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Ze zasedání Rady města

Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na místo:

VEDOUCÍ ORGANIZACE 
SPRÁVY NEMOVITÉHO 

MAJETKU MĚSTA
Pracovní náplň: 

zajištění komplexní údržby a oprav nemovitého majetku města, 
vedení technických služeb, komplexní zajištění svozu odpadu, 

personální práce, správa sportovišť a sportovních zařízení 

Požadavky:

výborné manažerské schopnosti, vzdělání SŠ s maturitou 
nebo vyšší, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpokládané datum nástupu: 01.04.2016

Další podrobnosti na www.vamberk.cz – úřední deska.

Rada města Vamberk se na svém 

23. zasedání dne 23. září 2015 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 22.

2)  Projednala a  schválila změny 
rozpočtu č. 16 pro rok 2015.

3)  Projednala a  schválila Organi-
zační opatření k  zabezpečení 
plnění usnesení Zastupitelstva 
města Vamberk č. 8 ze dne 
09.09.2015. 

4)  Schválila vyřazení dietních ko-
líků (IČ 3210001015) a  mixeru 
EFM 2 (IČ 321000575)  a  do-
poručila nabídnout jejich od-
prodej jiným školním jídelnám 
k případnému využití.

5)  Souhlasila s  umístěním síd-
la spolku Mateřského centra 
VAMBERECKÝ DRÁČEK na  ad-
rese Voříškova 84, 5017  54 
Vamberk (městská knihovna).

6)  Schválila zveřejnění zámě-
ru prodeje stavební parcely                
č. st. 91, zastavěná plocha a ná-
dvoří, 197 m2, jejíž součástí je 
stavba technické vybavenosti 
– vodojem, vše v  k. ú. Roveň 
u Rychnova nad Kněžnou.

7)  Schválila pronájem bytu č. xx                                      
v  ulici xxxxxxxxxxxxxxxx paní 
Márii Šarišské na  dobu urči-
tou do  31.12.2015 s  možností 
opakovaného prodlužování 
nájemního poměru.

8)  Schválila pronájem části sta-
vební parcely č. st. 79, druh 
pozemku zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  k. ú. Vamberk,                
150 m2, nájemné regulova-
né 7 Kč/m2, nájemní smlouva 
na  dobu neurčitou, výpověd-
ní lhůta 3 měsíce, v  nájemní 

smlouvě bude zakotvena po-
vinnost pronajímatele umož-
nit vjezd zásobování obchodu 
v domě č. p. 102, nájemce paní 
Jana Kopecká.

9)  Schválila Dohodu o  ukonče-
ní nájemního poměru k  čás-
ti p.  p.  č. 954/1 o  výměře                                                        
10.300 m2 a celé p. p. č. 954/30, 
o  výměře 5.358 m2 ke  dni 
31.10.2015 a  zbývající části 
p. p. 954/1, o výměře 7.313 m2  
ke  dni 30.09.2016 a  pověřila 
starostu podpisem dohody.  

10) Schválila zadání vypracování 
urbanistické studie revitalizace 
veřejného prostoru Voříškova 
– Farská, zpracovatel ATELIER 
TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 
Náchod za  cenu 83.800,- Kč         
+ 21 % DPH a pověřila starostu 
podpisem.

11) Rozhodla o  změně v  pořadí 
opravovaných komunikací 
v Pekle. Z důvodu nedostateč-
ného slehnutí po  výkopových 
pracích při opravě vodovod-
ního řadu a  elektrického ve-
dení bude provedena oprava 
komunikace v  Pekle vedoucí 
od  dřevěného mostu podél 
řeky směrem k  železničnímu 
přejezdu na  Helousce, a  to 
pouze její počáteční části před 
stávající zástavbou. Původně 
plánovaná oprava komuni-
kace v  horní části Pekla bude 
provedena na jaře 2016.

Rada města Vamberk se na svém 

24. zasedání dne 7. října 2015 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 23.

2)  Projednala a  schválila změny 
rozpočtu č. 17 pro rok 2015.

3)  Projednala žádost Centra čes-
ké historie Praha o  fi nanční 
podporu na  výrobu pamětní 
desky na  Masarykově nádraží 
v Praze a žádost zamítla.

4)  Vydala souhlasné stanovisko 
s  udělením licence na  provo-
zování veřejné linkové osobní 
dopravy pro ČSAD Ústí nad 
Orlicí, a.s., IČO: 601  08  851, 
na linku 195 101 Praha – Jese-
ník a na  linku 191 101 Praha - 
Ostrava.

5)  Schválila Smlouvu o  prá-
vu provést stavbu č. IE-12-
2005328/1, Vamberk, Peklo 
– rek. NN z  PB č. 408 po  č. 48 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

6)  Projednala žádost o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu města 
pro ČM svaz chovatelů poštov-
ních holubů a schválila dotaci 
ve výši 2.000 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy.

7)  Projednala žádost o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu města pro 
Ing.  Zdeňka Sršně na  fi lmový 
festival modelářů a  schválila 
dotaci ve výši 1.000 Kč a pově-
řila starostu podpisem veřej-
noprávní smlouvy.

8)  Rozhodla o  dotisku 50 ks pu-
blikace Nové paměti města 
Vamberka a uložila potřebnou 
částku zařadit do  návrhu roz-
počtu města na rok 2016.

9)  Souhlasila s  konáním otevře-
ného Mistrovství české repub-
liky v  horském orientačním 
běhu a  s  trasováním závodu 

v  lesích ve  vlastnictví města 
Vamberk.

10) Snižuje stav zaměstnanců 
městského úřadu a  s  účin-
ností ke  konci pracovní doby 
dne 30.10.2015   ruší pracovní 
pozici „Podatelna“. Pracovní 
náplň zaměstnance na  pra-
covní pozici „Podatelna“ bude 
ode dne 02.11.2015 sloučena 
s  pracovní náplní zaměstnan-
ce na  pracovní pozici „Vymá-
hání pohledávek“ zařazené   
do fi nančního odboru. 

11) Udělila plnou moc JUDr.  Mi-
loslavu Tuzarovi k  zastupo-
vání města v  soudním řízení, 
a  to včetně případného řízení 
o  řádných a  mimořádných 
opravných prostředcích a exe-
kučního řízení proti Alen-
ce Ksandrové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx a  Marcelu 
Ksandrovi, bytem tamtéž, o za-
placení částky 33.517 Kč s  pří-
slušenstvím.

12) Projednala a  schválila zadání 
výběrového řízení na „Vedou-
cího organizace správy nemo-
vitého majetku města“ a  ulo-
žila zadání zveřejnit na úřední 
desce, ve Vambereckém zpra-
vodaji a v denním tisku.

13) V  působnosti valné hromady 
společnosti V  A  M B E K  O  N, 
s. r. o. schválila Smlouvu  č. 
15246904 o  poskytnutí pod-
pory ze SFŽP ČR Praha ve výši 
249.720 Kč na akci Sběr a vyu-
žití BRKO ve Vamberku.

Rudolf Futter                                                                                                  

Mgr. Jan Rejzl

starosta města                                                                                                 

místostarosta města

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
Dne 30.09.2015 byla splatnost místního poplatku za komunální od-
pad. Poplatek ze psů je splatný 30.10.2015. Kdo ještě neuhradil tyto 
místní poplatky, ať tak učiní co nejdříve!

MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana

K. Michla 942, Dobruška
Komenského 209, Častolovice
Tyršova 515, Opočno
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk

494 623 775
494 322 706
494 667 553
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 321 740
494 622 550
494 515 693
736 419 151

07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon
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Svoz kompostovatelného odpadu
Společnost VAMBEKON s.r.o. Vamberk, ve spolupráci s TS Vamberk, 

bude opět organizovat svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy, 

větví, či jiného kompostovatelného odpadu. 

Na každé níže uvedené místo budou současně přistaveny dva kontejne-
ry. Jeden z nich bude určen na větve a druhý na zbylý kompostovatelný 
odpad.  Žádáme občany o důsledné třídění.
Ve  dnech 09.11.2015 až 12.11.2015 budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kontejnery v těchto místech.

 Pondělí 09.11.2015 Úterý 10.11.2015

 ul. Fibichova(u kolejí) ul. 17. listopadu
 ul. Vrabcova (u Krsků) ul. Pekelská (Krajka)
 ul. Jůnova (hasiči) ul. Polská, Bulharská
 ul. B. Němcové (křižovatka) ul. Kolárova (dvouletky)

 Středa 11.11.2015 Čtvrtek 12.11.2015

 ul. Draha (AQUA servis) ul. Na Struhách (trafostanice)
 Helouska (panelka) Merklovice (u obchodu)
 Peklo n. Zd. (bytovky) Merklovice (u Chrastilů)
 Peklo n. Zd. (u Bednářů) Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny v daný den od 12.00 do 18.00 hod.

Žádáme občany, aby pořezané větve nakrátili cca na 1m z důvodu ma-
nipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kompostovatelný odpad.

Jedná se o fi nanční podporu na vý-
měnu zastaralých zdrojů tepla 
na pevná paliva poskytována fyzic-
kým osobám  - majitelům rodinných 
domů - prostřednictvím Královéhra-
deckého kraje z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Předmětem 
podpory tedy bude výměna nevy-
hovujícího kotle na tuhá paliva za: 
 kotel na pevná paliva,

 tepelné čerpadlo,

 plynový kondenzační kotel. 

Dále je možné v rámci výše uvede-
ných opatření provést:
 instalaci solárně-termických sou-                                                                                                                 

stav pro přitápění nebo přípravu TV
 (pouze v  kombinaci s  výměnou 

hlavního zdroje tepla).

 „mikro“ energetická opatření 
ke snížení energetické náročnosti 
objektu 

 (zateplení střechy nebo půdních 
prostor, zateplení stropu sklepních 
prostor nebo podlahy, dílčí zatep-
lení dalších konstrukcí – např. se-
verní fasáda apod., oprava fasády, 
např. prasklin a  dalších poruch 
fasády – eliminace tepelných mos-
tů, oddělení vytápěného prostoru 
rodinného domu od  venkovního 
- např. zádveří, dílčí výměna oken, 

výměna vstupních a  balkono-
vých dveří, instalace těsnění oken 
a  dveří, dodatečná montáž prahů 
vstupních dveří, výměna zasklení 
starších oken za izolační dvojskla) 
Náklady na  „mikro“ energetická 
opatření mohou dosahovat max. 
20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci pro-

jektu mohou být max. do  výše 

150 tis. Kč, z čehož výše poskytnu-
tých fi nančních prostředků z OP ŽP 
bude činit: 
 70 % v  případě pořízení kotle 

spalujícího pouze uhlí
 75 % v  případě plynového kon-

denzačního kotle a  kombinova-
ného kotle (uhlí + biomasa), 

 80 % v případě tepelného čerpa-
dla, příp. kotle pouze na biomasu

 
Podpora může být navýšena o  5 % 
v  případě, že je výměna kotle re-
alizována v  obci, která byla Střed-
nědobou strategií ochrany ovzduší 
označena jako prioritní území. 
V  Královéhradeckém kraji se tato 
možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hra-
dec Králové, Chlumec nad Cidlinou, 
Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Val-

dice, Železnice, Podhradí (JC), Česká 
Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové 
Město nad Metují, Nový Bydžov.

Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou 
považovány náklady na  stavební 
práce, dodávky a  služby bezpro-
středně související s  předmětem 
podpory, zejména pak:
 stavební práce, dodávky a služby 

spojené s realizací kotle na pevná 
paliva, resp. tepelného čerpadla, 
resp. plynového kondenzačního 
kotle, resp. solární termické sou-
stavy,

 stavební práce, dodávky a  služ-
by související s  realizací nové 
otopné soustavy nebo úpravou 
stávající otopné soustavy, včetně 
dodávky a  instalace akumulační 
nádoby, pokud je toto doporu-
čeno projektem, výrobcem nebo 
dodavatelem (v návaznosti na re-
alizaci nového zdroje tepla pro 
vytápění),

 náklady na  zkoušky nebo testy 
související s  uváděním majetku 
do  stavu způsobilého k  užívání 
a k prokázání splnění technických 
parametrů, ovšem pouze v obdo-
bí do kolaudace (uvedení do trva-
lého provozu),

 náklady na  pořízení Průkazu 
energetické náročnosti budovy 
v  případě, že je jím prokazováno 
plnění klasifi kační třídy energetic-
ké náročnosti budovy „C“,

 stavební práce, dodávky a  služ-
by spojené s  povinnou realizací 
opatření vedoucí ke snížení ener-
getické náročnosti objektu, kde 
dojde k  instalaci nového zdroje 
vytápění.

Časová způsobilost bude upřesně-
na (nelze však uznat výdaje usku-
tečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o  dotaci lze získat 
na adrese  
http://www.kr-kralovehradecky.cz, 
odkaz „Kotlíkové dotace“.

Termíny informačních seminářů 

pro veřejnost:

 18. 11. 16:00 Dobruška - Spole-
čenské centrum Kino 70, Komen-
ského 70

 24. 11. 16:00 Kostelec n. Orlicí - 
Sdružený klub Rabštejn, Palacké-
ho nám. 36

 26. 11. 16:00 Hradec Králové - 
Krajský úřad KHK, Pivovarské 
nám. 1245

 30. 11. 16:00 Rychnov n. Kněžnou 
- Pelclovo divadlo, Panská 79

V sobotu 7. listopadu 2015 v 11 hodin
bude sloužena mše svatá v kapličce Všech svatých

(nad silnicí do Rychnova n. K.)

Kam na výlet v listopadu?
Z  léta jsme skočili rovnou do  zimy. Babí léto odešlo dříve, než 

přišlo a  tak nezbývá než ze šatníků vytáhnout zimní kabáty 

a pro pár nastávajících měsíců se zahřívat vzpomínkami.

Ale i paní zima, která se už hlásí o slovo, má své kouzlo. A než nastane 
to bláznivé období, ve kterém všichni obklopí nákupní centra ve sna-
ze koupit ten nejhezčí vánoční dárek, můžete navštívit několik výstav 
a představení v našem regionu. Sice už jsou zaměřena na blížící se 
advent, ale alespoň načerpáte inspiraci v podobě dekorací a nápadů, 
nejen pro svůj dům či byt.
Případně se, a  to je pro mě ta nejhezčí varianta, sejdete s  přáteli 
například nad šálkem dobrého punče. Kam tedy vyrazit i  se svými 
ratolestmi, rodinou, přáteli a trochu si nadcházející zimu zpříjemnit?

14.11. – 15.11. Vánoční trhy Kuks
17.11.  Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou
21.11.  Mikulášský vlak v Pardubicích
21.11. – 22.11. Vánoční trhy Kuks
28.11.  Vánoční Kujebácký jarmark ve Vysokém Mýtě
28.11. – 13.12. Hradní advent na hradě Svojanov
3.12. – 6.12. Advent v Ratibořicích (nutno zajistit rezervaci)
5.12. – 13.12. Vánoce na Veselém kopci

Veronika Dušková

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
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Vážení,
v  měsíci září 2015 se uskutečnil 
nevšední turistický pochod spřáte-
lených organizací: Okrašlovacího 
spolku v  Potštejně, občanského 
sdružení Má vlast – můj domov ze 
Záměle, SDH Sudslava, Sokol Sud-
slava a  Genius loci Sudslava z.s. 
Pochod s názvem: „Po stopách hra-
běnky Terezie Eleonory z  Ugarte“ 
odstartoval v  sobotu   19. 09. 2015 
odpoledne od  bývalé fary v  obci 
Sudslava směrem k poutnímu místu 
Homole, kde se uskutečnila prohlíd-
ka kostela Panny Marie Bolestné. 
Skupina se dále vydala po  unikát-
ním barokním schodišti dolů k obci 
Lhoty u Potštejna a dále kolem staré 
cihelny polní cestou na  místo Ho-
rákova buku, kde spřátelené nezis-
kové organizace společnou rukou 
vysadily mladý buk jako nástupce, 
dnes již zašlého, známého přírodní-
ho monumentu v kraji pod Homolí. 
Poté skupina pokračovala k  lesní-
mu zámku v  Hájku a  zpět na  bý-

valou sudslavskou faru, kde byl 
pochod slavnostně ukončen pře-
dáním perníkových medailí s  vý-
razným písmenem „E“ vyjadřující 
jméno hraběnky z Ugarte. Turistic-
ký pochod spojil několik „přespol-
ních“ neziskových organizací do-
hromady a založil tak novou tradici 
setkávání lidí, kteří nezapomínají 
na historii svého kraje a svými po-
činy posilují sounáležitost s  místy, 
kde žijí a pracují.
Doufejme, že se nová tradice uchy-
tí, stejně jako mladý Horákův buk, 
i  mezi ostatními okolními spolky 
a  neziskovými organizacemi a  již 
v  příštím roce bude turistický po-
chod následován velkým počtem 
účastníků.
P.S. V  příloze posílám několik mo-
mentek z  turistického pochodu. 
Doufám, že se budou líbit.
 
S pozdravem 

Mgr. Tomáš Zaplatílek

Genius loci Sudslava z.s. 

Krajka měsíce

Vzory na vláčkové krajky 
se dědily v rodině
Od poloviny 18. do konce 19. století, než byla založena První česká 
odborná škola krajkářská ve Vamberku učily své děti paličkovat samy 
krajkářky: maminky, tety a babičky. Začínalo se od malička těmi nej-
jednoduššími proužky a v každé rodině se paličkovaly jen určité druhy 
vláčkových krajek, které se po generace dědily a zdokonalovaly. Palič-
kovat se učili i chlapci a v zimních měsících, kdy nebyla práce na poli, 
pomáhali také muži, aby si v chudých dobách přivydělali na skromné 
živobytí.  
Krajkářky pracovaly od časných ranních hodin do pozdních večerních 
téměř bez odpočinku, někdy až 16 hodin denně. Protože, jak se říká-
valo: „Krajky se musí usedět, ne uběhat“.
Pro hotové dílo si chodil podomní obchodník tzv.: „faktor“. Krajky 
od  krajkářek přímo vykupoval, věděl, ke  které a  pro jakou konkrét-
ní krajku má dojít. Vláčkové krajky se měřily na lokte, český loket byl 
59 cm. Potom faktor odnesl krajky ve faktorské krosně, vysoké dřevěné 
truhličce, široké pouze tak, aby se do ní vešly na prkénka navinuté pru-
hy vláčkových krajek (ta je k vidění v Muzeu krajky), do bohatších krajů 
tehdejšího Rakousko - Uherska: na Moravu, do jižních Čech či na Slo-
vensko. Tam je prodával k dozdobení lidových krojů a jinému použití. 
Krajkářky práci z podušek nesnímaly a paličky nestříhaly. Každou kraj-
ku zhotovily o několik centimetrů delší než byla objednávka. Určitou 
délku odstřihly a na podušce pak zbyla část krajky navíc. Buď pokra-
čovaly v práci na stejném typu krajky nebo začaly nový vzor, podle 
toho, jaká byla poptávka. Tímto způsobem si krajkářky ušetřily zby-
tečnou práci s navazováním paliček, vždyť mnohdy potřebovaly 50 
i více párů. Vamberecké paličky na vláčkové krajky bývaly ze švestko-
vého nebo třešňového dřeva a pod pilnýma rukama krajkářek dostaly 
lesklou tmavou barvu jakou má vzácný eben. Podušky bývaly a jsou 
dodnes vycpané senem. 
(Čerpáno ze Zprávy o činnosti První české státní odborné školy kraj-
kářské ve Vamberku z roku 1939.)

Miroslava Šustrová a Jana Langová

Krajkářská škola Vamberk 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

Vánoční výstavu 
ve dnech 30. 11. - 4. 12. 

a 7. 12. - 11. 12. 2015 
v prostorách školy v Tyršově ulici.

Ve středu 2. 12. 2015 od 14:00 do 18:30 hodin 
ukázka zdobení perníčků 
(předvádí Bohdana Archlebová)
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Dne 15.12.1990 se konala ve Vam-
berku velká slavnost.
Byl zde za  účasti královehradec-
kého biskupa Karla Otčenáška, 
vambereckého zastupitelstva 
a  hlavně velkého počtu obča-
nů Vamberka, Pekla, Merklovic, 
Lupenice, Rovně a  Jahodova 
posvěcen a  zavěšen nový zvon 
na severovýchodní věž kostela sv. 
Prokopa na náměstí.
Generace se střídají a  těm co se 
tehdy narodili je již 25 let. Není 
tedy na  škodu starším připome-
nout a  mladším říci, co se tehdy 
událo.
Vamberk měl tedy opět po 48 le-
tech svůj zvon. V historickém čase 
to bylo již počtvrté, co v  našem 
městě byl slavnostně zavěšován. 
Prvně v  roce 1675. Následně 
po  opravě  farního chrámu (zni-
čeného požárem) v  roce 1899. 
Potřetí roku 1922, nahrazením 
zabraných zvonů pro potřeby                     
1. světové války. Počtvrté ve zmí-
něném roce 1990. Opět jako 
náhrada za  zabrané zvony pro 
potřeby německé armády ve                                                                                     
2. světové válce. O osudech vam-
bereckých zvonů píše podrobně 
pan M. Berger ve  Vamberec-
kém  zpravodaji č. 1 2010 na stra-
ně 9.
A  nyní několik podrobnějších in-
formací občanům o průběhu a za-
jišťování tohoto záměru.
Vše začalo v prosinci 1989 schvá-
lením návrhu na  zajištění zvonu 
v  koordinačním centru Občan-
ského fóra ve  Vamberku. Dne 
08.01.1990 byl schválen tento ná-
vrh i občany na veřejné schůzi OF 
v sále místního kina.
Nyní nastal zápas s časem, proto-
že byla zřejmá nutnost využití ob-
dobí občanské euforie z dosažené 
politické svobody a ochoty obča-
nů něco nezištně pro společnou 
potřebu vykonat.
Bylo vhodné i  zajistit nějakou 
památku na neopakovatelnou at-
mosféru této doby.
V  průběhu ledna MUDr.  Mora-
vová, při návštěvě svých rodičů 
na  Moravě, zajistila styk s  výrob-
cem zvonů v  Brodku u  Přerova, 
kde byla předběžně slíbena vý-
roba.
29. ledna 1990 jsem požádal 
MUDr.  Moravovou, pana Hrabán-
ka a JUDr. Beka, abychom vytvoři-
li výbor pro zajištění zvonu. Výbor 
byl založen pod podmínkou, že 
organizačně budu tento záměr 
vést, aby ostatní se mohli věnovat 
řešení velkého množství tehdej-
ších politických úkolů.
30. ledna byl založen účet u míst-
ní pobočky České státní spoři-
telny pro tento účel a  zajištěno 
vytištění složenek. 6. února se 

uskutečnilo jednání   s  předsedy 
devíti občanských výborů v  bý-
valé vile pana Suchánka a dojed-
nána jejich pomoc při organizaci 
sbírky. Následovalo podrobné 
individuální seznámení s  úkoly 
u jednotlivých předsedů OV. Pro-
střednictvím členů občanských 
výborů a  některých poslanců 
městského zastupitelstva i  řady 
dalších občanů byla zahájena pe-
něžní sbírka.
Do  organizace sbírky bylo po-
stupně zapojeno asi 70 lidí. Sbírka 
se uskutečnila v obcích Vamberk, 
Merklovice, Peklo, Lupenice, 
Roveň a  Jahodov. Sbírka v  po-
sledních dvou obcích, jež rovněž 
spadají pod farnost Vamberk, se 

uskutečnila na  základě vyžáda-
ného souhlasu Rychnova, protože 
nespadají pod MěstNV Vamberk. 
Umístění zvonu bylo dojedná-
no s  místním panem farářem 
Dr. Sedlaříkem. 
Propagační letáky    nakreslil pan 
učitel Lakmayer. Informační skříň-
ku   pro pravidelné týdenní infor-
mace občanům o  stavu sbírky 
poskytl MěstNV Vamberk.
Pak nastala nejobtížnější část 
akce, osobní návštěva členů OV 
u  všech občanů zmíněných obcí. 
Občané dle svých možností a uvá-
žení přispívali na tuto akci. Věno-
vané částky byly bezprostředně 
zaznamenávány na  sběrné archy 
podle příslušnosti k  obvodu OV 
a  stvrzovány podpisem dárce, 
pro potřebu následných kontrol 
souhrnů částek, jež byly ukládá-
ny na  účet ve spořitelně. Někteří 
spoluobčané ukládali věnova-
né částky přímo ve  spořitelně 
na zveřejněný účelový účet - čas-
to i anonymně.
Sbírka byla uzavřena dne 23. října 
1990 s celkovým výnosem 57.220 
Kčs. Na vlastní žádost byla prove-
dena revize sbírky odborem ONV 
pro obce Roveň a  Jahodov a  fi -
nanční komisí MěstNV Vamberk 
pro místní obce. Revize potvrdila 
nezávadný průběh sbírky.
Protože zvonařská fi rma zajišťova-
la  pouze odlití, byli jsme nuceni si 
zajistit materiál a ostatní náležitos-
ti. Měď a cín na odlití bronzového 
zvonu se nám podařilo zakoupit 
u podniku Ferona Praha.
Množství bylo určeno odhadem! 
Znali jsme jen přibližně směšova-

cí poměr. Z  podnikového skladu 
v  Českém Brodu jej do  Vamber-
ka přivezlo auto VKV, jež se tudy 
vracelo z obchodní cesty. Materiál 
byl krátkodobě uložen ve  skladu 
Měst.NV. Dovoz do Vamberka byl 
zajišťován postupně dle toho, jak 
byl k  dispozici ve  skladu. Nejpr-
ve cín 19.06.1990 a  potom měď 
03.07.1990. Fakturace byla prová-
děna z důvodu platných předpisů 
prostřednictvím Měst.NV a  pak 
přefakturovávána.
Veškerý materiál jsem převe-
zl na  vozíku za  osobním autem 
do  Brodku u  Přerova v  polovině 
července 1990. Tam jsem dojed-
nal a  podepsal smlouvy s  výrob-
cem zvonu paní Marií Tomáško-

vou-Dytrychovou za  zvonařskou 
dílnu. Autorkou reliefní výzdoby 
je akademická sochařka paní Věra 
Kunčarová z  Valů. Výrobcem ko-
vaného závěsu a  srdce zvonu je 
pan Bouchal z Brodku, se kterým 
bylo zároveň dojednáno i  zavě-
šení zvonu na  věž ve  Vamberku, 
včetně dodávky automatického 
zvonění.
Velikost zvonu, jeho reliefní vý-
zdoba i ostatní náležitosti, včetně 
automatiky a  zavěšení bylo limi-
továno dosaženou závěrečnou 
částkou veřejné sbírky.
Ještě před ulitím zvonu probíhala 
v kostele sv. Prokopa rekonstruk-
ce el. vedení, které bylo využito 
k  instalaci potřebných rozvodů 
automatického zvonění pro tři 
zvony do obou věží.
V listopadu 1990 byl zvon v Brod-
ku u  Přerova ve  zmíněné zvo-
nařské dílně Dytrychových ulit 
a ve středu 21.11.1990 v 17:00 hod. 
členy výboru pro zajištění zvonu 
(p.  Hrabánek, MUDr.  Moravová, 
JUDr. Bek, Ing. Šubrt) do Vamberka 
na přívěsu auta Dr. Beka přivezen. 
Do slavnostního vysvěcení a zavě-
šení byl vystaven ve výkladní skříni 
VKV na náměstí (dnešní hotel Kraj-
ka).

Hmotnost     151 kg
ladění     E 2
jméno     Sv. Prokop

Výtvarné řešení zvonu: relief sv. 
Prokopa, znak města Vamberka, 
znak výrobce zvonu.
Nápis: „Zvon byl pořízen sbírkou 
občanů obcí Vamberka, Merklo-

vic, Pekla, Lupenice, Rovně, Jaho-
dova“.
Zvon byl kolaudován paní Laetitií 
Dytrychovou z Brodku.
Organizaci oslav, hradeckého 
biskupa Karla Otčenáška, svěcení 
a techniku pro zavěšování zajišťo-
val starosta města pan Bořek.
K  dosavadní částce bylo ještě 
dodatečně v  průběhu prosin-
ce přijato 2.946 Kčs a  tím celá 
částka přijatá výborem dosáhla              
60.166 Kčs. Po  zaplacení veške-
rých nákladů byla uskutečněna 
závěrečná kontrola sbírky fi nanč-
ní komisí MěstNV 16.03.1992, jíž 
byl předán zbytek peněz i materi-
álu pro budoucí zajištění dalších 
chybějících zvonů. Veškeré pří-
jmy (60.166 Kčs) i náklady ve výši 
59.328,38 Kčs byly ještě  prověře-
ny  revizní komisí 11.04.1992 bez 
zjištěných závad.
Bylo to náročné období, ale rád 
vzpomínám na  to tehdejší, v  dě-
jinách našeho národa ojedinělé 
morální vzepětí, kdy bez rozdílu 
politického, náboženského i jaké-
hokoliv dalšího přesvědčení byl 
téměř každý ochoten nezištně 
pomoci penězi, časem a  mnozí 
obojím, k  dosažení společného 
cíle. Kéž nám všem lahodný hlas 
zvonů připomíná tu krátkou dobu 
občanské svornosti.

Děkuji všem, kteří se tehdy ja-
kýmkoliv způsobem podíleli 
na uskutečnění tohoto ušlechtilé-
ho záměru. Dík patří i  podnikům 
a organizacím VKV, ŽAZ, ZD Dlou-
há Ves a Vigona, jež rovněž pomo-
cí, nebo fi nančně přispěly.
      
Ještě jednou dík všem            

Ing. Augustin Šubrt

P.S.
Podrobnosti v  tomto článku byly 
popsány záměrně, aby si každý 
uvědomil složitost plnění každého 
úkolu. I  v  současné době je potře-
ba splnit mnohé. S  nadšením byl 
schválen Plán rozvoje města Vam-
berka, ale pak nastal roční spánek.
Časová možnost některých od-
povědných je převážně zaplněna 
denní starostí o  chod města, a  ně-
kteří třeba ani občanskou iniciativu 
nepreferují.
Pro zajištění každého cíle je třeba 
sestavit neformální skupinu s  roz-
dělenými úkoly, jako jsme to před 
25 lety udělali my. Pokud budou 
lidé chtít zajistit pro Vamberk ob-
chodní řetězec nebo cyklostezky, 
budou asi muset založit občanská 
sdružení za tímto účelem.
Občanskému tlaku  těžko odoláva-
jí  i byrokratické předpisy a návyky.

A. Šubrt

Vzpomínka
na zvon
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Bednářovi - historie rodu
Příjmení Bednář vzniklo z  řemesl-
né činnosti – bednářství, tj. výroba 
a  oprava dřevěných sudů, beček, 
kádí a štoudví. Lidé s tímto jménem 
se vyskytují po  celých Čechách. 
Z toho lze usuzovat, že již na přelo-
mu 16. a 17. století bylo bednářství 
známou a rozšířenou činností.
Nejstarší dostupné údaje o  rodu 
Bednářových pochází z  druhé po-
loviny 17. století. V Berní rule z roku 
1651 jsou na  žambereckém pan-
ství, v obci Slatina (nyní nad Zdob-
nicí) dva Bednářové – sedlák Martin 
a  chalupník Jan. Jeden z  nich byl 
nejspíš předkem Václava Bednáře. 
Jeho svatba z  9. ledna roku 1678 
s  Alžbětou Novákovou je prvním 
nalezeným matričním zápisem. 
Následuje syn Matěj (který se oženil 
8. listopadu 1697 s Rozynou Sanytr-
níkovou), jeho syn David (oženil se 
28. 10. 1721 s Alžbětou Nonovou), 
jeho syn Martin (oženil se 5. 11. 
1747 s  Veronikou Režnou) a  jeho 
syn Antonín. Ten se ženil již v době 
číslování domů, konkrétně 18. 1. 
1784. Žil ve  Slatině č.p. 55 a  byl 
sedlákem. Za manželku pojal Annu, 
dceru Fabiána Trejtnara. 
Jejich syn Josef se narodil 31. 1. 
1800 ještě ve  Slatině. Ale 28. listo-
padu 1826 si vzal za manželku Ma-
rii Čižinskou z  Lupenice č.p. 38, ze 
starobylého rodu Čižinských z Čižin 
(mezi Lupenicí a Tutlekami). Marie 
byla vdovou, po svém prvním man-
želovi Františku Šklíbovi  podědila 
hospodu v Pohodlí č.p. 1, což byla 
(a dosud je) část obce Lupenice po-
dél silnice z Vamberka na Rychnov 
nad Kněžnou.. A  tak se stal Josef 
kromě sedlačení i šenkýřem.
Antonín, později označován jako 
nejstarší, se narodil v Pohodlí hned 
po Vánocích, dne 27. 12. roku 1830. 
Vyučil se barvířem a  10. července 
1855 se oženil s Marií, dcerou tkal-
ce Jana Kubiasa z  Vamberka č.p. 

272. Spolu pak začali provozovat 
malé bělidlo, barvírnu a  potisk 
látek. Jejich heslem „S  poctivostí 
nejdál dojdeš“ se řídily i další gene-
race rodu. Z  tohoto manželského 
svazku se narodila nejprve dcera 
Anna (1857), která zemřela v 26. le-
tech na souchotiny. Syn Jan (1859) 
získal titul inženýra a  v  roce 1888 
pojal za ženu Růženu Červinkovou. 
Jejich dcera Louisa byla učitelkou 
v Líšnici a provdala se za pana Ho-
lance. Odstěhovali se do Dvora Krá-
lové nad Labem, kde pan Holanec 
získal místo ředitele městského 
biografu. O  životě a  práci dalších 
dvou synů, Ladislava (1862) a Anto-
nína (1863) se více dozvíte v dalších 
kapitolách, proto jen krátce o jejich 
rodinách. Ladislav měl s manželkou 
Annou Urbanovou syna Ladislava, 
který se v roce 1917 v Praze oženil 
s Jarmilou Hessovou z Bystrého, žili 
nejspíš v Semilech a měli dceru Vla-
dimíru (nar. 1918). Antonín si vzal 
za  manželku Boženu Vyskočilovou 
z Vamberka. Jejich dcera Marie ze-
mřela v necelých třiceti letech v ně-
meckých Drážďanech. Syn Antonín 
se stal klavírním virtuosem a  diri-
gentem. Hodně o něm napsal pan 
učitel Poslušný ve  svých Nových 
pamětech města Vamberka, něco 
málo o  něm jsme uvedli i  v  knize 
Múzy Pavla Ludikara, neboť jej 
mnoho let doprovázel na klavír při 
pěvcových koncertech po  celém 
světě. Manželka Antonína Bedná-
ře st. Marie zemřela v  roce 1878, 
ve věku pouhých 42 let.
Antonín se po  smrti manželky vě-
noval dále rozvoji podnikání spolu 
s  oběma syny. V  roce 1888 se pak 
ve svých 58 letech podruhé oženil, 
když pojal za manželku o generaci 
mladší Barboru Štérovou z Vamber-
ka č.p. 22. Z  tohoto svazku vzešlý 
syn Josef byl v dospělosti profeso-
rem na učitelském ústavu v Hradci 
Králové.

ROD, KTERÝ OBOHATIL NAŠE MĚSTO

Zakladatelé textilní továrny ve  Vamberku Antonín Bednář (1830-1896) 

a jeho manželka Marie, roz. Kubiasová (1836-1876)

Spolek přátel historie Vamberka chce alespoň částečně splatit dluh, který má Vamberk vůči rodině Bednářo-

vých. Členové spolku Vás v několika dalších Vambereckých zpravodajích seznámí s historií Bednářova rodu.
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Jak se stavěla sportovní hala
Po otevření sokolovny v roce 1940 sem bylo přeneseno veškeré cvi-
čení Sokolů. Zároveň se nový objekt stal též stánkem kulturním, usíd-
lil se zde i divadelní spolek Zdobničan. Soužití sportu a kultury pod 
jednou střechou se časem ukázalo jako problematické. Např. v 50. le-
tech došlo k nevraživosti mezi stolními tenisty a loutkáři kvůli využití 
malého sálu. Sportovní klání ve velkém sále se podepisovala na jeho 
interiéru. Proto bylo počátkem 70. let navrženo postavení sportovní 
haly v prostoru za sokolovnou. Samotná stavba byla započata v říjnu 
1973, s tím, že dokončena bude za dva roky. V té době se střed měs-
ta stal jedním velkým staveništěm. Probíhala totiž zároveň výstavba 
sídliště Struha. Navíc se v následujícím roce začalo s úpravou místa 
pro zamýšlené koupaliště v horních lukách. 
Montovanou stavbu haly o rozměrech 42 x 28,5 x 10 m stavěl podnik 
Rudné doly Jeseník. Investorem byl Městský národní výbor ve Vam-
berku. Pomoc poskytly železárny, další místní podniky i  jednotliví 
občané. Plynulost výstavby nepříznivě ovlivňoval nedostatek sta-
vebního materiálu, nedodržování dodavatelských smluv a množství 
oprav nekvalitně odvedených prací. Po  čtyřech letech se podařilo 
dílo v hodnotě 7 milionů Kčs dokončit a sportovní hala byla slavnost-
ně otevřena 5. listopadu 1977. A  sokolovna? Z  té se stal výhradně 
důstojný stánek kultury.                                                       Miroslav Berger

Tento měsíc, přesněji 22. listopadu, 
uplyne sto let od  úmrtí historika 
Josefa Kalouska. Pocházel z  našeho 
města, kde se narodil 2. dubna 1838 
na Struhách čp.305 do chudé rolnic-
ké a živnostenské rodiny. Roku 1851 
byl v rodném městě přijat za tkalcov-
ského tovaryše. Mladý Josef se po vy-
učení vydal do Prahy. Zde vystudoval 
reálku a poté polytechniku ve Vídni. 
V  roce 1862 dodatečně maturoval 
na  gymnáziu, aby mohl studovat 
dějiny na  univerzitě. Finančně jej 
podporoval starší bratr František. 
Během studia pracoval jako novinář-
ský překladatel. Žil v rodině Františka 
Ladislava Riegera, kde působil jako 
vychovatel Palackého vnučky Marie 
Riegerové, později provdané Červin-
kové. 
Roku 1868 byl promován dokto-
rem fi lozofi e a o tři roky později byl 
jmenován docentem českých dě-
jin na  tehdejší Karlo-Ferdinandově 
univerzitě. Zde působil až do  roku 
1908. Nějaký čas před jmenováním 
univerzitním profesorem vyučoval 
na střední škole na Malé Straně. Roku 
1885 se stal řádným profesorem čes-
ké univerzity v Praze. 
Stal se úspěšným obhájcem a bojov-
níkem za  české státoprávní nároky 
proti tendenčním výkladům němec-
kých historiků. Zájem o českou otáz-
ku jej přivedl i  do  politiky, kde stál 
na  pozici staročechů. Byl v  úzkém 
kontaktu s  Františkem Palackým. 
Roku 1880 se stal zemským poslan-
cem za  náš kraj. V  roce 1887 získal 

řádné členství v  Královské české, 
společnosti nauk, kde v letech 1883-
1890 zastával funkci tajemníka. Roku 
1890 byl jmenován zakládajícím čle-

nem České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění
V  roce 1871 vydal své stěžejní dílo 
„České státní právo“, v němž pouká-
zal na  to, že české země byly vždy 
svébytným státním, mezinárodně 

uznávaným útvarem, že nikdy ne-
byly skutečným lénem římskoně-
mecké říše a že Habsburkové dosedli 
na  český trůn svobodnou volbou. 

Byl autorem břitkých polemik za ná-
rodní zájmy. V  roce 1878 vydal spis 
„Karel IV., Otec vlasti“. O tři roky poz-
ději „O historii kalicha v dobách před-
husitských“. Roku 1901 vyšlo dílo 
„O  obraně knížete Václava svatého 
proti smyšlenkám a křivým úsudkům 
o  jeho povaze“. Jeho zásluhou byla 
roku 1874 vydána „Historická mapa 
Čech. Vedle prací zaměřených státo-

právně se věnoval dějinám selské-
ho lidu. Nedokončené „Řády selské 
a  instrukce hospodářské“ vycházely 
od roku 1905. Byl prvním životopis-
cem Františka Palackého a  zastán-
cem pravosti Rukopisů královédvor-
ského a zelenohorského. 
Již v dobách svého mládí, okolo roku 
1860, chtěl Kalousek sepsat dějiny 
Vamberka. Pro jiné povinnosti však 
přispěl pouze výtahem z  dějin rod-
ného města do  Riegerova „Nauč-
ného slovníku“ a  „Topografi ckého 
slovníku“. Později však velmi pomohl 
učiteli Josefu Královi při práci na „Pa-
mětech města Vamberka nad Zdob-
nicí“. Jaké úctě se Kalousek těšil v rod-
ném městě, vyplývá z  toho, že již 
v březnu 1880, ve svých 42 letech, byl 
jmenován čestným měšťanem Vam-
berka. Po léta spolupracoval s místní-
mi ochotníky a  v  roce 1903 přispěl 
cennými vzpomínkami do  sborníku 
vydaného ke  100. výročí divadla 
ve Vamberku. Ve své závěti Kalousek 
nezapomněl ani na  rodné město. 
Veřejné knihovně zdejší Měšťanské 
besedy odkázal 3 000 K a množství 
knih. Josef Kalousek byl pochován 
25. listopadu 1915 na  Olšanských 
hřbitovech v  Praze. Pohřbu se zú-
častnila i  delegace z Vamberka pod 
vedením starosty Antonína Bedná-
ře. V srpnu 1922 byla na Kalouskově 
rodném domku na Struhách osazena 
pamětní deska. Při budování sídliště 
v 70. letech byl Kalouskův rodný do-
mek zbourán a  pamětní deska leží 
od  té doby zaprášená na  radniční 
půdě. To však nic nemění na skuteč-
nosti, že historiku Josefu Kalouskovi 
náleží čestné místo mezi vamberec-
kými rodáky.               Miroslav Berger

Z tkalce univerzitním profesorem

Jedním z  výdobytků událostí z  lis-
topadu roku 1989 byly svobodné 
volby, tak jak jsou chápány v demo-
kracii, jako volná soutěž politických 
stran a hnutí. U vědomí toho, že po-
slední svobodné komunální volby 
se uskutečnily v roce 1938, je nasna-
dě, že pro velkou většinu občanů šlo 
před 25 lety o  naprostou novinku 
v jejich životě. 
Komunální volby se uskutečnily 24. 
listopadu 1990. V našem městě byly 
utvořeny čtyři kandidátky. Takzvaná 
Demokratická koalice (DK) sdružova-
la Občanské fórum, Československou 
stranu lidovou, Československou 
stranu socialistickou a  Stranu zele-
ných. Druhou kandidátku postavila 
Československá sociálně demokra-
tická strana dělnická, třetí Komunis-
tická strana Čech a Moravy a čtvrtou 
Rómská občanská iniciativa (ROI).
Voleb se zúčastnilo přes 83 % opráv-
něných voličů a výsledek nebyl příliš 

překvapivý. Vítězná Demokratická 
koalice získala více než 55 % hlasů, 
druhá sociální demokracie přes 
27 % a  třetí komunisté 17 %. ROI 
skončila se ziskem 0,3 % čtvrtá. Teh-
dejší zastupitelstvo bylo sedmnácti-
členné a DK v něm obsadila 9 míst, 
sociální demokraté 5 a komunisté 3. 
Na  ustavujícím zasedání 3. prosin-
ce 1990 bylo zvoleno nové vedení 
města. Na post starosty byli navrže-
ni dva kandidáti, za DK Lubor Bořek 
a za ČSSD Jiří Pinkas. Starostou měs-
ta se v poměru 9:8 stal Lubor Bořek, 
historicky první lidovec na  tomto 
postu v našem městě. Jeho zástup-
cem byl zvolen Ing. Oldřich Kašpar 
za Občanské fórum.
Za uplynulých 25 let prošel Vamberk 
velkou proměnou a mění se i dnes. 
A jaké jsou oprotí dřívějšku mezilid-
ské vztahy? Na tuto otázku nechť si 
čtenář odpoví sám. 

Miroslav Berger

Čtvrtstoletí od svobodných 
komunálních voleb
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Základní škola Vamberk

Finanční hospodaření KRPŠ 
za období 1.9.2014 - 31.8.2015

Cíle KRPŠ – hlavní činnost:
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vamberk:
1.  Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi ro-

dičů a podílí se na jejich vyřizování.
2.  Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a fi -

nančními prostředky na  zlepšení podmínek vzdělávání, přispívá 
na zájmovou činnost, školní aktivity, odměny žákům, občerstvení 
žáků na školních akcích apod.

3.  S vedením školy a učiteli spolupracuje na zlepšování:
4.  a) provozu školy, hygienických a stravovacích podmínkách žáků
5.  b) zájmové a odborné činnosti školy
6.  c) možnosti pomoci rodičů škole, např. sponzorováním vybraných 

akcí školy
7.  Seznamuje rodiče a  veřejnost s  výchovnými cíli a  úkoly školy 

a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
8.  Organizuje akce, při nichž spolupracují rodiče i učitelé na společ-

ných cílech pro zlepšení vzájemných vztahů, fi nančních a materi-
álních (např. tradiční rodičovský ples)

BURZA ve dnech 19. – 21.11.2015 
ve vestibulu ZŠ Vamberk
Výtěžek z  akce (10% z  ceny jedné prodané věci) jde ve  prospěch 

žáků školy

Přinést můžete jakékoliv sportovní věci: kolečkové brusle, lední brusle, 
lyže, běžky, boty, lyžáky, oblečení, snowboard, skateboard, přilby, helmy 
apod.
Čtvrtek 19.11.2015: příjem věcí od 14:00 do 18:00
Pátek 20.11.2015: příjem věcí od 07:00 do 08:00
                  prodej věcí od 14:00 do 16:00
Sobota 21.11.2015: prodej věcí od 08:00 do 11:00
                                          výdej neprodaných věcí zpět od 11:00 – 12:00

Přírodovědný klokan
Letošního ročníku se zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníku. Celkem mohli zís-
kat 120 bodů. Do soutěže vstupovali s 24 body, otázky byly ohodnoceny 3, 4 
a 5 body. Za neřešenou úlohu nezískali ani neztratili žádný bod, při chybné 
odpovědi 1 bod ztratili. Jejich celkové výsledky jsou slabší, ale už díky účasti 
v soutěži si všichni soutěžící zaslouží pochvalu.     J.Ch.

pořadí jméno třída počet bodů 
1.  Hlávková Andrea 8. 59
2. Račák Vojtěch 9. 52
3.  Janková Eliška 8. 46
4. Kučerová Adéla 9. 45
5.  Chánová Magdaléna 8. 42
6. -  7. Mládková Natálie 8. 40
6. -  7. Ston Lukáš 9. 40
8.  Ehlová Lucie 9. 38
9. Dočekalová Kamila 9. 36
10.  Kotyzová Kateřina 8. 34
11. Tobiška Zdeněk 8. 32
12.  Měchurová Barbora 9. 30
13. Potužníková Pavla 8. 29
14. Kotyzová Nikola 8. 28
15.  Čonka Dominik 9. 27
16. Ondernický Petr 8. 23
17.  Divíšková Lucie 9. 22

Základní škola ve  Vamberku uspo-
řádala dne 17. října 2015 od  9:00 
do  16:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Tento počin byl zahrnut 
do  oslav 110. výročí nové školní bu-
dovy, postavené na  místě panských 
stodol, které podlehly požáru. Sou-
částí akce byla nejen prohlídka hlavní 
školní budovy včetně tělocvičny, ale 
také učebny pro výtvarnou výchovu, 
postavené nad vchodem do  budovy 
a  také přistavěné budovy s  jídelnou 
a  kabinetem fyziky a  chemie, budo-
vy pro pracovní vyučování, hřiště 
s  umělým povrchem a  skateparkem 
a jako bonus navíc i prohlídka prostor 
Domu dětí a mládeže, který navazuje 
na školní výuku podporou mimoškol-
ních aktivit dětí v mnoha kroužcích.  
Mnozí z návštěvníků, většinou rodiče 
nebo prarodiče současných žáků, se-
dávali také v  lavicích místní základní 
školy, a  tak mohli srovnávat úroveň 
současné školní výuky s  dobou, kdy 
oni sami více čí méně hltali učivo pře-
depsané v základních učebních osno-
vách. Ty tam jsou doby, kdy součástí 
starých odřených lavic byly kalamáře, 
do  kterých služba vždy musela dolé-
vat inkoust z veliké lahve. Ty tam jsou 
doby, kdy systém učení podléhal tvr-
dému a  bezmyšlenkovitému výcviku 
neboli drilu. Mnozí ještě pamatují prv-
ní plnicí pera, která „vyráběla“ překrás-
né kaňky v sešitech, což bylo s trochou 
ironie „oceňováno“ ze strany učitelů. 
Pak přišla čínská pera a první propiso-
vací tužky. A tak bychom mohli pokra-
čovat dále. Například dnešní učebny 
chemie a fyziky jsou vybaveny moder-
ním zařízením, zatímco dříve se všech-
no potřebné k  výuce muselo na  ho-
dinu vždy přinášet z kabinetu. Přesto 
někteří bývalí žáci školy si připamato-
vali vzorky vycpaného ptactva ještě 

se starými nálepkami inventárních 
čísel. Jedním z  prvních počinů bylo 
vybudování učebny pro výuku cizích 
jazyků, kde byli jednotliví žáci oddě-
leni v  samostatných boxech vybave-
ných sluchátky a  jednoduchým ovlá-
dacím zařízením, spojeným s  řídícím 
pultem na  učitelově stole. Současná 
výuka jazyků probíhá již na jiné úrovni 
a  moderním způsobem v  kolektivu. 
A  díky rozvoji informačních techno-
logií a  vůbec moderní techniky jsou 
dnešní učebny vybaveny dataprojek-
tory, interaktivními tabulemi a  jinými 
technickými vymoženostmi, o  jakých 
se dřívějším generacím ani nesnilo. 
Nejenom o tom moderním se diskuto-
valo na chodbách a v učebnách školy, 
ale vzpomínalo se i na bývalé učitele, 
spolužáky, prožité události během 
studia. Ke  Dnu otevřených dveří při-
spěla i fi rma Sodexo, která provozuje 
školní kuchyň. V  jídelně bylo možno 
zakoupit malé občerstvení a pokračo-
vat v diskuzích a rozhovorech.
Dům dětí a  mládeže nabízí dětem 
volnočasové aktivity v různých krouž-
cích, pořádá výlety, soutěže k různým 
námětům a o prázdninách také tábo-
ry pro děti, jejichž rodiče si nemohou 
vzít o prázdninách dovolenou a věno-
vat se svým dětem. Pracovnice DDM 
kromě odborného vedení v kroužcích 
jsou pro děti spíše velkými kamarád-
kami, často jim naslouchají a snaží se 
jim poradit, jak překonávat obtížnější 
životní situace. Za to si zaslouží určitě 
pochvalu. Škoda jen, že mnoho z lidí, 
kteří navštívili v  sobotu budovu zá-
kladní školy, si nenašlo trochu času 
k prohlídce prostor DDM – tělocvičny 
s novou podlahou a místností pro jed-
notlivé kroužky.                

Václav Matějka, 

kronikář města Vamberk.

Za  toto období jsme získali příspě-
vek od  města Vamberk 10.000 Kč. 
Z  této částky se městu vrátilo 
8.000 Kč za pronájem sálu v sokolov-
ně, který jsme využili na dětský kar-
neval a  rodičovský ples. Od  rodičů 
jsme vybrali na  příspěvkách, které 
činí 150 Kč na rodinu částku v celko-
vé hodnotě 39.450 Kč. 
KRPŠ díky dobrovolné práci třídních 
důvěrníků a  dalších dobrovolníků 
vydělalo na  aktivitách do  pokladny 
KRPŠ dalších 23.991 Kč. A jakými ak-
tivitami to bylo? Částka 13.371 Kč se 
získala pořádáním každoročního ro-
dičovského plesu. Dalším výdělkem 
KRPŠ byl dětský karneval, kterým 
jsme do  pokladny získali 4.206 Kč. 
3.922 Kč jsme vydělali na  Městem 
chodí andělé. Prodejem na  bleším 
trhu, který se každoročně pořádá 
ve vestibulu školy jsme získali částku 
792 Kč. Nemalým podílem do  po-
kladny KRPŠ přispělo i 1.700 Kč za půj-
čovné běžek na lyžařský výcvik 7 tříd. 
Všechen tento osobní čas důvěrníků 
a dobrovolníků přípravou a uskuteč-
něním všech akcí KRPŠ, je věnován 
do  pokladny KRPŠ. Takto získané 

fi nanční prostředky, přispívají na za-
placení školních výdajů jako jsou 
knižní odměny dětem – 5.970 Kč, 
hry do  školní družiny 2  497 Kč, di-
vadla a  prevence 7.300 Kč, prezen-
tace školy 10.086 Kč a  podobně. 
Děkujeme všem třídním důvěrní-
kům, kteří se aktivně podílejí na zís-
kávání fi nančních prostředků pro ZŠ 
Vamberk. 

V  období 21.10. – 06.11.2015 
proběhnou volby na  zástupce 
z  řad rodičů do  Školské rady 
pro období 11/2015 – 11/2018.

Proběhnou dvě kola.
První kolo – nominace 
20. – 27.10.
– rodiče anonymně nominují jed-
noho z rodičů 
– prvních deset jmen s  největším 
počtem hlasů se dostane do  dru-
hého kola
Druhé kolo – volby 
02. – 06.11.
– rodiče z  deseti nominovaných 
jmen z řad rodičů si zvolí jednoho 
zástupce do Školské rady

KRPŠ

Den otevřených dveří 
v Základní škole Vamberk
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Ze života mateřské školy 
Podzim je tady v celé své barevné 
kráse a listopad vplul do naší škol-
ky tiše a  nenápadně. Jako každý 
rok byl tento měsíc ve znamení blí-
žící se zimy.  Děti si užívají podzim 
plnými doušky. Chodí do  krásně 
zbarvené přírody, kde čerpají ne-
jen inspiraci pro výzdobu školky, 
ale také se mnoho dozví a  naučí. 
Při svých procházkách si děti na-
sbírají listy a mnoho jiných přírod-
nin, ze kterých si potom vytvářejí 
zajímavé drobnosti. Např. zvířát-
ka z  kaštanů, listová strašidýlka, 
podzimní skřítky, pelíšky pro lesní 
zvířátka a další pozoruhodné věci. 
Do naší tvořivé innosti jsme zapo-
jili i rodiče dětí s názvem „Podzim-
ní skřítkování“, kdy si nejen paní 
učitelky od Ptáčátek, ale i děti vy-
tvořily nádherné a barevné skřítky 
Podzimníčky a z nich si uspořáda-
ly pěknou výstavku. Byla to akce 
s hojnou účastí a my bychom rádi 
poděkovali všem rodičům, kteří si 
se svými dětmi podzimního skřít-
ka či vílu vyrobili. Tito milí strážci 
podzimu nám stále hlídají naši 
školku.  A  protože k  podzimnímu 
počasí patří neodmyslitelně také 
„Draci“, nesměli u nás ve školce sa-
mozřejmě chybět. Vyrobili jsme si 
je z přírodních materiálů a oblékli 
je do zářivých barev podzimu.  Pan 
dráček Mráček nás také provázel 
celým podzimním obdobím. Spo-
lečně s  krtečkem, který už sklidil 
ovoce a  zeleninu ze své kouzelné 
zahrádky ukázal našim dětičkám 
jak se vyorávají brambory, o změ-
nách počasí na podzim a pověděl 
jim také,  jak správně máme třídit 
odpad a  jak můžeme pomoci zví-
řátkům připravit se na  zimní ob-
dobí.  I  v  sychravých podzimních 
dnech děti nezapomínají na  své 
kamarády zvířátka a  pilně jim 
nosí zásoby na  zimu. Přitom ale 

také myslí na své zdraví. Kamarád 
Krteček se totiž teple neoblékl 
a tak musel zůstat ležet v postýlce 
s puntíkatým šátkem na krku a je-

nom dětem vyprávěl. O tom, co se 
stane, když se teple neoblékneme, 
nebudeme jíst ovoce s  vitamín-
ky a  nebudeme se správně starat 

o své zdraví. V době poměrně vel-
ké nemocnosti si děti opakovaly 
jak chránit své zdraví a předcházet 
nemocem. Oblíbenou činností se 
stala námětová hra Na  doktora 
a  Nemocnici, kde děti uplatňo-
valy své dosavadní zkušenosti 
s  lékařskou péčí. Hra děti velmi 
bavila a  samy se podílely na  po-
třebném materiálu pro tuto hru, 
nosily z  domova obvazové mate-
riály a  obaly od  léků, které jsme 
plně při hře využili, nezapomnělo 
se také samozřejmě na  obleče-
ní zdravotníků. Seznámil je také 
s čarodějnicí Čadimírou, zlobivým 
panákem Alkoholínem a zlou Dro-
genou a jejich hrozbami pro lidské 
zdraví.  V  těchto tématech se děti 
seznamovaly s  důležitostí zdra-
vého životního stylu a  prostředí 
a  jeho vlivu na  lidské zdraví. Tím 
jsme plnili náš minimální preven-
tivní protidrogový program a pro-
gram environmentální výchovy.  
Listopad nebyl v  naší školce jen 
měsícem padajícího listí, ale také 
měsícem zajímavých akcí. Třída 
Ptáčátek navštívila velice pěknou 
výstavu s  názvem „Imaginárium“, 
která se konala na  zámku v  Kos-
telci nad Orlicí. Nebyla to jen tak 
obyčejná výstava, ale výstava plná 
kouzelných objevů, které si děti 
mohly vyzkoušet. Dalším zpestře-
ním, tentokrát pohádkovým, bylo 
pro děti i  zhlédnutí divadelního 
představení „Matylda zasahuje“. 
Naše holčičky z  Ptáčátek se také 
zúčastnily vítání občánků a krásně 
miminkům zazpívaly.  Děti se pros-
tě v naší školce nikdy nenudí. Také 
podzimní výzdoba je vidět na kaž-
dé nástěnce a  nejen ona trpělivě 
čeká na blížící se nejkrásnější svát-
ky v roce - Vánoce. 
Čekejte a těšte se také…

Kolektiv MŠ Sluníčko
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„Když se léto mění v podzim, 
mění se i barva rostlin,
zahrádka, kde kvete astra
bývá i v tu dobu pestrá, 
podzime, podzime, 
nebuď vůbec smutný,
dokud astra rozkvétá,
smutek není nutný.

Opět se po  měsíci hlásíme z  ma-
teřské školy Vodníček, tentokrát 
s  básničkou Astra. A  proč právě 
s  touto básničkou? Rybičky a  Ža-
bičky se společně vydaly na  pod-
zimní výstavu do  Častolovic,  kde 
mohly zhlédnout nejen tyto pod-
zimní květiny. A  věřte, že výstava 
byla vskutku přenádherná. Proto 
jsme ji nemohli nechat jen tak la-
dem, a dále jsme pokračovali v té-
matech, ke kterým nás inspirovala. 
Žabičky se věnovaly „Krásám pod-
zimu“ v  tématech „Čas jablíčko-
vé vůně“ a  „Podzime, podzime, 
co pro nás máš?“. Děti se hravou 
a  veselou formou seznamovaly 
s různými druhy ovoce a zeleniny, 
ochutnávaly, tvořily, stříhaly i  le-
pily a  v  neposlední řadě i  vařily 

a pekly. A co? Výtečný štrúdl, který 
provoněl celou školku. Dále se se-
známily s pohádkou o Veliké řepě, 
kterou se pokusily nejen zdra-
matizovat, ale i  nakreslit. Zde se 
nenásilně seznamovaly s  číselnou 

řadou, posloupností a matematic-
kými pojmy první a poslední.
A jak to bylo u Rybiček? I zde se děti 
a  paní učitelky nechaly inspirovat 
podzimní výstavou v Častolovicích, 
a  to s  tématem „Síť“ a  „Kapříkův 
barevný talíř“. V  prvním tématu si 
Rybičky povídaly o  tažných ptá-

cích, seznamovaly se s  pohádkou 
„O  poslední vlaštovce“. V  dalším 
tématu „Kapříkův barevný talíř“ 
se již Rybičky plně věnovaly ovoci 
a  zelenině, zkrátka podzimu. I  zde 
děti ochutnávaly, poznávaly, třídily, 

modelovaly a  zabývaly se i  jinými 
činnostmi nejen s ovocem, ale i ze-
leninou. Vyvrcholením „Kapříkova 
barevného talíře“ byl vskutku plný 
talíř – upečené voňavé šátečky 
z jablek a zeleninový salát.
A jak probíhal říjen u Šnečků? Ti si 
celý měsíc hráli s  písničkou „Běží 

myška po  strništi“. A  věřte, že se 
do  této malé písničky vskutku 
hodně vešlo. Děti se seznamo-
valy se zvířátky na  poli, s  polními 
plodinami a  jejich výrobky, znaky 
podzimu a s ním úzce souvisejícím 
podzimním počasím a draky. Děti 
začaly pod vedením paní učitel-
ky opětovně pracovat s  Metodou 
dobrého startu a „předškoláčci“ se 
připravují na školu s „Dráčkem Sla-
bikou – Trénink jazykových schop-
ností.“
A co se ještě v měsíci říjnu ve Vod-
níčku událo?
Děti se zúčastnily divadelního 
představení v  MKS „Matylda zasa-
huje, aneb povídačky naší Kačky“, 
dále navštívily DDM, kde vytvářely 
malé vánoční překvapení. V tomto 
měsíci jsme také odstartovali pra-
videlný pobyt v  bazénu, nadstan-
dardní aktivity – Koťátko, Výtvarní-
ček i Veselé pískání, naši nejstarší 
začali pracovat s  pracovním seši-
tem Kuliferdou, který jim napomá-
há s přípravou na školu.
Krásný podzim.
 Kolektiv MŠ Vodníček
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V  průběhu letošního roku probíhala široká 
a  intenzivní debata na  téma zlepšení doprav-
ní situace na Husově náměstí. Jedná se o letitý 
problém, jehož řešení zřejmě bohužel nikdy 
nebude moci uspokojit všechny. Přesto věříme, 
že výsledek, který bude realizován v  průběhu 
měsíce listopadu, bude variantou nejlepší a po-
může zpřehlednit situaci v dopravě na náměstí.
V  oblasti kolem památníku Mistra Jana Husa 
budou vyznačena místa pro krátkodobé parko-
vání. S ohledem na historickou hodnotu místa 
nebude použito jen klasických bílých „čar“, 
ale parkovací místa budou vyznačena rovněž 
pomocí tzv. dopravních knofl íků zasazených 
do dlažby.    
Novinkou ve Vamberku, která úspěšně funguje 
v  mnoha  jiných městech, bude tzv. parkova-
cí kotouč. Toto papírové kolečko, na  kterém 
se otáčením nastavuje čas příjezdu vozidla 
na  parkovací místo, bude zdarma k  dispozici 
na  radnici, v  místních obchodech a  bude též 
distribuováno řidičům městskou policií. Vyzna-
čený čas příjezdu pochopitelně nemůže být 

v  průběhu parkování měněn. Celková doba 
parkování na  určených parkovacích místech 
v  horní části náměstí bude limitována na  půl 
hodiny. Tato úprava se bude týkat 14 parkova-
cích míst u  památníku Mistra Jana Husa, kde 
budou dále vyznačena dvě místa pro osoby se 
sníženou schopností orientace a pohybu.  
V kopečku od školy k bývalé masně a v Komen-
ského ulici pod školou pak bude vyznačeno 
dalších 23 parkovacích míst bez omezení doby 
parkování a  dále bude k  dispozici parkovací 
plocha před bývalou lékárnou Astra bez vyzna-
čených stání. V úseku od kostela kolem základ-
ní školy z kopce dolů do ulice Komenského, kde 
je aktuálně umístěna nerespektovaná dopravní 
značka zákaz vjezdu, bude nově zaveden jed-
nosměrný provoz, který zpřehlední dopravu 
v tomto úseku, především při ranním vystupo-
vání žáků z aut rodičů. Komenského ulice pod 
základní školou bude i  nadále obousměrná, 
aby zůstal zachován vjezd a  výjezd dopravy 
včetně nákladní do areálu bývalé masny.   

  Mgr. Jan Rejzl

Dopravní značka Parko-
viště s  parkovacím kotou-
čem. Označuje parkoviště, 
na  kterém řidič musí při 
začátku stání umístit ko-
touč viditelně ve  vozidle 
a  nastavit na  něm dobu 
začátku stání, kterou ne-
smí až do odjezdu měnit. 

-  Dopravní projekt byl zpracován společ-
ností IDProjekt s.r.o. z Kostelce nad Orlicí 
za částku 9.000,- Kč bez DPH.

-  Do soutěže o zakázku na provedení do-
pravního značení se přihlásily společ-
nosti Jast s.r.o. z Doudleb nad Orlicí s na-
bídkovou cenou 109.291,- Kč bez DPH 
a společnost Inka s.r.o. z Hradce Králové 
s  nabídkovou cenou 93.961,94 Kč bez 
DPH. Smlouva byla uzavřena se společ-
ností Inka s.r.o. Termín pro dokončení 
prací je 30.11.2015. 

Značení parkovacích míst na Husov

Novinkou budou parkovací kotouče
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vě náměstí a další změny v dopravě
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Citát na měsíc listopad:
„Jsi tak mlád, jako je mladá tvá víra, 
a tak stár, jako jsou staré tvé pochyby. 
Jsi tak mlád, jako je mladá tvá sebe-
důvěra, a tak stár, jako jsou staré tvé 
strachy. Jsi tak mlád, jako je mladá tvá 
touha, a tak stár, jako je staré tvé zou-
falství. Roky snad mohou vrýt vrásky 
do tvé tváře,  ale když se vzdáš svého 
nadšení, objeví s vrásky na tvé duši…“                             
(neznámý autor)

Měsíc listopad nás zasáhne poka-
ždé… Budiž nám útěchou, že ani 
ve svém melancholickém rozjímání 
nejsme nikdy nikdo opuštění. I v ta-
kovémto rozpoložení dokáže být 
kniha Vaším věrným přítelem. 
Na viděnou ve vaší knihovně.

Jaroslava Martinová, 

vedoucí MK Vamberk

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí +  čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

Pondělí +  čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK PRO NEJMENŠÍ 

ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

Den pro 
dětskou 
knihu
Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků ČR vyhlašuje již IX. 
ročník celostátní akce Den pro 
dětskou knihu na  pomoc dětské-
mu čtenářství, letos připravenou 
na  28. listopadu 2015, tj. sobotu 
před 1. nedělí adventní. Kdy jindy 
než v předvánoční náladě je vhod-
né myslet na knihu jako dárek…
I my se  rády připojujeme a ve spo-
lupráci s  knihkupectvím NADĚJE 
paní Olinky Pírové vám nabízíme 
nejen výstavu, ale i prodej půvab-
né  a  zajímavé literatury pro děti 
a  mládež po  celý adventní čas. 
Rády vám poradíme a  pomůže-
me s  výběrem. Zastavte se u  nás 
v předvánočním čase…

Městská knihovna Vamberk 

po celý advent

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ PON-

DĚLÍ A ČTVRTEK

8:00 – 11:00 hod.  

13:00 – 17:00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ 
INFORAMTORIUM:
*  Výstava půvabného betlému ze šustí paní Tschopové z Leto-

hradu si můžete v prostorách studovny prohlédnout po celý 
advent – počínaje nedělí 29. 11.

*  K  prodeji drobných dárků včetně dárkových poukazů pro 
nové členy knihovny bude zahájen v pondělí 30. listopadu.

*  Stejně tak u nás zakoupíte nové knihy pro děti.
*  Naposledy v  letošním roce jsme Vám k dispozici v pondělí, 

21.12.
*  A  poprvé v  roce 2016 nás naleznete ve  všech odděleních 

v pondělí 4. ledna.

V listopadu 2015 můžete vidět a slyšet...
*  Výstavu obrazů Lenky Syrovátkové
*  Přednáška manželů Baudyšových – Vietnam - 12.11. v 17:30
*  Přednáška manželů Vackových – Uruguay, Paraguay, Brazílie 

– 26.11. v 17:30 
*  1. adventní neděle 29.11.2015 – Městem chodí andělé a roz-

svěcení vánočního stromečku

... a dále chystáme
3.12.2015 – Tomáš Kubeš – Sibiř – cestopisná přednáška
9.12.2015 – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY- v 18:00
10.12. 2015 adventní večer s Jardou Čížkem
18.12.2015 – Vánoční černá hodinka pro děti a jejich rodiče
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi 
přišli do  herny v  přízemí Městské 
knihovny, kde probíhá následující 
pravidelný program:

 Každou STŘEDU probíhá 

od  9:00 hodin do  11:30 hodin 

„HERNIČKA“. Zveme všechny míst-
ní i  přespolní děti do  našeho MC. 
V  průběhu celého dopoledne je 
dětem přístupna herna se spous-
tou hraček, doprovod si může po-
sedět u čaje či kávy a popovídat si 
o radostech i starostech, které péči 
o naše ratolesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA:  10 Kč /den, 
člen 5 Kč/den 
První návštěva je zdarma.
 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BA-

ZÁREK“ každou středu od  9:00 

hod do 11:30 hod. v MC Dráček.

Přijďte si levně nakoupit oblečení 
pro svoje ratolesti (trička, kalhoty, 
mikiny, svetry, kombinézy, boty..). 
Různé velikosti pro holky i pro klu-
ky od narození do cca tří let. Ceny 
od 10 Kč.
 Batolení - každé pondělí 

v DDM od 8:30 do 9:15 hod. Pro 
děti od  6 měsíců do  12 měsíců. 
Ale mohou i  děti do  18 měsíců.  
Poplatek 15 Kč. První návštěva je 
zdarma.
 Hrátky s dětmi - každé pondě-

lí v DDM od 10:00 do 11:00 hod. 

Pro děti od 1 roku do 3 let.   Popla-
tek 20 Kč.
První návštěva je zdarma.
 Masáže miminek – v současné 
době až do odvolání zrušeno z dů-
vodu nemoci.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
Dopravní den – 24.09.2015
Dne 24.09.2015 se uskutečnil Do-
pravní den na  hřišti v  Merklovicích. 
Počasí nám přálo, a tak se zde sešlo 
70 soutěžích dětí na  odrážedlech, 
kolech, motorkách a dalších doprav-
ních prostředcích, aby postupně pl-
nily úkoly v  disciplínách s  dopravní 
tématikou. Na pěti stanovištích si děti 
vyzkoušely slalom, jízdu na  kruho-
vém objezdu, závod s házením míčku 
do koše, postavení komínu z kostek 
a  také skládání obrázků. Po  splnění 
všech disciplín na ně čekala odměna 
v podobě krásného odznáčku s dráč-
kem a  sladkosti. Akce se zúčastnila 
také dopravní hlídka Policie ČR a děti 
tak měly možnost prohlédnout si po-
licejní auto.
Děkujeme rodičům i dětem za hoj-
nou účast. 

Keramika - 08.10.2015
V rámci keramického tvoření, které 
se konalo v  DDM s  Verčou a  Ště-
pánkou, si mohly maminky a  děti 
vyzkoušet tvarování z hlíny za po-
moci vykrajovátek. V  rámci ho-
diny jsme vytvořili různé ozdoby 
ve  tvaru autíček, letadel, hvězdi-
ček, srdíček a dalších ozdob na vá-
noční stromeček nebo jako dárek 
pro nejbližší.

DOPROVODNÉ AKCE 
LISTOPAD – PROSINEC  2015
LISTOPAD
29.11.2015 MĚSTEM CHODÍ AN-
DĚLÉ - srdečně zveme na  tradiční 
adventní akci, kterou pořádá Měst-
ská knihovna a  též se na  ní bude 
aktivně účastnit MC Dráček. Pokud 
se zastavíte u stánku s občerstve-
ním, podpoříte tím všechny, kteří 
se na této krásné akci podílejí.

PROSINEC
5.12.2015 
Třebechovické muzeum betlémů
9.12.2015 
Mikulášská nadílka v  Dráčku 
od 9:15 hod.
11.12.2015 
Hrátky ve vodě
12.12.2015 
Opičí olympiáda od 9:30 hod v tě-
locvičně ZŠ Vamberk
15.12.2015 
Solná jeskyně Vamberk
16.12.2015 
Přijde k  nám Ježíšek v  Dráčku 
od 9:30 hod. 

Všechny akce budou včas vyvě-
šeny a  potvrzeny na  stránkách 
www.mcdracek.wordpress.com, 
či na  Facebooku, na  nástěnce na-
proti drogerii Teta a  školkách či 
škole, nebo také okamžité zodpo-
vězení dotazu na  tel.čísle 732 212 
970 a  emailu mcdracekvamberk@
seznam.cz. Moc předem děkujeme 
za Vaši přízeň.

Maminky MC Dráček
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Dům dětí a mládeže ve Vamberku

Společenská kronika

V listopadu 2015 oslaví:

90 let Marie Svobodová 
85 let Milada Škodová 

80 let  Vilma Murčová 
80 let Vlastimil Arnošt
75 let Josef Potužník

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
 Dne 23. října uplynulo již dlouhých dvacet let 
od  úmrtí PANÍ ZDEŇKY VODÁKOVÉ, ROZENÉ 

HLADÍKOVÉ. Letos 27. září jsme vzpomínali jejích 
nedožitých 60-ti let. Všem, kteří jste ji znali, děkujeme 
za vzpomínku.                                Stále vzpomíná rodina

 25. listopadu uplyne rok, kdy ze-
mřela paní MILADA BARTOŠOVÁ. 
3. července jsme vzpomněli 25. výročí 
úmrtí pana JOSEFA BARTOŠE. 

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Blanka Zubová s rodinou.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička na hřbitov zůstala jen.
 Dne 24. listopadu uplyne 5 smutných let, kdy nás 
opustil, můj milovaný manžel, táta a  děda a  praděda 
pan VLASTIMIL DYTRT.

Stále vzpomínají manželka Věra, syn Vlastík 

s rodinou, dcera Věra s rodinou

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Ve dnech 15. – 21. září 2015 se náš domeček již podruhé připojil ke spo-
lečnosti Kola pro Afriku. Poprvé jsme stavěli sněhuláky, teď jsme připra-
vili pro žáky a  jejich učitele charitativní akci DEN PRO AFRIKU. V obou 
případech se jednalo o pomoc a to  nejen získat fi nanční prostředky, ale 
hlavně uvědomění si dětí, že ne všichni se mohou bez problémů vzdělá-
vat. Díky sněhulákům byly 16. dubna 2015 naloženy dva kontejnery kol, 
které jsou nyní již v Gambii. Do kamionů se podařilo naskládat přesně 
758 kol + kufry s nářadím nutným k jejich údržbě, náhradní díly, pláště 
na kola atd. Do skulinek mezi koly se pak podařilo vměstnat cca 2 tuny 
zdravotnického materiálu pro tamější nemocnice. Další děti dostanou 
kola na podzim roku 2015.
DEN PRO AFRIKU navštívilo celkem 197 dětí s  učiteli. Připraveno pro 
ně bylo 10 stanovišť v duchu Afriky - kvízy o afrických zvířatech, kme-
nech, pověstech a  reáliích, nošení vody na  hlavě a  ramenou, kutálení 
s pláštěm kola, rybolov, chůze v PETbotách, pečení čapátí,… Dobrovol-
né příspěvky, které se vybraly, představují neuvěřitelných 3.702 Kč. Tyto 
peníze byly odeslány na účet společnosti Kola pro Afriku a budou pou-
žity výhradně na odeslání darovaných kol dětem v Gambii. Všem dětem 
(potažmo jejich rodičům) moc děkujeme! Velmi si vážíme kantorů, kteří 
byli ochotni s dětmi přijít a našeho dne se zúčastnit. Děkujeme! Našim 
společným přáním je, aby africké děti měly stejnou šanci dostávat se 
ke vzdělání, jako mají ty naše.

PŘIJĎTE SE VÁNOČNĚ NALADIT! 
Upozorňujeme Vás, že se blíží vánoční trhy v  MKS a  my pro vaše děti 
opět chystáme dílničky. Najdete nás v poschodí v sále. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme paním učitelkám a dětem ze ZŠ a MŠ Vamberk, že k nám na-
jdou cestu a tvoří si keramické drobnůstky. Vždy nás jejich návštěva po-
těší a povzbudí do další práce.
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - říjen 2015

 4. listopadu v 8:30 a v 10:00 h

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Hrdinové populárního komiksu 
poprvé na jevišti. 
Není snad nikdo, kdo by neznal 
čtveřici nerozlučných kamarádů – 
dobrosrdečnou a  důvtipnou hos-
podyňku Fifi nku, trochu roztržité-
ho, ovšem geniálního vynálezce 
profesora Myšpulína, často ustra-
šeného, ale oddaného kamaráda 
a  vtipálka Pinďu a  samozřejmě, 
nemotorného siláka Bobíka, který 
spolu s  Pinďou neustále vymýšlí 
jednu lotrovinu za druhou.
Vstupné 30 Kč.
 6. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY.  Vstupné 40 Kč.

 13. listopadu ve 21:00 hodin

MIG 21
„ŠTĚSTÍ HEJBE PLANETOU“ 
– PODZIMNÍ TOUR 2015   
Vstupné předprodej 250 Kč, na mís-
tě 290 Kč. Vstup od 20:00 hodin. Za-
jištění vstupenek neodkládejte.
 14. listopadu v 15:00 hodin  

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY - prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 20. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 21. listopadu v 19:00 hodin

VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Uvádí agentura Vlasty Frejvaldové. 
Své modely představí:
DĚTSKÁ MÓDA KAČENKA
VEGAS JEANS MAN. MARTINCOVI
STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKÁ USTÍ 
N. ORL.
NÁVRHÁŘKA ING.  ZUZANA ŠTĚ-
PÁNKOVÁ
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH A SPOLE-
ČENSKÝCH ŠATŮ EVA ŘIČAŘOVÁ
Vstupné 100 Kč.
 22. listopadu v 18:00 hodin

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
DS Zdobničan
Vstupné 50 Kč.
 27. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 28. listopadu v 9:00 – 14:00 h

VÁNOČNÍ JARMARK 
Vstup zdarma.

Připravujeme:
 4. prosince v 19.00 hodin

VĚNEČEK
 5. prosince v 15.00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

Mladí muzikanti ze ZUŠ Kostelce n.O.
zahráli v Senátu
Mladí muzikanti ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí 
vystoupili dne 13. srpna 2015 v pražských Valdjštenských zahradách v rám-
ci kulturního léta v Senátu, kam je pozval senátor Miroslav Antl. Pan senátor 
Miroslav Antl osobně provedl žáky, učitele i rodiče prostorami Senátu. V 17 
hodin začal hodinový koncert ve Valdštejnských zahradách. Pro všechny to 
byl jistě hluboký a nezapomenutelný zážitek, zahrát si v tak impozantním 
prostředí.
Pan Miroslav Hofman, autor článku na  http://www.miroslavantl.cz/ říká: 
„Podívejte se na  reportáž. Kostelecké děti jsou opravdu skvělé a  talento-
vané. Děkujeme celé výpravě z Kostelce nad Orlicí, tedy žákům, učitelům 
i rodičům za vzornou reprezentaci našeho regionu.“ 
Srpnovému vystoupení předcházely společné prázdninové zkoušky. Dě-
kuji všem hudebníkům za vynikající výkon, učitelům (Václavu Klecandrovi 
a Jarmile Čechové) za přípravu žáků na vystoupení, panu Zdeňku Grego-
rovi za dirigování, panu Jaroslavu Habrovi za skvělé nazvučení orchestru 
i všem rodičům, kteří své děti do Prahy doprovázeli. Všem děkuji za příklad-
nou reprezentaci školy i města Kostelec nad Orlicí.

 Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy
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Stalo se aneb bejvávalo

Před 175 lety
Roku 1840 byl v Pekle na místě bývalého brodu poblíž valchy rych-
novských soukeníků postaven dřevěný věšadlový most. Vrchnost, 
která stavbu fi nancovala, vybírala mýtné 4 haléře za jednoho koně.

Před 140 lety
V Merklovicích byla 24. listopadu 1875 slavnostně otevřena budova 
obecné školy. Stavbu provedl stavitel M. Nový z Vamberka. Celý ná-
klad 4 000 zlatých hradila obec. Do jednotřídní školy nastoupilo ten 
den 115 žáků.

Před 135 lety
K budově školy, která tehdy sídlila v čp. 86 na náměstí ve Vamberku 
(donedávna zde byla v  provozu lékárna Astra), byl přistaven zadní 
trakt s poschodím pro dvě třídy. Celkem měla pak obecná škola pět 
tříd. Práce provedl stavitel Brož z Pardubic. Nové prostory byly otevře-
ny 7. listopadu 1880.

Před 115 lety
Ke slavnostnímu vysvěcení nového hřbitova došlo 25. listopadu 1900. 
Náklady na vybudování činily 16 500 K. Ještě týž měsíc zde proběhl 
první pohřeb.

Před 95 lety
Z  funkce obecního starosty odstoupil sociální demokrat Antonín 
Sychra. Nahradil jej Karel Bačina za národní demokraty.

Před 70 lety
V listopadu 1945 byla na vamberecký lesní velkostatek Olgy z Liech-
tensteinu zavedena národní správa.

Před 50 lety
Při požáru lisovny v  kloubových řetězech v  listopadu 1965 shořela 
střecha.

Před 25 lety
Po více než 50 letech se uskutečnily svobodné komunální volby. Zví-
tězila Demokratická koalice, kterou tvořilo OF, ČSL, ČSS a Strana zele-
ných. Starostou se stal Lubor Bořek za lidovou stranu.

Výročí osobností
 4.11.1815 se v Uhersku narodil P Karel Novák, katolický kněz. Farářem 
ve Vamberku byl v období 1858-1879. V letech 1876-1878 byl opraven kostel 
sv. Prokopa. 200. výročí narození († 31.8.1879 Vamberk)

 9.11.1865 se v Hořicích narodil Alois Ladislav Vymětal, hudební sklada-

tel. V našem městě působil v letech 1884-1887. Zastával post ředitele kůru, dal 
podnět k založení řemeslnicko-rolnické besedy a pěveckého spolku Zdobni-
čan, hrál ochotnické divadlo. Z Vamberka odešel do Slaného a později do Písku, 
kde stál v čele hudební školy. 150. výročí narození († 15.10.1918 Písek)

 14.11.1805 se v Syřenově na Semilsku narodil František Cyril Kampe-

lík, lékař, hospodářský pracovník. Velice se angažoval v  revolučním roce 
1848. Odešel do Srbska a po návratu se věnoval pomoci venkovu (zaklada-
tel tzv. kampeliček). Snažil se o očistu českého jazyka. Ve Vamberku měl lé-
kařskou praxi v  čp.84 na  náměstí v  letech 1850-1851. 210. výročí narození                    
(† 8.6.1872 Hradec Králové)

 19.11.1825 zemřel ve Vídni Jan Václav Hugo Voříšek, hudební sklada-

tel. Již jako sedmiletý chlapec hrával ve vamberském kostele na varhany. Stu-
doval v Praze a později ve Vídni. Zde se stal hlavním varhaníkem u císařského 
dvora. Je autorem symfonie D dur, klavírních skladeb a  chrámové hudby. 
Roku 1951 mu byla odhalena pamětní deska na  čp.87. Je po  něm pojme-
nována jedna z vambereckých ulic. 190. výročí úmrtí (* 11.5.1791 Vamberk)

 22.11.1915 zemřel v Praze PhDr. Josef Kalousek, historik a univerzitní 

profesor. Od roku 1871 učil na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Půso-
bil též v politice (poslanec zemského sněmu). Jeho zásluhou byla roku 1874 
vydána historická mapa Čech. Roku 1890 spoluzakládal Českou akademii. 
Jeho nejvýznamnějším dílem je „České státní právo“. Roku 1880 byl jmeno-
ván čestným měšťanem Vamberka. Na rodném domku na Struhách mu byla 
v roce 1922 odhalena pamětní deska (domek byl zbourán při výstavbě sídliš-
tě v 70. letech). 100. výročí úmrtí (* 2.4.1838 Vamberk)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 19

Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 737 354 045 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

Pozor výkup!!!
motocyklů, sajdkár, 

návěsných vozíků 
zn: Jawa, Čz, Ogar, Ariel, Velorex, Pav,...

Máte doma, garáži nebo ve stodole motocykl, sajdu,
návěsný vozík těchto nebo jiných značek,

nepotřebujete ho, překáží Vám a sháníte peníze?

Nabízím odkup motocyklů (i vraků, nebo dílů) 
těchto značek do roku výroby 1970.

Platba na místě a v hotovosti.

Tel. 739 067 695
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Úspěšný vstup A-čka
„A“ mužstvo Baníku Vamberk 
vstoupilo úspěšně do  nové se-
zóny soutěží ve  stolním tenisu. 
V  KP1 hrálo první tři kola na  sto-
lech soupeřů. Přesto se mu po-
dařilo 1x remizovat a  2x zvítězit 
a  v  současné době je v  tabulce 
na  lichotivém 3. místě. Opírá se 
zejména o výkony dvojice Jan Ja-
kubec a  Martin Vrkoslav, kterým 
úspěšně sekundují Michal Machá-
ček a Jan Podolka. 

Sokol LIBCHYNĚ „A“ 
– Baník VAMBERK „A“ 9:9   
V  sobotu 3. 10. zajíždělo A  muž-
stvo do Libchyně k sehrání zápasu 
1. kola KP1. Byl to bojovný, avšak 
korektní zápas. Se soupeřem, se 
kterým mužstvo Vamberka v  po-
slední době prohrávalo, se poda-
řilo uhrát nerozhodný výsledek. 
Velkou zásluhu na tom měl Honza 
Jakubec, který vyhrál všechna svá 
utkání. Podpořili ho Martin Vrko-
slav a Honza Podolka, kteří přidali 
zbylé body.
Body: J. Jakubec 4, M. Vrkoslav 2, J. 
Podolka 2, M. Macháček 0, čtyřhra 
Jakubec-Vrkoslav.

Sparta ÚPICE „A“ 
– Baník VAMBERK „A“ 7:10
V  sobotu 10. 10. ve  vyrovnaném 
zápase s  loňským účastníkem di-
vize podali všichni hráči dobrý 
výkon. Vyzdvihnout je ale nutno 
výkon Martina Vrkoslava, který za-
hrál opravdu skvěle. Vyhrál všech-
na svá utkání. 
Body: M. Vrkoslav 4, J. Jakubec 3, 
M. Macháček 1, J. Podolka 1, čtyř-
hra Jakubec-Vrkoslav.

TJ TRUTNOV-POŘÍČÍ „A“ 
– Baník VAMBERK „A“ 5:10
V  odpoledním zápase v  sobotu 
10. 10. se vambereckému muž-
stvu podařil nástup. Vyhrálo obě 
čtyřhry a  po  pěti utkáních vedlo 
5:0. K  vidění byla pěkná utkání. 
Konečné vítězství si hráči Baníku 
pohlídali. Opět skvěle zahráli Hon-
za Jakubec a  Martin Vrkoslav, ale 
solidně hráli i  Michal Macháček 
a Honza Podolka. Ale na „důchod-
ci“ Honzovi Podolkovi se v závěru 
projevila náročnost soutěže a  ze-
jména skutečnost, že se v  jeden 
den hrají 2 utkání, což přestavuje 
sehrání 8 – 10 utkání a pomalu mu 
docházely síly.
Body: J. Jakubec 4, M. Vrkoslav 3, 
M. Macháček 1, J. Podolka 0, čtyř-
hry Jakubec-Vrkoslav, Podolka-
-Macháček.

Stolní tenisté Baníku
zahájili sezónu

Krajská soutěž 1. třídy
1. DTJ -Slavia Hradec Králové E 3 3 0 0 0 30:12 9
2. Sokol Nemyčeves 3 3 0 0 0 30:21 9
3. Baník Vamberk 3 2 1 0 0 29:21 8
4. Sokol PP Hradec Králové 2 E 3 2 0 1 0 26:22 7
5. TJ Dvůr Králové n.L. B 3 2 0 1 0 26:22 7
6. TJ Trutnov - Poříčí A 3 1 1 1 0 24:23 6
7. Sokol Železnice 3 1 0 2 0 22:23 5
8. Sparta Úpice 3 1 0 2 0 21:22 5
9. Sokol Valdice 3 1 0 2 0 17:23 5
10. Sokol Libchyně 3 0 2 1 0 20:28 5
11. SK Janské Lázně 3 0 0 3 0 18:30 3
12. TTC KB Vrchlabí B 3 0 0 3 0 14:30 3

Výsledky ostatních mužstev oddílu stolního tenisu:
Baník Vamberk „B“ – Sokol Rychnov nad Kněžnou „B“    9:9
TTC Kostelec nad Orlicí „D“ – Baník Vamberk „B“               10:3
SK Kounov „A“ – Baník Vamberk „C“                                      14:4
Baník Vamberk „C“ – TJ Peklo nad Zdobnicí „B“                   13:5
SK Vršovan Voděrady „B“ – Baník Vamberk „D“                   10:8
Baník Vamberk „D“ – Start Olešnice v Orl. Horách „C“        10:8

Další domácí zápasy A mužstva
14. 11. 2015  9:00  Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L. B
14. 11. 2015  14:00 Baník Vamberk A – SK Janské Lázně
19. 12. 2015   9:00 Baník Vamberk A – Sokol Libchyně

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. 
Diváci jsou srdečně zváni!                       Jan Podolka, předseda oddílu ST

PŘIJMEME KUCHAŘKU
pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.h.
 sezonní provoz, práce v turnuse (týden/týden)

 vhodné pro důchodkyni
ZAJÍMAVÉ OHODNOCENÍ

UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA

PŘIJMEME BRIGÁDNICE
pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.h.

v období 15.12.2015 - 25.3.2016
PRÁCE: ÚKLID A POMOC V KUCHYNI

UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA

Kontakt: 777 273 372 p. Vebr
objednavky@chata-karosa.cz
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Šampionát nejmladší kategorie se 
uskutečnil v  neděli 27. září v  pro-
storách špičkového sportovního 
centra v Nymburce. Startovní pole 
8. GALA MČR mladších žáků dvojic 
čítalo 16 celků z  12 oddílů, mezi 
kterými nechyběly ani dvě sestavy 
reprezentující nohejbalový oddíl 
TJ Peklo nad Zdobnicí. 
Přihlášené dvojice byly rozdě-
leny do  čtyř základních skupin. 
Zatímco jejich vítězové si zajistili 
přímý postup do  čtvrtfi nále, cel-
ky na  druhých a  třetích místech 
musely o  svou pozici v  nejlepší 
osmičce zápolit v  předkole play-
-off . Postup ze základní skupiny se 
nezdařil „béčku“ (Adam Teplý, Jan 
Koblic, Anežka Lisková), kteří však 
přijeli do  Nymburka hlavně pro 
první cenné zkušenosti. Naproti 
tomu první formace Pekla ovlád-
la skupinu C, ve  které bez ztráty 
setu přehrála oddíly TJ Sokol SDS 
EXMOST Modřice A, TJ Pankrác a TJ 
Baník Stříbro B. 

Čtvrtfi nálový zápas byl pro hráče 
od  Zdobnice hranicí mezi úspě-
chem a  neúspěchem. V  klíčovém 
boji se pekelští střetli s dobře hrají-
cí dvojicí z Hlavence, kterou po vy-
rovnané partii zdolali ve dvou se-
tech 10:9 a 10:7. 
V  semifi nále čekal Peklo souboj 
s týmem AC Zruč-Senec 2004. Roz-
jetá dvojice čertů se zvučného no-
hejbalového týmu nezalekla a pod 
vedením trenéra Pavla Prachaře se 
radovala i tentokrát po setech 10:5 
a 10:6.
Ve  fi nále pekelští bojovali proti 
celku z  Plzeňského kraje TJ Baník 
Stříbro A. Po  vyrovnaném úvodu 
obou setů, se ale tentokrát museli 
právem sklonit před herním umě-
ním soupeře a pogratulovat zápa-
dočechům ke zlatým medailím.   
Kouč z  Pekla nad Zdobicí PA-
VEL PRACHAŘ ale žádné důvody 
ke smutku neměl. „Jeli jsme na re-
publiku s  cílem, umístit se do  pá-
tého místa. Po  základní skupině, 

kterou kluci vyhráli, jsme ale za-
čali tušit, že by náš výsledek mohl 
předčít původní očekávání. Velkou 
výhodou našeho družstva byla 
kombinace dvou leváků Čižinského 
a Friese, které doplňoval pravák Fe-
rebauer.  Kluci byli psychicky naho-
ře a hned ve čtvrtfi nálovém utkání 
nás o  tom přesvědčili výhrou nad 
Hlavencem. Pak jsme zvládli dů-
ležité semifi nálové utkání se Zručí 
a  ve  fi nále nás čekal suverénně 
hrající soupeř ze Stříbra. Tomu jsme 
přes veškerou bojovnost podlehli. 
Kluci ale podali nadstandardní vý-
kon a za to jim děkuji.“
Ziskem stříbrných medailí Pek-
lo navázalo na  loňský bronzový 
úspěch Petra Šimečka v  singlu 
mladších žáků, čímž potvrdilo 
špičkovou úroveň v  nejmladší ka-
tegorii nohejbalistů.

Konečné pořadí:

1. TJ Baník Stříbro A 
    (Tolar, Krunert, Gaszczyk)
2. TJ Peklo A 
    (Čižinský, Fries, Ferebauer)
3. NK CLIMAX Vsetín 
    (Daněk, Dvořák)

4. AC Zruč-Senec 2004 
    (Rott, Adam, Suchý)

Pekelští žáci stříbrní na MČR v nohejbalu dvojic
Nohejbalový oddíl z Pekla nad Zdobnicí oslavuje další velký úspěch. 

Josef Čižinský, Ondřej Fries a Adam Ferebauer se blýskli fantastic-

kým stříbrem na Mistrovství České republiky mladších žáků v no-

hejbalu dvojic. 

Stříbrná sestava TJ Peklo. Zleva: Ond-

řej Fries (hostující ze Sokola Semily), 

Josef Čižinský a Adam Ferebauer.

Josef Čižinský z Lupenice při smeči

Velkou zbraní pekeslké sestavy bylo netradiční pojetí hry leváků Josefa Čižin-

ského (vlevo) a Ondřeje Friese

Úspěšná formace byla vedena trenérem Pavlem Prachařem (vpravo) a radami 

přicházel i Michal Holata (trenér Semily) 

Medaile a  věcné ceny vítězům předával prezident Českého nohejbalového 

svazu pan Kamil Kleník
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I letošní rok jsme se účastnili soutě-
ží neregistrované ligy tenisu. Této 
soutěže se účastní převážně oddíly 
z rychnovského okresu, ale rozšířila 
se i  o  družstva z  Královéhradecka 
a Náchodska. 
Tenisový oddíl Vamberka obsadil 
dvě soutěže. Nejvyšší soutěž nere-
gistrované ligy, kde hrají pouze hrá-
či, kteří nehrají pravidelnou ofi ciální 
soutěž českého tenisového svazu. 
Dále pak třetí otevřenou divizi (ze 
čtyř), kde mohou hrát i hráči, kteří 
se účastní ofi ciálních soutěží ČTS.
Za  vamberecká družstva nastupo-
vali hráči: Michal Hudousek, Pavel 
Stehlík, Petr Štěpánek, Martin Pábl, 
Tomáš Müller a Otakar Müller. 
V  nejvyšší neregistrované soutěži 
jsme obhájili loňské prvenství. Z de-
seti utkání jsme devětkrát zvítězili 
a pouze na hřišti Týniště jsme jedno 
utkání prohráli. Tuto soutěž se nám 
podařilo vyhrát již tři roky po sobě. 
Na  podstatně těžší konkurenty 
jsme narazili v otevřené soutěži. Je 
patrné, že ve družstvech jsou hráči, 
kteří hrají tenis na  krajské úrovni 
a  tuto soutěž berou jako dobrou 
předzápasovou přípravu. 
Hráli jsme sice většinou docela vy-
rovnaná utkání, ale několikrát nám 
chybělo ono příslovečné štěstí, aby-
chom celé utkání převážili na svoji 
stranu.  Do posledního utkání jsme 
neměli jistotu, že se ve  třetí divizi 
udržíme i pro příští rok. Teprve toto 

utkání s  družstvem Třebechovic, 
které mělo stejný počet vítězných 
utkání a  stejné skóre, rozhodova-
lo o  tom, kdo ve  skupině zůstane 
a kdo spadne do nižší divize. 
Po odehraných dvouhrách byl stav 
na utkání 1:1 a  teprve čtyřhra roz-
hodla, že jsme obsadili čtvrté místo 
a tím si zajistili účast i pro příští rok.
Nejúspěšnějším hráčem Vamberka 
byl Michal Hudousek, který většinu 
svých dvouher, jako jednička týmu, 
vyhrál a  zajistil družstvu důležité 
body.
Obě konečné tabulky jsou uvedeny 
níže.
Od května letošního roku tenisový 
oddíl začal systematicky vyučovat 
chlapce a  děvčata tenisu. Pod ve-
dením trenérů Oty Müllera a Pavla 

Chocholouše se scházeli jeden-
krát týdně na  tenisových kurtech. 
Po  prázdninách tréninky pokračují 
dvakrát týdně. Pravidelně dochá-
zí sedm chlapců a  jedna dívka 
ve věku šest až deset let. 
Cílem je naučit děti tenis a podnítit 
v  nich zájem o  pravidelné sporto-
vání.
Tenis je složitá hra, která vyžaduje 
velice dobrou koordinaci pohybu 
celého těla a  odhad letu a  odsko-
ku míčku. Věříme, že děti ve  svém 
současném úsilí vytrvají a  většina 
zvládne hru na  takové úrovni, aby 
se jí mohly v  budoucnu bavit. Bě-
hem tří měsíců jsou pokroky patrné 
ve všech herních činnostech.
Členové tenisového oddílu se 
v červnu účastnili sportovního dne, 
který pro žáky zorganizovalo ve-
dení školy a Baník Vamberk. Na te-

nisových kurtech jsme pořádali 
tenisový turnaj. Pavel Chocholouš, 
Luboš Doležal a Ota Müller zorgani-
zovali dopolední program, na  kte-
rém si žáci mohli vyzkoušet doved-
nosti potřebné k tenisu a následně 
si zahráli tenisový turnaj. Všichni si 
vyzkoušeli, že dobrá tenisová hra 
vyžaduje dlouhodobou přípravu.
Mimo vlastního tenisu se členové 
oddílu celý rok starali o kurty a  je-
jich okolí. 
Podle plotu kurtů jsme vykáceli sta-
ré smrky a místo nich jsme nasázeli 
nové thuje.
Luboš Doležal a Karel Müller s ma-
teriálním zajištěním města opravili 
podlahu v budově šaten.
A  jako každý rok patří velký dík 
Petru Štěpánkovi za  údržbu kurtů, 
které jsou pravidelně jedny z  nej-
lepších v širokém okolí.
Na závěr bych chtěl všechny, co to 
myslí se svou postavou a  fyzickou 
kondicí vážně, pozvat na  tenisové 
kurty. Od jara do podzimu můžete 
využívat tenisový areál pro radost 
z  pohybu. Výhodou je, že si spolu 
mohou zahrát rodinní příslušníci 
všech věkových skupin.
Až tedy budete přemýšlet, jaký vá-
noční dárek svým nejbližším nadě-
lit, zajděte do  sportovních potřeb 
pro tenisové vybavení. Ze své zku-
šenosti vím, že mi tenis šetří peníze, 
protože nemusím pravidelně měnit 
svůj šatník z důvodu zvyšování mé 
hmotnosti. 

Otakar Müller

Dne 26.09.2015 se konal ve sportovní hale ve Vamberku již 14. roč-

ník Významné soutěže České obce sokolské v Karate „Shotokan Cup 

Sokol Vamberk 2015“. Tato významná sportovní akce byla VčSKe 

jako nominační a  závodníci z Východočeského kraje zde získáva-

li body do republikového žebříčku a zkušenosti na MČR mládeže. 

Do Vamberka se sjelo na 290 závodníků z 34 oddílů z celé ČR, ale 

i  oddíly ze Slovenska, Polska a  Chorvatska. Z  celkového počtu se 

soutěže zúčastnilo 3/4 mládeže.

Ve  sportovním klání, které skončilo kolem sedmnácté hodiny, se ne-
ztratili ani zástupci oddílů z ČOS. Soutěž byla vysoce hodnocena jak ze 
strany účastníků, tak i pozvaných hostů např. zástupce města Vamberk 
pana Ing. Fišera a zástupců z předsednictva odboru sportu ČOS br. Paed-
Dr. Dostála a Ing. Tomka.
Na závěr bych chtěl poděkovat za fi nanční podporu OS ČOS, městu Vam-
berk, VčSKe a také všem pořadatelům za  jejich významnou pomoc při 
organizaci soutěže.                                 mistr Ladislav Lux, ředitel soutěže 

a člen komise Bojových umění OS ČOS

  
   PARTNER TURNAJE

1.RTL Neregistrovaní v tenisu
Pořadí Družstvo Utkání Vítězná Porážky Skóre Body
1. Baník Vamberk 10 9 1 24:6 19
2. České Meziříčí A 10 6 4 17:13 16
3. Sokol Rychnov n.Kn. 10 4 6 14:16 14
4. Stěžery A 10 4 6 13:17 14
5. Týniště n.O. A 10 4 6 12:18 14
6. Opočno A 10 3 7 10:20 13

3.RTL OPEN v tenisu
Pořadí Družstvo Utkání Vítězná Porážky Skóre Body
1. Nahořany A 10 9 1 27:3 19
2. Opočno A 10 6 4 16:14 16
3. Dobré A 10 5 5 16:14 15
4. Baník Vamberk 10 4 6 11:19 14
5. Týniště n.O. C 10 3 7 10:20 13
6. Třebechovice p.O. A 10 3 7 10:20 13

Zprávy z tenisových kurtů
Stalo se pravidlem, že vždy na konci tenisové sezóny informujeme 

o dění v tenisovém oddíle. 

VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V KARATE 2015



Nejlepší volba

488 999 488
www.nej.cz

Vyberte si vlastní programy
Zvolte si zařízení ke sledování
Nahrajte si libovolné pořady
Přehrajte si pořady zpětně
Již od 190 Kč měsíčně + Stb

NOVÝ ROZMĚR vnímání
Vaší televize,...

...který si
      zamilujete!

Nej
NETTV



Při příležitosti 110 let založení školy ve Vamberku 
proběhl na  naší škole v  sobotu 17.10.2015 Den 
otevřených dveří. Pro veřejnost byly zpřístupněny 
všechny prostory. Všichni návštěvníci, bývalí žáci 
i učitelé si mohli kromě běžných hezky vyzdobe-
ných učeben, družin a chodeb prohlédnout i mo-

derní učebny fyziky a chemie. Zde si mohli udělat 
pár pokusů či prohlédnout zajímavé exponáty 
a vybavení těchto učeben. Podívat se bylo mož-
né i do počítačové učebny, jazykové učebny, dále 
pak do tělocvičny či školních dílen. V učebně vý-
tvarné výchovy byla připravena velmi zdařilá vý-

stava výkresů koček. V jídelně bylo možné si dát 
malé občerstvení. Škoda jen, že víc návštěvníků 
nedorazilo do Domu dětí a mládeže, který je též 
nedílnou součástí školy. Doufáme ale, že více jak 
150 hostů bylo s návštěvou naší školy spokojeno. 

ZŠ Vamberk

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

 Kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků  Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky za výhodné ceny  Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy, tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

K A M E N I C T V Í  R A Š K A
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Den otevřených dveří Základní školy Vamberk


