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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na  svém 

5. zasedání dne 28. ledna 2015 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 4.
2)  Projednala za  účasti ředitele 

VAMBEKONU, s. r. o. a vedoucího 
Technických služeb problemati-
ku úklidu města a vyvážení kon-
tejnerů na tříděný odpad. 

3)  Projednala žádost na  parkování 
před domem č.p. 86 na  Husově 
náměstí a rozhodla ve městě re-
zidenční parkoviště nezřizovat.

4)  Schválila zveřejnění záměru pro-
deje části pozemkové parcely č. 
789/7 v k. ú. Merklovice.

5)  Rozhodla na  základě návrhu 
vedoucí knihovny o  zrušení 
možnosti výpůjček pro neregis-
trované čtenáře a  to s  účinností 
od 1.2.2015.

6)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu nebytových prostor v  su-
terénu domu č.p. 25 Tyršova ulice 
(Krajkářská škola).

7)  Projednala žádost Záchranné 
brigády kynologů Pardubické-
ho kraje o  možnost výcviku psů 
v  areálu bývalých kasáren a  roz-
hodla žádosti vyhovět s  tím, že 
výcvik bude umožněn pouze 
v  době, kdy nebudou probíhat 
demoliční práce.

8)  Schválila upravený návrh pořadí 
oprav chodníků a  komunikací 
ve městě.

9)  Schválila zřízení věcného břeme-
ne služebnosti inženýrské sítě po-
dle § 1267 a 1268 OZ pro opráv-
něného ŘETĚZY VAMBERK, spol. 
s  r. o., IČ 42885396 – umístění 
a provozování dešťové kanalizač-
ní přípojky na pozemku ve vlast-
nictví města Vamberk č. 680/30 
v k. ú. Vamberk, v rozsahu dle do-
kumentace a  za  náhradu 5.000,- 
Kč na dobu neurčitou a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

10)  Rozhodla o vypovězení „Smlouvy 
o poskytování servisu počítačové 
sítě“ a  vypsání výběrového říze-
ní na  pozici technik IT s  tím, že 
k datu nástupu tohoto pracovní-
ka se zvyšuje počet pracovních 
úvazků na MěÚ o jeden. 

11)  Projednala a  neschválila návrh 
vedoucího provozu společnosti 
Vamberecká voda, s.r.o. na  ode-
čet stočného při vypouštění vody 
mimo veřejnou kanalizaci.

12)  Schválila zveřejnění záměru vý-
půjčky stavebních parcel č. st. 
295/3 a st. 296 obě v k. ú. Vamberk.

13)  Projednala návrh na jednosměrný 
provoz v Jugoslávské ulici v úseku 
od  č.p. 861 do  č.p. 855 a  uložila 
pracovnici odboru SMRM tento 
návrh projednat s  Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a  MěÚ 
Rychnov nad Kněžnou.

14)  Schválila ve své kompetenci změ-
ny rozpočtu č. 2/2015.

15)  Projednala a  schválila přijetí ve-
řejného závazku pro Pečovatel-
skou službu a cílů organizace pro 
rok 2015.

16)  Rozhodla na základě žádosti při-
spět SDH Peklo částkou 1.000,- Kč 
na ples pořádaný 31.1.2015.

17)  Rozhodla o  změně termínu ve-
řejného zasedání zastupitelstva 
města v  březnu 2015. Zasedání 
se uskuteční 4.3.2015 od  18.00 
hodin v  Městském klubu Soko-
lovna.

18)  Vzala na  vědomí opravu plné 
moci pro JUDr. M. Tuzara na dluž-
níka Jiřího Gomboše, schválené 
na  minulém zasedání. Správ-
ná výše vymáhané částky činí 
11.377,- Kč. 

Rada města Vamberk se na  svém 

6. zasedání dne 11. února 2015 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 5.
2)  Projednala a  schválila Smlouvu 

o  poskytování služeb v  oblasti 
přenosu dat č. 20130936 se spo-
lečností COMA s.r.o., Polička a po-
věřila starostu podpisem smlouvy.

3)  Projednala a  schválila Smlouvu 
o  poskytování služeb s  Diakonií 
Broumov – umístění kontejneru 
na použitý textil v Pekle na p. p. č. 
60 a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

4)  Projednala žádost ředitele ZŠ 
Vamberk o řešení dopravní situa-
ce a parkování před budovou ZŠ 
a žádost odložila s tím, že v sou-
časné době návrh dopravního 
řešení posuzuje Dopravní inspek-
torát Policie ČR a odbor dopravy 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou.

5)  Schválila ve své kompetenci změ-
ny rozpočtu č. 3/2015.

6)  Schválila pronájem nebytových 
prostor v suterénu domu č. p. 25 
Tyršova ulice (Krajkářská škola) 
paní Lence Vackové za  účelem 
zřízení zkušebny hudební skupi-
ny Plazma Rock, na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 
nájemné 5.000,- Kč ročně, zkouš-
ky pouze mimo provozní dobu 
krajkářské školy a klubu důchod-
ců a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7)  Projednala a schválila zápis z jed-
nání komise životního prostředí 
ze dne 20.1.2015.

8)  Projednala žádost Spolku Lungta 
o připojení se k mezinárodní akci 
„Vlajka pro Tibet“ a  rozhodla akci 
podpořit vyvěšením  vlajky Tibetu 
na budově radnice dne 10.3.2015. 

9)  Projednala žádost občanů 
o opravu příjezdové komunikace 
Zákopanka – Hradisko a na zákla-
dě stanoviska ředitele VAMBEKO-
NU, s. r. o. rozhodla pořadí oprav 
komunikací ve městě neměnit.    

10)  Schválila bezúplatnou výpůjč-

ku stavebních parcel č. st. 295/3 
(78 m2) a 296 (392 m2), obě druh 
pozemku zastavěná plocha a ná-
dvoří, obě v k. ú. Vamberk, panu 
MgA.  Vladimíru Peškovi, PhD., 
a to na dobu neurčitou a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

11)  Schválila pronájem části nebyto-
vého prostoru ve  vodárně v  Ko-
llárově ulici ve  Vamberku fi rmě 
TYHAN s.r.o., Žamberk, za účelem 
umístění technologie pro posky-
tování telekomunikačních slu-
žeb, na  dobu neurčitou s  třímě-
síční výpovědní lhůtou, nájemné 
5.000,- Kč ročně + DPH + úhrada 
spotřebované elektrické energie.

12)  Udělila souhlas s umístěním sídla 
spolku Přátelé historie Vamberka, 
o. s. v  budově Městského klubu 
Sokolovna, Tyršova č. p. 18, Vam-
berk.

13)  Neschválila pronájem části po-
zemkové parcely č. 993/2, (cca 
670 m2), druh pozemku ostatní 
plocha, v  k. ú.  Vamberk, paní 
Haně Kytlíkové, neboť parcelu 
využívají Technické služby města.

14)  Projednala návrh na  zvýšení ná-
jemného z  nebytových prostor 
pro rok 2015 o míru infl ace za rok 
2014 a rozhodla nájemné v rámci 
podpory podnikání ve městě ne-
zvyšovat.

15)  Projednala žádost části občanů 
sídliště Struha na  nedodržování 
uzavírací hodiny a rušení nočního 
klidu restaurací Zdobnice a uloži-
la starostovi, aby zajistil prostřed-
nictvím městské policie a Policie 
ČR kontrolu této lokality zvláště 
v letním období.

16)  Projednala pozvánku výboru ZO 
ČSV Vamberk na  jejich výroční 
členskou schůzi a rozhodla vyslo-
vit podporu jejich záslužné a pro-
spěšné činnosti – buď přímo čle-
nem RM na VČS nebo písemně. 

17)  Schválila organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
zastupitelstva města č. 3 ze dne 
4.2.2015.

18)  Rozhodla v působnosti valné hro-
mady společností VAMBEKON, 
s. r. o. a  Vamberecká voda s.r.o. 
o  udělení roční odměny ředite-
lům dle přílohy. 

19)  Projednala žádost části občanů 
sídliště Struha o  zřízení parkovi-
ště a  vzhledem k  protichůdným 
požadavkům obyvatel sídliště, 
žádá o  stanovisko jednotlivých 
výborů SVJ.

20)  Rozhodla zveřejnit záměr mož-
nosti prodeje prostoru bývalých 
kasáren: 

 Stavebních parcel č.
- st. 143/3, zastavěná plocha a ná-

dvoří, 30 m2, zbořeniště
- st. 147/1, zastavěná plocha a ná-

dvoří, 4079 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 125, jiná stavba

- st. 147/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, 2062 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 123, jiná stavba

- st. 147/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, 535 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 124, garáž

- st. 1573, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 806 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 274, jiná stavba

- st. 1574, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 39 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 103, jiná stavba

- st. 1575, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 536 m2

- st. 1576, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 162 m2

- st. 1577, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 660 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 118, jiná stavba

- st. 1578, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 540 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 119, jiná stavba

- st. 1579, zastavěná plocha a  ná-
dvoří, 677 m2, součástí stavba: 
Vamberk, čp. 120, jiná stavba

Pozemkových parcel č.
- 360/1, ostatní plocha, 11417 m2

- 1762/1, ostatní plocha, 212 m2

- 1871/1, vodní plocha, 1912 m2

- 2368/1, ostatní plocha, 5612 m2

Vše v obci a katastrálním území Vam-
berk (areál bývalých kasáren).

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města  

U S N E S E N Í
3. veřejného 
zasedání 
Zastupitelstva
města
Vamberk, 
konaného dne 4. února 2015 

v Městském klubu Sokolovna

Zastupitelstvo města Vamberk 
se na svém 3. veřejném zasedání 
dne 4. února 2015 usneslo:

1) Bere na  vědomí složení slibu 
člena zastupitelstva města pana 
Jaroslava Sedláčka a  členky za-
stupitelstva města paní Mirosla-
vy Šustrové.
2) Schvaluje Strategický plán 
rozvoje města Vamberk.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města  

Zveme Vás 
na veřejné zasedání 

zastupitelstva 
města, které se koná 
dne 4.3.2015 v 18 h. 

v Městském klubu 
Sokolovna.
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Aby se maximálně podchytil ná-
zor a potřeby co největšího počtu 
občanů, byla nejdříve uskutečně-
na dotazníková anketa, které se 
zúčastnilo přes 900 občanů. Pro 
zpracování a  doplnění výsledků 
ankety byly ustaveny dobrovolné 
tematické komise z  řad občanů, 
které ve dvou samostatných schů-
zích, pod vedením předsedů z řad 
zastupitelů města, projednávaly 
zaměřenou tematiku a  doporučili 
zpracovateli plánu jejich zařazení 
včetně časového určení na krátko-
dobé, střednědobé a dlouhodobé 
(viz SPRM Vamberka).
Bylo řešeno velice mnoho různě 
významných, někdy i  protichůd-
ných návrhů a  ne všechny      po-
třebné se do priorit tohoto prvního 
strategického plánu podařilo zařa-
dit. Škoda, že se nepodařilo  prosa-
dit i zařazení podpory pro přípravu 
podmínek k  přilákání některého 
potravinového řetězce,  což je vět-
šinou občanů požadováno. Toto 
přání občanů narazilo na byrokra-
tickou barieru   a  pravděpodobně 
i  ekonomické zájmy některého, 
nebo některých vlivných občanů.
Nyní se začneme rozhlížet, kdo 
by navržené záměry za  nás usku-

PRVNÍ KROK k zastavení mnohaleté úspěšné přestavbě 
města Vamberka na vesnici byl uskutečněn!
Ve středu 4.2.2015 zastupitelstvo města jednohlasně odsouhlasilo 

navržený strategický plán rozvoje města Vamberka. Je to souhrn 

navržených nejpotřebnějších úprav a  činností, které by se měly 

v průběhu deseti let uskutečnit. 

Vážení spoluobčané,
považuji za  užitečné Vám při-
pomenout, že ve  schválených 
pravidlech pro poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení 
je v  bodě č. 10 uvedena mož-
nost čerpat půjčku na  zřízení 
vodovodní a  kanalizační pří-
pojky až do  výše 150.000,- Kč 
s  úrokem 0 %. Pokud kvůli 
výškovému rozdílu není mož-
né napojení na  kanalizaci 
přímo, nabízí se možnost po-
řízení čerpací jímky na  splaš-
kové vody (čerpací stanice). 
Na toto zařízení lze z rozhod-
nutí zastupitelstva města po-
užít jednorázovou nevratnou 
fi nanční dotaci ve  výši 70 % 
nákladů, maximálně však 
30.000,- Kč. Domnívám se, 
že obě nabízené možnosti 
mohou napojení nemovitosti 
na veřejnou kanalizaci výraz-
ně fi nančně ulehčit. 

 Rudolf Futter, 

starosta města 

Na  tuto žádost reagovala rada 
města zveřejněním záměru prode-
je, neboť orgánem, který o prodeji 
může rozhodnout, je zastupitel-
stvo města. Aktuálně tedy bude 
záměr prodeje projednáván a z to-
hoto projednání vzejde rozhodnu-
tí o dalším postupu, např. ve formě 
stanovení podmínek, za  kterých 
k prodeji dojde či naopak nedojde. 
Nabídka společnosti PEWAG, pří-
padně nabídky další, které město 

Vamberk v  mezidobí obdrží, jsou 
tedy alternativou k  nastoupené 
cestě postupného bourání kasá-
ren z městských prostředků, k níž 
bylo přistoupeno zatím bez kon-
krétního plánu budoucího využití. 
Využití kasáren pro jakýkoliv smys-
luplný projekt, který přinese nová 
pracovní místa a zároveň pomůže 
odstranit dlouhodobě zanedbaný 
kout města, se pak jeví plně v sou-
ladu se závěry strategického plá-

nu, jehož jedním z cílů je obnovit 
průmyslovou tradici města, jakož 
i pomoci rozvoji služeb, neboť prá-
vě služby jsou pevně svázány s po-
čtem vydělávajících a  utrácejících 
lidí ve městě.  
Z  tohoto pohledu tedy budou 
zkoumány a  posuzovány veškeré 
nabídky k odkoupení areálu býva-
lých kasáren, které město obdrží. 
Žádná cesta není předem vylou-
čena. Věřme však, že se již brzy 
podaří zahýbat s tímto letitým pro-
blémem, trápícím všechny občany 
Vamberka.                    

Mgr. Jan Rejzl

Zveřejněn záměr prodeje areálu
bývalých kasáren
V měsíci únoru se na radu města obrátila společnost PEWAG s do-

tazem, zda by město Vamberk bylo ochotno prodat celý areál bý-

valých kasáren této společnosti, a to za účelem rozšíření výroby 

a vybudování administrativních prostor. 

tečnil. Až si všichni uvědomíme, 
že se potřebné samo neuskuteční 
a  nikdo to za  nás neudělá, bude 
všechny čekat    nejobtížnější část 
strategického plánu -jeho reali-
zace. Místní občané nejsou o  nic 
horší než  v obcích, kde se jim bu-
dování a rozvoj již dávno daří.
Věřím, že pod vedením zastupite-

lů, pana starosty a pracovníků rad-
nice se většina úkolů zařazených, 
a  třeba i  nezařazených, podaří 
splnit. Bude však záležet na  kaž-
dém a neobstojí tradované snahy 
svádět vinu jen na  představitele, 
protože představitele obcí i  státu 
máme  takové, jaké si zasloužíme.
Stále se něco buduje i doposavad 
budovalo, ale je si třeba zpytovat 
svědomí, zda se nedalo udělat 
víc, a co pro zlepšení mohl udělat 
a udělal každý z nás. Kdy se napo-

sledy bavil se svým zastupitelem 
o potřebách, kdy se účastnil veřej-
ného projednávání a  jak osobně 
něčemu pomohl.
Vždyť život nespočívá jenom 
na  spotřebních záležitostech 
a  osobním zisku. Musíme tedy 
všichni chtít, protože když se ne-
chce, tak je to horší, než když to 
nejde!
S  pozdravem a  přáním úspěchu 
nám všem                    

  Ing. Augustin Šubrt
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Z jednoho předpůlnočního komen-
táře na ČT 24 vyplynulo, že při hod-
nocení nejobdivovanějších měst 
světa je nejdůležitějším faktorem 
skutečnost, jak se lidé ve  městě 
chovají k  sobě navzájem, protože 
podle toho se odvíjí tvář města. 
Tato nezpochybnitelná zkušenost 
zdůrazňuje význam duchovních 
hodnot, které svoji nehmatatelnou 
silou dokážou ovlivnit i uspořádání 
prostředí pro život obyvatel a  tím 
dodají tváři města charakteristic-
kou podobu, která přetrvává dlou-
há léta. Některá města žijí pestrým 
aktivním životem, jiná skomírají.
V  období končícího masopus-
tu a  začínajícího půstu není 
od  věci  zamyšlení nad rozvojem 
města v  proměnách času. Při ori-
entaci v  dějinách se nevyhneme 
kritice vládnoucích osobností – lidí, 
kteří byli pověření správou věcí ve-
řejných, v  lepším případě, nebo si 
toto právo uzurpovali silou.
Často můžeme slyšet při hodnoce-
ní negativních jevů ve  společnosti 
argument – taková byla doba. Fak-
tem je, že doba je vždy taková, jací 
jsou lidé a  jejich mravní a  kulturní 
úroveň. Nemáme se na co vymlou-
vat a je lépe přijmout pravdivý ob-
raz skutečnosti a  poučit se z  něj. 

Chceme-li dosáhnout něčeho lep-
šího v našem městě, není jiné cesty 
než zapojení do věci veřejných po-
dle svých schopností a možností.
Pomalu končí „doba hájení“ nově 
zvolených představitelů města 

a každý dostal možnost k ovlivnění 
představ o  podobě náměstí, které 
nám nabízí radnice.
U nového starosty je správné oce-
nit dlouholetou práci v  opozici 
a vytrvalost. Svoje schopnosti bude 
moci využít při rozvoji Vamberka. 
Zatím to vypadá nadějně a zdá se, 
že je doba příznivá i politicky. Vam-
berákům je dána možnost zlepšit 
život v  naší republice tím, že se 
pokusíme vybudovat prosperující 
město s dobrými vztahy mezi lidmi. 
Nový starosta ve  svém minulém 
politickém působení podporoval 
hodnoty občanské společnosti. 
Bude mít příležitost potvrdit sílu 
demokratických hodnot, jakými 
jsou právo, spravedlnost, svoboda 
slova, umění diskutovat a  vážit si 
jiných názorů. Občanská odpověd-
nost je v  demokraciích nepostra-
datelná a  nesmíme zapomenout, 

že jsme zdědili některé totalitní ná-
vyky a mnohdy žijí lidé z vlastních 
povrchních názorů, které považují 
za  pravdu a  bez úcty k  osvědče-
ným lidským hodnotám podporují 
negativní síly, které se nakonec ob-

rátí i proti nim. Pár citátů vážených 
osobností nám může posloužit 
i pro současnost:

„Kdo v  demokracii spí, probudí se 
v diktatuře.“                          J. W. Goethe

„O  svobodu a  vládu práva se musí 
denně bojovat.“      K. Schwarcenberg

„Všetko, čo tyrania potrebuje na  zís-
kanie moci, je, aby dobrí a svedomití 
ľudia zostali ticho.“  

   Thomas Jeff erson        
                                                                                                             
„Vidíme, jak se dá snášet rozdílnost 
názoru bez vzájemné nenávisti, a jak 
naprosto není nutno vrhat se proti 
sobě nepřátelským citem, perem 
a  zbraní. Musíme si však přáti, aby 
se rozdílnost názorů dala nejen sná-
šet, nýbrž i  odstranit; to jest, aby se 
všechny sporné otázky rozřešily tak 

moudře, že by se našla ústřední prav-
da; v ní by se dobře sešly i názory pro-
tichůdně proti sobě stojící, takže by 
kterýkoli názor podpíral společnou 
pravdu a  byl by od  ní podporován 
potud, pokud má podíl na  pravdě; 
přitom by samo sebou vymizelo, jest-
liže se přimísilo něco nenáležitého.… 
Nejlepší, čeho si lze přáti, je odstraně-
ní roztržek smířením sporů.“            

 J. A. Komenský

Na závěr pár osobních přání autora 
článku:
Posílení vědomí duchovních hod-
not, odstranění předsudků pra-
menících z neznalosti života církví, 
zlepšení vybavenosti sídlišť (zvláště 
pro malé děti), občasné „hovory 
s  radnicí“ o  tématech důležitých 
pro život města, funkční a  kon-
struktivní opozice v zastupitelstvu, 
vstřícné jednání na  úřadech, vzá-
jemná spolupráce mezi SVJ a měs-
tem, bezplatná právní poradna pro 
občany Vamberka, řešení sporů 
mediací a  nesoudními prostředky, 
zlepšení obsahu VZ (např. větší in-
formovanost o náboženských spol-
cích a  org., které pracují s  dětmi), 
větší zapojení občanů do  správy 
města.

Jiří Nykl

Snad občany Vamberka nezarmoutí 
motivační představa náměstí jako 
srdce města utvářeného dějinami. 
Je to centrum, zachráněné před 
infarktem dvěma obchvaty, a  přes-
to místo živé i  milé. Proto by nikdo 
neměl zůstat stranou, bez zájmu 
o  jeho budoucnost, a  vyjádřením 
názoru vepsat svůj neviditelný mo-
nogram na jeho tvář, kterou máme 
možnost zkrášlit pro nás, naše děti 
a  také jejich děti. Město je plodem 
života samého. Je zrcadlem doby 
a  v  jeho kamenných objektech na-
lezneme vepsanou historií, kterou 
jsme zdědili po předcích. Významné 
události jsou znehybněny klidem 
uměleckých památek, zkrášlených 
fasád domů, a pokud to nešlo jinak 
byla sláva jeho rodáků zvěčněna 
pamětními deskami. To místo jsme 
vytrhli z  náruče přírody, ale pone-
chali jsme slunci i  měsíci volnost 
pohybu nad střechami domů i věže-
mi kostela. Prostor náměstí postačí 
zvědavému větru k  prozkoumání 
všech jeho zákoutí. Katolický kos-
tel na  náměstí má hlavní vchod 
situovaný na  západ a  oltář patří 
východu. Je to spolehlivý kompas 
poutníků na  cestách. Náš život je 
také cesta, ale podle odkazů gene-
rací je to cesta za  Pravdou. To nám 
chtěli sdělit stavitelé pomníku Jana 
Husa. Kdybychom uměli ve  svém 
vědomí oživit odkazy našich patro-
nů, kteří v  kamenné podobě střeží 

vjezd do města přes most, nemuseli 
bychom zadávat cizí společnosti 
urbanistické studie náměstí. Ener-
gie lidského ducha dokáže stavět 
překrásná díla, která přetrvají věky, 
ale stejná síla může zbořit hodnoty, 
které později chybí a  prázdný pro-
stor zaplňují jen vzpomínky. Našlo 
by se toho více, ale nejcitelněji chy-

bí vamberskému náměstí Hebkův 
dům s  nádherným podloubím. Je 
dobře, že se nastávající prvňáčci 
nemusí před vstupem do  školy kla-
nět ocelové hlavni tanku a do školy 
života vstupují o  jednu lež čistší. 
Měli by alespoň náznakem vědět 
o moudrosti učitele národů, protože 
vamberská škola jeho pečeť nese. 
Dávejme si pozor, aby nová gene-
race nemusela v negativním smyslu 
hodnotit výsledek naší snahy po-
známkou „jaký rozum takové dílo“.          
V  zamyšlení nad variantami podo-
by náměstí bychom měli cítit spíše 
vanutí ducha a doby než vůni peče-
ných specialit připravených v  kios-
cích občerstvení na dlažbě náměstí. 
Také pěnu točeného piva si můžeme 
lépe vychutnat v prosperujících pro-
storách místních hospůdek a občer-
stvovacích zahrádek. Při letmém po-
hledu na všechny varianty se vkrádá 
otázka, zdali zadavatelé projektu 

nezatajili, že se nejedná o  obytnou 
zónu bez automobilů. Odpočinko-
vé prostory se silničním provozem 
po  obou stranách náměstí jsou 
v  době benzinových a  naftových 
motorů opravdu přepychem, v situ-
aci, kdy se vláda rozhoduje o zákazu 
kouření téměř všude. Návrh povo-
lení vjezdu pouze elektromobilů je 

poněkud předčasný a  stojí za  uvá-
žení ztrácet čas nad ztraceným 
projektem, aby po  něm nevznikla 
hořká příchuť zatraceného díla. Vůle 
lidu je vůli boží, jak se nesprávně 
tvrdí, přesto by bylo nejvhodnější 
říci drahé perspektivě masové NE 
referendem občanů. Pokud máme 
investovat desítky miliónů z  našich 
a evropských kapes, neměli bychom 
zapomenout na  dětskou radost ze 
skotačení na  skutečně hodnotném 
hřišti a  pokusit se obnovit podma-
nivou krásu chodníčků v přírodě ko-
lem řeky, vzkřísit zemdlené parčíky 
a  vybudovat v  obytných centrech 
odpočinkové a meditační kouty, kde 
bude krásné spočinout a vychutnat 
si skrytou hudbu místa, které nám 
osud svěřil k bydlení. Naše rozlišova-
cí schopnost by nám měla pomoci 
k  odhalení nových stavitelů „po-
mníků“, které budou za drahé peníze 
nevyužity. Takže poděkujme našim 

radním za snahu o zvelebení náměs-
tí odbornými studiemi a  selským 
rozumem ochraňujme přirozený 
rozvoj města, které potřebuje funkč-
ní dopravní obslužnost. Náměstí 
mohou zkrášlit zahradníci svým 
uměním a  citem k  vytvoření míst 
kam se vejdou hezké lavičky, kde se 
každý návštěvník města rád posadí, 
aby se osvěžil pohledem na  místa, 
která dosvědčují moudrost vedení 
města a  kulturní vyspělost národa. 
K tomu stačí realizace varianty č. 2, 
kdy přemístíme pomník Jana Husa 
do  středu náměstí, nikoliv však fy-
zicky, ale duchovně. Některé oka-
mžiky života připomínají neskuteč-
ný sen. Vidět pochodovat divokou 
kachnu po  dlažbě náměstí a  od-
počívat na  trávníku je opravdu ne-
všední zážitek. Hýbat historickými 
sochami jen proto, aby vznikla nová 
varianta budoucí podoby náměstí 
a nechat parkovat auta tam, kde se 
líbilo zbloudilé kachně, je opravdu 
jako ze snu – špatného. Na  histo-
rických fotografi ích náměstí jsou 
vidět vzrostlé stromy kolem kašny. 
To může být podnětem k  rozumné 
úvaze o  vytvoření stínu v  parném 
letním počasí. Při hodnocení vzhle-
du nezapomínejme na  čtyři roční 
období a rozmary počasí. 
Závěrečným přáním obyvatelům 
Vamberka by mohla být modlitba 
„Kéž by nás Bůh při zdravém rozumu 
zachovati ráčil“.                         Jiří Nykl

Povolební vykročení

Architektura náměstí
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Pro první jarní měsíc jsme vybrali 
lidovou vláčkovou krajku, která za-
stupuje velmi jemné, vysoce kvalitní 
a žádané zboží z vambereckého re-
gionu, tzv. „fajnováče“.  Vyžadovaly 
precizní práci a vznikaly na herdulích 
jen nejlepších krajkářek. Jemnost 
krajky byla dána hustotou pravidel-
né sítě dírek vypíchaných do  pre-
špánu – podvinku, pro fajnováče 
činila vzdálenost mezi dírkami 2 mm 
i méně. I tyto krajky se pracovaly zpa-
měti bez předlohy. Názvy lidových 
vzorů zaznamenal koncem 19. stole-
tí vamberecký učitel František Stehlík 
a k ukázce krajky, kterou Vám chce-
me představit, můžeme tedy také 
uvést název „hrušková“. Pracovala se 
v šíři 10 cm a patří mezi nejjemnější 
fajnováče, vyráběné ve  Vamberku 

pro oblast jižní Moravy. Zdobily kroje 
především na  Hodonínsku a  Břec-
lavsku, kde byly žádané ještě v  po-
lovině 20. století. Vzorky hruškového 
fajnováče jsou uloženy ve  vzorníku 
vláček Krajkářské školy ve Vamberku 
i ve sbírce Muzea krajky.
Dodejme ještě, že hlavními odbyti-
šti vláček z vambereckého regionu 
byly Morava a Slovensko, ale oblast 
zájmu sahala i  do  Polska a  Haliče. 
Na  přelomu 19. a  20. století vzbu-
dily tyto lidové krajky překvapení 
a velký zájem ve Vídni, odbyt se roz-
šířil do zemí rakouského mocnářství 
a  po  rakouské výstavě v  Londýně 
roku 1906 i do Anglie, Francie a Ně-
mecka. V  období 1. světové války 
však zájem ciziny postupně klesl. 

Marie Hulcová

Ve dnech 18. – 20. února proběh-
la návštěva prezidenta republiky 
Miloše Zemana ve  východních 
Čechách, v  rámci které prezident-
ský pár zavítal i  na  Rychnovsko, 
kde byl ubytován v  letovisku 
Studánka u  Rychnova nad Kněž-
nou. Právě Rychnovsku věnoval 
prezident dne 19. února čtvrteční 
večer, kdy povečeřel s  význam-
nými osobnostmi rychnovského 
okresu a  následně v  pátek 20. 
února absolvoval odpolední se-
tkání s občany v Pelclově divadle. 
Pro prezidentovu choť, paní Ivanu 
Zemanovou, byl připraven samo-
statný program, v rámci kterého se 
věnovala návštěvám zařízení so-
ciální péče a  charitativním akcím. 
Za naše město budiž zdůrazněno, 
že si první dáma jako vzpomínku 
na  náš kraj odvezla dar připrave-
ný společně městem Vamberkem 
a Muzeem krajky ve Vamberku, je-
hož ozdobou byla souprava ručně 
paličkovaného náhrdelníku s  ná-
ušnicemi, věnovaná paní Janou 
Štefkovou z  Merklovic. Věříme, že 

se tento dar paní Zemanové líbil 
a  bude ji zdobit při slavnostních 
příležitostech. 

Mgr. Jan Rejzl

Prezidentský pár 
zavítal na Rychnovsko

Krajka měsíce

Archeologický průzkum v místech bývalého kina ve Vamberku přinesl 
mnoho zajímavých nálezů, mimo jiné byly odkryty nálezy středověké 
hrnčířské dílny. Abychom tyto nálezy přiblížili zdejší veřejnosti, uspořá-
dá Muzeum krajky ve Vamberku výstavu s názvem Pec nám spadla. Ver-
nisáž výstavy se bude konat na zelený čtvrtek, dne 2. dubna 2015 od 17. 
hodin a bude přístupná až do začátku června. Kromě této mimořádné 
výstavy připomínáme, že Muzeum krajky ve  Vamberku má své stálé 
expozice otevřeny každé pondělí až pátek od 9. do 12. a od 13. do 16. 
hodin a v sobotu od 9. do 12. hodin. Během letní sezóny budou otevírací 
časy prodlouženy.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Martina Rejzlová

Muzeum krajky Vamberk
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Tato výstava již dnes má svoji 
novodobou historii a  všem ná-
vštěvníkům přibližuje staročeské 
velikonoční tradice. Ukazuje ne-
jen zvyky a  krásu tohoto období, 
ale dává i  návody, jak si zpříjem-
nit a  zkrášlit příchod jara. Výstava 
se uskuteční v  celém výstavištím 
areálu, tj. v  sokolovně v  1. patře 
a  přízemí, zahrádkářské budově 
a na sokolské zahradě a bude ote-
vřena každý den v době od 08.00 
hod. do 17.00 hod. Výstavní plocha 
se rozšíří na více jak 2 500 m2. Vy-
staveny budou jak kraslice různě 
malované a  zdobené, tak i  všech-
ny věci připomínající velikonoč-
ní krásu. Každý návštěvník bude 
moci zhlédnout praktické ukázky 
zdobení vajíček malováním, tepá-
ním, oplétáním a  dalšími techni-
kami. V  letošním roce bude velmi 
zajímavý soubor staročeských ře-
mesel. Výroba dřevěných hraček, 
vyřezávání loutek, pletení košíků 
a pomlázek, malování perníků, pa-
ličkování a háčkování, ukázky prá-
ce na hrnčířském kruhu, keramika 
v různých provedení a velikostech, 
fi gurky a  předměty ze šustí, pe-
dingu, syselu, rákosu, krouceného 

papíru a mnoho dalšího bude ka-
ždý na  této výstavě vidět. Zdobe-
né kraslice budou ukázány v  celé 
šíři a  provedení. Překrásné kroje 
z  Podorlicka v  aranžerii jarní roz-
kvetlé zahrady bude příjemným. 
Největší křesťanský svátek v  roce 
bude zastoupen nejen charakteri-
stickými výjevy, ale i  názorninami 
a přírodními doplňky. Od škaredé 
středy až po  Velikonoční pondě-

lí budou vyobrazeno křesťanské 
přísloví a  zvyky.  Chybět nebude 
ani široký sortiment velikonočních 
pamlsků a  cukroví. Velmi zajíma-
vé bude porovnání pečení našich 
babiček staročeské velikonoční 
mazance, beránci, koblihy s  vel-
kopekárenskými výrobky. Ukázka 
Velikonočního prostírání s  pře-
krásnou velikonoční gastronomi 
bude ozdobou prostředního sálu 
na výstavišti.     
Samostatná expozice proutěného 
zboží a  keramiky ozdobí hlavní 

sál výstavy. Největším zážitkem 
nejen pro děti budou jistě ukáz-
ky některých symbolů Velikonoc, 
mimo jiné i zvířátka zajíci a berán-
ci. Všechny tyto expozice budou 
skloubeny se zeleným trávníkem 
a  jarními kytičkami jak řezaný-
mi, tak i v květináčích. V  letošním 
roce se poprvé každý návštěvník 
seznámí s  velikým množství kvě-
tin – begonií, narcisů a  ostatních 
cibulovin, včetně květin z  dovozu 
z Holandska, které budou naaran-
žovány v celém areálu výstaviště. 
Velmi zajímavá bude i soutěž o nej-
lepší kolekci 3 ks velikonočních 
kraslic, do které se může každý dva 
dny před zahájením výstavy při-
hlásit. Soutěž bude vyhodnocena 
29. 4. v  16,oo hod. Odevzdávání 
kraslic lze provést přímo na výstavi-
šti v Častolovicích. Pro všechny ná-
vštěvníky bude připraven rozšířený 
prodej všeho, co je spojeno s  pří-
chodem jara. Protože je to výstava 
zahrádkářů, nebude chybět ani 
prodej květin, cibulovin, okrasných 
stromků, zeleninové sadby, koření 
a různých pochutin. K dobré náladě 
jistě přispěje i bohaté občerstvení. 
Na výstavu do Častolovic Vás zvou 
pořadatelé – zahrádkáři. Bližší infor-
mace na tel. 721 311 719 a na www.
zahradkari.com.                                 JH

Kde oslavit svátky jara
Tradice a oslavy Velikonoc se sice na východě Čech stále drží, ale 
velká většina z nás už je vnímá spíše jako nutnost či povinnost. Ješ-
tě v době mého dětství jsme velikonoční svátky trávili doma s rodi-
nou a v pondělí čekali na koledníky. Dnes už je to jiné. Velikonoce 
si můžeme užít každý po svém. Někdo pojede do ZOO, jiní vyrazí 
na kulturní akce po našem okolí. 
Nabízíme Vám několik typů, kam se zajet podívat a případně na-
chytat i nějakou inspiraci:

28.3.  Velikonoce v pevnosti Josefov
28.3. – 19.4.  Velikonoce v hlineckém Betlémě
3.4. – 6.4.  Keramika a drátěné řemeslo 
 na zámku v Ratibořicích
4.4.  Velikonoce na zámku Potštejn

Veronika Dušková

Festival Vamberák počtvrté 
trochu jinak
Letos se na vás těšíme v sobotu 13. června, kdy proběhne již čtvrtý ročník 
festivalu Vamberák pro Vamberáky i přespolní. Stejné zůstává místo koná-
ní, louka u fotbalového stadionu ve Vamberku. Co se ale mění, je zejména 
programová část. Po třech letech potřebuje festival nový kabát, rozhodly 
jsme se proto zvětšit program pro děti a hudební produkci naopak zahájit 
až v pozdějších hodinách. Pro děti tak budou přichystány kreativní dílny 
a několik pohádek. Pro dospělé skvělý výběr z lokálních kapel a večerní 
tančírna. A především divadelní představení, jaké jste ještě neviděli. Chys-
táme novou výzdobu, spoustu zajímavých dobrot u stánků, pivo poteče 
proudem a počasí bude letos krásné. Počítejte s námi!

za organizátory Petra, Zuzana a Gábina

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH
Ve  dnech 27. – 29. března 2015 pořádá ZO ČZS v  Častolovicích 

ve spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov n. Kn. jarní 

výstavu pod názvem „Velikonoce – svátky jara“. 

Foto Jan Štefek

MUDr. Světlík Filip 
MUDr. Šmídová Alena 
MUDr. Štulík Richard 
MUDr. Vyčítalová Marie 
MUDr. Plšková Ivona 
MUDr. Tůmová Věra 
MUDr. Valešová Pavla 
MUDr. Tomanová Libuše 
MUDr. Veselská Renata 
MUDr. Tancurinová Jana 
MUDr. Bahník František 
MDDr. Zdráhal Zdeněk 

Tyršova 515, Opočno 
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 
dr. Lützova 244, Vamberk 
Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.
J. Pitry 344, Opočno 
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 

494 667 553 
494 622 550 
494 515 693 
494 541 757 
494 534 841 
494 667 154 
494 622 114 
494 542 102 
494 371 781 
736 419 151 
494 323 152 
721 460 150 

01.03. 
07.03. 
08.03. 
14.03. 
15.03. 
21.03. 
22.03. 
28.03. 
29.03. 
04.04. 
05.04. 
06.04. 

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon



www.vamberk-city.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 8

Smutný konec jedné nadané větve našeho 
starobylého rodu Vilímků – 5. díl
To snad synovi jednoho z  předních čes-
kých obrozenců nebylo zapotřebí. Nebo 
snoubenka Marie v té době pořádně česky 
vůbec neuměla, nebo se jí (jim ?) čeština 
nezdála dost „nóbl“ či příliš nedokonalá 
pro vyjádření tak vznešených citů, jaké 
vůči sobě chovali ? Ještě že po svatbě a jis-
tě pak za republiky se Marie vrátila do lůna 
českého národa. Byla by jistě zajímavá stu-
die, co se stalo za německé okupace a ná-
sledně i po ní s otcem Karl Betswarsch-em 
a  tím celým rodem, zda neskončil(i) jako 
kolaboranti a - nedej Bože - jako ukřivdění 
odsunutí. Druhou, daleko závažnější ná-
mitkou k AcF5,1D Marii Vilímkové – Bečvá-
řové je fakt, že nedokázala  vychovat, nebo 
alespoň spoluovlivnit výchovu jejich čtyř 
dcer tak, aby se z  nich nestaly zhýčkané 
příslušnice pověstné prvorepublikové zla-
té mládeže. Ač uzavřely hodně manželství, 
(jedna dokonce tři), nezanechala  žádná 
z  nich jediného potomka ! Alespoň jsem 
nenašel  byť jediný matriční záznam, nebo 
aspoň poznámku, zmínku v  korespon-
denci, úředních dokladech, účtech, ani 
jedinou fotografi i, svědčící o opaku tohoto 
mého tvrzení. Přitom v už dříve několikrát 
uvedeném depositáři PNP 6)  je jeden ve-
liký karton, naplněný stovkami rodinných 
fotografi í. Jsou v drtivé většině nepopsané 
a  nedatované,  všechny jsem je alespoň 
zběžně prohlédl. Žádná mladší žena těhot-
ná či s malým nebo i větším dítětem. Zato 
mnoho fotek krásných mladých dívek, 
luxusně oblečených a často obklopených 
odpovídajícími mládenci, někdy současně 
4, jindy v nižším počtu nebo jednotlivých, 
též pak ve věku kolem 30, pak i 40 let, vět-
šinou už bez partnerů, na cestách, na plo-
várně. Abych ukázal, že vzít si některou ze 
čtyř zdravých dcer mladšího nakladatele 
Vilímka byla „výtečná partie“, uvedu struč-
ný přehled všech dětí, resp. dcer i s  jejich 
ženichy, resp. povoláními jejich  otců (tj. 
tchánů). Po sňatku AF5,1D Josefa Richarda 
Vilímka jr. a AcF5,1D Marie roz. Bečvářové 
v Oberklee (? Chržín ? - oddací list je vysta-
ven až za německé okupace) dne 6.3.1886 
se jako první narodil syn Miloš, který jako 
čtyřletý  zemřel, stejně jako druhá, dcera 
Jarmila, která + v  7 letech. Dalších  pět, 
samé dcery, dožily dospělosti. Ovšem prví 
z  nich, Blažena (*2.7.1890, křtěná 21.7. 
u Nejsvětější Trojice ve Spálené ul.) se nikdy 
neprovdala a  žila vždy u rodičů. Nebyla asi 
duševně zcela zdráva, ale po  maminčině 
smrti (+30.11.1942) byla v  dosud společ-
ném bytě sama dál hlášena, takže skuteč-
ně vážné to nemohlo být. Čtvrtým dítětem 
a první vdanou dcerou byla Milena Anna 
Marie V. (*9.11.1891), křtěná též u  Nejsv. 
Trojice, která se tamtéž dne 30.4.1925 
provdala. Ženichem byl Josef Gotzl-Odko-
lek, syn továrníka. Další byla třikrát vdaná 
Marie Anna Věra V. (*19.2.1893). Jejím 1. 
manželem  byl od 26.4.1913 Jaroslav Vla-
dimír Otto, jediný syn nakladatele Jana 
Otty,  typický představitel prvorepubliko-
vé zlaté mládeže. Manželství s Jaroslavem 
prý trvalo jen asi rok, ale rozluka proběhla 
až v únoru 1921. Po rozluce se našel další 
movitý uchazeč v  Gustavu Schmausovi, 

o 9 let mladším (*28.7.1902), synovi mini-
sterského rady JUDr Gustava Sch. Svatba 
proběhla pochopitelně na  Magistrátu hl. 
m. Prahy  12. srpna 1925. Zde stojí za zmín-
ku i  oba svědkové: Karel Schmaus-Wild-
brunn, dramaturg z Berlína a Pavel Ludikar 
Vyskočil, operní pěvec (? t.č.) z New Yorku. 
Novomanžel Gustav byl od  téhož roku 
1925 zaměstnán ve Vilímkově nakladatel-
ství, zda ještě před sňatkem, nebo až jako 
pan zeť, stejně tak co s ním bylo po 2. roz-
luce, mi není známo. Ač účastníci 2. svatby 
(1925) byli doslova „hvězdní“, 2. rozluka 
následovala 24.6.1932 s  dispensí od  šes-
timěsíční čekací lhůty pro nevěstu, takže 
už 17.12.1932 se Marie Anna Věra vdává 
po třetí. Jejím  3. chotěm se stává o 2 roky 
starší, již také rozloučený MUDr Josef Zá-
horský (*10.10.1891), syn ředitele cukrova-
ru. Úmrtí Marie A. V. mi není zatím známo. 
Předposlední vdanou dcerou mladšího 
nakladatele byla Věra Markéta Anna Vi-
límková, která se narodila 9.6.1898 v Praze 
a  byla tam i  26.6. u  Nejsv. Trojice křtěna. 
Věra byla také dvakrát vdána. Její 1. sňatek 
se uskutečnil dne 26.4.1924 v kostele u sv. 
Vojtěcha v  Praze II. Vzala si MUDr Karla 
Hlavu (*28.10.1892), syna univ. prof. na KU 
MUDr Jaroslava Hlavy. Toto její manželství 
bylo v  lednu 1938 rozloučeno a  ona se 
7.7.1938 znova provdala za dva roky mlad-
šího Jana Sainera (*12.5.1900 v Chrudimi), 
který byl zaměstnancem Vilímkova nakla-
datelství už od  roku 1929 a  v  roce 1935 
byl jmenován jeho ředitelem. Jeho starší 
bratr František byl vedoucím bratislavské 
pobočky nakladatelství. Po  likvidaci na-
kladatelství paní Věra pracovala ve  Stát-
ní technické knihovně v  Praze. Zemřela 
11.5.1973 v Praze. Podotýkám, že manžel 
Jan Sainer byl před sňatkem s  Věrou že-
natý a  měl ze svého předchozího svazku 
stejnojmenného syna Jana, takže Jan 
Sainer jr nebyl nakladatelovým vnukem! 
Benjamínkem nakladatelovy rodiny byla 
Taťána Marie Anna Vilímková, narozená 
v Praze 18.4.1904 a křtěná 8.5. opět u Nej-
sv. Trojice. O  ní mám nejméně informací, 
vím jen, že jejím manželem byl ing Jindřich 
Choleva a po válce že měli opletačky kvůli 
kamarádství s  údajným kolaborantem 
pěvcem Pavlem Ludikarem (? totožným se 
svatebním svědkem starší sestry Mileny ?). 
Taťána snad ještě žila v roce 1968.
Nejmladším z  trojice „vamberských“ bra-
tranců byl pražský notář GE5,1D Josef 
Vilímek, JUDr, narodil se v  Městské Hra-
bové u  Rychnova n. Kněžnou, což bylo 
už 3. místem pobytu jeho rodičů a to dne 
8.2.1863. Otcem byl mlynář E5.1D Václav 
Rajmund Vilímek, matkou  Ec5,1D Terezie 
V. - Krsková. Kromě matričního zápisu jeho 
narození, několika nepodstatných úda-
jů z  archivu Karlovy university a  celkem 
podrobného popisu jeho gymnasiálního 
studia v Přerově 8), kde jeho rodiče žili asi 
od roku 1873, jsou všechny jeho důležité 
údaje z  jeho policejní přihlášky v  Praze. 
Z ní jsem se dozvěděl, že do Prahy přišel 
v únoru 1914 a to z Třeboně. V Praze něko-
likrát změnil bydliště, naposled byl hlášen 
na  Václavském nám 73  dne 30.6.1925. 

V  řádkem tomu odpovídající rubrice 
„Odhlášení“ je s datem 4.3.1941 záhadné 
„úř“, což lze chápat jedině jako den úmrtí. 
V  jednom gymnasiálním sborníku 8) z  r. 
1931 je  veden jako žijící, musel tedy ze-
mřít po 1931. U jeho rodičů Václava a Te-
rezie je +, takže v době vystavení přihlášky 
(4.2.1914) už museli být mrtví. V  přerov-
ských úmrtních matrikách i registrech ale  
nejsou, museli tedy poslední léta života žít 
buď u notáře Josefa, ev. u některého z jeho 
tehdy žijících sourozenců (? Viktor, Ludvík, 
Alžběta, Jindřich ?). Z přihlášky je také jas-
né, že notář Josef byl do smrti svobodný.
Zbývá nyní velice, upřimně a srdečně po-
děkovat všem mým nezištným pomaha-
čům, spolupracovníkům a do- davatelům 
údajů a zdrojů. A to je nejtěžší úkol, proto-
že jich byly desítky až stovky a vyjmenovat 
je by neúměrně rozšířilo rozsah tohoto 
sdělení. Proto snažné prosím za odpuštění 
všechny, jichž se to bude týkat, i když jejich 
příspěvek v lecčems byl i zásadní. Nejme-
novat si ale nedovolím: Své dva tlumoční-
ky při výjezdech do Vídně (-hovořit, zvláště 
vídeňsky, nedokážu-) pana Jana Janošíka 
a MUDr Davida Nešpora  a vídeňské Češ-
ky PhDr Janu Stárkovou, Mag. Ing. Vlastu 
Valešovou z  Archivu Školského spolku 
Komenský a  redaktorku Vídeňských 
Svobodných Listů Mgr.  Hanu Herdovou. 
Z  tuzemských rodopisců jmenuji v  první 
řadě nezištného a obětavého p. Mir. Frýdu 
z  Prahy, se kterým jsem se nikdy osobně 
nesetkal, přesto mi dodal asi největší ob-
jem materiálů. S  ním i  p.  Jaroslava Jansu 
z  Dolní Dobrouče, který mi navíc kore-
spondenční spolupráci s  p.  Frýdou zpro-
středkoval. Dále uvedu pražské rodopisce 
paní Helenu Voldánovou z PGHS a Ing Otu 
Vojtěcha z Prahy-Řeže. Profesionální histo-
rici, kteří mi pomáhali, byli: univ. prof. PhDr 
Ctibor Nečas DrSc, PhDr Eva Bílková (teh-
dy, asi 2005) ředitelka depositáře  Archivu 
PNP Praha ve  Starých Hradech u  Jičína, 
PhDr Aleš Zach z pražského Ústavu AV pro 
českou literaturu a  Mgr Branislav Dorko 
Ph.D.,ředitel SOkrA Bruntál v Kr

Odkazy:
1) SOA Zámrsk, fond Vs Častolovice, kň 55A, 

Pozemková kniha (purkrechtní registra) 
pro častolovické panství 1601-1656

2) SOA Zá , sign 15-2 mNOZ f.ú. Častolovice 
1679-1727

3) SOA Zá , fond Vs Častolovice
4) SOA Zá, fond Vs Častolovice kň 74 Grunt. 

kniha 1690 (1686)-1766, pag 359 a 360 & 
kň 67 Grunt. kniha 1672-1882, fol 96, 97v, 
98v

5) SOA Zá, fond Vs Častolovice kň 73 Grunt. 
Kniha 1692-1881, fol 279sq 

6) písemnosti Nakladatelství Josef Rich. 
Vilímek v  depositáři Archivu Památníku 
Národního písemnictví Praha ve Starých 
Hradech u  Jičína. Toto depositum  prý 
však v současnosti ve St. Hradech už ne-
existuje.

7) SOA Zá, sign 3257 mONZ f.ú.Ústí n.Orl. 
1869-1894

8) SOkrA Přerov, písemnosti Státního reál-
ného gymnasia v Přerově

Mumie
Naše město se před lety moh-
lo prezentovat málo vídanou 
zajímavostí. V  podzemní kryp-
tě farního kostela sv. Prokopa 
na  náměstí byla zpřístupněna 
prohlídka vambereckých mu-
mií, ostatků majitelů panství, 
duchovních správců a  význam-
ných měšťanů, pohřbívaných 
do podzemních prostor do kon-
ce 18. století. K  otevření došlo 
v  létě roku 1954 a  zásluhu měl 
především tehdejší vamberec-
ký duchovní správce ThDr. Alois 
Sedlařík. Ze sakristie na  straně 
k silnici byl do podzemí probou-
rán vstup a  po  desetiletí mohli 
turisté, návštěvníci a  všichni 
zájemci navštívit kryptu a shléd-
nout malou expozici. v  níž 
nechyběly domnělé ostatky 
Magdaleny Grambové, která se 
zasloužila o  rozkvět krajkářství 
v  našem regionu. Poslední zá-
pisy v  pamětní návštěvní knize 
jsou z roku 1990. To však již pod-
mínky v  podzemí kostela byly 
narušeny, velká vlhkost způso-
bovala poškození lidských ostat-
ků. V  následujících letech byly 
učiněny kroky ke snížení vlhkos-
ti. Přes veškerou snahu musely 
být nejvíce narušené mumie 
roku 1993 pohřbeny a  ostatní 
později přeneseny do sklepních 
prostor Muzea krajky. Odtud do-
šlo roku 2002 k jejich převezení 
do broumovského kláštera, kde 
se staly součástí návštěvnické 
expozice.
Nové vedení našeho města 
ve  spolupráci se Spolkem přá-
tel historie Vamberka a  novým 
katolickým farářem iniciovalo 
setkání všech zainteresova-
ných. Lednové setkání historiků 
se laskavostí pracovnic muzea 
uskutečnilo v  jeho prostorách. 
Mezi více než desítkou účastní-
ků byli, kromě členů historické-
ho spolku, starosta a  místosta-
rosta města, dr.  Nowatkowski, 
ředitelka rychnovského mu-
zea Mgr.  I.Krejčí, dr.  M.Beková 
a  Mgr.  Rejzlová. Výsledkem 
schůzky byl deklarovaný zájem 
všech zúčastněných na navráce-
ní mumií do Vamberka. Podmín-
ky ostatků v  Broumově nejsou 
zdaleka ideální a je proto nejvyš-
ší čas jednat. V kryptě je již něko-
lik týdnů umístěn vlhkoměr se 
záznamem, který ukazuje, jaké 
jsou tam v současnosti podmín-
ky. První výsledky nejsou příliš 
povzbudivé. Bude někdy možný 
návrat mumií do vambereckého 
podzemí?

Miroslav Berger 
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Vážení spoluobčané,
předkládám vám zprávu hodnotící práci Jednot-
ky dobrovolných hasičů ve Vamberku v roce 2014. 
Na  počátku roku 2014 jsme měli v  jednotce 21 
členů výjezdového družstva. Na konci roku muse-
lo dojít k úpravám – bohužel, náš počet se opět 
snížil o jednoho člena. Po roce činnosti v jednotce 
a po úvodním proškolení byl do  jednotky plno-
hodnotně přijat pan Ladislav Falta, který je a i na-
dále zůstává současným členem dobrovolných 
hasičů v Pekle. 
Jistě pozitivní novinkou pro členy jednotky, kte-
rou již zaregistrovali, je to, že byla vypracována 
metodika odměňování členů jednotky za  práci 
v  jednotce. Konkrétně jsou odměny vypláceny 
za účast na výcviku jednotky a za jednotlivé zása-
hy na událostech. Podklady pro výplaty se vypra-
covávají podle jednotlivých dílčích zpráv o zásahu 
a podle dokladů z účasti na cvičeních. V loňském 
roce bylo mezi členy jednotky rozděleno 150 tisíc 
korun. I na letošek je tato částka zahrnuta do na-
šeho rozpočtu. Je na každém, aby podle účasti do-
stal odměnu. Tím se tyto peníze stávají i  jakýmsi 
motivačním prvkem v naší činnosti.
I přes to, že kontrolou HZS byly odhaleny drobněj-
ší problémy, mohu napsat, že jednotka plní svoje 
úkoly řádně. Výjezdy uskutečněné v loňském roce 
jsme absolvovali na  100% a  bez větších obtíží. 
Myslím, že k  tomu přispěl už osvědčený systém 
víkendových pohotovostí, který jsme zavedli. 
V tomto systému máme jistotu, že je přes víkend 
jedno vozidlo zajištěno posádkou, která s  ním 
v případě události vyjíždí. Tito určení členové se 
zdržují ve městě a v případě, že se musí vzdálit, se-
ženou si místo sebe na tuto dobu náhradu. V prů-
měru na události vyjíždělo 9 členů, což je na ob-
sazení obou vozidel dostačující. Nicméně není 
ojedinělé, že na  některém výjezdu nás bylo 12 
i víc. Občas je problém s výjezdy zejména v pra-
covní dny dopoledne, protože většina členů jed-
notky pracuje ve fi rmách a tudíž se nemůže ihned 
uvolnit. Jako nejdosažitelnější strojník je proto 
v této době pan Zdeněk Vavroušek, který pracuje 
u technických služeb města, a proto je většinou 
v dosahu. Posádka se potom doplňuje z lidí, kteří 
mají zrovna volno mezi směnami. Toto je velký 
problém, ale určitě ho nemáme sami a  bohužel 
nejsme schopni tuto situaci nijak změnit.
V  průběhu minulého roku byla podepsána 
smlouva mezi společností ESAB a městem o zajiš-
tění požární ochrany v Esabu. Část techniky, která 
byla v Esabu, se převedla do našeho stavu. O vozi-
dlo CAS 32 (Tatra), které mělo být původně převe-
deno také, město nemělo zájem. Kromě převodu 
zbytku techniky máme dle smlouvy možnost jed-
nou za rok ve fi rmě ESAB přiravit a realizovat pro-
věřovací cvičení, dále se nám zjednodušil přístup 
k  čerpacímu stanovišti užitkové vody, fi rma se 
dále zavázala kromě pravidelného fi nančního pří-
spěvku i pravidelně obnovovat výstroj a výzbroj 
pro 4 členy jednotky, což jistě není zanedbatelné.
V loňském roce se nám podařilo prosadit fi nanč-
ní příspěvek z rozpočtu města na rozšíření řidič-
ského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro 
jednoho člena jednotky. Pro vaši informaci, výše 
fi nančního příspěvku od města je polovina ceny, 
kterou si za  rozšíření účtuje autoškola, takže vy-

braný adept se poměrně vysokou částkou spo-
lupodílí. I v dalších letech budu prosazovat tento 
příspěvek, protože posádka bez řidiče toho při 
výjezdu moc neudělá. 
Co se týká samotné jednotky, tak ta se schází 
na  pravidelných cvičeních 1x za  14 dní. Školení 
a  cvičení jsou v  souladu s  cvičebními osnovami 
a  jsou připravována dle aktuální potřeby jed-
notky. Všechna cvičení jsou obesílána zprávami 
na mobilní telefony všech členů jednotky. 
Na školení byla proškolena témata jak ze zdravot-
ní přípravy, tak i  z  bojového a  cvičebního řádu. 
Rovněž jsme školili vybraná témata řádu strojní 
služby a  rádiové spojení. Počátkem roku měli 
řidiči naplánované kondiční jízdy, které absolvo-
vali. V průběhu roku, když se vyjíždělo na cvičení 
s technikou, se řidiči střídali tak, aby měl každý na-
jetý potřebný počet kilometrů. V zimním období 
bude opět vypracován plán kondičních jízd pro 
všechny řidiče. Kromě školení proběhlo i několik 
akcí zaměřených na úklid budovy zbrojnice, tech-
niky a údržbu osobních prostředků. 

Jakmile to počasí dovolilo, prováděli jsme praktic-
ký výcvik jednotky zaměřený na naši zásahovou 
činnost v  terénu. Procvičovali jsme použití dý-
chací techniky v  různých podmínkách, koncem 
července proběhlo již tradiční cvičení na místním 
koupališti, kde jsme si vyzkoušeli suché obleky 
pro práci ve  vodě a  nouzové použití dýchacích 
přístrojů Dräger a  Pluto pod vodní hladinou. 
Na  toto cvičení měly výjimečně povolený vstup 
i  partnerky členů jednotky a  jejich děti, protože 
po  cvičení bylo v  areálu koupaliště připraveno 
pro všechny posezení s  občerstvením. Za  per-
fektní jídlo patří opět velký dík správci koupaliště 
panu Jaroslavu Stárkovi.
Převážnou část výcviku jsme ale věnovali práci 
s  technikou a  procvičování taktických postupů 
při likvidaci mimořádných událostí. Jednalo se 
hlavně o výcvik a využití všech dostupných pro-
středků uložených ve  výjezdových vozidlech. 
Většinu letošních cvičení jsme prováděli v objek-
tech bývalých kasáren ve Vamberku. Dvě cvičení 
zaměřené výhradně na  slaňování a  záchranu 
osob a práci ve výškách jsme tradičně prováděli 
na Vrbické rozhledně. Z kraje letošního roku bych 
rád zrealizoval výcvik s dýchací technikou na che-
mickém polygonu v Trutnově. Letos bych se rád 
víc zaměřil spíše na  teoretickou přípravu se za-
pojením lektorů z odborných fi rem. Potřebujeme 
získat pro jednotku oprávnění pro práci s moto-
rovou pilou, které sice někteří z nás mají, ale pro 
práci u hasičů bohužel neplatí, dále je třeba aby 
měli všichni schopní členové odbornou způsobi-

lost jako nositelé dýchací techniky a zaměříme se 
i na další odbornosti, jako je například zdravotní 
příprava, rádiové spojení a podobně. Bude to asi 
fi nančně náročnější, ale kvalitní příprava se u zá-
sahu jistě projeví.
Vloni jsme se v rámci tělesné přípravy zúčastnili 
celkem tří soutěží. Ta první byla spojena s ukáz-
kou techniky ve  Lhotách u  Potštejna. Zde jsme 
startovali mimo soutěž, takže jsme nebyli hod-
noceni. Po soutěži jsme předvedli ukázku zásahu 
na  požár cisternového návěsu. Druhou soutěží, 
kterou jsme navštívili, byla soutěž v netradičním 
požárním útoku v Líšnici. Na této soutěži se nám 
moc nedařilo a skončili jsme hluboko v poli pora-
žených. Na druhou stranu je potřeba doplnit, že 
se nám podařilo útok dokončit, což se některým 
lepším družstvům nepodařilo. Třetí absolvovaná 
soutěž byla v  Olešnici u  Čestic. Zde se nám po-
měrně dařilo a  do  samého závěru to vypadalo 
na umístění mezi prvními třemi. Bohužel nakonec 
jsme skončili těsně pod stupni vítězů. 
V  rámci sportovní přípravy jednotky jsme před-
loni absolvovali cyklovýlet do Orlických hor. Tato 
akce byla naplánována i na  loňskou cyklistickou 
sezonu. I když byla připravena doprava a byl sta-
noven termín, počasí nakonec akci zhatilo. Pozdě-
ji jsme se pokusili akci zajistit v jiných termínech, 
ale nakonec se neuskutečnila. Každopádně se ale 
pokusíme cyklovýlet zorganizovat letos. 
Další nedílnou součástí práce jednotky je již 
zmiňovaná pravidelná údržba výstroje a výzbro-
je, včetně údržby budovy. Budovu a  její okolí se 
snažíme udržovat v pořádku. Několikrát do roka 
pravidelně probíhá generální úklid celé budovy, 
údržba prostoru za  budovou včetně zastřižení 
živého plotu.  
Údržba osobní výstroje a výzbroje probíhala prů-
běžně celý rok. Vloni jsme zahájili obnovu zása-
hových obleků, protože stávající zásahové obleky, 
které se kupovaly jako první, jsou staré již 13 let 
a jejich ochranná funkce je již značně snížena. Přes-
to ale nebudou vyřazeny, budeme je nadále využí-
vat při výcviku. V závěru roku bylo zakoupeno cel-
kem 5 kompletů, na letošek je plánováno dalších 
5. Celkem by mělo dojít k  výměně 15 kompletů. 
Do letošního rozpočtu je zahrnuta částka i na vý-
měnu zásahových bot, které budeme obměňo-
vat podle potřeby v  nutných případech a  pouze 
za  poškozené. V  současné době je celá jednotka 
kompletně vystrojena a všichni členové mají veš-
keré prostředky osobní ochrany dle předpisů. Péče 
o svěřené prostředky a osobní výstroj je dobrá, při 
kontrolách jsem nezjistil vážnější závady.
Údržba vozidel a techniky je hlavně v kompetenci 
strojníků. V loňském roce jsme naštěstí nemuseli ře-
šit žádné závažnější závady. Řešila se převážně běž-
ná údržba, byla provedena výměna oleje v motoru 
u CAS 32, vozidlo MAN DA 16 prošlo povinnými ga-
rančními prohlídkami a obě vozidla prošla povin-
nou technickou prohlídkou. Na vozidle DA 16 bylo 
při garanční prohlídce podvozku zjištěno snížení 
světlosti podvozku vlivem únavy pružin na  zadní 
nápravě. V současné době je tato záležitost řešena 
v rámci záruky, která na vozidlo stále běží.
Kromě strojníků se na  údržbě technických pro-
středků podíleli ještě Adam Drtina, Pavel Ma-
cháček, Láďa Pfeifer a Pepa Ďubek, který kromě 
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úklidu budovy, stříhání živého plotu ještě stihl 
navazovat a opravovat poškozené hadice. Podě-
kování patří také všem členům jednotky, protože 
do  údržby prostor a  techniky se zapojili skoro 
všichni, každý podle svých možností. 
Aby mohla jednotka hasičů pracovat, potřebuje 
kromě jiného ke své činnosti i peníze. Bohužel se 
stoupajícími cenami jich není nikdy tolik, aby sta-
čily pokrýt bez problémů všechny náklady, které 
s sebou provoz jednotky přináší. Stejně jako v mi-
nulých letech jsme podali požadavek na přidělení 
fi nancí z  rozpočtu města. Stejně jako v  posled-
ních letech je požadavek ve výši okolo 700.000,- 
Kč. Rozpočet města byl schválen zatím jenom 
rámcově, nicméně tato částka v něm je zahrnutá. 
Detailní rozpočet se bude schvalovat až v únoru, 
takže uvidíme, co nám nakonec bude schváleno. 
Pokud dopadne vše podle požadavku, budeme 
pokračovat ve  výměně zmíněných zásahových 
obleků a poškozené výstroje. 
Dále kromě drobností máme v  plánu nákup 
motorového kalového čerpadla, elektrocentrály 
a  osvětlovacího teleskopu. Tato posledně jme-
novaná technika bude umístěna ve vozidle T 815 
CAS 32. Je to z důvodu doplnění potřebného vy-
bavení. Vloni se nám stalo, že vozidlo DA 16 s po-
sádkou čerpalo vodu mimo město, zároveň vyjíž-
dělo i  druhé vozidlo na  čerpání vody ve  městě. 
Bohužel v cisterně máme dosud pouze plovoucí 
motorové čerpadlo, které jednak výkonem pře-
stává stačit a ne vždy se dá použít. Ostatní čerpací 
technika je ve druhém voze, proto bychom tuto 
potřebnou techniku chtěli v obou vozidlech. Elek-
trocentrálu a osvětlení bychom rádi zakoupili ze 
stejného důvodu. Někomu se může zdát rozpo-
čet poměrně vysoký. Je to pravda, ale je potřeba 
si uvědomit, že poměrně vysokou částku okolo 
300.000,- Kč ročně spolkne pouze provoz budovy 
hasičské zbrojnice. Bude také potřeba investovat 
do oprav na budově, rádi bychom kromě jiného 
oddělili elektřinu naší části budovy od  zbytku, 
který nevyužíváme.
Nyní jsem se konečně dostal k  nejdůležitější čin-
nosti, a to je k výjezdům na události, na které jsme 
byli povoláni. Úvodem bych měl zmínit podstat-
nou změnu, která se koncem minulého roku udála. 
Od listopadu 2014 skončilo svoji činnost Operač-
ní středisko HZS v Rychnově nad Kněžnou a celý 
okres tím přešel pod operační řízení Krajského 
operačního střediska v  Hradci Králové. V  praxi to 
znamená, že vyhlašování poplachů a řízení jedno-
tek při událostech se děje z Hradce. Pro naši jed-
notku tento přechod znamenal, že jsme museli ne-
chat přeladit veškeré radiostanice používané pro 
naše potřeby, dále proběhlo základní proškolení 
pro používání těchto stanic, protože se částečně 
mění způsob komunikace s  Operačním středis-
kem tím, že se z otevřené řeči přechází na takzvané 
statusy. V neposlední řadě nás čeká i instalace GPS 
navigace do obou vozidel, aby příslušný operátor 
měl přehled o pohybu vozidel při výjezdu.
Nyní k  samotným zásahům. Vloni jsme vyjížděli 
celkem na 27 událostí. Z toho bylo 10 požárů, 10x 
jsme čerpali vodu ze zaplavených prostor nebo 
jsme pomáhali odstraňovat následky průtrže 
mračen, dále 5 technických zásahů na  komuni-
kacích nebo řece, proběhlo jedno prověřovací 
cvičení a  v  jednom případě jsme otevírali spolu 
s  příslušníky HZS zamčený byt. Nejvíc zásahů 
bylo ve Vamberku – celkem 12 (5 požárů, 4 tech-
nické výjezdy, 3x čerpání vody), 3 události jsou 
evidovány v  Merklovicích (1 požár, 1x čerpání 
vody, 1 prověřovací cvičení), 3 události v  Rybné 

nad Zdobnicí (1 požár, 1x blesková povodeň, 1x 
technický výjezd), 2 zásahy v Pekle nad Zdobnicí 
(1 technický výjezd, 1 čerpání vody nebo moni-
toring vodního toku), 2 zásahy v Záměli (1 požár, 
1 x voda), 2 výjezdy do Lhot u Potštejna (čerpání 
vody a následná pomoc), 1 událost v Doudlebách 
(požár), 1x na Jahodově (požár sazí v komíně) a 1 
zásah v Potštejně (čerpání po bleskové povodni). 
Z uvedeného přehledu je patrné, že narůstá po-
čet zásahů na odstraňování následků bleskových 
povodní a průtrží mračen. Z hlediska náročnosti 
bylo nejnáročnější asi čerpání vody ve  Lhotách 
u Potštejna, kde jsme zasahovali celkem 19 hodin 
v průběhu dvou dnů, a požár chalupy ve Vrabco-
vě ulici ve Vamberku, kde se včasným zásahem 
podařilo uchránit vedle stojící rodinný dům a tím 
zabránit mnohem větším škodám na majetku.
Na  zásahy vyjela vždy jednotka v  dostatečném 
počtu a  v  předepsaných ochranných prostřed-
cích. V průběhu všech zásahů došlo k poškození 
několika hadic a plovoucího sacího koše u stroje 
PS 16. K žádnému výraznějšímu poškození tech-
niky v majetku jednotky ani k žádnému zranění 
člena jednotky nedošlo.
Letošní prověřovací cvičení proběhlo v Merklovi-
cích na budově vepřína pana Čižinského. Po vy-
hlášení poplachu vyjela jednotka na simulovaný 
požár tohoto objektu. Na  místě byla prověřena 
kromě času dojezdu i  činnost členů jednotky, 
použití prostředků individuální ochrany a taktic-
ké postupy při zdolávání požáru. Pro doplnění 
vody byla použita merklovická požární nádrž. 
Vyhodnocení cvičení bylo provedeno na  místě 
a příslušná dokumentace byla odeslána na Ope-
rační středisko. 
Mimo pravidelných cvičení se členové jednotky 
účastnili velitelského dne pořádaného stanicí HZS 
v Rychnově nad Kněžnou. Téma tohoto vydařené-
ho cvičení bylo „záchrana osob z vody a uvízlých 
pod ledem“. Cvičení proběhlo na  vodní nádrži 
v Solnici. I my podobné cvičení provádíme, pokud 
je na řece Zdobnici led. Druhého velitelského dne 
pořádaného na podzim v Dobrušce jsme se nezú-
častnili z důvodu souběhu s jinou akcí.
Z  dalších akcí, na  kterých se členové jednotky 
podíleli, uvádím například pořádání dětského od-
poledne pro děti hasičů, brigády na sběru šrotu 
a vyklízení sklepů a kotelny v Kostelci nad Orlicí. 
Mimo běžné činnosti jsme v několika případech 
na požádání vypomáhali společnosti Vamberec-
ká voda s.r.o., kde se hlavně jednalo o  vyčištění 
nebo propláchnutí odpadního potrubí a kanálo-
vých sběračů. Ve spolupráci s Vambekonem jsme 
vyčistili několik propustků pod komunikacemi 
a  dle potřeby jsme byli připraveni i  na  umývání 
komunikací po  městě. V  rámci kondičních jízd 
a zkoušek čerpadel jsme v několika případech na-
vezli občanům města užitkovou vodu do bazénů. 
Na propagaci jednotky jsme provedli několik uká-
zek pro veřejnost nebo pro děti z mateřské školy. 
Toto je pouze hrubý výčet těch největších akcí, 
které jsme dělali.  
Na  konec mi dovolte ještě malé osobní ohléd-
nutí za  uplynulým rokem. O  problémech které 
se týkají účasti na  výcviku a  školení, jsem se už 
mnohokrát zmínil. Jedná se hlavně o uvolňování 
jednotlivých členů jednotky ze zaměstnání, jejich 
mnohdy nepravidelná směnnost a  tím i  snížená 
možnost účastnit se hlavně na povinných škole-
ních a cvičeních. Byl bych ale rád, kdyby se začal 
někdo zabývat tím, že zaměstnavatelé nemají 
povinnost uvolňovat členy jednotky a pokud tu 
povinnost mají, a za porušení povinnosti jim nic 

nehrozí, tak ji stejně plnit nebudou. Já jako veli-
tel nemám pravomoc nařizovat někomu, aby šel 
na  školení, když dotyčnému zaměstnavatel byť 
i  nepřímo vyhrožuje ztrátou zaměstnání. Je to 
prakticky neřešitelná situace a to i při výjezdech 
na události v pracovní době. I přesto, že je systém 
refundací, tak mnozí zaměstnavatelé nechtějí 
o uvolňování svých zaměstnanců ani slyšet. Jsem 
zvědavý, jak se tato situace bude do  budoucna 
řešit, protože současný stav s  sebou přináší čím 
dál víc problémů.
Z věcí, které se nám podařilo v letošním roce zre-
alizovat, je asi nejvýznamnější fakt, že se podařilo 
spolu s novým vedením města podepsat a schvá-
lit Zřizovací listinu jednotky, na kterou jsme čekali 
několik let. Následovat budou v dohledné době 
jmenovací dekrety pro velitele, jeho zástupce 
a dohody o činnosti pro jednotlivé členy. Dále se 
podařilo vypracovat metodiku a rozhýbat systém 
fi nančních odměn pro členy jednotky. Doufám, 
že nynější spolupráce s  vedením města bude 
pokračovat ve stejném duchu i dál. Jsem rád, že 
se i  přes řadu potíží podařilo udržet jednotku 
v akceschopném stavu a že jsme poměrně dob-
ře připraveni nejen pro výcvik, ale i  pro celkový 
chod a zásahovou činnost. V průběhu roku jsme 
se nemuseli potýkat se závažnějšími problémy 
nebo poruchami naší techniky, běžné opravy se 
prozatím daří provádět svépomocí a doufám, že 
tomu tak bude i nadále. 
Koncem roku proběhla kontrola jednotky nad-
řízeným orgánem z HZS. Z této kontroly pro nás 
vyplynuly některé úkoly, které budeme muset spl-
nit. Já se budu snažit vše připravit tak, abychom 
tyto požadavky mohli začít co nejdříve plnit. Také 
se budeme muset víc zaměřit na systém kontrol 
jednotlivých druhů techniky a  osobně bych byl 
rád, kdybychom k tomu víc využívali programové 
vybavení, které máme k dispozici a které by nám 
mohlo v budoucnu ušetřit práci i čas. 
Rádi bychom v jednotce přivítali nové tváře. I na-
dále platí, že pro vážné zájemce máme dveře 
otevřené. Nemáme nijak přehnané požadavky. 
Kromě dobrého zdravotního stavu to je pouze 
chuť podřídit se práci v  kolektivu a  chuť udělat 
v případě potřeby něco pro ostatní na úkor svého 
času a pohodlí. Za to můžeme nabídnout získá-
ní nových poznatků a  zkušeností, práci s  novou 
technikou, kterou máme a mnohdy i adrenalino-
vé zážitky při netradičních cvičeních (potápění, 
slaňování, nácvik práce ve výškách apod.). Po ab-
solvování základního výcviku se zájemci mohou 
zúčastnit dalších odborných kurzů a po zařazení 
do stavu jednotky posílí naše řady i při výjezdech 
na  ostré události. Detailnější přehled činnosti 
a  případně i  kontakty jsou na  našich webových 
stránkách. 
Na úplný závěr bych chtěl za jednotku poděkovat 
zastupitelům, radním a starostovi města za pod-
poru, dále pracovníkům Vambekonu, na které se 
můžeme při potížích obrátit se žádostí o pomoc, 
a v neposlední řadě kamarádům, kteří sice nejsou 
hasiči, ale přesto jsou ochotni nám v případě po-
třeby pomoct.
Vám, občanům města, přeji pohodový a úspěšný 
rok 2015, co nejméně strádání a starostí a hlavně 
to, abyste naši pomoc pokud možno nepotřebo-
vali, i když se můžete spolehnout na to, že jsme 
připraveni vám kdykoliv přijít na pomoc.

Jaroslav Pavelka 

velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
ve Vamberku
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Čtyři soutěžící z řad žáků 9. ročníku absolvovalo všechny části školního 
kola chemické olympiády. V teoretické části si zopakovali vlastnosti ně-
kterých prvků, zápis chemických rovnic, triviální názvy sloučenin a vlast-
nosti oxidů. Praktická část byla zaměřena na  určování pevných látek 
a kolorimetrii. Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím do okres-
ního kola přejeme hodně úspěchů.

Jméno, příjmení Teoretická část Praktická část Test Celkový Pořadí
 (počet bodů) (počet bodů) (počet bodů) počet bodů

Michal Hotmar 52,75 28 30 110,75 1

Robin Ptáček 40,75 22 19 81,75 4

Romana Čepelíková 53,00 17 20 90,00 2

Kateřina Rösslerová 49,50 18  19,5 87,00 3

JCh

Na konci listopadu 2014 se konalo 
školní kolo olympiády v  dějepise. 
Tématické zamění ročníku 2014 – 
2015 bylo: „ Pot, slzy a naděje aneb 
Život je boj…“
Školního kola se zúčastnilo 19 žáků 
a žákyň z 8. -9. třídy. Podmínky pro 
postup do  okresního kola splnilo 
6 žáků - 60% úspěšných testových 
odpovědí, ale pravidla jsou nemi-
losrdná. Do  okresního kola mohli 
postoupit pouze první čtyři.

To se konalo 19. ledna 2015 
v  Rychnově nad Kněžnou.
Naši školu zde reprezentovali žáci 
9. třídy Radek Janko, Robin Ptáček, 
Vít Berger a Jan Lisek.
V  konkurenci 21 účastníků se ne-
ztratili a  dosáhli velice pěkných 
výsledků.
Děkuji všem za náročnou přípravu 
na  soutěž a  přeji hodně štěstí při 
přijímacích zkouškách na  střední 
školy.                                                  Krs

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Den exkurzí
V  rámci projektu Cesta do  hlubin přírodovědných znalostí začali žáci 
2. stupně chodit na  exkurze do  místních fi rem. Tradici jsme zachovali 
a  v  den pololetního vysvědčení žáci 6. ročníku navštívili tiskárnu Ho-
ráček, 7. ročník došel do fi rmy VAMTEX, deváťáci zhlédli výrobu řetězů 
ve fi rmě Řetězy. Nejdelší cestu podnikli žáci 8. ročníku do fi rmy Sokol 
kuchyně na Letnou. Pro žáky jsou tyto exkurze určitým přínosem a záro-
veň se seznámí s podniky, které ve Vamberku existují a čím se zabývají.
Děkujeme majitelům a ředitelům fi rem za umožnění těchto exkurzí. 

Základní škola Vamberk

Pot, slzy a naděje aneb Život je boj
Dějepisná olympiáda

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
tel. č. 494 541 324, e-mail: skola@zsvamberk.cz

Prostřeno - tentokrát 
pro zvířátka
Na  konci 1. pololetí jsme se my žáci 2. a  3. A  třídy vydali v  rámci 
projektu „Cesta do  hlubin přírodovědných znalostí“ do  lesa ke  kr-
melcům a  nesli našim čtyřnohým kamarádům hostinu v  podobě 
kaštanů, žaludů, mrkviček, jablek a suchého pečiva. Na mysliveckou 
chatu jsme umístili budku pro ptáky a  naplnili ji spoustou semen 
(až půjdete kolem na procházku, přispějte také „trochou do mlýna“). 
Další krmítka, vyrobená žáky, byla průběžně zavěšována na stromy.  
Cestou jsme objevovali i mnoho zaječích a srnčích stop.
Vycházku nám zpříjemnila sněhová pokrývka, která vydržela celé 
dopoledne. Proto jsme měli možnost se vyřádit na sněhu. Nechybě-
la koulovačka a stavění sněhuláků.
Do školy jsme se vrátili sice unavení, ale s červenými tvářemi a dob-
rým pocitem, že jsme udělali něco správného pro zvířátka a zdravé-
ho pro své tělo.

Výsledky školního kola 
CHEMICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 22. ledna 2015 se opět pro zá-
jemce z  8. a  9. ročníku uskutečnila 
v  naší škole soutěž v  anglickém ja-
zyce. Jedenáct chlapců a  dívek si 
prověřilo svoje znalosti a schopnosti 
jak porozumět slyšenému textu, tak 
i  s  vrstevníkem konverzovat na  vy-

brané téma. Všem účastníkům děku-
jeme za účast, ale do okresního kola 
však mohli postoupit pouze dva nej-
lepší. A těmi se stali Vít Berger a Robin 
Ptáček, oba žáci 9. ročníku. Chlap-
cům blahopřejeme a v okresním kole 
jim přejeme mnoho úspěchů.
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Byla velká kosa, školáci si vyšli do lesa.
Svahy byly zasněžené, dětem to však nevadí,
pěkně se tam vyřádily, vrátily se vysmátí.
Svačinkou se posilnily, ptáčky a zvířátka nakrmily,
učitelku pozlobily, domů se radostně navrátily.

Klára Čižinská a Ema Bartošová

Vycházka

Základní škola Vamberk
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ÚNOR - měsíc karnevalu, radostí 
a smíchu, k tanci vyzval král i šašek 
pohádkovou vílu. 
Nejkratší měsíc v  roce, únor, byl 
v mateřské škole Vodníček ve zna-
mení Masopustu a  karnevalu. 
Samozřejmě, že na  jednotlivých 
třídách probíhala i jiná témata spo-
jená s touto roční dobou. S velkou 
radostí všechny děti přivítaly sně-
hovou nadílku. Rázem se naše škol-
ka proměnila v království Sněhové 
královny, děti si zimní radovánky 
užívaly nejen venku, ale i v průbě-
hu dne ve třídách. A jak? 

U Žabiček s tématem „Krtek a sně-
hulák“, kde se děti seznamovaly 
s  důležitostí správného obléká-
ní v  zimním období. Vyprávěly si 
o  zdravé výživě, prevenci proti 
nachlazení a  nemocem. A  co když 
už jsem nemocný? S tím si Žabičky 
hravě poradí, protože vědí, jak to 
chodí u lékaře.
Rybičky s tématem „Zimní radován-
ky“ se na skok objevily u eskymáků, 
takže využití sněhu bylo opravdu 
na místě. Při pobytu venku děti vy-
užívaly sněhovou nadílku k  bobo-
vání, koulování, stavění sněhuláka 
i  iglú, ve  třídě pilně stavěly, lepily, 
modelovaly, kreslily nejen iglú, ale 
i  samotné eskymáky a  tučňáky, 
přeskakovaly ledové kry a  mnoho 
dalších zajímavých činností.
Šnečkové pokračovaly již v  zapo-
čatém tématu „Míšovo tajemství“. 
Společně se vydaly na  návštěvu 
Muzea hraček v  Rychnově nad 
Kněžnou.  Děti velmi zaujalo pou-
tavé a  zajímavé vyprávění paní 
průvodkyně o  hračkách, se který-

mi si hráli nejen naši rodiče, ale už 
i prarodiče.
Po  jarních prázdninách se děti 
z  Rybiček a  Žabiček seznamova-
ly s  tradicí Masopustu. Kdy nám 
vlastně období Masopustu začíná, 
jaké zvyky se k  němu váží. Děti si 
vyzkoušeli i  masopustní průvod 
s  doprovodem orfovských hudeb-
ních nástrojů a zpěvem masopust-
ních písniček – Já jsem muzikant, 
Kalamajka, Masopust, aj. Zatím jen 
ve školce, ale přesto je to velmi ba-
vilo. Rybičky společně vyráběly ma-
sopustní jitrnice, které poměřovaly, 

počítaly, prodávaly. Činnosti byly 
opravdu pestré a zajímavé.
 Existuje mnoho způsobů jak se 
vyjádřit – slovem, pohybem, písní, 
kresbou. Jednou ze součástí na-
šeho života jsou knihy. Zimní čas 
se přímo nabízí k  tomu, aby jsme 
si četli doma s rodiči   i v mateřské 
škole s  paní učitelkou. Dokážeme 
vyprávět pohádky sami, vymyslet 
si krátkou pohádku a  vytvořit tak 
vlastní knihu? Vůbec přece nevadí 
, že neumíme psát , umíme ma-
lovat, vystřihovat, lepit, vyrábět.... 
A  co teprve karneval – hrajeme si 
na klasické české pohádky,  zkouší-
me spoustu převleků za různé po-
hádkové bytosti, vyrábíme si masky 
sami – vytváříme si pohádkové pro-
středí plné pohody a radosti. 
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat 
na den otevřených dveří spojený se 
zápisem do Mateřské školy, který se 
koná  ve dnech 11. 5.  a 12. 5. 2015. 
Proto neváhejte a přijďte se podívat 
mezi nás -  Rybičky, Žabičky i Šneč-
ky.                    Kolektiv MŠ Vodníček

Vážení rodiče,
jako každoročně si vás a vaše děti dovoluji pozvat k zápisu před-
školního vzdělávání do naší Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280, 
který se uskuteční ve dnech 11. 5. – 12. 5. 2015.
Každý rok vás žádám, abyste se dostavili všichni, kteří máte zájem 
umístit své dítě v mateřské škole. V průběhu školního roku je velmi 
složité uspokojit zájemce. Přesto se mi již několikrát stalo, že přišli 
rodiče s žádostí o umístění syna či dcery, z důvodu nástupu matky 
do zaměstnání, aniž by se před tím zúčastnili zápisu do MŠ.
Proto vás znovu upozorňuji, abyste se dostavili opravdu všichni, 
kteří během školního roku 2015 – 2016 chcete umístit své dítě 
v naší mateřské škole.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve výše uvedené 
dny v MŠ „Vodníček“ v Tyršově ulici a v MŠ „Sluníčko“ v Jugoslávské 
ulici, a to v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Současně budete mít možnost si obě zařízení prohlédnout, a děti 
si pohrát se svými budoucími kamarády.
Těšíme se na vás a vaše děti, pro které bude tento den jistě dnem 
„Svátečním“.
Věřím, že to pro nás všechny budou příjemně strávené chvíle, a že 
se vaše děti budou těšit do našeho dětského světa, který naše ko-
lektivy dětem s láskou nabízejí.

Mgr. Faltusová Lenka, ředitelka MŠ

Ze života mateřské školy 
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Když se březen vydaří, 
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku, 
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají, 
příchod jara vítají.    
Už aby tu jaro bylo, 
sluníčko nás potěšilo.

Vláda paní zimy se pomalu, ale jistě 
chýlí ke konci a v naší školce se již 
nemůžeme dočkat prvních jarních 
kytiček. V posledním zimním měsí-
ci jsme se museli s paní Zimou řád-
ně rozloučit a poděkovat jí za krás-
nou sněhovou nadílku, kterou si 
užily hlavně naše dětičky. Díky sně-
hové vládkyni poznávaly děti celé 
její ledové království, užívaly si zim-
ních sportů, vyzkoušely si, jaké je to 
být v  pravé zimní sněhové vánici, 
tvořily ze sněhu a z  ledu a pozná-
valy krásy zimní krajiny. Že nemoci 
nechodí jen po  horách o  tom se 
přesvědčily nejen děti, ale i některé 
paní učitelky a s nebezpečnou tet-
kou chřipkou se seznámily na vlast-
ní kůži. Dětičky si o  chřipce a  ne-
mocech nejen povídaly, ale učily se 
také  jak se mají proti virům správ-
ně bránit a  co všechno mohou 
udělat proto, aby si na  ně nemoc 
nepřišla. A  zatímco ve  třídě Kuřá-
tek a Žabiček se statečně bojovalo 
s  paní chřipkou a  zároveň se také 
děti seznamovaly s  lidským tělem, 
ve třídě Ptáčátek se vydaly dětičky 
s Červenou Karkulkou a paními uči-
telkami poznávat pohádky známé 
i  neznámé. Ve  společném pohád-
kovém kvízu si potom všechny děti 
své znalosti prakticky vyzkoušely 
a z domu si také přinesly svoji nej-
oblíbenější pohádkovou postavu 
nebo plyšáčka. O pohádkách jsme 
si četli, povídali, na pohádky jsme si 
hráli a na krásnou pohádku „O Prin-
cezně se zlatou hvězdou“ jsme se 
došli podívat i  do  divadla. Potom 
už dětičky čekaly jarní prázdniny 
a mnoho krásných zážitků s rodiči, 
ale zpět do  školky jsme se snad 

těšili úplně všichni. Proč? Čekaly 
nás totiž velké přípravy. Ve čtvrtek 
19. února navštívily naši školku ty 
nejkrásnější karnevalové masky. 
Nejdříve ale předcházela našemu 
pohádkovému karnevalu pečlivá 
příprava. Třídy se zdobily barev-

ným krepovým papírem, děti vy-
barvovaly obrázky pohádkových 
postav, rozmisťovaly po  třídě ba-
revné řetězy, střapce i  nafukovací 
balónky a  vyráběly si jednoduché 
obličejové masky. Taneční hudba 
nenechala v klidu nikoho, ať to byl 

tygr, myška, beruška, princezna, 
kašpárek nebo třeba fotbalista, 
všichni se smáli, tančili a  radovali. 
Celé dopoledne provázela dobrá 
nálada a děti se pobavily při tanci, 
hrách a soutěžích. Největším zážit-
kem ale bylo vyzkoušet si, jaké to 
je být opravdovou princeznou či 
pirátem. Na plese nechybělo před-
stavovaní masek, napínavé sou-
těže, sladké odměny, pohádkové 
zpívání, tanečky v kolečku s balón-
kem a mnoho další zábavy. Protože 
v naší školce se dětičky nejen baví, 
ale také se učí, tvoří a připravují se 
na  život, pokračovaly v  tomto ob-
dobí činnosti jako např: probíhající 
kurs plavání, kde se učí děti nejen 
základům plavání, ale zároveň se 
i otužují, dále volnočasové aktivity 
a  logopedická prevence. Logope-
die se nezabývá pouze nápravou 
vad či poruch řeči, ale všímá si 
všech složek lidské řeči a zahrnuje 
pochopitelně i  preventivní opat-
ření. Naše mateřská škola věnuje 
logopedické prevenci, ale i  logo-
pedické péči, která probíhá pod 
vedením paní klinické logopedky 
Mgr. Pavlíny Kulhavé velkou pozor-
nost. Velmi důležitá je spolupráce 
s  rodiči, zvláště při individuální 
logopedické péči. Logopedickou 
intervenci provádíme pouze při zá-
jmu a se souhlasem rodičů. Preven-
ci provádíme u  všech dětí formou 
logopedických chvilek. Ta zahrnují 
dechová, fonační a průpravná arti-
kulační cvičení a také různá cvičení 
na rozvoj sluchového a zrakového 
vnímání. Při své práci se snažíme 
využívat různých hraček, logope-
dických pomůcek, obrazového 
materiálu a  odborné literatury. 
Na závěr bychom chtěli poslat také 
jedno velké poděkování tatínkovi 
od Žabiček, panu Klučkovi, za jeho 
velkou pomoc při odklízení sněhu.

Krásné již téměř jarní dny Vám 
přeje

Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům 
aktivně prožít čas strávený společně 
s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, pra-
rodiče či jiný doprovod, aby se svými 
dětmi přišli do herny v přízemí Měst-
ské knihovny, kde probíhá následují-
cí pravidelný program:

 Každou STŘEDU probíhá od 9:00 

hodin do 11:30 hodin „HERNIČKA“. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti do  našeho MC. V  průběhu ce-
lého dopoledne je dětem přístupna 
herna se spoustou hraček, dopro-
vod si může posedět u čaje či kávy 
a popovídat si o radostech i staros-
tech, které péči o naše ratolesti do-
provázejí.
Poplatky: HERNIČKA:  10 Kč / den, 
člen 5 Kč / den 
První návštěva je zdarma.
 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁ-

REK“ 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 veli-
kosti pro holky i pro kluky od naroze-
ní do cca tří let. Ceny od 10,- Kč.
 Batolení - každé pondělí v DDM 

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

od  10:00 do  11:00 hod. Pro děti 
od  18 měsíců do  3let. Ale mohou 
i děti od 1 roku.  Poplatek 20,- Kč.
První návštěva je zdarma.
 Masáže miminek - každý čtvrtek 

v DDM od 8:30 do 9:15 h. Pro mi-
minka od  3měsíců.  Součástí  je také 
aromaterapie, masážní olejíčky a re-
laxační hudba.  Poplatek 40,- Kč.
První návštěva je zdarma.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 VALNÁ HROMADA proběhla 

dne 22. ledna od 16. hod.

 KARNEVAL 

V  sobotu dne 31. ledna MC Dráček 
pořádal karneval v  DDM. Už od  sa-
mého rána začaly probíhat přípravy 
na  tuto krásnou akci. Proběhla vý-
zdoba, připravily jsme hry pro děti. 
Šikovné maminky napekly výborné 
buchty, zákusky, slané pochutiny. 
A  KARNEVAL mohl začít…od devíti 
hodin přicházeli první návštěvníci. 
Sál se zaplnil rodiči, prarodiči, ale pře-
devším princeznami, přišla i žabička, 
pirátka, beruška, červené karkulky, 
opraváři, čarodej, medvídek pú, 
drak a  další pohádkové postavičky. 
Tančilo se, soutěžilo, plnily se bříška 
pohoštěním a hosté karvenalu se tě-

šili na tombolu. Velké díky patří panu 
Gabrielovi Kónyovi, který se postaral 
o hudbu. Máme radost, že se karne-
val líbil a budeme se těšit na příští rok. 

 MUZEUM HRAČEK

V úterý 10. 2. 2015 se uskutečnil moc 
záživný a příjemný dopolední výlet 
do  Muzea hraček v  Rychnově nad 
Kněžnou. Na  náměstí ve  Vamber-
ku se nás sešlo dvanáct maminek 
a  čtrnáct dětí. Společně jsme na-
sedli do  linkového autobusu směr 
Rychnov nad Kněžnou. Po příjezdu 
jsme procházkou došli na  náměstí 

k Muzeu. Tam už na nás uvnitř čeka-
la příjemná a milá paní průvodkyně. 
Svým vyprávěním všechny zaujala. 
Provedla nás celou expozicí. Děti si 
mohly i  s  některými hračkami po-
hrát a na rozloučenou každý dostal 
papírové zvířátko. Ani jsme nečekali, 
že v Muzeu tak dlouho vydrží. Poté 
jsme se přesunuli do  Sultán Café, 
kde na  děti čekala sladká odměna 
a  to pohárek, nebo mléčný koktejl. 
Po  mlsání jsme se vydali rychlou 
chůzí na  autobus, abychom se do-
stali včas domů na  oběd a  zaslou-
žený spánek. Chtěli bychom moc 
poděkovat všem zúčastněným ma-
minkám. Byl to moc povedený výlet 
a je škoda, že tak rychle utekl. Těšíme 

se s Vámi na další výlety. Tímto by-
chom chtěli pozvat i další maminky 
na naše připravované výlety a akce. 
Děkujeme

 PRVNÍ POMOC

Dne 11. 2. 2015 se konala v prosto-
rách Dráčku přednáška První pomoci 
zaměřená na děti předškolního věku. 
Přednášející byla sympatická paní 
Věra Müllerová, záchranářka a  ško-
lící instruktorka ZZSKHK. Přednáška 
byla velmi zajímavá a tímto děkuje-
me paní Müllerové za  její „vtáhnutí“ 
do děje. 

PLÁNOVANÉ AKCE: 
MC Vamberecký Dráček Vás srdečně 
zve v měsíci březnu na:

 7. 3. 2015 Výlet Obří akvárium 

a Městské lázně Hradec Králové

Sejdeme se na  náměstí v  8:45, od-
jezd v  9hod. Doprava autobusem 
děti 30,- Kč, dospělí 80,- Kč. Ná-
vrat do Vamberka cca v  15hod, ale 
v  autobuse se můžeme domluvit 
na delším pobytu v bazénu. Nejdří-
ve navštívíme Obří akvárium a poté 
Bazén Městské lázně. Kdo by chtěl 
navštívit pouze Obří akvárium, nebo 
jen bazén, rozhodně může, ale po tu 
dobu, kdy nechce být v  Akváriu, 
nebo bazénu, čas tráví individuálně. 

 18. 3. 2015 Jarní 

aranžování

Zveme Vás všechny na  jarní aran-
žování, které se uskuteční v  Dráčku 
v Herničce od 9:00 do 11:30. V ceně 
materiál a  pracovní pomůcky. S  se-
bou pouze věnec, nebo nádobu, 
do které budete chtít aranžovat. Po-
platek je 30,- Kč.

 19. 3. 2015 Vynášení Moreny

Srdečně Vás všechny, malé i  velké, 
zveme na  tradiční “Dráčkovské“ vy-
nášení Morany. Jako každoročně pů-
jdeme procházkou k řece s Moranou 
a  budeme cestou plnit malé úkoly. 
Rozloučíme se s paní Zimou zapále-
ním a utopením v řece Zdobnici. Sraz 
u Knihovny v 15:30 hod. Na děti čeká 
sladké překvapení.

DOPROVODNÉ AKCE BŘEZEN
– SRPEN  2015
 DUBEN

1) výlet vláčkem do Muzea řemesel 
Letohrad
2) výlet Tongo HK
3) přednáška o Cizích krajích - bude 
včas upřesněno
 KVĚTEN

1) přednáška PhDr.  Pekařové - Jak 
zvládat výchovu dětí od  6-15let 
- 5.5.2015 od  17hod.v Sokolovně 
Vamberk
2) výlet za zvířátky
3) výlet Mamutíkův vodní park
 ČERVEN

1) výlet do HK za dětskou mašinkou 
a plavbou na lodi 
2) výlet do ZOO 
3) vítání léta Stopovaná
 ČERVENEC

- Hernička bude otevřená, ale neplá-
nujeme žádné akce
 SRPEN

- Hernička bude zavřená a  také ne-
plánujeme žádné akce
Všechny termíny a informace k akcím 
budou včas vyvěšeny a  potvrzeny 
na  web.stránkách www.mcdracek.
wordpress.com, vystaveny na plaká-
tech ve vývěskách před drogerii Teta, 
knihovnou, školkách či škole, nebo 
také okamžité zodpovězení dota-
zu na tel.čísle 732 212 970 a emaile 
mcdracekvamberk@seznam.cz. Moc 
předem děkujeme za Vaši přízeň. 
Maminky MC Dráček.

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat 
družstvu Konzum, který uspořá-
dal sbírku pro neziskové organice. 
Ale především chceme poděkovat 
všem, kteří nám přes „kupónek“ 
v Konzumu přispěli. Moc si toho váží-
me a tímto Vám DĚKUJEME. Mamin-
ky MC Dráček
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk-city.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Výběr z nových knih na březen 2015

Naši divadelní příznivci,
za chvíli tu máme jaro..... Jak jenom ten čas běží. My jsme od počátku 
letošního roku uspořádali, pravda neobvykle již na začátku února, tra-
diční divadelní ples a  změnou nám byla premiéra 14.února večerního 
představení.
Vezměme to ale pěkně postupně. V  pátek 6.února se konal divadelní 
ples. Očekávali jsme v  obavách, kolik účastníků se sejde. Pravda, ná-
vštěvnost nebyla vysoká, ale vezmeme-li v úvahu, že 80% návštěvníků 
plesu se sešlo v maskách, bylo naše očekávání vlastně splněno. Protože 
všichni přišli s cílem hlavně se pobavit a odreagovat se. Vždyť za maskou 
se i ledacos schová a člověk se necítí tak upjatý a zábava jde tak sama. 
Z fotografi í Miloslava Dostálka vidíte, že kreativita a fantazie návštěvní-
kům rozhodně nechyběla. K tanci nám hrála kapela DUHA MUSIC a byl 
to příjemný večer.
A o týden později, v sobotu 14. února, se uskutečnila od prosince netr-
pělivě očekávaná premiéra nové hry. A kdo přišel, nelitoval. V předsta-
vení A pak už tam nezbyl ani jeden ( Deset malých černoušků) se nám 
předtavili herci Alena Joachimsthalerová ( hrající režisérka), Jaroslav 
Havel, Antonín Joachimsthaler, Blahoslava Kašparová,Jan Kráčmer, Karel 
Uhlíř, Petr Barvínek, Kateřina Kosková, Oldřich Plašil a Dan Dostál. Zvuk, 
světla a  efekty ovládal excelentně Otakar Jeníček a  celé představení 
bedlivě sledoval režisér Alexandr Gregar. Detektivní hra Agathy Christii 
má zajímavou zápletku i rozuzlení. O reprízách Vás budeme informovat 
v dalších číslech zpravodaje.
 Přejeme Vám příjemné hřejivé počáteční jaro a těšíme se na Vás při dal-
ších divadelních zážitcích.                                                      Miroslava Sojková

Ochotníci nabídli 
detektivní lahůdku
Skoro se zdá, že oddálení očekávané premiéry nové hry vambe-
reckých ochotníků z  původního vánočního termínu bylo součástí 
scénáře. Natěšení diváci na svátek sv. Valentýna takřka zaplnili vel-
ký sál MKS. Detektivní hru „Deset malých černoušků“ podle námětu 
Agathy Christie v podání místních ochotníků mohli diváci shlédnout 
po dlouhých 67 letech. Děj, původně zasazený do 30. let 20. století, 
se odehrává v současnosti. Deset lidí z různých společenských vrstev, 
kteří se navzájem neznají, je pozváno tajemným hostitelem do  lu-
xusní vily na opuštěném ostrově. Všichni jsou posléze pomocí video-
nahrávky hostitelem obviněni z vražd, které v minulosti každý z nich, 
buď úmyslně, nebo z  nedbalosti, spáchal. V  důsledku velmi nepří-
znivého počasí jsou přítomní zcela odříznuti od nedaleké pevniny. 
S neúprosnou pravidelností jeden po druhém záhadně umírají, při 
čemž se děsivě naplňují slova dětské říkanky o deseti černoušcích…
Režisér Alexandr Gregar, který detektivku upravil, dokázal herce nad-
chnout a přimět je k výborným výkonům. Na scéně se objevilo něko-
lik nových tváří, které se dokázaly mezi osvědčenými jmény prosadit. 
Na uměřené scéně doplněné zvukovými a optickými efekty byl roze-
hrán příběh, v němž si nikdo před nikým nebyl jistý. Určitě stojí za to 
hru shlédnout.    

Miroslav Berger

Beletrie
 HRUBÝ, Filip: 

     Táta mezi žirafami

Autobiografi cké vyprávění muže, 
který strávil mateřskou dovolenou 
v  Keni, kde jeho žena získala pra-
covní příležitost.
 KLÍMA, Josef: 

    Smrt podle druidů

Nezvyklý pár detektivů rozplétá 
případ, v kterém se objevuje novo-
keltismus. 

 MODIANO, Patrick: 

     Ulice Temných krámků

Psychologický román, v  němž 
hlavní hrdina po  ztrátě paměti 
pátrá ve  své minulosti. Autor je 
nositelem Nobelovy ceny za  rok 
2014.
 ŠÁRKOVÁ, Danka: 

     Cesta za „hranice“

Životní situace, která může potkat 
každého z  nás. Nemoc, problémy 
ve fi rmě, v partnerských vztazích. 

 ZMATLÍKOVÁ, Šárka: 

     Padesát odstínů růžové

Poutavý příběh pro ženy o ženách. 
O  tajných touhách, ženských am-
bicích, mateřských radostech, 
manželských starostech. 

Naučná literatura
 CÍLEK, Roman: 

     Temné kouty XX. století

Nacistické ovládnutí Německa 
a dva podpásové údery proti Čes-
koslovensku.
 NAVARA, Luděk 

     – KASÁČEK, Miroslav: 

     Na útěku

Příběh válečného letce RAF Josefa 
Brykse.
 STINGL, Miloslav: 

     Vúdú, Zambie, karnevaly

Aktualizované vydání knihy Černí 
bohové Ameriky s  doprovodným 
textem afrikanistky Kateřiny Mild-
nerové.
 VONDRUŠKOVÁ, Alena 

     – VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Církev

Další díl z  edice Průvodce českou 
historií, tentokrát je věnovaný vý-
voji křesťanství.

DS Zdobničan

„Knihy jsou němí učitelé...“
Aulus Gellius 

Pravidelná půjčovní doba
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 (odslouží vás 
služba ve studovně)
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 8,00 – 11,00
13,00 – 17,00

KNIHOVNICKÉ  březnové 
INFORMATORIUM
 Plánované představenín Milo-
ně ČEPELKY se bohužel z  důvodu 
nemoci překládá – další možný 
termín je duben.
 BAZAR OBLEČENÍ, OBUVI, HRA-
ČEK a všeho, co vám doma již ne-
slouží a může pomoci potřebným 
potrvá opět do konce měsíce břez-
na (určeno pro Charitu Broumov).* 
 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ vám 
i letos přinese spoustu zajímavého 
a pěkného.
 První týden měsíce března jako 
TÝDEN ČTENÍ věnujeme školním 
dětem...
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MKS nabízí - únor 2015

Přijímáme dívky a chlapce 
do kurzu tance a společenské výchovy

Zahájení: září 2015
Přihlášky na tel. č. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS

 8. března ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
 18. března v 19.00 hodin

INFLAGRANTI /DÍVČÍ ELEKTRICKÉ 
SMYČCOVÉ TRIO/
S KAPELOU
HVĚZDNÝ HOST PETR KOLÁŘ
Vstupné 300 Kč.

 21. března v 9.00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodej velikonočního zboží, po-
mlázek, malovaných kraslic.. 
Občerstvení zajištěno. 
Vstup zdarma!

 24. března v 8.30 a v 10.00 h.

O  PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A  MA-
KOVÝCH BUCHTÁCH 
Klasická veselá pohádka s  písnič-
kami. Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.
 28. března v 17.00 hodin

DÁMSKÁ JÍZDA
 31. března v 17.00 hodin

SOKOLSKÁ AKADEMIE
130. výročí od založení

Připravujeme:
 9. dubna v 19.00 hodin

DEŠTIVÉ DNY
DIVADLO UNGELT
Hraje: Richard Krajčo, David Švehlík
Vstupné 300 Kč.

V březnu 2015 oslaví:

95 let Josefa Konárková
94 let Marie Dvořáková 
91 let Vilemína Lehká
90 let Marie Vídeňská
85 let Jaromír Poloch

80 let Jiří Píro
80 let Josef Macek
75 let Stanislav Kocmánek
75 let Dagmar Zapadlová
75 let František Sárközi 

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Společenská kronika

Dne 14. března vzpomeneme pátého smutného výro-
čí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná dcera 
MUDr. Dagmar Luňáková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče

Dne 5. března 2015 uplyne 100 let od na-
rození našeho tatínka pana Ladislava Pra-

chaře, mistra řezníka z Pekla.
Od jeho úmrtí uplynulo již dlouhých 18 let.
Vloni jsme si 13. června připomněli nedoži-
té 90. narozeniny naší maminky paní Růže-

ny Prachařové. Zemřela před 14 lety.
Drazí rodiče, stále na vás s láskou vzpomí-
náme.

Hana a Alena s rodinami

Dne  9. března tomu bude 5 let co nás navždy opustila paní Eva Papešová 

a 28. dubna  tomu bude též 5 let co navždy odešel pan Karel Papeš z Pekla 
nad Zdobnicí.                                           Stále vzpomíná syn Roman s rodinou.

XIV. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
Přípravy na XIV. Mezinárodní setkání krajkářek a VII. Bienále české krajky 
jsou již v  plném proudu. Tak jako v  minulých letech i  letos se na  nich 
podílí Město Vamberk společně s dalšími organizacemi města. Stěžejní 
akce proběhnou ve dnech 26. – 28. června, některé výstavy potrvají až 
do konce září. Celosvětově významná akce, kterou podporuje Králové-
hradecký kraj, je pro Vamberk jedinečnou událostí s  nejvyšší návštěv-
ností. Přivítáme náměty od Vás, místních krajkářek, občanů či spolků, 
které by pomohly přispět k zatraktivnění celé akce. Nápady a podměty 
zasílejte na  e-mail: mestsky.klub@vamberk-city.cz. Rádi Vás přivítáme 
i osobně v MKS nebo na MÚ. Předem děkujeme za spolupráci.
Program krajkářských slavností zveřejníme v červnovém Zpravodaji.
Za organizační výbor                                                           Zdeňka Freivaldová
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Výročí osobností
 6.3.1885 se narodil Antonín Coufal, legionář. Od  roku 1912 byl 
ve Vamberku obecním strážníkem. Během 1. světové války byl zajat a v Rus-
ku vstoupil do čs. legií. Bojoval mj. v bitvě u Bachmače. Po návratu domů 
nadále pracoval ve městě jako strážník. Dožil se sta let. 130. výročí narození 
(† 25.4.1985)

 9.3.1655 se v  Praze narodil Norbert Leopold Kolowrat-Liebsteinský, 

diplomat a majitel panství. Pracoval v císařských službách mj. ve Španěl-
sku, což mu vyneslo přezdívku „Španělský Kolowrat“. Žil v  Rychnově. Roku 
1707 koupil od Jana Adama Záruby z Hustiřan vamberecké panství. V letech 
1712-1713 zde nechal vystavět kostel sv. Prokopa. Roku 1714 založil v Rych-
nově piaristické gymnázium, které fi nančně zajišťoval výnos z vambereckého 
panství. 360. výročí narození († 17.4.1716 Rychnov)

 31.3.1815 se ve Vamberku narodil František Hajniš, úředník a spiso-

vatel. Vystudoval fi lozofi i a práva v Praze. Pracoval na poštovních úřadech. 
Již od mládí byl literárně činný (časopisy Květy a Paleček). Psal humorné, ale 
zároveň vlastenecké povídky. Vystupoval pod pseudonymem Zdobnický. 
V mládí hrál divadlo mj. s J.K.Tylem. Roku 1869 byl jmenován čestným měš-
ťanem Vamberka. V roce 1896 byla odhalena pamětní deska na jeho rodném 
domku. 200. výročí narození († 27.12.1885 Praha)

Stalo se aneb bejvávalo
Před 115 lety
V květnu roku 1898 postihl dolní část náměstí zničující požár, při němž byl 
velmi poškozen i  kostel sv. Prokopa. Po  necelých dvou letech byl kostel 
opraven a 25. března 1900 znovu vysvěcen.

Před 70 lety
Německá armáda zabrala 16. března 1945 pro své potřeby celou budovu 
vamberecké školy. Přestalo se vyučovat a děti si pouze chodily pro úkoly.

Před 50 lety
U  silnice poblíž Bačinky vznikla v  pořadí druhá zahrádkářská kolonie 
ve Vamberku.

Před 15 lety
V březnu 2000 byly vamberecké mumie převezeny z krypty pod kostelem 
sv. Prokopa do podzemních prostor muzea krajky.

 Hubnutí na míru bez léků 
s běžnými potravinami
Výživový poradce Štěpánka Procházková (praxe od r. 2006)

www.vyzivovy-poradce.net, telefon: 739 136 487

Jarní akce: Do 30. 3. 2015 
vstupní konzultace ZDARMA
(ušetříte 600 Kč) FB: Výživový poradce Štěpánka Procházková

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. 

Rodina koupí 
chalupu 

na samotě/polosamotě 
do 1.2 milionu. 

Větší pozemek výhodou.

jpirkl@centrum.cz
tel. 604 293 317

Mladá rodina 
shání rodinný dům 

k rekonstrukci. 
Tel: 734 753 333.
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Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na místo:

TECHNIK ICT 
Správce informačních 

a komunikačních technologií
druh práce: zajišťování funkčnosti a bezpečnosti 

provozu celého výpočetního systému
místo výkonu práce: Městský úřad Vamberk
platová třída: dle dosaženého vzdělání 9 - 11

datum nástupu: 1. 5. 2015

Požadavky:

dosažené vzdělání: úplné střední nebo vyšší
předpoklady: pečlivost, analytické myšlení, časová fl exibilita, 

samostatnost, řidičský průkaz sk. B

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 

číslo OP, datum a podpis.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, 

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání 

a kontakt (e-mail, telefon).

Přihlášky doručte v označené obálce „TECHNIK ICT“ 

na podatelnu MěÚ Vamberk nebo zašlete  nejpozději 

do 31. 3. 2015  do 13.00 hodin na adresu: 

Městský úřad Vamberk, 

Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 

Celé znění textu výběrového řízení naleznete na webových 
stránkách města Vamberk.

Vážení uživatelé,
rádi bychom Vás informovali 
o  trendech v  příjmu TV signálu. 
V současné době se začíná disku-
tovat o přechodu z tzv. digitální-
ho formátu DVB - T na DVB - T2. 
Přestože se nejedná o  rychlou 
změnu, probíhají již testy a prav-
děpodobně bude i  rozdílný pří-
stup v rychlosti zavedení nového 
systému u  České televize a  ko-
merčních televizí.
Tento přechod bude pro všechny 
uživatele tohoto formátu nepří-
jemnou změnou ve dvou základ-
ních rovinách.

1.  Bude potřeba si pořídit nový 

Set top box, nebo novou te-

levizi s tímto typem tuneru. 

2.  Velká část programů začne 

být kódována a začne za ně 

být vybírán poplatek.

Naproti tomu formát používaný 
v  sítích kabelových televizí (tzv. 
DVB – C) žádnou změnou pro-
cházet nemusí. To platí i  pro ka-

belovou televizi Nej TV, kde žád-
né změny v  systému distribuce 
nejsou plánovány.
Pro zákazníky kabelové televize 
se v  digitálních nabídkách bude 
programová skladba i  nadále 
rozšiřovat a  budou přibývat dal-
ší a  další kanály, taktéž se bude 
rozšiřovat i počet kanálů ve vyso-
kém rozlišení tzv. HDTV. V síti na-
dále zůstává i  analogový signál, 
který lze využít na starší televizo-
ry, většinou druhé TV v  domác-
nosti. Analogová nabídka se již 
dále rozvíjet nebude a postupně, 
v několika dalších letech se bude 
postupně vypínat v  závislosti 
na využití našimi zákazníky. 
Formát DVBC, používaný v kabe-
lových sítích, je standardizován 
a přijímač DVBC je obsažen v na-
prosté většině nových televizních 
přijímačů, což umožňuje ovládat 
vše jedním dálkovým ovladačem. 
Z  toho jednoznačně vyplývá, že 
kabelová televize po  kabelu je 
v  současné době nejlepší řešení 
pro budoucí období. 

IPTV je nový způsob šíření TV 
signálu, který umožňuje další 
služby k  sledování TV, jako na-
příklad PAUSE, nahrávání všech 
programů, atd. IPTV lze sledovat 
buď na  klasických počítačích, 
tabletech nebo smartfonech.  
Pro sledování IPTV na  klasické 
televizi je potřeba opět speciální 
Set top box, který funguje pouze 
v síti daného operátora a nelze jej 
použít nikde jinde. 
Vzhledem k tomu, že technologie 
IPTV byla na  český trh uvedena 
teprve nedávno, nemá mnoho 
provozovatelů tohoto systému 
vyřešeny licenční podmínky 
a může lehce dojít k odpojení ta-
kového signálu.
Z  tohoto pohledu se jeví posky-
tování televizního signálu po ka-
belové televizi jako jednoznačně 
nejlepší řešení, a to jak v součas-
nosti, tak i do budoucna. 

Marius Marcolla

Obchodní ředitel 

společnosti  Nej TV a.s.

Nebankovní hotovostní 
i bezhotovostní půjčky

zaměstnancům, OSVČ, ženám na mateřské dovolené i důchodcům, 
bydlícím ve Vamberku, Potštejně a blízkém okolí.

V případě zájmu volejte obchodního zástupce 731 658 002.

CHYSTANÉ ZMĚNY V PŘÍJMU PROGRAMŮ, 
O KTERÝCH MOŽNÁ VŮBEC NEVÍTE
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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

Rozpis mistrovských utkání 
FO TJ Baník Vamberk – jaro 2015
(„A“ mužstvo, „B“ mužstvo, Dorost, Starší žáci.)

„A“ so 21. 3. 2015 15.00 h. Deštné - Vamberk
Dor. ne 22. 3. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - TJ Rudník 
SŽ volno

„A“ so 28. 3. 2015 15.00 h. Vamberk - Borohrádek
Dor. volno
SŽ so 28. 3. 2015 13.00 h. Úpice/Rtyně - Vamb./Doudl. hř. Úpice

Dor. čt 2. 4. 2015 16.30 h. Kosičky  -  Vamb./Doudl. 
SŽ čt 2. 4. 2015 13.45 h. Babí  -  Vamb./Doudl.

„A“ ne 5. 4. 2015 16.00 h. Jaroměř „B“ - Vamberk hř. č. 2 tráva
Dor. ne 5. 4. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - Skřivany stad. Vamberk SŽ
 so 4. 4. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. - Č. Meziříčí stad. Vamberk

„A“ so 11. 4. 2015 16.30 h. Vamberk - Lípa n. O.
Dor. ne  12. 4. 2015 16.30 h. Stěžery  -  Vamb./Doudl.
SŽ ne  12. 4. 2015 14.15 h. N.Paka/S.Paka - Vamb./Doudl. hř. č. 1 tráva 

„A“ so 18. 4. 2015 17.00 h. Předměřice - Vamberk
„B“ ne 19. 4. 2015 15.00 h. Roveň - Vamberk
Dor. ne 19. 4. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - RSCM Rozkoš stad. Vamberk
SŽ so 18. 4. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. - Třebechovice stad. Vamberk

„A“ so 25. 4. 2015 17.00 h. Smiřice - Vamberk
„B“ so 25. 4. 2015 17.00 h. Vamberk - České Meziříčí „B“
Dor. so 25. 4. 2015 14.30 h. Hostinné - Vamb./Doudl.  
SŽ so 25. 4. 2015 12.30 h. Hostinné - Vamb./Doudl.   

 „A“ so 2. 5. 2015 17.00 h. Zdelov - Vamberk 
„B“ so 2. 5. 2015 17.00 h. Slatina - Vamberk
Dor. ne 3. 5. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - Kosičky stad. Vamberk
SŽ so 2. 5. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. - SK Babí stad. Vamberk

„A“ so 9. 5. 2015 17.00 h. Vamberk - Deštné
„B“ so 9. 5. 2015 14.00 h. Vamberk - SK Dobré
Dor. so 9. 5. 2015 14.00 h. Rudník - Vamb./Doudl. 
SŽ volno   

„A“ ne 17. 5. 2015 17.00 h. Borohrádek - Vamberk
„B“ so 16. 5. 2015 17.00 h. Domašín - Vamberk
Dor. volno
SŽ so 16. 5. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. - Úpice/Rtyně stad. Vamberk

„A“ so 23. 5. 2015 17.00 h. Vamberk - Jaroměř „B“
„B“ so 23. 5. 2015 14.00 h. Vamberk - Doudleby n. O. „B“
Dor. so 23. 5. 2015 10.00 h. Skřivany - Vamb./Doudl.
SŽ ne 24. 5. 2015 10.00 h. České Meziříčí - Vamb./Doudl.

„A“ so 30. 5. 2015 17.00 h. Lípa n. O. - Vamberk
„B“ so 30. 5. 2015 17.00 h. Albrechtice n. O. „B“ - Vamberk
Dor. ne 31. 5. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - Stěžery stad. Vamberk
SŽ so 30. 5. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. - N.Paka/S.Paka stad. Vamberk

„A“ st 3. 6. 2015 17.30 h. Vamberk - Zdelov

„A“ so 6. 6. 2015 17.00 h. Vamberk - Předměřice
„B“ so 6. 6. 2015 10.00 h. Dobruška „C“ - Vamberk
Dor. so 6. 6. 2015 14.45 h. RSCM Rozkoš - Vamb./Doudl. hř. Č. Skalice
SŽ so 6. 6. 2015 15.00 h. Třebechovice - Vamb./Doudl.
„A“ so 13. 6. 2015 17.00 h. Vamberk - Smiřice
„B“ so 13. 6. 2015 12.00 h. Vamberk - Křovice
Dor. ne 14. 6. 2015 13.00 h. Vamb./Doudl. - Hostinné stad. Vamberk
SŽ so 13. 6. 2015 14.00 h. Vamb./Doudl. - Hostinné stad. Vamberk

St. Barvínek FO TJ Baník Vamberk
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DUBÍ - Před více jak rokem jsme Na-
tálku navštívili poprvé a v té době je-
denáctiletá slečna teprve startovala 
svoji kariéru nadějné tenistky. O  je-
jím talentu se vědělo a bylo jen otáz-
kou času, kdy se posune ve  svém 
vývoji o další krok dopředu.
„Oslovil nás s nabídkou TK Agrofert 
Prostějov, aby tam Natálka zača-
la trénovat. To bylo na  konci roku 
2013,“ říká o  námluvách se špičko-
vým klubem, který vychoval taková 
esa jako Tomáš Berdych nebo Petra 
Kvitová a další, otec Natálky Jaroslav.
Je to stejné, jako by malého fotba-
listu oslovila Sparta nebo Plzeň, top 
týmy v Česku.
Natálka začínala s  tenisem v  Žam-
berku, a  jelikož své vrstevnice pře-
vyšovala, dala se taková nabídka 
očekávat.
„Od ledna 2014 jsme začali do Pros-
tějova dojíždět jednou za tři neděle 
nebo jednou za  čtrnáct dní, podle 
toho, jak se nám z Prostějova ozvali,“ 
přibližuje první kontakty s Prostějo-
vem Jindra.
Pod vedením profesionálních tre-
nérů se Natálka zlepšuje každým 
tréninkem a  odehraným turnajem. 
V  kategorii mladších žákyň U12 
skončila za  rok 2014 čtvrtá v  žeb-
říčku České republiky, když stále 
hájila barvy žambereckého klubu. 
Na  základě tohoto umístění přišel 
prostějovský klub s  nabídkou roční 
smlouvy.
„Smlouvu jsme podepsali v  říjnu 
2014 a  společně s  Natálkou přišla 
do klubu také holčina z Brna, jež byla 
v  žebříčku před ní. Máme zařízený 
střídavý start, proto Natálka může 
nastupovat také za Žamberk,“ upřes-
ňuje otec.
V  Prostějově nastupuje v  kategorii 
mladších žákyň, ale v  Žamberku již 
o kategorii i dvě výše – za starší žáky-
ně a dorost. V Prostějově na Natálku 
čekají pestřejší tréninky a větší dril.
„Určitě nechci hanět trenéry v Žam-
berku, děkuji jim, jak Natálku připra-
vili, ale je logické, že v Prostějově je 
vše profesionálnější a na vyšší úrov-
ni, přece jenom je to klub, který vy-
chovává hvězdy světového tenisu. 
Na trenéry v Žamberku však nedám 
dopustit. Trenéři Prostějova a  Žam-
berku mezi sebou intenzivně komu-
nikují,“ dodává Jindra.
A  jakých výsledků dosáhla Natálka 
od  naší poslední návštěvy? Má se 
čím pochlubit!
O  čtvrtém místě v  žebříčku kate-
gorie U12 za  rok 2014 jsme se už 

zmínili. Za celý rok odehrála Natálka 
17 turnajů, 5 jich vyhrála, 6x byla 
ve  fi nále, 2x v  semifi nále. Všechny 
turnaje se hrály u nás, ale otec Na-
tálky začíná pošilhávat i  po  těch 
zahraničních.
„Chtěli bychom zkusit turnaje na Slo-
vensku, Chorvatsku nebo někde v ji-

ných okolních státech. Už jsem si na-
šel něco na internetu,“ přiznává otec 
Natálky. Nevýhodou je, že veškeré 
fi nanční náklady jdou za rodinou, ale 
na  druhou stranu se tato investice 
může brát jako vklad do budoucnos-
ti v kariéře Natálky.
Říjnovým přestupem do  Prostějo-
va se změnil koloběh celé rodiny. 
Na  tréninky dojíždí Natálka každou 
středu, což znamená nápor na  čas 
nejen pro ni, ale i pro rodiče.
„Občas je to mazec, po  noční sed-
nu do auta a jedeme do Prostějova. 
Naštěstí se tam můžu vyspat, když 
je Natálka na tréninku,“ říká s úsmě-
vem Jindra. Plusem přestupu do top 
klubu je, že mladé tenistce zajistil 
výbavu, zdarma rakety a se značnou 
slevou oblečení a  příspěvek na  do-
pravu. Navíc má zdarma ubytování 
a celodenní stravu.
A jak vypadá takový tréninkový den 
v Prostějově?
„Ráno trénink, pak fyzioterapeut, 
oběd, odpoledne další trénink a ve-
čer rekondiční cvičení. Za  ten den 
toho do Natálky dostanou opravdu 

hodně. A  samozřejmě už to není 
jen hraní, ale občas trenér zvýší hlas 
a  dceři vynadá třeba za  špatně za-
hraný míček. Natálka to bere, proto-
že ví, že ji chtějí něco naučit,“ popisu-
je otec tréninkový den.
Časovou náročnost tréninků a  zá-
pasů přibližuje sama Natálka: „Jen 
v pondělí mám volno, jinak v úterý 
Žamberk, středa Prostějov, čtvrtek – 
pátek Žamberk a o víkendu turnaje.“
Výhodou pro ni je, že ve  škole má 

jedničky a  její vedení jí tak vychází 
maximálně vstříc při uvolňování, 
za což je vděčná ona, ale i rodiče.
V  Prostějově se může učit od  dnes 
už světových hráčů, které si prostě-
jovský klub vypiplal od útlého věku, 
stejně jako to zkouší u Natálky.
„Viděla jsme se a vyfotila s Tomášem 
Berdychem a  Petrou Kvitovou. To-
máš byl super, i když byl po tréninku 
a zpocený, byl velmi ochotný. Petra 
naopak moc nadšená nebyla, asi 
momentálně neměla náladu. Jed-
nou jsem trénovala po Lucce Šafářo-
vé,“ říká nadšeně o kontaktu s hvěz-
dami Natálka.
Ta využívá volného času mezi trénin-
ky k dohnání školy. Od paní učitelky 
má individuální plán, ale pokud by 
měla do Prostějova dojíždět 2x týd-
ně, bylo by to už náročnější.
„Uvažujeme o  tom, ale vše záleží, 
jak se po roce vyhodnotí výkonnost 
Natálky. Pokud bude zájem, nebrá-
nili bychom se dvěma tréninkům 
v  týdnu. O  přemístění celé rodiny 
nebo jen Natálky do Prostějova však 
neuvažuje. Oni stejně chtějí děti až 

od  15 let, aby se tam přestěhovali 
a  trénovali tam celý týden. Máme 
ještě tři roky čas,“ objasňuje Jindra.
Natálka se zúčastnila juniorského 
Fed cupu U12, kdy družstvo tvoří 
tři nejlepší hráčky z Hradecka a Par-
dubicka a  utkávají se s  hráčkami 
ostatních krajů. Raritou bylo, že toho 
posledního se v jednom týmu sešly 
kromě Natálky další dvě hráčky Žam-
berka. Třetí místo bylo úspěchem 
pro všechny.
Dalšího úspěchu dosáhla na  ledno-
vém mistrovství republiky na  praž-
ské Spartě, odkud si odvezla pohár 
za 3. místo. Natálka nestačila v semi-
fi nále na  první nasazenou a  celko-
vou vítězku Nováčkovou.
Velký úspěch a  další krok ve  svém 
vývoji udělala, když se stala člen-
kou reprezentace ČR a zúčastnila se 
kvalifi kace ME v  Rakovníku, týden 
po úspěchu na mistrovství republiky.
Se spoluhráčkami kvalifi kaci zvládly 
a vybojovaly postup na ME do 12 let, 
když celou kvalifi kační skupinu vy-
hrály. Na úvod porazily Kypr 3:0, pak 
následovala výhra nad Rumunskem 
2:1 a stejným výsledkem skončil i zá-
pas o první místo s Maďarskem.
Tímto vítězstvím se reprezentace 
kvalifi kovala na  závěrečné mistrov-
ství Evropy 14. února v  anglickém 
Sunderlandu. Do Anglie Natálka od-
létá už zítra (11. února) a Rychnovsko 
tak bude mít své zastoupení na pres-
tižní evropské akci. Na tenistky čekají 
soupeřky z  Anglie, Ukrajiny, Ruska, 
Maďarska, Itálie, Francie a Běloruska.
Budeme Natálce držet palce a o vý-
sledku reprezentace vás budeme 
samozřejmě informovat.
Možná, že se za pár let budeme moci 
pochlubit dalším sportovcem, kte-
rý bude šířit slávu Rychnovska, ale 
i České republiky, ve světě.
První krůčky ke  splnění snu už Na-
tálie dělá a nikde není psáno, že se 
za pár let na kurtu nepotká se svou 
oblíbenou tenistkou Kanaďankou 
Eugenií Bouchardovou a ve smíšené 
čtyřhře se svým vzorem Srbem No-
vakem Djokovičem.
„Chtěla bych si jednou zahrát něja-
ký Grand Slam,“ neskrývá svůj sen 
Natálka.
A jak se zpívá v písničce Cesta skupi-
ny Kryštof a Tomáše Kluse: „Tou ces-
tou, tím směrem, prý bych se dávno 
měl dát…“
A  Natálka se už tím směrem dala, 
takže hodně štěstí, trpělivosti a drží-
me palce!

Převzato z  http://www.orlickytyde-
nik.cz/natalie-jindrova-jede-na-me-
-do-anglie/

Martin Šnajdr

Natálie Jindrová jede na ME do Anglie
O tom, že se na Rychnovsku rodí mnoho talentů, není pochyb. Další 

z řady sportovních nadějí je dvanáctiletá tenistka Natálie Jindrová 

z Dubí u Lupenice, která je členkou mládežnické reprezentace a zít-

ra (11. února) s ní odlétá na ME do Anglie. 
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VOLEJBALOVÝ ÚSPĚCH !

Ve dvoudenním turnaji družstvo postupně porazilo:

7.2. 11:30    Vamberk - BVC Chodov 2:1 (18,-23,10)
7.2. 13:00    Tábor A - Vamberk 0:2 (-17,-21)
7.2. 16:00    Klatovy - Vamberk 0:2 (-18,-13)
7.2. 17:30    TJ Spartak Polička - Vamberk 0:2 (-13,-18)
8.2. 09:00    Vamberk - TJ Nový Jičín 2:0 (22,17)
8.2. 10:30    Vamberk - Mikulova Praha 2:1 (-21,11,13)
8.2. 13:30    Hradec Králové - Vamberk 1:2 (-23,22,-10)

Tabulka turnaje:

družstvo utkání V3 V2 P1 P0    sety míče body

TJ Baník Vamberk 7 4 3 0 0 14:3 386:299 18
BVC Chodov 7 4 2 1 0 13:4 381:320 17
SK Volejbal Klatovy 7 4 1 1 1 11:5 349:279 15
SKŠ ZŠ Mikulova Praha 7 2 1 3 1 9:9 345:337 11
TJ Nový Jičín 7 1 3 1 2 9:9 341:364 10
TJ Slavia Hradec Králové 7 1 1 3 2 7:11 364:353 8
TJ Spartak Polička 7 1 0 1 5 3:12 261:352 4
Volejbal Tábor A 7 0 0 1 6 1:14 235:358 1

Družstvo starších žákyň Baníku VAMBERK /Réma RYCHNOV vybojovalo v Českém poháru starších žá-

kyň dlouho nevídaný výsledek, když bez jediné porážky a se ztrátou pouhých tří setů ze sedmi utkání 

obsadily 1.místo ve skupině! Turnaj se uskutečnil o víkendu 7.- 8.února v Klatovech.

Družstvo nadějných volejbalistek tvoří hráčky Ba-
níku Vamberk trenéra Pavla Břízy - Myšákovy Eliška 
a Anežka, Prokešová Lucie a Aneta Mazurová. Druhou 

polovinu družstva tvoří hráčky Rémy Rychnov trenéra 
Luďka Rupricha - Marková Nikola, Frintová Veronika 
a Lucie Váňová a Lucie Rýdlová.

Vedení obou klubů gratuluje hráčkám ke  skvělému 
vítězství a hlavně k předvedené hře s příkladnou bo-
jovností. Oporami družstva byly především kapitánka 
Nikola Marková, nahrávačka Eliška Myšáková a  nej-
větší bojovnice Lucie Rýdlová. Takto sestavené druž-

stvo by chtělo pro rychnovský region pro příští volej-
balovou sezonu vybojovat v  kvalifi kaci soutěž Ligu 
kadetek. Přejeme hodně štěstí v  kvalifi kaci a  hodně 
volejbalových úspěchů.
Vedení družstva.           Luděk RUPRICH, Pavel BŘÍZA

Dlouho očekávané termíny 
závodů v  Žambereckém kotli 
jsou konečně tady. Pro tento 
rok organizátoři připravili více 
akcí, více tratí a  hlavně větší 
zábavu pro všechny. Letošní 
sezóna odstartuje již 2. května 
2015 v  Žambereckém kotli, 
dále se pak s námi v průběhu 
roku můžete vydat do  Nové 
Paky nebo zažít něco nového, 
tak jako naši jezdci. Poprvé 
se připravuje závod i  na  dru-
hé evropské trati v  České re-
publice, a to v Přerově. Mohu 
vám zaručit, že o zábavu bude 
vždy postaráno. Vydejte se 
tedy s námi na autokros. 

Veronika Dušková

Sportovec  
Vamberka 
2014
V  pátek 23. ledna proběh-

lo na  sportovním plese 

ve Vamberku slavnostní vy-

hlášení ankety SPORTOVEC 

VAMBERKA za rok 2014. An-

ketu vyhlásili členové spor-

tovní komise Mgr.  Martin 

Vrkoslav, Jan Souček a Karel 

Rykala. Vyhlášení se zúčast-

nili téměř všichni ocenění 

sportovci, nejvíce ovací ale 

sklidil nový MISTR EVROPY, 

orientační běžec Daniel Van-

das, který obdržel od  rady 

města Vamberka fi nanční 

prémii ve výši 5.000,- Kč.

Výsledky ankety:

Cena FAIR PLAY

Markéta Vandasová

Úspěšný sportující veterán

Jan Podolka (stolní tenis)

Družstvo roku 

štafeta žen (orientační běh)

Trenér roku 

Marcel Olšavský (kopaná)

Úspěšný sportovec (rodák) 

Daniel Vandas (orientační běh)

Sportovec Vamberka 

Libor Netopil (orientační běh)

Talent roku 

1. místo Adam Bušák (karate)

2. místo Anička Svobodová 
(basketbal)

3. místo Michael Ptáček 
(kopaná)

Za  členy sportovní komise 
bych chtěl pogratulovat vy-
hlášeným sportovcům a  po-
přát všem sportovcům hodně 
zdraví a  mnoho sportovních 
úspěchů.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, kteří se sna-
ží podporovat sport ve  Vam-
berku.
Město Vamberk, CLIMTECH, 
DENT life, SOKOL kuchyně, 
EKOPART, VASPO, SOKOL inte-
riéry, ESAB a další.

Za  sportovní komisi města 
Vamberk                Karel Rykala

Autokros v roce 2015
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Svaz lyžařů České republiky - Odborný sportovní úsek základního lyžování 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  
Název akce: Veřejný závod ve Zdobnici 
Kraj: KHK   Klub: Ski klub Kostelec nad Orlicí   Termín: Zdobnice 14.2.2015   
Kategorie: Mladší žákyně   Disciplina: OSL  

Poř. St.č. Jméno Nar. Klub Čas  

     1.kolo 2.kolo Celkem
1. 9 Burdová Anna 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:46,50 00:44,70 01:31,20
2. 6 Chaloupková Petra 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:47,70 00:49,90 01:37,60
3. 3 Vrbová Evelína 2006 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:49,20 00:49,90 01:39,10
4. 2 Hofmanová Evelína 2006 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:53,30 00:52,70 01:46,00
5. 4 Kučerová Nikola 2006 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:59,20 00:51,10 01:50,30
6. 8 Zakouřilová Jessika 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 00:58,40 00:54,80 01:53,20
7. 1 Filipová Johana 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 01:00,60 01:00,80 02:01,40
8. 10 Jarešová Natálie 2006 Ski klub Kostelec nad Orlicí 01:23,00 01:03,00 02:26,00
9. 5 Hajnová Aneta 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 01:11,10 01:19,20 02:30,30
10. 7 Dušková Nikola 2005 Ski klub Kostelec nad Orlicí 01:07,20 02:32,90 03:40,10

Stolní tenis
Sokol Chlumec n. C. „A“ - Baník Vamberk „A“ 2 : 10

V  sobotu 14. 2. 2015 zajíždělo A-mužstvo k  důležitému utkání KP1 
do Chlumce nad Cidlinou, kde se utkalo s domácím Sokolem. Po solid-
ním výkonu všech našich hráčů se podařilo celkem přesvědčivě zvítězit.
Body: J. Jakubec 3; M. Vrkoslav 3; M. Valášek 2; J. Podolka 1; čtyřhra Ja-
kubec, Vrkoslav

Krajská soutěž 1. třídy

Tabulka:

1. Baník Rtyně v Podkrk. B 18 15 1 2 167:85 49
2. DTJ-Slavia Hradec Králové D 18 14 2 2 172:97 48
3. TJ Dvůr Králové n.L. B 18 13 2 3 164:90 46
4. TTC Nové Město n.M. A 18 10 2 6 154:123 40
5. TJ Jičín B 18 9 1 8 127:144 37
6. Baník Vamberk A 18 7 1 10 128:142 33
7. TTC KB Vrchlabí B 18 5 4 9 137:154 32
8. Sokol Libchyně A 18 4 6 8 129:153 32
9. Sokol Valdice A 18 4 6 8 134:160 32
10. Sokol 2 Hradec Králové E 18 4 5 9 136:151 31
11. Jiskra Jaroměř A 18 5 0 13 100:164 28
12. Sokol Chlumec n.C. A 18 3 0 15 83:168 24

K dalším utkáním zajíždí A-mužstvo do Jičína a do Valdic. 
A poslední 2 utkání sezóny hraje doma v sobotu 7. 3. 2015 proti DTJ-Sla-
via Hradec Králové a proti Sokolu 2 Hradec Králové. Hraje se ve sportovní 
hale ve Vamberku od  9.00 hodin resp. od  14:30 hodin. Na  tato utkání 
jsou příznivci ping-pongu srdečně zváni. Vstupné zdarma.

J. Podolka, předseda oddílu ST

V anketě byli oceněni jak jednotlivci, 
tak kolektivy všech věkových kate-
gorií, trenéři a  cvičitelé. Cenu pře-
vzali také pořadatelé akce a starosta. 
Slavnostní večer, který moderoval 
Radek Šilhan, nabídl rovněž boha-
tý doprovodný kulturní program. 
Na  pódiu se představily zpěvačky 
Kamila Nývltová, Gabriela Goldová 
a Eva Matějovská. Diváci zhlédli rov-
něž break danceové vystoupení sku-
piny JAM RK CREW. 
Sportovní osobností okresu byla 
vyhlášená skibobová legenda Irena 
Francová-Dohnálková.
Ani sportovci z  Vamberka se v  této 
anketě neztratili. V kategorii veteránů 

nad 40 let se na 2. místě umístila Jana 
Smutná a  na  5. místě Libor Netopil 
(oba členové oddílu orientačního 
běhu). Cenu Fair play získala Markéta 
Vandasová, za to, že v průběhu „své-
ho“ závodu v  orientačním běhu po-
skytla pomoc mnoha dalším závod-
níkům, které napadl roj sršňů. Cenu 
pro starostu si odnesl bývalý starosta 
Vamberka pan Ing. Jiří Mazúch. 
Oceněným gratulujeme a  všem na-
šim sportovcům přejeme hlavně 
hodně zdraví. Doufáme, že rok 2015 
bude na výsledky stejně tak bohatý, 
jako ten rok předchozí. I když se říká 
– není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se.                                                             MV

Nejúspěšnější sportovec 
Rychnovska za rok 2014
Vyhlášení výsledků této ankety se uskutečnilo na slavnostním galaveče-

ru ve velkém sále rychnovského Pelclova divadla v pátek 30. ledna 2015. 

Za naše město se akce zúčastnil starosta města pan Rudolf Futter a před-

seda sportovní komise Martin Vrkoslav.Výuka lyžování probíhala v  šesti 
celodenních lekcích, během kte-
rých se děti učily základním prv-
kům a  zdokonalovaly své lyžař-
ské dovednosti. Letos se výcviku 
zúčastnilo přes 80 dětí, z toho 12 
ve věku od 4 do 6 let. Některé děti 
se rády vracejí a  účastní se tak 
další lyžařské školy i  v  následují-
cích ročnících, což nás velice těší. 
Na závěr výcviku byly na sobotu 
14. února připraveny pro všechny 
účastníky lyžařské školy tradiční 
závody ve  sjezdovém lyžování. 
V  neděli 15. února pak proběhl 
karneval na lyžích, který je určen 

i široké veřejnosti. Tyto dva dny si 
všichni moc užili. 
Tímto bych ráda poděkovala 
všem zúčastněným, rodičům, 
a  hlavně instruktorům a  pomoc-
níkům, bez kterých by nebylo 
možné lyžařskou školu realizovat. 

Zvláštní poděkování si zaslouží 
také: Elektra Janeček a  Hračkář-
ství BAHA. 
Už teď se všichni těšíme na další 
lyžařské naděje v příštím roce. 

Za Ski-klub Kostelec nad Orlicí 
Kiezlerová Michala

Ski-klub Kostelec nad Orlicí
Dne 10. ledna letošního roku zahájil Ski-klub Kostelec nad Orlicí 

výuku již 40. ročníku lyžařské školy. Je pravda, že počasí nám prv-

ní víkend moc nepřálo a sněhové podmínky nebyly dobré, ale vše 

nám vynahradilo o dalších víkendech, kdy sněhová nadílka byla 

bohatá, a mohli jsme si užívat krásného přírodního sněhu. 



25. října 1885, na  první valné hro-
madě byly schváleny stanovy a čin-
nost Sokola ve  Vamberku mohla 
začít. Finanční prostředky na nákup 
nářadí byly získány z  darů a  sbí-
rek občanů. Již 3. listopadu 1885 
proběhlo v  propůjčené tělocvičně 
„Na  hradě“ první cvičení. Nejprve 
se sportování věnovali pouze muži, 
v roce 1905 se zapojily ženy a roku 
1912 i děti. V roce 1948 byla aktivní 

činnost Sokola přerušena a  obno-
vena byla až po roce 1990 zásluhou 
bývalých členů výboru.
Jak vypadá současná činnost jed-
notlivých oddílů? S  jejich náplní 
se můžete seznámit na  sokolské 
akademii, která se koná v  úterý 
31.3.2015 v 17.00 hod. v MK Soko-
lovna. 
Všichni jste srdečně zváni.

Výbor TJ Sokol Vamberk

130. výročí založení TJ Sokol Vamberk
V roce 1862 byl založen Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem 

Sokol jako takový. 
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