
ceny míru pro pana Nicolase Wintona. Jako 
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ŠKOLNÍ AKADEMIE
Blíží se konec roku 2009 a studenti 
Gymnázia Vysoké Mýto jako každý rok 
představí svoji studentskou akademii. Ve 
středu 3. prosince se v Šemberově divadle 
od 10.00 koná představení pro žáky a uči-
tele gymnázia, odpoledne potom od 16.00 
pro rodiče a veřejnost. Předpokládaný pro-
gram jednotlivých tříd může samozřejmě 
ještě doznat změn, ale podle názvů jed-
notlivých vystoupení se máme rozhodně 
nač těšit.

Prima:  komicko-dramatická scéna 
 Havran
Sekunda:  romantická tragédie 
 Film v zákulisí
Tercie:  komická scéna 
 Otázky Václava Čecha
Kvarta:  hippie směska 
 Tajemná výprava 
 Alena Pecky
1. A – kvinta:  hudebně dramatická 
 zábavná scénka 
 Večer s Novou aneb...
1. B:  taneční vystoupení 
 Mama Mia
2. A – sexta:  scénka Všehochuť
2. B:  Dívčí válka
3. A – septima:  Michael Jackson 
 – biografie
3. B:  drama Chemický sen
4.A – oktáva:  scénka Derniéra
4.B:  tanec Láska a spol.

Jménem studentů gymnázia vás všechny 
na jejich školní akademii srdečně zvu. 
Vstupné na odpolední program je dobro-
volné.

Martin Valášek,
 ředitel školy

Gymnázium

Mistrovství ČR středních škol v piškvorkách 

PIŠQWORKY 2009
Pořadatelé z občanského sdružení Student 
Cyber Games se rozhodli pokračovat v 
započaté tradici a uspořádat druhý ročník 
Mistrovství ČR středních škol v piškvor-
kách. Tři pětičlenné týmy z každé školy 
budou svou školu reprezentovat v oblast-
ním kole a ti nejlepší z nich v kole kraj-
ském. Krajští vítězové se nakonec utkají v 
celorepublikovém finále 11. prosince na 
Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Tým s 
aktuálně nejlepší piškvorkovou formou se 
potom bude moci pyšnit titulem mistra ČR 
středních škol v piškvorkách.
Do těchto soubojů se zapojilo i Gymnázium 
Vysoké Mýto. Kvalifikační kolo pro postup 
proběhlo na škole v úterý 27. 10. Počet 
přihlášených předčil očekávání, a i přesto, 
že to byla první pišqworkářská soutěž, vše 
proběhlo hladce. Bylo jich celkem 80, tj. 16 
pětičlenných družstev. Boje byly nelítostné, 
často vyrovnané a někdy ani čtvrthodinový 
limit na partii nestačil. Nakonec zvítězila 
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zkušenost starších studentů a nejlepším 
družstvem se stal tým maturantů OXOXáci 
ve složení Huryta, Kočí, Jeřábek, Ponec, 
Vaňásek. Do okresních soubojů se ještě 
zapojí Black Death (Štěpánová, Sháněl, 
Klinkáček, Skopal, Tomeš) a Plzeňský 
výbor (Ondrej, Švarc, Václavková, Zerzán, 
Mňuková).
Hodně štěstí v dalších kolech! Trénujte jen 
o přestávkách!!

Blanka Kysilková, Jana Kubcová

ZUŠ

Úterý 8. 12. v  8.30 
a čtvrtek 10. 12. v 10.00,  
koncertní sál školy 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO MŠ 

Středa 9. 12. v 16.00, 
koncertní sál školy

VYSTOUPENÍ PRO ŽÁKY 
PHV A JEJICH RODIČE 

Neděle 13. 12. v 16.00,  
chrám svatého Vavřince

ADVENTNÍ KONCERT
Staročeské roráty v úpravě Jana Fajfra
David Lukáš: Andělské proroctví
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – Hej 
mistře!

Účinkují: 
- dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké 
Mýto, sbormistr: Pavel Zerzán
- smíšený pěvecký sbor Bendl Česká 
Třebová, sbormistr: Josef Menšík
- smíšený pěvecký sbor Otakar Vysoké 
Mýto, sbormistr: Věra Milerová
- Bohemian Symphony Orchestra 
Prague, dirigent: David Lukáš

Sólisté: Ivana Lukášová – soprán
Monika Fifernová – soprán
Jana Ehrenbergerová – alt
Miroslav Urbánek – tenor
Miroslav Urbánek jun. – bas

Vstupné: 60 a 30 Kč. Prodej vstupenek od 
15.30 v místě konání koncertu.

Středa 16. 12. , 17.00, koncertní sál školy

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

Čtvrtek 17. 12., 17.00 sbor Církve česko-
bratrské evangelické 

RUBÍNEK  ADVENTNÍ KONCERT

DDM Mikádo

Úterý, středa, čtvrtek 12.00 – 18.00, 
čajovna Flash klubu DDM Mikádo
Výstava fotografií 

PANORAMA
Panoramatické fotografie Jana Pešiny z 
celého světa.
Za čaj.

DANCE PAD  FLASHLIGA
Prosincové kolo soutěže o taneční pod-
ložky, turnajový systém (soutěž. kolo 1x3 
týdny), dle dohody s účastníky 
tomas@ddm-mikado.cz.
Flash klub DDM Mikádo.
Zápisné na celou ligu 50 Kč.

FOTBÁLKOVÁ FLASHLIGA
Prosincové kolo turnaje ve fotbálku.
Dle dohody s účastníky. 
tomas@ddm-mikado.cz.
Flash klub DDM Mikádo.
Zápisné na celý turnaj 70 Kč.
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Pátek 4. 12. v 18.00, 
zahrada DDM Mikádo

ČERTOVÁNÍ
Tradiční boj dobra a zla aneb… Kdo s 
koho! Plus tradiční nabídka a přání kou-
zelných Vánoc!
20 Kč. 

Středa 9. 12., 16.00 – 18.00, 
DDM Mikádo

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Překvapení pro maminky i tatínky (krava-
ta, váza).
Evička Olivová, eva@ddm-mikado.cz.
30 Kč jeden kus, 50 Kč celá dílna.

Sobota 12. a neděle 13. 12.

VÍKEND NA MIKÁDU S ALFOU
DDM Vysoké Mýto versus DDM Pardubice, 
outdoorová poznávací hra Vysokého Mýta 
+ výtvarná dílna + super jídlo i nálada.
Přihl. do 7. 12. 
eva@ddm-mikado.cz
 
 
Čtvrtek 17. 12. v 18.00, 
klub DDM Mikádo

ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA… 
…a s Františkem Radvanem.
50 Kč.

Pondělí 28. 12. 

POJEĎTE S NÁMI NA LYŽE!!!
Odjezd v 8.00 od trafiky Na Mýtnici.
Ski areál Čenkovice pro jednotlivce, rodi-
ny, skupiny. 
Sjezd, běžky, snowboard, zimní radován-
ky, procházky…
130 Kč + sleva na celodenní permanent-
ku, přihlášky do 17. 12. 
lada@ddm-mikado.cz

IBM/ICM Informační bod pro mládež/
Informační centrum pro mládež

CO JE MLÁDEŽ V AKCI?

Program Evropské Unie Mládež v akci, 
který probíhá v letech 2007 až 2013, je 
nejnovějším přírůstkem do rodiny pro-
gramů Evropské unie zaměřených na vol-
nočasové aktivity mladých lidí. Navazuje 
na předešlý program Mládež (2000–2006) 
a pokračuje v podpoře osvědčených 
opatření: mezinárodních výměn mláde-
že, Evropské dobrovolné služby, iniciativ 
mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj 
kvalifikace pracovníků s mládeží. Program 
Mládež v akci je určen mladým lidem 
ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé 
bydliště v některé ze zemí programu nebo 
v některé z partnerských zemí (pouze u 
některých akcí). Hlavní cílovou skupinou 
programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 
28 let. Program je otevřen všem mla-
dým lidem bez ohledu na úroveň jejich 
vzdělání nebo sociální či kulturní původ. 
Program je také určen pracovníkům s mlá-
deží.
www.mladezvakci.cz, www.msmt.cz
www.icm.cz, www.nidm.cz

Přihlášky a informace získáte buď osob-
ně v kanceláři DDM Mikádo, Choceňská 
190/III.  566 01 Vysoké Mýto nebo na 
www.ddm-mikado.cz, 
helena@ddm-mikado.cz, 
lada@ddm-mikado.cz, eva@ddm-mikado.cz, 
tomas@ddm-mikado.cz, 
gabina@ddm-mikado.cz,
tel.: 731 108 510, 465 424 314.
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PO CELÝ PROSINEC 
SE USKUTEČNÍ VÝROBA 

PF NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
na rok 2010.

DISKUSE NA TÉMA:
16. 12. od 15 hod.

VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
Pod vedením praktikantek Terezy a 
Martiny.

Volnočasový program:
16. 12. od 15 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Klub je otevřen: 
Pondělí: 13.00 – 16.00 klub PC kurz
Úterý: 13.00 – 17.00 klub
Středa:  13.00 – 18.00 klub
Čtvrtek:  14.00 – 18.00 klub
Pátek: 12.00 – 15.00 konzultace

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál 
bývalé VOŠ stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa 
a Jenda.

Centrum pro rodinu Kujebáček

Pravidelná pondělní činnost v DDM 
Mikádo:
 
 9.00 Herna po celou dobu setkání
 9.30  Cvičení s říkankami 
  – rodiče s dětmi
 10.00  Zpívání – pro každé dítě 
  opravdový hudební nástroj
 10.30  Výtvarná dílna – pro děti i rodiče
 12.00  Ukončení

Středeční akce v MŠ Pod Smrkem:
2. 12., 15.00 – 18.00
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. 
Monikou Čuhelovou na téma Duše 
dítěte. 

Emkovo filmové navečír:

Čtvrtek 3. 12. v 15.30, 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Americká rodinná komedie. Neobyčejné 
veverky, bratři Alvin, Simone a Theodor, 
umí nejen mluvit, ale i výborně zpívat. 
Jednoho dne narazí na Davida, který si 
jejich talentu všimne a pomůže jim natočit 
desku. Následují koncerty, davy fanoušků a 
nejrůznější neuvěřitelná dobrodružství… 
Režie: Tim Hill, Hrají: Jason Lee, David 
Cross, Cameron Richardson, Jane Lynch, 
Erin Chambers a další.
2007, 87 min, zadarmo.

Čtvrtek 10. 12. v 15.30

POHÁDKY NA DOBROU NOC
Americká dobrodružná rodinná komedie. 
Život hotelového údržbáře se změní v 
okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, 
které své neteři a svému synovci vypráví 
na dobrou noc. Když se své rodině pokusí 
pomoci vyprávěním jednoho fantastické-
ho příběhu za druhým, vypukne zásluhou 
neočekávaného přispění dětí naprosté 
šílenství. Režie: Adam Shankman, Hrají: 
Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, 
Courteney Cox, Teresa Palmer a další.
2008, 99 min, zadarmo.

EMKO
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9. 12. 
Výtvarná dílna pro rodiče – malování 
barvami na sklo

16. 12. 
Vánoční besídka - poslední letošní set-
kání.

Těšíme se na vás od 4. 1. v roce 2010.

Centrum pro rodinu Kujebáček je otevřeno 
všem rodičům a prarodičům s dětmi do 6 
let.  Vstup 20 Kč pro členy, 
30 Kč pro ostatní za celou rodinu.
Více na www.kujebacek.cz, tel. 776 703 420, 
e-mail: info@kujebacek.cz

Berenika

Denní centrum – stacionář Berenika 
děkuje za podporu
V září ve Vysokém Mýtě proběhly dvě 
akce, které podpořily Denní centrum- 
stacionář Berenika. Jednalo se o besedu 
s paní Hüttnerovou, kterou zorganizovalo 
Kuncovo knihkupectví,  a o benefiční akci 
organizovanou Církví československou 
husitskou a Českou křesťanskou akademií 
ve Vysokém Mýtě. Tímto bych chtěla 
poděkovat jménem svým i jménem 
klientů a pracovníků všem, kteří akce zor-
ganizovali, i těm, kteří se jich zúčastnili a 
tím nás podpořili.
Chtěla bych také využít této příležitosti a 
dovoluji si vás informovat o dalších našich 
plánech v příštím roce.
Rok 2010 bude díky městu Vysoké Mýto a 
výstavbě domu Centra sociálních služeb 
pro Bereniku a především pro naše klien-
ty velmi významný. Dojde k rozšíření 
námi poskytovaných služeb o chráněné 
bydlení, odlehčovací služby a chráněnou 
dílnu (kavárničku). Prostřednictvím těchto 
služeb budou klienti mít další možnost 

dokázat, že i přes své handicapy zvlád-
nou s podporou poskytovanou denním 
centrem zvládat běžné denní činnosti a 
že mohou být platnými občany našeho 
města.

Těšíme se s vámi na viděnou při vánočním 
jarmarku 12. prosince na náměstí ve 
Vysokém Mýtě.

Petra Řeháková,
ředitelka Denního centra Berenika

NOVÉ DENNÍ CENTRUM 
BERENIKA V ZÁŘÍ 2010
V ulici plk. Kohouta vybuduje Město 
Vysoké Mýto za finanční pomoci EU novou 
budovu Centra sociálních služeb.
V Centru budou umístěny následující 
služby občanského sdružení BERENIKA:

Denní stacionář pro osoby s mentálním a 
tělesným postižením ve věku od 16 let
• poskytuje podporu k dosažení nejvyššího 
možného stupně samostatnosti v osob-
ním, sociálním a pracovním životě dle 
vlastních možností a potřeb.

Chráněná dílna - kavárnička pro osoby 
s mentálním a tělesným postižením
• zde budou moci pracovat v chráněném 
prostředí osoby, které by díky svému
handicapu nenalezly uplatnění na běžném 
trhu práce.
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Chráněné bydlení pro osoby s mentálním 
a tělesným postižením ve věku od 18 let
• tato služba klientům poskytne možnost 
dosažení samostatnosti a nezávislosti v 
oblasti bydlení.

Odlehčovací služby pro děti a mládež s 
mentálním a tělesným postižením
• poskytnou rodinám handicapovaných 
dětí a osob terénní, ambulantní nebo krát-
kodobé pobytové služby, jejichž smyslem 
je umožnit rodinným příslušníkům čas k 
odpočinku, regeneraci sil a například i k 
zvládnutí vlastní hospitalizace.

Přednáška:
Úterý 8. 12. v 19.00, dům U Žižků

JAK SE ZBAVIT AKNÉ
Detoxikací odstraníte nejen příznaky, ale 
především příčinu onemocnění.
Přednáší Mgr. Simona Chalupová.

Příroda pro zdraví.
Detoxikace organismu podle MUDr. Josefa 
Jonáše.
Bachova květová terapie.

Pomoc při alergii, astmatu, ekzému, akné,
chronických infekcích, oslabené imunitě,
gynekologických obtížích, únavovém syn-
dromu, psychických problémech aj.

Mgr. Simona Chalupová, Foerstrova 155
(v domě U Žižků)
e-mail prirodaprozdravi@seznam.cz,
tel. 723 781 675.
Poradna je otevřena v pondělí až čtvrtek 
9-12, 13-16 hod.
Jindy pouze po telefonickém objednání.

Příroda pro zdraví

Vážení spoluobčané.
Ať prožijete Vánoce v pokoji a radosti, se 
vším, co nám Bůh dává, s velkorysostí a 
laskavostí obdarovaných.

Požehnané svátky vám za vysokomýtskou 
ekumenu přeje Jiří Plhák

PROGRAM ADVENTNÍCH A 
VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2009 
VE VYSOKÉM MÝTĚ A OKOLÍ

Bratrská jednota baptistů
(Pražská ul. 72)
 27. 12. Bohoslužba v 9.30 
  v modlitebně BJB
 1. 1.  Modlitební shromáždění 
  v 17.30 v modlitebně BJB
 3. 1. Bohoslužba 
  v 9.30 v modlitebně BJB

Církev Bratrská
(Javornického ul., malý sál)
 6. 12. 10.30 Shromáždění 
  na 2. adventní neděli
 6. 12. 14.00 Přednáška 
  Manželský sex
 13. 12. 10.30 Shromáždění 
  na 3. adventní neděli
 20. 12. 10.30 Dětská vánoční slavnost
 26. 12. 17.00 Benefiční vánoční koncert 
  v Šemberově divadle
 27. 12. 10.30 Shromáždění
 1. 1. 15.30 Novoroční slavnost
 3. 1. 10.30 Novoroční shromáždění

Církev československá husitská
(Hálkova ul.)
 29. 11. Bohoslužba 
  na první neděli adventní 
  v 9.00 v Husově sboru,
   ve 14.00 v kostele Všech 
  svatých v Dobříkově
 

Církve
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 30. 11. Adventní zpívaní 
  v kostele Všech svatých 
  v Dobříkově v 16.30
 24. 12.  Štědrovečerní 
  ekumenická bohoslužba  
  ve 22.00 v Husově sboru, 
   ve 24.00 Půlnoční 
  bohoslužba 
  v Podkarpatském kostele  
  Všech svatých v Dobříkově
 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
 27. 12.  Bohoslužba 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
 3. 1. Bohoslužba v Husově 
  sboru v 9.00

Českobratrská církev evangelická
(Javornického ul.)
 17. 12. Koncert dětského 
  pěveckého sboru Rubínek 
  v 17.00
 20. 12.  Dětské vystoupení 
  na čtvrtou neděli 
  adventní v 9.00
 24. 12. Štědrovečerní 
  ekumenická bohoslužba 
  ve 22.00 v kostele Církve 
   československé husitské
 25. 12. První svátek vánoční, 
  bohoslužba s Večeří Páně 
  v 9.00
 27. 12. Bohoslužba v 9.00
 31. 12. Posezení s vyprávěním o 
  Ukrajině v 16.00

 1. 1. Nový rok, bohoslužba 
  s Večeří Páně v 9.00
 3. 1. Bohoslužba v 9.00 

Římskokatolická církev
 20. 12.  4. neděle adventní
 8.30 Mše svatá 
  v kostele sv. Vavřince 
 13.35 Mše svatá na Knířově 
 17.30  Mše svatá v kapli na faře

 21. 12.  pondělí před Štědrým 
  dnem
 15.30 Mše svatá v Penzionu 
  a v Naději 

 22. 12.  úterý před Štědrým dnem
 7.00 Mše svatá v kapli na faře 

 23. 12.  středa před Štědrým 
  dnem
 17.45 Mše svatá v kapli na faře

 24. 12.  Štědrý den
 14.00 -15.00  Živý Betlém u kostela 
  Nejsvětější Trojice: 
 15.00 -16.00  Jesličky
 22.00  Mše svatá v Knířově 
 24.00  Půlnoční mše svatá 
  v chrámu sv. Vavřince

 25. 12.  slavnost Narození Páně
 8.30  Mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince
 13.35  Mše svatá v Knířově 
 14.00 -16.00  Jesličky 
 17.30  Mše svatá na faře 

 26. 12.  svátek sv. Štěpána, 
  prvomučedníka
 8.30 Mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince
 14.00 - 16.00  Jesličky 
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 27. 12.  svátek sv. Rodiny Ježíše, 
  Marie a Josefa 
  (sv. Jana evangelisty)
 8.30  Mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince spojená 
  s žehnáním vína
 13.35  Mše svatá v Knířově, 
  farní setkání na faře
 14.00 – 16.00  Jesličky 
 17.30  Mše svatá v kapli na faře

  28. 12.  svátek sv. Mláďátek, 
  mučedníků
 15.30 Mše svatá v Penzionu 
  a v Naději

 29. 12.  pátý den v oktávu 
  Narození Páně
 7.00  Mše svatá v kapli na faře

 30. 12.  šestý den v oktávu 
  Narození Páně
 17.45  Mše svatá v kapli na faře

 31. 12.  sedmý den v oktávu  
  Narození Páně (Sv. 
  Silvestra I., papeže)
  Společné poděkování 
  a prosba o Boží pomoc 
  do nového roku
 16.30  Mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince

 1. 1.  slavnost Matky Boží, 
  Panny Marie
 8.30 Mše svatá v chrámu 
  sv. Vavřince
 13.45  Mše svatá v Knířově 
 14.00 – 16.00 Jesličky 
 17.30 Mše svatá v kapli na faře 

Společná ekumenická setkání
Čtvrtek 10. 12. v 18.00

ADVENTNÍ EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA SLOVA
ve sboru Českobratrské církve evange-
lické. 

Čtvrtek 24. 12. od 14.00 do 15.00

ŽIVÝ BETLÉM
Před kostelem Nejsvětější Trojice ve 
Vysokém Mýtě. 

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

Pondělí 21. 12. od 14.00,
nám. Přemysla Otakara II. 

MEDOVINA 
POD VÁNOČNÍM STROMEM
Charitativní akce, u které se zahřejete 
dvakrát.
Teplá medovina a palačinky.

PŘEDNÁŠKA
Česká křesťanská akademie 
ve Vysokém Mýtě 
Pořádá přednášku 
Martina Voženílka

NA SKOK DO INDIE
8. 12. v 19.00, sál ZUŠ
Vstupné dobrovolné.
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S prvními lednovými dny se k nám blíží i 
tradiční Tříkrálová sbírka, tentokrát jubilejní 
- desátá. Sbírka bude probíhat  od 1. do 
14. ledna 2010 a její výtěžek bude určen 
na charitní projekty. Charita společně s 
farnostmi  organizuje Tříkrálovou sbírku v 
padesáti městech a vesnicích okresu. Jen 
díky asistentům a koledníkům, kteří nám ve 
svém volném čase nezištně pomáhají, může 
být tato sbírka uskutečněna v tak velkém 
měřítku. Loni v našem regionu 413 skupinek 
koledníků vykoledovalo celkem 1 767 805 Kč. 
S Tříkrálovou sbírkou nám pomáhalo asi 1 600 
mladých koledníků a asistentů, kterým velmi 
děkujeme za jejich obětavost. Výtěžek 10. 
Tříkrálové sbírky bude použit podobně jako 
loni: na provozní náklady Občanské poradny, 
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
Centra Pod střechou, Domu pokojného stáří 
v Ústí n. O., Rodinného centra Kopretina 
v Horní Sloupnici, na osobní asistenci, na 
přímou pomoc potřebným, na Regionální 
půjčovnu kompenzačních pomůcek a na 
Fond rozvoje stávajících nebo nově vzniklých 
charitních projektů.

Děkujeme vám všem, 
kteří koledníky přijmete i tentokrát.

Za Oblastní charitu Iva Marková

Tříkrálová sbírka 2010

Venkovský ateliér výtvarnice Jany Krejzové 
u Růžového paloučku

4. - 6. 12.

PLETENÍ Z PROUTÍ
Víkendová výtvarně – pracovní dílna sez-
namující s pletením z vrbového proutí. 
Plést budeme oválný, kulatý nebo hranatý 
koš. Dílna je určena účastníkům minulých 
kurzů nebo těm, kteří již mají s pletením 
nějaké předchozí zkušenosti. 
Lektor: Martin Schwarzer.

Hliněná dílna Újezdec

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
v tanečním sále ZUŠ každou středu od 
19 hodin. 

Více informací na www.atelier-ujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.

Po celý prosinec můžete v čajovně zhlédnout 
výstavu fotografií

PREDÁTOŘI V TERÁRIÍCH 
aneb 

SKRYTÁ KRÁSA 
 OTEVŘENÁ BRUTALITA 
od Romana Drábka.

V neděli 20. 12. zveme  na vánoční koncert 
skupiny 

CONFIDANCE UPLAGE
Více informací o koncertě v čajovně.

Štěpánka Valková
Čajovna Čajka, Husova 184
telefon: 603 774 521

Čajovna Čajka

Litomyšl
2. – 5. 12. vždy v 16.00, 
zámek Litomyšl

SÉRIE PŘEDNÁŠEK 
při příležitosti deseti let od zápisu 
Litomyšle na seznam Unesco.

12. a 19. 12., 8.00  – 16.00, 
Smetanovo náměstí 

ADVENTNÍ TRHY 
s bohatým kulturním programem.

Kam v Českomoravském pomezí 
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Svitavy
13. 12. v 19.00, Fabrika

JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Vystoupí spojené svitavské sbory, jako 
doprovod se představí Orchestr Hradec 
Králové, diriguje Dana Ludvíčková.

16. 12. ve 20.00, Fabrika

VLADIMÍR MIŠÍK
Koncert.

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

Polička
6. 12. v 18.00, kostel sv. Jakuba

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
k výročí narození Bohuslava Martinů
Legenda z dýmu bramborové natě, Mikeš 
z hor, Romance z pampelišek v podání 
Vysokoškolského uměleckého souboru 
Pardubice, diriguje Ondřej Tajovský.

12. – 13. 12., 9.00 – 17.00, 
hrad Svojanov

HRADNÍ ADVENT
Výstava betlémů, prohlídky hradu 
s vánoční výzdobou a dobovými vstupy.

Moravská Třebová
16. 12. ve 20.00, 
dvorana kulturních služeb 

POUTNÍCI  COUNTRY VÁNOCE
Koncert.

Sport

V sobotu 7. 11. a v neděli 8. 11. jsme hráli 
další kola krajského a okresního přeboru 
družstev. V Pardubicích jsme vyhráli nad 
Lokomotivou Pardubice 10:0 a remizovali 
jsme s Moravskou Třebovou 5:5. Se dvěma 

Orel

výhrami a třemi remízami jsme v horní 
polovině krajské tabulky.
Jako nováčkovi soutěže se nám nástup 
opravdu vydařil. Družstva jsou velmi 
vyrovnaná. Uvidíme, co nám přinese 
druhá polovina soutěže. 
V okresním přeboru bojujeme o umístění 
mezi prvními šesti týmy po základní části. 
Zatím jsme sedmí z dvanácti družstev. 
Využívám této příležitosti, abych pozval 
příznivce mládežnického stolního tenisu 
ke zhlédnutí dalších dvou mistrovských 
utkání krajského přeboru starších žáků 
ve Vysokém Mýtě. Doma hrajeme za celý 
ročník pouze jednou, a to 5. 12. v Orlovně 
vedle plaveckého bazénu od 8.45.
S Chrudimí budeme hrát o první místo v 
tabulce a ani s Řetovou to nebude jed-
noduché, protože první zápas v Řetové 
skončil remízou 5:5.  
12. prosince pak pořádáme tradiční již 
osmý Vánoční turnaj pro starší a mladší 
žáky a žákyně. Zúčastnit se mohou všichni 
zájemci narození v roce 1995 a mladší. 
Součástí turnaje je i třetí ročník turnaje 
rodinných dvojic, kdy po odehrání soutěží 
jednotlivců nastoupí rodinné týmy. První 
účastník musí být žák a druhý v týmu 
může být kterýkoliv rodinný příslušník. 
Zbytek rodiny fandí. Pohár pro vítěze zís-
kali v roce 2007 otec a syn Burešovi a v 
roce 2008 otec a syn Jiříčkovi. Prvního 
turnaje se zúčastnilo 18 dvojic. 
Více podrobností k turnaji i k činnosti 
oddílu žáků jednoty Orel Vysoké Mýto 
naleznete na
www.orel-zaci-vm.estranky.cz 

Pavel Hájek, 
vedoucí oddílu žáků
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12.30    •    21.00
12.30 - 15.30    •    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    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00

12.00 - 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    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00

12.00 - 15.30    •    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

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00
10.00    •    19.00

ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

ZAVŘENO

 Bazén

Soukromá střední odborná škola
TRADING CENTRE, s. r. o. Litomyšl

Tyršova 237, 570 01 Litomyšl
tel./fax: 461 614 711

www.tradingcentre.cz

organizuje 4leté studium pro absolventy ZŠ

•  naučíme vás anglicky a německy

•  připravíme vás na život kvalitní 

 výukou práv a ekonomických  

 předmětů

•  studium je ukončeno maturitní  

 zkouškou

Po telefonické domluvě můžete
navštívit naši školu kdykoliv.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Inzerce
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MÝTOVKA a TUZEMSKÝ ČERNÝ
Předvánoční ROZLÉVÁNÍ do vlastních nádob a PRODEJ.

Při koupi 2l Mýtovky - 0,1l Mýtovky zdarma!

KDY:  21.12., 22.12., 23.12.2009
Každý den od 9.00 do 17.00 hod.

KDE: nová prodejna U TOMÁŠKŮ
Choceňská ul. 106, Vysoké Mýto

Rádi Vás také obsloužíme každou STŘEDU 
od 9.00 do 17.00 hod. po celý rok.

• Prodám rekonstruovaný byt 2 + 1 v 
klidné lokalitě ve Vysokém Mýtě. 
Tel. 724 264 871.

Řádková • Prodám družstevní byt, 2+1/lodžie, 
zděný, 3. patro, sklep, v Brandýse nad 
Orlicí.
Tel. 733 701 304, 605 936 426.
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