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VVáážžeenníí aa mmmiilllííí 
ssppooolluuooobbččaaannnééé,,
vváážžžíímm ssiii tttooohhooo,,, žžeee mmmooohhuuu  
VVVáámmm vvšššeeemmm,,,  jjjaaakkkooo ssstttaaarrroooss-
tttaa  mmměěěsssttaa,,,  pppooppřřřáááttt vvv ppprrrááá--
vvěěě zzaaaččíínnaaajjjííícccííímmm rrrooccee 
222001155 pppeevvvnnnééé zzzdddrrraaavvvííí,,, rrrooo---
dddiiinnnnnooouuu iii  pprrraaacccooovvvnnnííí pppooo---
hhhoooddduuu aa  ccceellkkooovvvooouuu sssppooo--
kkkooojjjeeennnooosssttt..  PPPřřřeeejjjiii VVVááámmm,,, aaaťťť 
ssseee VVVááámmm vvv nnnaaašššeeemmm mmměěěssstttěěě 
dddooobbbřřřeee  ppprraaaccuuujjjee,,, hhheeezzkkkyyy  
bbbyydddlllííí aaa  žžžiiijjjeee...  TTToootttooo vvvšššeee 
ssseee vvvšššaaakkk nnneeessstttaaannneee sssaammooo 
ooo sssooobbběě..  MMMuuusssííímmmee ssseee ooo  tttooo, 
pppoookkkuuuddd mmooožžžnnnooo vvvšššiiiccchhhnnii,,,   
pppřřřiiičččiiinnniiittt.. VVVěěřřřííímmm,, žžžeee sssppooo--
llluuu sss VVVáámmiii  ssseee kkkaaažžždddooodddeenn-
nníí sstttaaarrrooossttííí iii ooo mmmaaalllééé vvvěěěccciii 
dddooobbbeeerrreeemmmeee vviidddiiittteeelllnnnýýýccchhh 
vvvýýýssslleedddkkkůůů.. MMyy iii  nnnáááššš 
VVVaammmbbbeeerrrkkk sssiii tttooo zzzaaassslllooouuu-
žžžííímmmeee..
RRRuuudddoolllfff FFFuuuttttteeerrr -- sstttaaarrrooosstttaaa  
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Z vánočních koncertů ve Vamberku

VÁCLAV NECKÁŘ 

UNI BIG BAND

CARMINA
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 1. za-

sedání dne 19. listopadu 2014 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 100.
2)  Rozhodla o  organizačních záleži-

tostech: 
 a) jednání RM budou probíhat 

ve čtrnáctidenních intervalech, jed-
nacím dnem bude středa od 16.00 h. 

 b) rozdělení oblastí, za něž budou 
jednotliví členové RM zodpovídat 
– Mgr.  Jan Rejzl – legislativa, kul-
tura, Ing. Aleš Fišer – fi nance, Karel 
Bačina – investiční akce, Stanislav 
Vimer – školství a sociální oblast.

 c) na budovách města budou vyvě-
šeny ve dnech státních svátků a dále 
na  doporučení nadřízených orgánů 
nebo rozhodnutí RM vlajky ČR a EU. 

3)  Rozhodla v  záměru připravované 
výstavby rodinných domků v  lo-
kalitě Bačinka zadat zpracovateli 
změnu dělení pozemku, a to z par-
cel pro dvojdomky na  parcely pro 
jednotlivé domky.

4)  Schválila ve své kompetenci změny 
rozpočtu č. 21/2014.

5)  Zřídila jako svůj poradní orgán ko-
mise, jmenovala jejich předsedy 
a uložila předsedům předložit návrh 
na členy jejich komisí: Komise život-
ního prostředí – Jiří Klekar, Komise 
dopravní – Josef Martinec, Komise 
sportovní – Mgr. Martin Vrkoslav.

6)  Rozhodla, že obřadním dnem bude 
sobota od  8.00 hodin do  20.00 ho-
din. Oddávajícími budou starosta, 
místostarosta, radní a členové zastu-
pitelstva. Oddávacím místem bude 
obřadní síň MěÚ Vamberk. Výjimky 
v  místě a  čase budou zpoplatněny 
správním poplatkem 1.000,- Kč.

7)  Schválila metodiku pro odměňová-
ní členů JSDH Vamberk.

8)  Schválila jednací řád RM Vamberk.
9)  Rozhodla zachovat SPOZ a  dopo-

ručila zastupitelstvu schválit částku 
73.000,- Kč na činnost v roce 2015.

10) Schválila, aby Rudolf Futter - sta-
rosta města, zastupoval zřizovatele 
v Radě ZŠ Vamberk.

11)  Schválila směrnici Zajištění fi nanč-
ní kontroly.

12)  Schválila zveřejnění záměru prodeje:
      a) nové pozemkové parcely č. 95/8 

v k. ú. Merklovice,
      b) stavebních parcel č. st. 295/3 

a 296, obě v k. ú. Vamberk,
 c) pozemkových parcel č. 516/8 

a 516/5, obě v k.ú. Vamberk.
13) V působnosti valné hromady:
 a) společnosti VAMBEKON, s. r. o. 

rozhodla o  odvolání Ing.  Jiřího 
Mazúcha z  funkce jednatele spo-
lečnosti k  datu 30.11.2014 a  jme-
novala k  datu 1.12.2014 jednate-
lem Ing. Václava Krska,

 b) společnosti Vamberecká voda 
s.r.o.  rozhodla o  odvolání Ing.  Ji-
řího Mazúcha z  funkce jednatele 
společnosti k datu 30.11.2014,

 c) uložila starostovi spolu 
s JUDr. Tuzarem uvést společenské 
smlouvy obou společností do sou-
ladu s právními předpisy.

14)  Projednala příkaz starosty k zajiště-
ní provedení inventarizace veške-
rého majetku, zásob, pohledávek, 
závazků a rozvahových účtů za rok 
2014 v účetní jednotce Město Vam-
berk a  schválila složení inventari-
začních komisí.   

15)  Jmenovala komisi pro hodnoce-
ní nabídek na  akci „Svoz odpadu 
ve  Vamberku“ ve  složení: Rudolf 
Futter, Stanislav Vimer, Ing.  Václav 
Krsek, Zuzana Rousková, Ing.  Josef 
Šlechta. 

16)  Uložila vedoucí odboru SMRM 
jednat s  konkurzním správcem 
ohledně nemovitosti manželů Puš-
kových, Vamberk č.p. xxx.

17)  Rozhodla na základě žádosti přispět 
na  koncert skupiny GEMMA, kona-
né 7.12.2014 v  kostele sv. Prokopa 
ve Vamberk částkou 3.000,- Kč.

18)  Schválila podání žádosti na  SFŽP 
v Praze na snížení meziročního nárůs-                                                                                                
tu stočného, uvedeného ve fi nanční 
analýze k  projektové dokumentaci 
„Výstavba kanalizačního sběrače 
Merklovice“, a to z 5 % na 2 %.

19)  Schválila Operační plán zimní údrž-
by místních komunikací a  chodní-
ků ve Vamberku v  zimním období 
2014 – 2015.

Rada města Vamberk se na  svém 2. 

zasedání dne 3. prosince 2014 usnesla:

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

ke Smlouvě o podmínkách odběru 
povrchové vody z  vodního toku 
číslo: SMPV120039 uzavřené dne 
20.12.2012 a pověřila starostu jeho 
podpisem. 

3)  Projednala otevřený dopis samo-
správy SVJ 854-855 včetně stano-
visek ředitele Vambekonu, s.r.o., ve-
doucího SÚŘ a pracovnice odboru 
SMRM a  rozhodla svolat společné 
jednání zástupců SVJ s  ředitelem 
Vambekonu, s.r.o. a  odpovědnými 
pracovníky MěÚ (SÚŘ, SMRM).

4)   Schválila ve své kompetenci změny 
rozpočtu č. 22/2014.

5)  Jmenovala na návrh předsedů čle-
ny komisí: 

 a) Komise životního prostředí – Mi-
roslav Berger, Oldřich Krsek, Ladislav 
Šembera, Ing. Václav Krsek, Zdeněk 
Vavroušek, Zuzana Rousková. 

 b) Komise dopravní – Jaroslav Šmí-
da, Jiří Katzer, Jiří Pavlišta, Ing. Vác-
lav Krsek, Zdeněk Vavroušek, 
Mgr. Radek Freivald. 

 c) Komise sportovní – RNDr.  Pa-
vel Chocholouš, Karel Rykala, Jan 
Souček, Jana Vrkoslavová.   

6)  Schválila ukončení nájemního po-
měru paní Jitky Haferové k  byto-
vé jednotce č. xxxx v  domě xxxxx 
ve  Vamberku ke  dni 4.12.2014 
a schválila nový pronájem téhož bytu 
panu Pavlu Haferovi od 5.12.2014.

7)  Schválila zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě pro 
oprávněného ČEZ Energo, a.s., IČ 
290 60 109 – oprávnění ke zřízení, 
provozování a  údržbě trafostanice 
a podzemního kabelového vedení 
a  pozemcích ve  vlastnictví měs-
ta Vamberk č. st. 1184, zastavěná 
plocha a  nádvoří, č. 155, 2333/2 
a  1047/5, všechny ostatní plocha, 
vše v k. ú.  Vamberk, podle Smlou-
vy o zřízení věcného břemene (slu-
žebnosti inženýrské sítě), v rozsahu 
GP č. 1266-99/2014, za  náhradu 
5.000,- Kč na dobu neurčitou.

8)  Rozhodla neposkytnout příspěvek 
na 15. ročník závodů psích spřežení 
– Pohár lady Brighit Magadan.

9)  Projednala žádost obyvatel domu 
č. p.  789-790 o  opravu chodníku 
a  jeho doplnění zábradlím a  po-
stoupila ji k posouzení řediteli Vam-
bekonu, s.r.o.

10)  Na základě posouzení aktivit ředitele 
ZŠ Vamberk a ředitelky MŠ Vamberk 
schválila vyplacení roční odměny 
pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ.

11)  Vzhledem k  minimálnímu zájmu 
rodičů o  provoz MŠ v  době vá-
nočních prázdnin a  na  základě 
doporučení ředitelky MŠ schváli-
la přerušení provozu MŠ v  době 
od 22.12.2014 do 2.1.2015, tj. na 6 
pracovních dnů.

12)  Schválila přijetí fi nančního daru pro 
Základní školu Vamberk, příspěv-
kovou organizaci, ve výši 2.000,- Kč 
od Ing. M. Vyčítala, a to na fi nanco-
vání výdajů školní družiny.

13)  Projednala protokol z  jednání vý-
běrové komise a  na  jeho základě 
rozhodla, že smlouva na akci „Spor-
tovní hala Vamberk – zateplení ob-
jektu“ bude uzavřena se společností 
VASPO VAMBERK, s.r.o., za  cenu 
2.990.000,- Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

14)  Na základě návrhu ředitelky Pečova-
telské služby schválila složení komise 
pro přidělování bytů v domě zvlášt-
ního určení, v kterém je poskytová-
na pečovatelská služba, ve  složení: 
Mgr.  Eva Švandrlíková, Ing.  Šárka 
Vyskočilová, Dana Frejvaldová.     

15)  Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu 
Tuzarovi:

    - k zastupování města v soudním ří-
zení, a to včetně případného řízení 
o  řádných a  mimořádných oprav-
ných prostředcích a  exekučního 
řízení proti:

 a) manželům Petře a Františku Šeb-
kovým, trvale bytem xxxxxxxxxx, 
Vamberk, o  zaplacení částky 
11.880,- Kč s příslušenstvím,

 b) paní Heleně Vizváriové, trvale 
bytem xxxxxxxxxx, Vamberk, o  za-
placení částky 9.020,- Kč s  příslu-
šenstvím, 

 c) paní Zdeňce Šprincové, bytem 
xxxxxxxxxx, Vamberk, o  zaplacení 
částky 1.928,- Kč s příslušenstvím,

 d) paní Bohuslavě Antesové, bytem 
xxxxxxxx, Vamberk, o  zaplacení 
částky ve  výši 7.836,- Kč s  příslu-
šenstvím, 

   - k  podání přihlášky pohledávky 
do  společného oddlužení manželů 
v  řízení vedeném Krajským sou-
dem v  Hradci Králové pod sp. zn. 
KSHK 45 INS 21891/2014 ve  věci 
dlužníků Kristiny Gombošové, r. č. 
xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 
517  54 Vamberk a  Jiřího Gom-
boše, r. č. xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxx, 503 63 Nepolisy, včetně 
zastupování v tomto řízení.        

16)  Rozhodla podpořit projekt Školáci 
nejen na prázdninách – omalován-
ky, a to 1/6 strany inzerátu za cenu 
6.165,- Kč bez DPH. Zdarma poskyt-
nuté výtisky budou předány ZŠ. 

17)  Rozhodla přispět částkou 1.000,- Kč 
na poslední leč MS Jahodová Hora, 
konanou 13.12.2014 v Pekle.

18)  Projednala smlouvu o  umístění 
retranslační stanice na  budově Pe-
čovatelské služby Vamberk a pově-
řila starostu jednáním o  smluvních 

podmínkách (cena, umístění, řešení 
případných stavebních úprav ob-
jektu).

19)  Pověřila dopravní komisi navrže-
ním pořadí oprav a  rekonstrukcí 
chodníků a komunikací ve městě.

      
Rada města Vamberk se na svém 3. za-

sedání dne 17. prosince 2014 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 2.
2)  Udělila plnou moc JUDr.  Milosla-

vu Tuzarovi k  zastupování města 
v  soudním řízení proti Zdeňce 
Šprincové, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Vamberk o zaplacení částky ve výši 
7.005,- Kč s  příslušenstvím, a  to 
včetně případného řízení o  řád-
ných a  mimořádných opravných 
prostředcích a exekučního řízení. 

3)  Projednala a schválila ve své kom-
petenci novou směrnici č. OS08 
Věcná břemena.

4)  Schválila ve své kompetenci změny 
rozpočtu č. 24/2014.

5)  Schválila prodloužení nájemního 
poměru na prostory vinárny v sute-
rénu Městského klubu Sokolovna, 
Tyršova 18, a  to do  31.3.2015 pro 
paní Sandru Potužníkovou za  stá-
vajících podmínek.

6)  V  působnosti valné hromady spo-
lečnosti Vamberecká voda s.r.o. 
rozhodla o  prodloužení veřejného 
vodovodu o 160 metrů a kanaliza-
ce o  25 metrů v  ulici Polská za  in-
vestiční náklad 160.000,- Kč.

7)  Schválila v  působnosti valné hro-
mady společnosti Vamberecká 
voda s.r.o. kalkulaci cen vodného 
a stočného pro rok 2015 a požadu-
je její zveřejnění ve Vambereckém 
zpravodaji.

8)  Schválila plán zasedání rady měs-
ta a  jednání zastupitelstva města 
v roce 2015.

9)  Schválila organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
zastupitelstva města č. 2 ze dne 
10.12.2014.

10)  V  působnosti valné hromady spo-
lečnosti Vamberecká voda s.r.o. 
uložila řediteli společnosti zpraco-
vat dlouhodobý vývoj ceny stočné-
ho pro lokalitu Vamberk a Doudle-
by nad Orlicí.

11)  Na základě doporučení výběrové ko-
mise rozhodla, že smlouva na  Svoz 
komunálního a  separovaného od-
padu ve  Vamberku bude uzavřena 
se společností Marius Pedersen a.s., 
za cenu 2.919.141,- Kč bez DPH a po-
věřila starostu podpisem smlouvy.

12)  Schválila poskytnutí fi nančního daru 
ve  výši 1.000,- Kč na  akci Nejúspěš-
nější sportovec Rychnovska 2014 
a  rozhodla, že vyhlašování se dne 
30.1.2015 zúčastní starosta města.

13) Rozhodla o  zrušení zpoplatnění 
za  stání na  parkovišti nad náměs-
tím od 1.1.2015 a uložila starostovi 
města zajistit pomocí městské po-
licie omezení trvalého parkování 
v prostoru náměstí.   

14)  Dle návrhu tajemníka a  na  zákla-
dě výběrového řízení jmenovala 
vedoucím odboru Stavební úřad 
Ing.  Jiřího Mazúcha, a  to na  dobu 
určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Rudolf Futter, starosta města

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města
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Vamberecká 
voda s. r. o.
Radniční 102, Vamberk

Provozní doba 
Pondělí   7,30 – 11,30
 a 12,30 – 15,00 
 (pokladna)
Úterý        7,30 – 11,30 
 a 12,30 – 15,00
Středa      7,30 – 11,30 
 a 12,30 – 17,00 
 (pokladna)
Čtvrtek     7,30 - 11,30 
 a 12,30 – 15,00
Pátek        7,30 – 12,00

Havarijní služba: 775 424 299, 
602 121 203

Vambekon, s.r.o.
Na Struhách 536, Vamberk
Tel: 494 541 587, 732 944 781

Provozní doba
Pondělí   8,00 – 11,00 
 a 13,00 – 16,00
Úterý  8,00 – 11,00
Středa  8,00 – 11,00 
 a 13,00 – 16,00
Čtvrtek 8,00 – 11,00
Pátek 8,00 – 11,00

Je třeba připomenout, že z  po-
hledu dopravního značení je celé 
náměstí zónou se zákazem stání 
a  každý řidič, který zde zaparkuje 
na dobu delší než nezbytně nutnou 
pro zastavení, se dopouští přestup-

ku. Zrušením zpoplatnění parková-
ní na parkovišti tedy město vychází 
vstříc tomu, aby co nejvíce aut 
využilo právě parkoviště, čemuž 
dosud evidentně bránil psycholo-
gický efekt spojený s  povinností 

zaplatit, a  náměstí bylo využíváno 
pouze pro krátké „zastavení“, které 
dopravní značení umožňuje.     

Tímto se tedy obracíme především 
na ty, kteří na náměstí a v jeho oko-
lí bydlí, pracují či si potřebují zaří-
dit záležitost zabírající více času, 
aby jednoznačně využívali parko-
viště nad náměstím. Parkováním 
v  souladu s  dopravním značením 
se motoristé vyhnou i  možnému 
postihu Městskou policií, která se 
bude v novém roce na dodržování 
pravidel silničního provozu na ná-
městí zvlášť zaměřovat. A  i  když 
lze předpokládat především řešení 
domluvou, v  závažných či opako-
vaných případech nelze vyloučit 
ani uložení pokuty.  

Uvedený krok je začátkem hledání 
přívětivé podoby náměstí, které 
musí plnit mnoho funkcí zároveň 
a musí sloužit co nejlépe občanům 
města. Dlouhodobé parkování 
však na náměstí vítáno není.   

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta

Využívejte, prosím, bezplatné 

parkování na parkovišti

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 2. veřejném zasedání dne 

10. prosince 2014 usneslo:

1)  Schvaluje Jednací řád Zastupitel-
stva města Vamberk.

2)  Volí paní Ivu Zakouřilovou a  pana 
Ing.  Mgr.  Martina Jandíka členy 
Kontrolního výboru.

3)  Schvaluje zápis z Finančního výbo-
ru č. 1.

4)  Schvaluje změny rozpočtu č. 23/ 
2014 podle předloženého návrhu.

5)  Schvaluje rozpočet na rok 2015 po-
dle předloženého návrhu.

6)  Převody nemovitostí:
 Schvaluje prodej:
 a) pozemkových parcel č. 2459, 

19 m2, 2460, 18 m2, 2461, 18 m2, 
2462, 18 m2, 2463, 18 m2, 2464, 
18 m2, 2465, 18 m2, 2466, 19 m2, 
2467, 19 m2, 2468, 18 m2, 2469,                                   
18 m2, 2470, 18 m2, 2471, 18 m2, 
2472, 18 m2, 2473, 18 m2 a  2474,                                                                                           
19 m2, všechny druh pozemku 
ostatní plocha, všechny v k. ú. Vam-
berk, obálkovou metodou vyšší 
nabídce, nabídková cena bude 
stanovena na  základě znaleckého 
posudku,

 b) nové pozemkové parcely č.  
95/8, druh pozemku ostatní plo-
cha, 202 m2, v  k. ú. Merklovice, 
podle GP č. 235-55/2011, za  cenu 
podle znaleckého posudku panu 
Aleši Čižinskému,

 c) pozemkových parcel č. 516/8, 
145 m2 a 516/5, 490 m2, obě druh 

pozemku trvalý travní porost, obě 
v k. ú. Vamberk, za cenu podle zna-
leckého posudku žadateli ESAB CZ, 
s. r. o., člen koncernu, IČ 024 00 626, 

 d) pozemkové parcely č. 3138, druh 
pozemku trvalý travní porost, 1255 m2, 
v k. ú. Doudleby nad Orlicí, za cenu 
podle znaleckého posudku panu 
Ing. Jaroslavu Kubíčkovi,

 e) části pozemkové parcely č. 117/17, 
cca 19 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v k. ú. Vamberk, za cenu po-
dle Kritérií 92 Kč/m2 paní Haně Kytlí-
kové,

 f ) spoluvlastnického podílu o  ve-
likosti ideální ½ z  pozemkových 
parcel č. 859/3, výměra 6 m2, druh 
pozemku orná půda a  č. 857/3, 
výměra 81 m2, druh pozemku za-
hrada, obě v k. ú. Vamberk, za cenu 
podle Kritérií 92 Kč/m2 panu 
Ing. Milanu Šitinovi,

 Neschvaluje prodej:
 g) částí pozemkových parcel č. 

117/20, ostatní plocha, cca 59 m2 
a 117/33, ostatní plocha, cca 135 m2, 
obě v  k. ú. Vamberk (jsou součástí 
projektu regenerace zeleně, byla 
by uzavřena smlouva o  smlouvě 
budoucí kupní a  cena by byla vy-
počtena podle vnitřního cenového 
předpisu města Vamberk pro pro-
dej nemovitostí, který by byl platný 
v době vlastního prodeje, pokud ta-
kový platný předpis nebude v době 
převodu město Vamberk mít, sta-

novila by se kupní cena na základě 
znaleckého posudku). 

 Schvaluje odkoupení:
 h) nové stavební parcely st. 154/2, 

druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, 91 m2, v k. ú. Peklo nad 
Zdobnicí, za cenu podle podle zna-
leckého posudku,

 i) stavební parcely č. st. 696, druh 
pozemku zastavěná plocha nádvo-
ří, 71 m2, jejíž součástí je stavba čp. 
484, bydlení a pozemkové parcely 
č. 1061/14, druh pozemku zahrada, 
328 m2, vše v k. ú. Vamberk za ma-
ximální cenu 250.000 Kč + náklady 
spojené s  prodejem (daň z  nabytí 
nemovitosti),

 j) pozemkové parcely č. 1469/18, 
druh pozemku ostatní plocha, vy-
užití ostatní komunikace, 231 m2, 
v k. ú. Vamberk, od manželů Josefa 
a  Věry Čižinských, za  cenu podle 
znaleckého posudku.

 Schvaluje vzdání se předkupního 
práva:

 k) k pozemkovým parcelám č. 2216, 
druh pozemku trvalý travní porost, 
233 m2, č. 2217, druh pozemku za-
hrada, 485 m2 a č. 2224/4, druh po-
zemku ostatní plocha, 110 m2, vše 
v k. ú. Vamberk.

 Schvaluje dohodu o změně obecní 
hranice:

 l) pozemky č. 2108/53, 136 m2 

a 2108/54, 86 m2, obě druh pozem-
ku orná půda, budou přesunuty 
do k. ú. Lupenice.

7)  Schvaluje půjčku z  Fondu rozvoje 
bydlení manželům Josefu a Jarušce 
Mudruňkovým – účel č. 07 – vybu-
dování koupelny a WC, výše půjčky 
80.000 Kč.

8)  Schvaluje pověření starosty města 
pana Rudolfa Futtera zastupová-
ním města Vamberk na  valných 
hromadách Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Rychnovsko, se 
sídlem Havlíčkova 136, Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 71208810 ve vo-
lebním období 2014 – 2018.

9)  Schvaluje pověření starosty města 
pana Rudolfa Futtera zastupová-
ním města Vamberk ve  Sdružení 
SPLAV, z. s.

10)  Schvaluje určeným členem zastu-
pitelstva – tj. „určeným zastupite-
lem“ pro spolupráci na  pořízení 
změny územního plánu, člena za-
stupitelstva pana Rudolfa Futtera.

11)  Souhlasí s  napojením kanalizace 
městyse Doudleby n. Orl. na  ČOV 
města Vamberk a ukládá radě města 
zahájit jednání o realizaci.

12)  Schvaluje Zřizovací listinu Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
města Vamberk s účinností od 1. 1. 
2015 na dobu neurčitou.

Rudolf Futter, starosta města

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

Ze zasedání Rady města

Parkování na parkovišti je nově bezplatné
Počínaje 1.1.2015 bylo z rozhodnutí rady města zrušeno zpoplatně-

ní parkování na parkovišti nad náměstím. Smyslem tohoto opatření 

je odlehčit dopravě na samotném náměstí, na kterém se za posled-

ní měsíce a roky velmi rozmohlo i dlouhodobé parkování řidičů. 
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Vážení Vamberáci,
jak víte z předchozích Zpravodajů, město Vam-
berk v létě 2014 začalo zpracovávat svůj Strate-
gický plán. Jedná o významný dokument, který 
by měl určovat směřování města na dalších 10 
let, proto si jistě zaslouží i ve Zpravodaji před-
stavit hlavní cíle a  priority, ke  kterým by měl 
Vamberk v následujících letech směřovat.
V  rámci přípravy Strategického plánu nej-
prve proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření 
a  následně se zájemci mohli zapojit do  pra-
covních skupin, které se scházely v  období 
letních prázdnin. Měl jsem možnost účastnit 
se všech pracovních skupin. Chtěl bych ocenit 
otevřený přístup a konstruktivní řízení diskuse 
vedoucím projektu Ing.  Lukášem Jakubcem 
z  dodavatelské společnosti, všech členů pra-
covních skupin, do  kterých se vedle zastupi-
telů a zástupců „městských“ organizací zapo-
jili i zájemci z řad občanů. Od nich vzešla řada 
dobrých nápadů, což jen potvrdilo, že takto by 
mělo standardně probíhat zapojování občanů 
do přípravy a realizace všech důležitých zále-
žitostí města. 
Zaslouží se poděkovat všem, kteří se zapojili 
a věnovali svůj čas a energii zpracování plánu 
s  cílem přispět k  rozvoji našeho města, proto 
bych chtěl všem zúčastněným touto cestou 
velmi poděkovat.
Strategický plán bude schvalován na  nadchá-
zejícím zasedání Zastupitelstva a  předpoklá-
dám, že schválen bude, neboť se na jeho přípra-
vě podílelo, jak minulé, tak i nové zastupitelstvo 
a  je výsledkem konsensu občanů. Pak by se 
měla rozběhnout jeho realizace a  pokračovat 
práce pracovních skupin, ve kterých bude opět 
vítáno zapojení občanů.  

Kam bude Vamberk příštích 10 let směřovat?

Strategické plány rozvoje a další koncepce má 
řadu let mnoho měst jako je Vamberk a úspěš-
ně je využila pro čerpání evropských fondů. 
Nyní, kdy se fi nance EU budou snižovat, bude 

o  to důležitější využívat především vlastní síly 
a zdroje.
Rád bych zde představil alespoň to nejdůleži-
tější, na čem se pracovní skupiny shodly – tzn. 
vizi, kde by Vamberk měl za  10 let být, cíle 
a priority (pro každou ze čtyř hlavních oblastí), 
na  které by se mělo soustředit úsilí a  fi nance, 
a také konkrétní akce (opatření), které by měly 
být realizovány pro dosažení cílů.
Celá strategie včetně návrhu, jak by měl být 
realizován (implementační část), je k dispozici 
na stránkách města ve složce „Strategický plán“.
Samotný proces přípravy ukázal, že zapojování 
občanů není to až tak komplikované a přináší 
řadu výhod od dobrých nápadů přes využívání 
potenciálu občanů až po větší přijetí ze strany 
občanů.
Věřím, že také Vamberk bude mít konečně 
strategický nástroj pro koncepční, systematic-
ký rozvoj, který bude naplňován a  neskončí 
„v šuplíku“. 

Ing. Vladimír Sodomka

Přehled cílů a  priorit Strategického plánu 

rozvoje (verze listopad 2014)

Vize aneb jak by měl vypadat Vamberk za cca 
10 let
„Město Vamberk se v  časovém horizontu 10ti 
let stane atraktivním a  přívětivým městem se 
stabilizovaným počtem obyvatel (kolem 5 tis.), 
které vytváří vhodné podmínky pro spokojený 
a plnohodnotný život obyvatel. Jsou vytvářeny 
vhodné podmínky pro aktivní trávení volného 
času obyvatel i  návštěvníků města, kteří plně 
využívají infrastrukturu a služby. Je plně využit 
potenciál místního unikátu (vamberské krajky) 
ve  prospěch cestovního (turistického) ruchu 
a posílení prestiže Vamberka, který je zároveň 
klidným a bezpečným městem, řízeným (v rám-
ci přenesené působnosti státní správy i místní 
samosprávy) chytře, hospodárně a  poctivě, 
erudovanými odborníky znalými místních po-
měrů.“

A: Infrastruktura pro rozvoj města

B: Kvalita života a bydlení

Strategický cíl I.A - Zajistit revitalizaci zane-

dbaných a opuštěných areálů (brownfi elds“) 

v centru města

Strategický cíl II.A - Zajistit revitalizaci, 

rekonstrukci a  obnovu další veřejné infra-

struktury města Vamberka

Strategický cíl I.B - Zlepšit kvalitu životního 

prostředí a veřejných prostranství

Strategický cíl II.B - Zajistit podmínky pro 

spokojený a plnohodnotný život obyvatel

PRIORITA I.A1 – Revitalizovat objekt býva-

lých kasáren

I.A1.1 (K) – Vytvořit plán konkrétního postupu 
„step by step“ ve spolupráci s veřejností „(pro-
jekt – bourání – fi nancování – výstavba)“
I.A1.2 (D) – Vybudovat „multifunkční prostor 
pro aktivní život“ (otevřený, zastřešený am-
fi teátr, využitelný jako prostor pro kulturní 
a společenské akce – např. letní kino, krajkářské 
slavnosti, místo pro akce konané dalšími orga-
nizacemi atp.)

PRIORITA I.A2 – Řešit situaci ohledně areálu 

bývalé Masny (není v majetku města)

I.A2.1 (K) – Aktivně jednat s vlastníkem areálu 
a  sladit společný postup ve  věci revitalizace 
areálu bývalé Masny

PRIORITA II.A1 – Zrekonstruovat a  obnovit 

dopravní infrastrukturu

II.A1.1 (K) – Rekonstruovat náměstí (klidová 
zóna s  krátkodobým parkováním automobilů 
a autobusů, rozšíření prostoru pro trhy)
II.A1.2 (D) – Postupně řešit situaci v oblasti par-
kování ve městě s ohledem na potřeby reziden-
tů, návštěvníků a zaměstnanců podniků

II.A1.3 (S) – Zlepšit stav chodníků ve městě

PRIORITA II.A2 – Zrekonstruovat a  obnovit 

technickou infrastrukturu

II.A2.1 (S) – Dokončit plynofi kaci a kanalizaci
Opatření II.A2.2 (D) – Dobudovat veřejné osvět-
lení

PRIORITA I.B1 – Zlepšit situaci veřejných 

prostranství

I.B1.1 (K) – Zlepšit čistotu, úpravu a  údržbu 
veřejných prostranství a  zeleně (parků, zeleně 
a dalších „míst pro venkovní setkávání“) zajiště-
ním odborného dohledu, kontrolního systému 
a  vytvořením plánu údržby a  rozvoje zeleně 
ve městě 
I.B1.2 (S) – Modernizovat stávající venkovní 
dětská hřiště (oplocení, nové hrací prvky) a „hři-
ště pro seniory“ (sportovní aktivity, posilovací 
prvky)

PRIORITA I.B2 – Zlepšit stav životního pro-

středí ve městě

I.B2.1 (K) – Zefektivnit odpadové hospodářství 
a aktivně podporovat třídění odpadu (instalo-
vat nové kontejnery, zejména na plasty a biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad)
I.B2.2 (S) – Zajistit odborný monitoring kvali-
ty ovzduší ve  městě s  následnými vhodnými 
opatřeními ke zvýšení kvality ovzduší (např. tzv. 
„kotlíkové dotace“)

PRIORITA II.B1 – Zajistit vhodné podmínky 

pro bydlení a život ve městě všech věkových

skupin
II.B1.1 (K) – Posílit (zlepšit) služby, které město 
poskytuje pro cílovou skupinu děti, resp. rodiny 
s dětmi a senioři
II.B1.2 (K) – Aktivně podporovat organizace 
pracující s dětmi
II.B1.3 (K) – Eliminovat riziko sociálně patologic-
kých jevů zákazem heren ve městě

Vamberk bude mít snad konečně svůj Strategický plán rozvoje

C: Kultura, sport, tradice, cestovní ruch

Strategický cíl I.C - Zajištění podmínek 

pro aktivní trávení volného času obyvatel 

města

PRIORITA I.C1 – Budovat a  modernizovat 

infrastrukturu pro aktivní trávení volného 

času

Opatření I.C1.1 (S) – Modernizovat (vybudo-
vat) infrastrukturu pro sportovní aktivity (areál 
koupaliště, dopravní hřiště, atletický areál atp.)

PRIORITA I.C2 – Zajistit dostatečnou in-

formovanost a  společný koordinovaný 

přístup v  oblasti kulturních, sportovních 

a společenských akcích a aktivitách města, 

ve vazbě na okolí

Opatření I.C2.1 (K) – Vytvořit a  obsadit nové 
pracovní místo „koordinátora“ (zaměstnanec 
města s  náplní koordinátora akcí, tiskový 
mluvčí, marketér a propagátor, fundraiser)
Opatření I.C2.2 (S) – Vybudovat tradici pořádá-
ní pravidelné dlouhodobé (např. víkendové, 
měsíční, prázdninové), „multižánrové“
kulturně-společensko-sportovní akce (hudba, 
divadlo, kino, krajka, sportovní akce) - např. 
„Vamberecké léto“

D: Řízení a rozvoj města (bezpečnost, kriminalita atp.)

Strategický cíl II.C - Zvýšení turistické ná-

vštěvnosti města

PRIORITA II.C1 – Posílit tradici krajkářství, 

jako místního unikátu, včetně budování 

image a „genia loci“ města

II.C1.1 (K) – Zajistit dostatečnou informova-
nost turistů a návštěvníků (např. vhodně umís-
těné poutače na příjezdových trasách, kruho-
vých objezdech, informační kiosek, atraktivní 
a přehledné webové stránky města, tisk atp.)
II.C1.2 (S) – Zpracovat marketingovou kon-
cepci cestovního ruchu pro město Vamberk 
a zajistit cílenou propagaci a marketing města 
ve vztahu k cílovým skupinám

PRIORITA II.C2 – Zatraktivnit město pro po-

tenciální turisty a návštěvníky

II.C2.1 (D) – Vybudovat cyklostezky s  napo-
jením na  již stávající síť (zejména směrem 
na  Rychnov nad Kněžnou a  Doudleby nad 
Orlicí)
II.C2.2 (S) – Podporovat dlouhodobou spo-
lupráci s  podnikateli v  oblastech s  vazbou 
na cestovní ruch, kulturu a sport a tradice
II.C2.3 (S) – Zajistit spolupráci s ostatními sub-
jekty a okolními městy s cílem zefektivnit oslo-
vení a „obsloužení“ cílových skupin (občanů, 
návštěvníků a turistů) – např. židovský hřbitov 
- synagoga atp.
II.C2.4 (D) - Obnovit „průmyslovou tradici 
města“

Strategický cíl I.D - Vytvoření vhodných pod-

mínek a předpokladů pro zajištění maximál-

ní bezpečnosti občanů města 

PRIORITA I.D1 – Zefektivnit působení policie 

ve městě

I.D1.1 (S) – Zasadit se o  znovuzřízení služebny 
Policie ČR ve městě
I.D1.2 (K) – Posílit personální obsazenost měst-
ské policie a rozšířit operační dobu
PRIORITA I.D2 – Zlepšit technické a  tech-

nologické vybavení prvky aktivní i  pasivní 

bezpečnosti

I.D2.1 (S) – Modernizovat a  rozšiřovat bezpeč-
nostní kamerový systém města
Opatření I.D2.2 (S) – Zajistit efektivní využívání 
SMS výstražné služby pro celý katastr města
PRIORITA I.D3 – Aktivně eliminovat rozsah 

a existenci „problémových lokalit“ ve městě

I.D3.1 (S) – Vykoupit „problémové nemovitosti“ 
(pozemky i budovy) do majetku města a zajistit 
jejich nejlepší následné využití vzhledem k zajiš-
tění bezpečnosti města
I.D3.2 (S) – Zabezpečení současných problémo-
vých lokalit – objektů v majetku města proti ná-
růstu patologických jevů (včetně např. pečlivého 
výběru nových nájemníků)
PRIORITA I.D4 – Motivovat občany města 

a zajistit jejich lepší angažovanost a zapoje-

ní do veřejně prospěšných aktivit vzhledem 

k zajištění bezpečnosti

I.D4.1 (K) – Podpořit či uspořádat preventivní 
osvětové akce pro veřejnost (školy, senioři, ne-
vládní neziskové organizace, zájmové spolky 
a sdružení atp.)
I.D4.2 (K) – Aktivní podpora subjektů a organi-
zací, které působí v oblasti prevence a snižování 
sociálně patologických jevů a které pracují s pro-
blémovými skupinami
PRIORITA I.D5 – Zajistit dopravní bezpečnost

I.D5.1 (K) – Zajistit vybudování nových přechodů 
pro chodce a  instalovat vhodné bezpečnostní 
prvky (osvětlení, zvýraznění, atp.) k  těm stáva-
jícím

Strategický cíl II.D - Zajistit efektivní 

a  transparentní řízení města a  městského 

úřadu

PRIORITA II.D1 – Zefektivnit a  optimalizo-

vat stávající procesy a činnosti

II.D1.1 (S) – Zajistit implementaci navržených 
opatření v Procesním a bezpečnostním audi-
tu, který je zpracováván v rámci projektu „Zvý-
šení kvality řízení a  správy Městského úřadu 
Vamberk“ a sladit je s navrženými opatřeními 
strategického plánu rozvoje města
II.D1.2 (K) – Zefektivnit zadávání veřejných 
zakázek (zajistit maximální otevřenost a infor-
movanost potenciálních uchazečů)
II.D1.3 (S) – Navrhnout a  zavést systém pra-
videlné evaluace (vyhodnocování) činností 
města v  rámci samostatné i  přenesené pů-
sobnosti
II.D1.4 (K) – Zajistit zpracování potřebných 
koncepcí a  dalších dokumentů potřebných 
pro efektivní řízení rozvoje města (investiční 
koncepce, etický kodex zastupitele a  úřední-
ka atp.)
II.D1.5 (K) – Zlepšit komunikaci s  veřejností, 
způsob zveřejňování dokumentů a zajistit par-
ticipativní zapojení veřejnosti do řízení města
II.D1.6 (K) – Zanalyzovat stávající systém krizo-
vého řízení (dle zákona č. 240/2000 Sb., Zákon 
o krizovém řízení a o změně některých záko-
nů) a zajistit jeho zefektivnění
II.D 1.7 (S) – Zefektivnit postup města ve vzta-
hu k možným dotacím, zejména z EU fondů

(K) Krátkodobý cíl, jehož naplnění se očekává v rozmezí 1 – 3 let
(S) = Střednědobý cíl, jehož naplnění se očekává v rozmezí 4 – 6 let
(D) = Dlouhodobý cíl, jehož naplnění se očekává v rozmezí 7 – 10 let
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Jako podklad pro žádost o dotaci byl vypracován 
energetický audit, jehož součástí byl i odhad ná-
kladů spojených s realizací prací a dodávek, které 
byly předmětem žádosti o dotaci. Výše předpo-
kládaných nákladů byla založena na hrubém od-
hadu a vycházela z výměry řešených konstrukcí 
násobených průměrnou jednotkovou cenou 
za  běžné zateplení typické konstrukce. Odha-
dovaná výše nákladů, která byla předmětem 
žádosti o  dotaci, činila cca. 2.500.000,- Kč bez 
DPH (3.025.000,- Kč vč. DPH). Kromě těchto sta-
vebních nákladů byly předpokládány další ná-
sledující náklady: administrace žádosti o dotaci 
(30.000,- Kč vč. DPH), podrobná projektová do-
kumentace (120.000,- Kč), vypsání a realizace vý-
běrového řízení (20.000,- Kč vč. DPH) a konečně 
provedení stavebního dozoru po dobu realizace 
(80.000,- Kč). Celkový odhad nákladů na realizaci 
zateplení haly činil 3.275.000,- Kč. 

Žádost o dotaci byla úspěšná a městu byla při-
dělena dotace ve výši 2.375.000,- Kč. Protože je 
příjemce dotace povinen v  rámci spoluúčasti 
hradit DPH, projektové práce a dále je dotace 
ponížena o spoluúčast příjemce dotace a před-
pokládanou úsporu energií po dobu následu-
jících pěti let, počítalo město Vamberk s  dofi -
nancováním ve výši 900.000,- Kč a tato částka 
byla schválena zastupitelstvem města v  rámci 
schvalování rozpočtu pro rok 2014.

Poté, co o  poskytnutí dotace bylo ze strany 
Státního fondu životního prostředí rozhodnu-
to, nechala Správa sportovních zařízení vypra-
covat podrobnou projektovou dokumentaci 
u společnosti Techprojekt s.r.o. z Ústí nad Orlicí 
a  tato se stala základem pro vypsání zadáva-
cího řízení na výběr zhotovitele stavby. V prů-
běhu přípravy projektové dokumentace bylo 
zpřesněno technické řešení, kdy byla zohled-
něna všechna specifi ka haly. Oproti původním 
předpokladům došlo k  nárůstu původně od-
hadnuté ceny, kterou vyvolaly především po-
žární předpisy (nutnost nahradit původně uva-
žovaný tepelný izolant: namísto polystyrenu 
použít dražší, ale požárně vyhovující minerální 
vatu). Druhým významným aspektem majícím 
vliv na  přesnou cenu zakázky byl specifi cký 
konstrukční systém haly, který neumožňuje 
běžný způsob kotvení tepelné izolace. Proto 
realizační projektové řešení vykázalo značný 
nárůst ceny v  zámečnických konstrukcích. 
Na  základě přesného technického řešení byla 
upravena kalkulace předpokládaných nákladů 
na stavební část (bez dalších nákladů), a ta či-
nila 3.200.000,- Kč bez DPH (3.872.000,- Kč vč. 
DPH). Oproti původnímu předpokladu tedy 
došlo k navýšení předpokládané výše investič-
ních nákladů (vč. DPH) o 847.000,- Kč.

Realizace zadávacího řízení byla svěřena 
RNDr.  Tomáši Kytlíkovi z  Rychnova nad Kněž-
nou, který je dotačním poradcem a v zadáva-

cím řízení zastupoval Město Vamberk. Zadávací 
dokumentace, sestávající mimo jiné z  výzvy 
k  předložení nabídek, byla schválena na  99. 
zasedání rady města dne 22.10.2014, byla zve-
řejněna na úřední desce města a byla rozeslána 
adresně celkem šesti stavebním fi rmám. Jedi-
ným hodnotícím kritériem soutěže byla nejniž-
ší nabídková cena. 

V termínu pro podání nabídek obdrželo město 
celkem osm řádných nabídek, a to (v pořadí dle 
nejnižší ceny) tyto:

Poř. číslo

uchazeče
Název uchazeče

Nabídková cena 

celkem bez DPH

1

VASPO VAMBERK, s.r.o., 

Vamberk, Smetanovo nábř. 180, 

IČ: 47470046

2 990 000,00 Kč

8

STATING s.r.o., 

Hradec Králové, Kukleny, 

Pardubická 861/75a, 

IČ: 25963864

2 992 054,08 Kč

7

BW – stavitelství, s.r.o., 

Holice, Vysokomýtská 718, 

IČ: 15049752

2 993 190,00 Kč

4

REMING, s.r.o., 

Rychnov nad Kněžnou, 

Soukenická 1176, 

IČ: 47454687

3 070 000,00 Kč

6

KERSON spol. s r.o., 

Dobré 80, 

IČ: 45536040

3 408 912,12 Kč

5

STAPROM CZ, spol. s r.o., 

Jeseník, Otakara Březiny 398/30, 

IČ: 26799375

3 463 216,67 Kč

2

MARHOLD a.s., 

Pardubice I, Zelené Předměstí, 

Jiráskova 169, 

IČ: 15050050

3 646 023,36 Kč

3

MEGAS s.r.o., 

Hradec Králové, Slezské 

Předměstí, Vážní 1003, 

IČ: 25989421

3 689 677,00 Kč

    
Tyto nabídky posoudila dne 1.12.2014 pěti-
členná komise, která u žádné nabídky neshle-
dala důvod pro vyloučení a dle nejnižší nabíd-
kové ceny vybrala nejvhodnějšího uchazeče, 
společnost VASPO VAMBERK, s.r.o. Následně 
dne 3.12.2014 rada města na  svém 2. zasedá-
ní projednala protokol z  jednání výběrové ko-
mise a  na  jeho základě rozhodla, že smlouva 
na  akci „Sportovní hala Vamberk – zateplení 
objektu“ bude uzavřena se společností VASPO 
VAMBERK, s.r.o., za cenu 2.990.000,- Kč bez DPH 
(3.617.900,- Kč vč. DPH) a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

Vítězná cena tedy snížila celkové upravené plá-
nované náklady o 254.100,- Kč. Přes tuto úspo-
ru však navýšení oproti plánu, který byl promít-
nut do schváleného rozpočtu pro rok 2014, činí 
600.900,- Kč.

Aktuální plánovaná výše investičních nákla-

dů spojených s realizací zateplení sportovní 

haly činí:

Administrace 

žádosti o dotaci

30.000,- Kč vč. DPH 

(v roce 2014)

Projektová 

dokumentace

120.000,- Kč vč. DPH 

(v roce 2014)

Příprava a realizace 

výběrového řízení

20.000,- Kč vč. DPH 

(v roce 2014)

Vysoutěžená cena 

za stavební dozor
88.000,- Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena 

stavebních prací
3.617.900,- Kč v č. DPH

Investiční náklady celkem 3.875.900,- Kč vč. DPH

Přiznaná dotace - 2.375.000,- Kč

K dofi nancování městem 

Vamberk
1.500.900,- Kč

Z toho již realizováno 

v roce 2014 (viz výše)
170.000,- Kč

Zbývá dofi nancovat 

a provést v roce 2015 
1.330.900,- Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 je vyčle-
něna částka 1.600.000,- Kč, která obsahuje kro-
mě předpokládaných nákladů i rezervu ve výši 
cca 270.000,- Kč na  případné vícepráce nebo 
na fi nanční krytí případných nákladů, které ne-
budou poskytovatelem dotace uznány.

Předpokládaný termín zahájení prací je v dub-
nu letošního roku s tím, že celá akce musí být 
skončena do konce září. 

Předmětem kritiky se na  2. zasedání zastu-
pitelstva města, které se uskutečnilo dne 
10.12.2014, stalo, že město zaplatí o 500.000,- 
Kč (po  zohlednění DPH a  spoluúčasti) více, 
než by muselo dle původně schváleného roz-
počtu. Je však spravedlivé uvést, že tato akce 
měla být původně fi nancována prostřednictví 
dotace od ČSTV, která se v konečném důsled-
ku ukázala jako nepoužitelná pro náš případ. 
Náhradní řešení, spočívající ve využití otevření 
okna dotačního titulu Operačního programu 
Životní prostředí, vyžadovalo rychlou reakci, 
a protože nebyla „v šuplíku“ připravena hotová 
projektová dokumentace, bylo nutno se spo-
lehnout na odhad a tím pádem i upravit v roz-
počtu města původně odhadované hodnoty 
spoluúčasti na  akci zateplení sportovní haly. 
Tento původní hrubý odhad pak bylo třeba ko-
rigovat směrem vzhůru. Stále je však třeba mít 
na paměti, že i tak se podaří zhodnotit městský 
majetek o  hodnotu cca. 3.900.000,- Kč při vy-
naložení „jen“ cca. 1.500.000,- Kč z  městských 
zdrojů, což se jeví jako více než výhodné.  

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Ing. Aleš Fišer, radní

Zateplení sportovní haly
V průběhu loňského roku podala Správa sportovních zařízení, která je příspěvkovou or-

ganizací města Vamberk, vykonávající provoz a údržbu sportovních zařízení města, žá-

dost o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektu 

sportovní haly.
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Krajka měsíce
Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje,
o  Vamberku se často hovoří jako o  Městě krajky, ale těžko si představit, 
co všechno se za tímto zjednodušujícím pojmem skrývá. Přiznejme si, že 
i my ve Vamberku si pod slovem krajka daleko častěji představíme obrázek 
s paličkovanou hlavičkou v hnědém rámečku na zdi pokoje naší babičky, 
než to, co ve skutečnosti pravou „vambereckou“ krajkou bylo a co ji v celém 
světě proslavilo. 
V minirubrice Krajka měsíce, kterou pro vás v nadcházejících číslech Vam-
bereckého zpravodaje bude společně připravovat Muzeum krajky ve Vam-
berku a Krajkářská škola ve Vamberku, a kterou si vám tímto dovolujeme 
představit, vám každý měsíc nabídneme ukázku jedné z  krajek, které se 
dochovaly v depozitářích a bohatých sbírkách obou institucí. Věříme, že to 
bude malý (a milý) příspěvek k poznání tohoto umění, spojeného s naším 
městem.

V  dnešním, v  pořadí prvním, dílu rubriky Krajka měsíce vám představu-
jeme vzorek ručně paličkované vláčkové krajky, tvz. slezské, která byla 
ve Vamberku a okolí vyráběna pro použití na lidových krojích ve Slezsku, 
a to především jako zdobný prvek na čepcích. Vzor je tvořen plátnovými 
kostkami se silnější  přízí, tzv. obtahovačkou. Horní okraj krajky je rovný, 
zpevněný obtahovačkou, použita je na něm technika růžové půdice. Spod-
ní okraj krajky je tvořen výraznými zuby, které jsou typickým znakem „slez-
ské“ vláčkové krajky. Tento tradiční lidový vzor byl paličkovaný od poloviny 
18. století až do začátku 20. století. Představená krajka je uložena v Muzeu 
krajky Vamberk pod inventárním číslem 6a1618.   Mgr. Martina Rejzlová

Stavební úřad 
má nového vedoucího 
K  poslednímu dni loňského roku odešel do  důchodu vedoucí staveb-
ního úřadu ve Vamberku, pan Ing.  Miloš Vaněk, který na  zdejším sta-
vebním úřadě strávil 20 let. Za jeho dlouholetou činnost mu tímto chci 
jménem celého městského úřadu poděkovat a popřát mu pevné zdraví, 
mnoho rodinné pohody a zasloužený odpočinek. 
Na uvolněné místo vedoucího stavebního úřadu bylo v říjnu loňského 
roku vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásili celkem čtyři ucha-
zeči, z nichž podmínky pro hodnocení splnili uchazeči tři. Po osobních 
pohovorech se všemi uchazeči doporučila hodnotící komise ke jmeno-
vání radě města Ing. Jiřího Mazúcha, který obdržel nejvíce hlasů. Rada 
města Ing.  Mazúcha na  svém 3. zasedání do  funkce vedoucího sta-
vebního úřadu jmenovala na  dobu určitou jednoho roku od  1.1.2015 
do 31.12.2015. Tímto panu Ing. Mazúchovi přeji v jeho nové funkci hod-
ně pracovních úspěchů.                         Ing. Josef Šlechta, CSc., tajemník

MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Dvořáková Soňa
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Tomanová Libuše

Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského ul.44, Rychnov n. Kn.
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O. 

494 667 553
494 622 550
775 224 093
494 595 292
736 419 151
494 371 781
494 667 154
494 622 114
494 371 031
494 542 102

11.01.
12.01.
18.01.
19. 01
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.

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

Tříkrálová sbírka se letos 
ve Vamberku uskuteční 
ve dnech 9.-11. ledna.

VÝPOČET (KALKULACE) CEN 
PRO VODNÉ A STOČNÉ 
PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2015
I Příjemce vodného a stočného Vamberecká voda s.r.o.
II Provozovatel - název a IČ Vamberecká voda s.r.o., 
  25973495
III Vlastník - název a IČ Město Vamberk, 00275492

Řádek Nákladové položky Měrná 
jednotka

Voda pitná 
Kalkulace

1 2 2a 4

1. Materiál Kč 890000,00

1.1 - surová voda podzemní + povrchová Kč 580000,00

1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda 
předaná Kč 0,00

1.3 - chemikálie Kč 10000,00
1.4 - ostatní materiál Kč 300000,00
2. Energie Kč 560000,00

2.1 - elektrická energie Kč 560000,00
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) Kč 0,00
3. Mzdy Kč 1428000,00

3.1 - přímé mzdy Kč 1065000,00
3.2 - ostatní osobní náklady Kč 363000,00
4. Ostatní přímé náklady Kč 1340000,00

4.1 - odpisy Kč 0,00
4.2 - opravy infrastrukturního majetku Kč 200000,00
4.3 - nájem infrastrukturního majetku Kč 0,00

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního 
majetku 1140000,00

5. Provozní náklady 285000,00

5.1. - poplatky za vypouštění odpadních vod Kč 0,00
5.2 - ostatní provozní náklady externí Kč 285000,00
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii Kč 0,00
6. Finanční náklady Kč 0,00

7. Finanční výnosy Kč 0,00

8. Výrobní režie Kč 0,00

9. Správní režie Kč 448272,00

8. Úplné vlastní náklady Kč 4951272,00

A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME Kč
B Pořizovací cena provozního maj. Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná m3 160000,00
E - z toho domácnosti m3

F Voda odpadní odv. fakturovaná m3

G - z toho domácnosti m3

H Voda srážková fakturovaná m3

I Voda odpadní čištěná m3

J Pitná nebo odpadní voda převzatá m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná m3

11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 30,95

12. Úplné vlastní náklady - ÚVN Kč 4951272,00
13. Kalkulační zisk Kč 91598,53
14. - podíl kalkulačního zisku z ÚVN % 1,85
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku Kč 0,00
16. Celkem ÚVN + zisk Kč 5042870,53
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+ srážková Kč 160000,00
18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 31,52

19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 36,25
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Smutný konec jedné nadané větve našeho 
starobylého rodu Vilímků – 3. díl
A  vracím se k  větvi rodu, uvedené 
v  nadpisu. Jejím prvním členem, 
zakladatelem, je starší bratr mého 
prapradědečka 5,1 Františka V.  5,1D 
Josef Dominik Vilímek (*3.2.1778, 
+10.12.1856), mlynář ve  Vamberku. 
Po  něm tuto větev také zkráceně 
nazývám Vambereckou větví.  5,1D 
Josef byl krátce mlynářem v Koldíně 
NC 15 , vzal si osiřelou dceru mly-
náře Václava Mynáře ze Skořenice 
NC 9. Touto dcerou,  5,1Dc Marií 
Magdalenou (*7.1.1795), byl vnesen 
-domnívám se- určitý gen vyjímeč-
nosti, neboť v  rodinách všech jejich 
synů se vyskytli Vilímci, dá se říci 
„celonárodně“ významní v XIX. a zač 
XX. stol. Byli to bratranci AF5,1D Jo-
sef Richard Vilímek (jr) (*14.10.1860, 
+6.11.1938), majitel  jednoho z  nej-
větších a  nejznámějších pražských 
nakladatelství, AC5,1D Jan Augustýn 
Vilímek (*1.1.1860, +25.3.1938) , aka-
demický malíř a ilustrátor řady knih, 
vydaných v  nakladatelství předchá-
zejícího bratrance, později význam-
ný portrétista význačných osob 
Českého národa i řady pražských,ale 
i vídeňských hereček a herců, koneč-
ně pak GE5.1D JUDr Josef Vilímek 
(*8.2.1863, +po r 1931), významný 
pražský notář.  5,1D Josef a  5,1Dc 
Marie Vilímkovi se vzali v  Chocni 
31.ledna 1815. Zprvu provozovali 
mlýn v  Koldíně, ale brzo po  r 1820 
koupili mlýn ve  Vamberku NC 171, 
kde také oba zemřeli. (5.1Dc Marie 
Magdalena Vilímková +14.3.1853). 
Měli spolu celkem 6 dětí, z nichž 1., 
2. a  4. zemřely jako děti. Dospěli 3 
synové, dva starší se vyučili mlynáři, 
nejmladší šel studovat. Vypracování 
rozrodu tohoto manželského páru 
mi velmi usnadnil nález řady dílčích, 
rukou psaných rozrodů bez uvedení 
autora, které jsem nalezl v 6)  Samo-
zřejmě jsem si tehdy příslušné mat-
riční údaje verifi koval v  matrikách 
jednotlivých farních úřadů. Jde o ná-
sledující tři bratry:
Nejstarší  C5,1D Jan Josef Vilímek se 
narodil ještě ve mlýně v Koldíně NC 
15  dne 19.3.1820  Byl, podobně jako 
jeho mladší bratr, dost „stěhova-
vý“. Vyučil se sice v rodovém mlýně 
ve Vamberku NC 171 a  ve Vamber-
ku  se i oženil, ale jeho (první ?) dítě, 
dcera Božena (*14.3.1852 [pouze 
z náhrobku]) bezpečně není v mat-
rikách f.ú Vamberk   zapsána. (Zato 
ze zápisu Boženina sňatku s  JUDr 
Janem Zdobnickým dne 20.5.1875 
v 7)  je jasné že je  dcerou C5,1D Jana 
a Cc5,1D Josefy Vilímkových.)  Jejich 
další 3 děti jsou ve vamberských ma-
trikách, ale další (poslední ?), 3 děti 
jsou v matrikách Žamberku! Ze sho-
ra uvedeného zápisu Boženina sňat-
ku je patrné, že tito rodiče skončili 

na mlýně v Ústí-Hylvátech NC 104 . 
Stěhování si tedy užili dost.  Manžel-
kou C5,1D Jana byla Cc5,1D Josefa 
(*18.3.1823), dcera měšťana a  drži-
tele hostince „panského domu“ve 
Vamberku NC 26  Josefa Suchánka. 
Svatba byla 5.11.1849 ve  Vamber-
ku.  Kde C5,1D Jan mlynařil v době 
narození dcery Boženy se mi nepo-
dařilo zjistit, ale při narození dalších 
tří dětí pracoval v  rodovém mlýně 
ve  Vamberku NC 171 .V  Žamberku 
však byl hospodským v NC 86 a ko-
nečně v  Ústí-Hylvátech NC 104 je 
uveden opět jako mlynářský mistr. 
Jan a Josefa měli spolu 7 (zjištěných) 
dětí: Boženu, Josefa, dva Oldřichy, 
Jana Augustina,Růženu a  Josefu 
Emilii. Oba Oldřichové zemřeli jako 
děti. Další osudy CC5,1D Josefa kro-
mě zápisu jeho narození 16.4.1854 
ve  Vamberku jsem nedokázal najít, 
vím jen, že jeho event. úmrtí jako 
dítě bezpečně není ani ve  vamber-
ských, ani v žamberských matrikách. 
Asi se někam přiženil a jeho možná 
existující potomci mohou být dnes 
jedinou „větévkou“ této věhlasné 
vamberské větve našeho rodu. 
BC5,1D Božena, provdaná Zdob-
nická má určitě v  současnosti žijící 
potomky, o jejích mladších sestrách 
DC5,1D Růženě, provd. Syrovátkové 
a  EC5,1D Josefě,Emilii, provd. Her-
mannové, lze  se  značnou  pravdě-
podobností  říci  totéž,  ale  prokázat  
to  jsem  zatím  nezkusil.   Akademic-
ký malíř  AC5,1D  Jan Augustýn Vilí-
mek je jedním z těch  tří bratranců, 
jejichž osudy budou stěžejním ob-
sahem tohoto sdělení. Pro úplnost:  
Mlynářský mistr C5,1D Jan Josef Vi-
límek zemřel 5.9.1887 v  Žamberku 
v nemocnici, jak je v úmrtním zápisu 
výslovně uvedeno. Vdova po  něm 
Cc5,1D Josefa, rodem Suchánková, 
umřela v Ústí n. Orl. jako 66letá.
Prostřední  E5,1D Václav Rajmund 
Vilímek  se narodil  už  v  rodovém 
vamberském mlýně NC 171 dne 
13.2.1829.  Jeho osudy, osudy 
a  stěhování jeho rodiny jsou nej-
komplikovanější a  nejhůře sledo-
vatelné a  proto tu mám nejvíce 
mezer, nedostatků a  nejasností. To 
platí i o GE5,1D JUDr Josefu Vilímko-
vi, dalším z oněch tří bratranců, který 
je z nich asi nejméně významný. Tato 
manželská dvojice (Václav a Terezie) 
měla spolu nejméně 13 dětí, tedy 
těch, co se mi podařilo najít. Tyto 
děti lze rozdělit do  dvou skupin: 
Šest dětí – DE5,1D Josef (*30.3.1857, 
+24.1.1858), FE5,1D Josef, František 
(*9.7.1861, +5.9.1861), HE5,1D Vác-
lav (*19.10.1864, +12.5.1868), IE5,1D 
Jindřich/I./ (*19.5.1866, +18.8.1866), 
KE5,1D Růžena (*10.11.1868, 
+13.5.1869) a  LE5,1D Leopoldýna 

(*27.9.1870, +22.5.1871) zemřely  
jako děti. U  zbývajících sedmi dětí 
se mi nepodařilo najít, kromě prvo-
rozence Jana Nepomuka, všechny 
rodopisné údaje a  proto je popí-
ši v  dalším chronologicky.  E5,1D 
Václav Rajmund Vilímek se oženil s  
Ec5,1D Terezií Krskovou (*11.4.1830  
ve Vamberce  NC 34), dcerou zámeč-
níka a v době svatby i představené-
ho města Vamberka Josefa Krska. 
Svatba byla ve Vamberku v den 23. 
narozenin nevěsty 11.4.1853 a  to 
z domu NC 81. V domě nevěstiných 
rodičů NC 81 se této dvojici také 
téměř půl druhého roku PŘED svat-
bou, už dne 19.5.1851 narodil „prvo-
rozenec“ (jak hrdě hlásá zápis v ma-
trice – současně se dvěma svědky 
stvrzeným přiznáním se k otcovství, 
ale už i  s  poznámkou o  uzavření 
manželství 11.4.1853) AE5,1D Jan 
Nepomuk Vilímek, který však jako 
19-letý svobodný mládenec zemřel 
ve mlýně v Rychnově – Městské Hra-
bové NC 103, jedné ze „štací“ na pes-
tré pouti jeho rodičů, na „tuberkule“ 
(ach ta nešťastná mlynářská TBC!) 
O dalších dvou dětech tohoto man-
želského páru vím ještě méně. Místo 
ani datum narození se mi nepodaři-
lo zjistit. O  druhé (první po  sňatku) 
BE5,1D Marii Vilímkové vím jenom 
ze smutných úmrtních zápisů v pře-
rovské matrice. Dne 22.října 1878 
zemřela její 2 hodiny stará dceruška 
Marie, v nouzi jen od porodní báby 
pokřtěná. (Příslušný rodný zápis 
v  Přerově existuje.) Její SVOBODNÁ 
matka BE5,1D Marie  umírá jako 
25-letá na  TBC (!) o  6 dní později, 
28.10.1878. V zápisu je uvedeno, že 
rodičemi byli E5,1D Václav Vilímek, 
bývalý mlynář v Přerově a jeho man-
želka Terezie, rozená KREČMEROVÁ, 
což ovšem musí být zkomolenina 
správného KRSKOVÁ. (Neboť mladší 
sourozenci mají správně uvedenou 
matku Ec5,1D Terezii Krskovou.) 
O  dalším, třetím sourozenci CE5,1D 
Ludvíkovi vím vůbec nejméně. 
Znám pouze jediný, ale vlastnoruční 
podpis v  kolonce kmotři v  křestní 
matrice Rychnova-Městské Habrové 
s  farářovým připsáním „vlastní syn 
Václava Vilímka, mlynáře z  Habrové 
103“, ze dne 11.11.1868. Z  toho vy-
plývá, že jako už gramotný a kmotr 
musel být narozen brzy po  sestře 
BE5,1D Marii. U ní z úmrtního věku 
vyplývá * 1853, u něj tedy asi * 1855. 
Další, již 4.sourozenec byl DE5,1D 
Josef. Ten se narodil i zemřel ve Vam-
berku NC81, tedy u  prarodičů Krsko-
vých ve  věku 10 měsíců (*30.3.1857, 
+24.1.1858). 5. sourozencem byla 
EE5,1D Alžběta, narozená také 
ve  Vamberku NC81 dne 11.1.1860, 
která dožila přestěhování rodiny 

do Rychnova-Městské Habrové mezi 
zářím 1861 a únorem 1863.  V Měst. 
Habrové ještě v  listopadu 1868 je 
zapsána jako kmotra, pak se však 
stopy po ní ztrácejí. Sedmým v pořa-
dí byl GE5,1D Josef, budoucí notář, 
narozený 8.2.1863 ve mlýně v Měst-
ské Habrové NC103, poslední ze tří 
bratranců. Desátým sourozencem 
byl JE5,1D Jindřich/II./, jehož rodný 
zápis je v příslušné matrice Městské 
Habrové 22.5.1867, ale v  pečlivě 
prohledaných matrikách (a  regis-
trech) úmrtních Městské Habrové 
a  Přerova zapsán není. Buď zemřel 
někde jako tovaryš na vandru, nebo 
se kdekoliv mimo Přerov (kde rodi-
če žili od  jeho zhruba 5 let) oženil. 
Totéž platí o  posledním, třináctém 
dítěti ME5,1D Viktorovi, narozeném 
v  mlýně NC103 v  Městské Habrové 
dne 2.10.1871, u  jehož křestního 
zápisu je však dodatečná poznámka, 
že 1.9.1899 mu byl vydán duplikát 
křestního listu. Musel tedy žít ales-
poň 28 let.
Nejmladší  F5,1D JOSEF Richard 
Vilímek(st.), narozený ve  vamber-
ském rodovém mlýnu NC171 dne 
1.4.1835 (křtěný jako Josef Pěs-
toun – Richard bylo pouze později 
„vlastenecky“přijaté), šel na  rozdíl 
od  starších bratrů na  studia. Gym-
nasia (reálky) navštěvoval postupně 
v Rychnově, Šumperku a Praze, kde 
také začal studovat hospodářství 
a  lesnictví na  německé technice. 
V Praze se také už ve dvaceti  letech 
zapojil do českého politického kvasu 
nejprve básnickými a spisovatelský-
mi pokusy, následovně jako redaktor 
a pak i nakladatel. Z jím položených 
základů vybudoval jeho jediný syn  
AF5,1D Josef Rich. Vilímek(ml.), na-
rozený 14.10.1860 v  Praze, jedno 
z nejslavnějších nakladatelství a vy-
davatelství z  trojice pražských na-
kladatelství XIX. a začátků XX. století  
(Otto, Topič, Vilímek). Tento AF5,1D 
Josef Rich. Vilímek(ml.) (,křtěný 
v Praze u sv. Štěpána jako Josef Ma-
ria Viktor Emanuel), je prostředním 
z  oněch tří bratranců, jejichž osudy 
a  rozrody budou hlavním obsahem 
této stati. Jeho starším a  jediným 
sourozencem byla sestra BF5,1D 
Marie Ludmila (*23.3.1859 v  Praze, 
+10.10.1859 ve  Vamberku). První 
sňatek (druhý,ve stáří, s  vdovou 
Kubátovou, byl bezdětný) uzavřel 
F5,1D Josef R. Vilímek(st.) s  Fc5,1D 
Annou, roz. Zábrodskou (*10.2.1835 
ve  Vamberku, +15.11.1885 v  Praze) 
dne 10.11.1857 ve Vamberku. Anna 
trpěla dlouho  žaludečními potí-
žemi, asi vředy, které byly příčinou 
jejího úmrtí a také asi toho, že měla 
jen dvě děti.

(pokračování v příštím čísle
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Říká se, že ve  škole je nejdelší ob-
dobí od  září do  Vánoc. Nám však 
letos tento čas utekl nějak rychle. 
Snad i proto, že bylo hezké počasí 
a  mohli jsme hodně pobývat ven-
ku. S  dětmi jsme chodili i  na  delší 
vycházky a poznávali okolí našeho 
města. I když některé děti mají líněj-
ší nožičky a nejsou zvyklé chodit.
Na  konci listopadu jsme pozvali 
na besedu dva členy mysliveckého 
sdružení pana Bohumila Slaninu 
a Josefa Pálku. Na ukázku nám při-
vezli vycpaná zvířátka, ptáky a růz-
né myslivecké trofeje. Děti si mohly 
pohladit kožešiny lišky, psíka mýva-
lovitého a jiných zvířátek, která byla 
ulovena v okolních lesích. Zajímavé 
bylo vyprávění o  spoustě parůžků 
a  parohů. Děti se dozvěděly, jak 
dlouho takové paroží roste a které-
mu zvířátku patřilo. Besedu zakon-
čila ukázka loveckých zbraní, což lá-
kalo především chlapce. Děkujeme 
oběma pánům, kteří trpělivě odpo-
vídali na  četné dotazy i  v  rušném 
prostředí téměř devadesáti děti.
Další družinová akce se usku-
tečnila 5. prosince. Celý den se 
nesl v  duchu Mikuláše a  čertů. Již 

od  časného rána se do  družiny 
trousili malí čertíci, aby pak spo-
lečně usedli do  školních lavic, kde 
je uvítaly ve  většině tříd /odpo-
ledne i  ve  družině/ čertice – paní 
učitelky a vychovatelky. Mikuláš se 
svojí družinou /dva andělé a sedm 
čertů/ každou třídu navštívil. Od-
poledne byl ve  školní družině při-
praven pro prvňáčky a  druháčky 
„Čertovský běh“ v  tělocvičně. Děti 
zde překonávaly různé překážky 
a plnily úkoly za pomoci čertů. V cíli 
je čekal Mikuláš s  anděly a  předal 
dětem medaili, ovoce a  sladkost 
za  úspěšné absolvování běhu. Dě-
kujeme všem žákům 9. ročníku /
členům mikulášské družiny/, kteří 
se do akce zapojili a věnovali nám 
i svůj volný čas. Děti se jich na konci 
už ani nebály a rády se s nimi vyfoti-
ly. Vždyť některé deváťáky poznaly. 
Byli to jejich kamarádi, kteří jim po-
máhali první dva týdny na začátku 
školního roku.
Třetí a  čtvrté oddělení mělo také 
společný program. Plnily náročnější 
úkoly při „Čertovské hře“ ve třídách 
a na konci je také čekala odměna. 
Tradicí se pro p.  vychovatelku Ivu 

Tomkovou stalo nastudování diva-
délka. Letos se svými druháčky na-
cvičila „Čertovskou pohádku“. Děti 
ji předvedly v MŠ Vodníček i ostat-
ním oddělením školní družiny. 
Do  školní družiny se na  pohádku 
přišly podívat i děti z MŠ Sluníčko. 
Na závěr tohoto setkání si děti spo-
lečně zazpívaly za doprovodu kyta-
ry paní učitelky Lenky Mackové.
Pokud byly naše děti hodné, přine-
sl jim Ježíšek do  družiny dárečky 

v posledním předvánočním týdnu. 
Věříme, že alespoň jedno přání bylo 
každému z našich dětí splněno.
Do Vánoc byl skok a je tu nový rok. 
Děkujeme všem našim sponzorům 
za  materiální i  peněžité dary. Pře-
jeme Vám všem čtenářům hlavně 
pevné zdraví a  hodně lásky, citu, 
porozumění a vzájemné úcty.   
    
Za kolektiv vychovatelek ŠD

Vlasta Stárková

Hledáme nejlepšího 
mladého chemika 
Ve středu 10. 12. 2014 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnilo 
2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Po testování 
teoretických znalostí se naši žáci mohli zúčastnit interaktivního pro-
jektu Chemie ve službách krásy a zákona. Vyzkoušeli si nové trendy 
kosmetiky a úpravy vlasů, vyslechli si krátkou přednášku o daktylo-
skopii, snímali otisky prstů „zločincům“. I pro doprovod z řad učitelů 
byly připraveny vzdělávací semináře. 
2. kola soutěže se zúčastnilo celkem 270 žáků. 34 nejlepších postu-
puje do  fi nále této soutěže. Do  fi nále z  naší školy postoupil Michal 
Hotmar, který obsadil velmi pěknou 15 příčku. Mezi soutěžícími se 
neztratil ani Robin Ptáček, obsadil 48. místo a Romana Čepelíková se 
umístila na 144. místě. Všem třem soutěžícím děkujeme za pěknou re-
prezentaci školy a Michalovi přejeme, aby se mu ve fi nále dařilo jako 
v kolech předchozích.                                                                                     JCh

Školní družina – malé ohlédnutí

Jezte vitamíny, sušte pomerančovou 
a citronovou kůru. Kůru vybíráme 

ve vestibulu školy. Svoz bude 
proveden v polovině dubna.
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Vystoupení žáků ZUŠ na Vrbici
Adventní podvečer, který připravilo Občanské sdružení obce Vrbice, byl 
příležitostí předvést své hudební umění pro žáky naší ZUŠ Kostelec n.O.
V pátek 12. prosince 2014 mohli návštěvníci v kulturním sále místní re-
staurace slyšet mnoho zajímavého a poučného o vánočních tradicích, 
což poutavě vyprávěla paní B. Růžičková. K  tomu hráli a zpívali, nejen 
vánoční koledy, žáci pěveckého a  smyčcového oddělení naší školy.
Pod vedením p. učitelky J. Ichové, T. Peškové a H. Čepelkové, připravili 
mladí hudebníci pestrý kulturní program, který nepochybně všechny 
posluchače potěšil a sladká odměna pro účinkující přispěla k velké ra-
dosti a spokojenosti všech.                                                            H. Čepelková

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec n. Orl.

Sportovní zápolení našich žáků

Základní škola Vamberk

Také v tomto školním roce jsme se 
na podzim zúčastnili s žáky druhé-
ho stupně několika sportovních 
soutěží. První říjnový den odehráli 
v Rychnově chlapci z osmého a de-
vátého ročníku turnaj okresního 
kola v  minifotbalu. V  konkurenci 
dvanácti družstev se podařilo vy-
bojovat celkové 9. místo, i  když 
jsme v celé soutěži prohráli pouze 
jednou. Bohužel nám ale zároveň 
k  lepšímu výsledku chyběly body 
za vítězství.
Ještě v říjnu odstartovaly i soutěže 
ve  fl orbalu, kterých se pravidelně 
zúčastňujeme. Florbal je na školách 
velmi oblíbený, o čemž svědčí i zá-
jem o  účast ve  školních turnajích. 
Proto jsou přihlášená družstva roz-
dělena nejprve do  okrskových kol 
a  ti nejúspěšnější mají poté právo 

účasti v  okresním fi nále. V  okrsko-
vém kole v  Rokytnici vybojovali 
chlapci z  šestého a  sedmého roč-
níku 4. místo. Starším osmákům 
a  deváťákům vynesla semifi nálo-
vá výhra nad Kostelcem postup 
do okresního kola, kde se nakonec 
umístili na pěkném 6. místě.
Do sportovních soubojů mezi ško-
lami se zapojila i  děvčata. Dne 21. 
11. se žákyně 8. a 9. třídy (Dočekalo-
vá, Koutná, Myšáková E., Myšáková 
A., Čepelíková, Lipovská, Rösllerová 
a  Luňáčková) zúčastnily okresního 
kola v  přehazované v  Kostelci nad 
Orlicí. Ve skupině se děvčata umísti-
la na 3. místě a závěrečné klání o 5. 
a 6. místo s převahou vyhrála.
Všem sportovcům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

M. Černoch, R. Rundová
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Ze života mateřské školy
Zvonky zvoní, stromeček voní, 
cukroví, dárky, ovoce 
– hurá jsou tady Vánoce! 

Ještě před tímto dlouho očeká-
vaným obdobím toho ale musely 
děti z naší školky mnoho stihnout. 
Především zamknout les a rozlou-
čit se se všemi jeho obyvateli. Celá 
naše MŠ si udělala poslední pod-
zimní výlet na Vyhlídku a k oboře. 
Cestou si děti užívaly podzim-
ní přírodu, plnily různé úkoly, 
brouzdaly se listím, hrály si v  lese 
a  běhaly. Odpoledne se potom 
mohly všechny děti pochlubit ma-
minkám a tatínkům velkou medailí 
skřítka Podzimníčka. Abychom se 
všichni, ale úplně všichni naladili 
na tu správnou vánoční atmosféru, 
pozvali jsme paní zpěvačku Lídu 
Helligerovou, která si pro dětičky 
připravila vánoční vystoupení „Pů-
jdem spolu do Betléma“. A přípra-

vy na vánoce v naší školce se moh-
ly rozběhnout naplno. Přiblížilo 
se totiž tolik očekávané a nejkrás-
nější období v  roce. Pro všechny 
děti nastal čas tajemna, očekávání 
příchodu Mikuláše, čerta a anděla 
a  samozřejmě čekání na  Ježíška 
a  jeho dárečky. Také nás opravdu 
jeden spravedlivý pan Mikuláš na-
vštívil a měl s  sebou i pana čerta, 
ale protože v naší školce máme jen 
samé hodné děti, všechno dobře 
dopadlo a nadílku si nakonec od-
nesly opravdu všechny dětičky. 
V  Domě dětí navštívila také celá 
naše školka hodné paní čertice, 
které učily vařit naše děti pravý 
čertovský guláš, přikládat pod kot-
lem, tančit a  zpívat pravé čertov-
ské písničky, ale hlavně je učily, jak 
se správně chovat k  sobě navzá-
jem a  také, jak uklízet hračky. Ale 
děti nejenom čekaly, co jim dají 
nebo připraví druzí, ale dovedly 

také potěšit své blízké a vykouzlit 
úsměv na  maminčině tváři. Třeba 
tím, že jí vlastnoručně vytvořily vá-
noční přáníčko, upekly perníček, 
namalovaly zvoneček nebo zazpí-
valy písničku. A třebaže nám poča-
sí příliš nepřálo a bylo spíše blátivé 
a deštivé než bílé a zimní, s přícho-
dem Adventu se v naší MŠ vesele 
připravovalo na vánoce. Sboreček 
pilně nacvičoval vánoční písně 
a  koledy na  svá pěvecká vystou-
pení „Městem chodí andělé“ a MÚ. 
Děti nezapomněly zazpívat také 
babičkám a  dědečkům v  Domě 
s  pečovatelskou službou. Cestu 
si k  nám našel také pan Merta 
od  včelařů a  přinesl nám pozdrav 
od  včeliček, několik sklenic medu 
a  také knoty a  plástve na  výrobu 
svíček. Tímto mu patří naše velké 
poděkování.  V  tomto adventním 
čase jsme také navštívili výstavu 
v  Rychnově nad Kněžnou „Betlé-

my z Orlických hor“.Aby si dětičky 
zkrátily to nekonečné čekání a tě-
šení, povídali jsme si o vánočních 
tradicích, postavili jsme si Betlém, 
ukázali jsme si zlaté prasátko, spo-
lečně si upekli a ozdobili perníčky 
a  cukroví, zapálili jsme si svíčku 
na adventním věnci a hlavně jsme 
si ustrojili krásný vánoční strome-
ček. Při tom všem jsme si hodně 
povídali a  četli, krásně zpívali 
a  také poslouchali vánoční písně 
a  koledy, tvořili, trošku malovali, 
trošku tančili a  trošku odpočívali, 
ale hlavně jsme si všichni užívali 
milý pohodový vánoční čas. Ne-
chybělo ani společné vánoční zpí-
vání a setkání s rodiči.

Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM! 
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Vánoce nám utekly jako voda 
a  máme tu nový rok 2015. Určitě 
většina z vás, obzvlášť pokud máte 
malé děti, vzpomíná na rozzářené 
tváře dětí u vánočního stromečku, 
sladké a voňavé cukroví a mnoho 
radostí a milých vzpomínek z pro-
žitých svátků. I  my bychom se 
chtěli ohlédnout na  náš vskutku 
naplněný adventní a  vánoční čas 
v mateřské škole Vodníček. 
Ve  všech třech odděleních – 
u  Šnečků, Žabiček i  Rybiček začal 
adventní čas nejen zapálením 
první adventní svíčky, ale i přípra-
vy na příchod Mikuláše s čertíkem 
a  andělem. U  Šnečků s  téma-
tem „Čerti v  pekle, ti se radujou“. 
Ve stejném duchu probíhala téma-
ta i  v  oddělení Žabiček a  Rybiček. 
U Žabiček s tématem „Krtek a čerti“ 
a u Rybiček „U nás doma s Mikulá-

šem“. Ještě před návštěvou známé 
trojice Mikuláše, čerta a  andílka, 
naši školku navštívila sv. Barborka. 
Na  závěr tohoto tématu vypukl 
ve všech třech odděleních Čertov-
ský rej s karnevalem. Ve třídách se 
prohánělo mnoho čertíků, pozadu 
nezůstávali ani Mikuláši a  andílci. 
Děti si společně zasoutěžily, za-
tančily a  už netrpělivě očekávaly 
příchod Mikuláše, čerta i  andílka. 
Společně jim zazpívaly písničky, 
které si pro ně připravily a jak už to 
tak všichni „dospěláci“ známe, opět 
slibovaly, že budou hodné. Týden 
se seběhl s  dalším a  už nám hoří 
na  adventním věnci třetí svíčka. 
Co to znamená? Že se velmi rychle 
blíží „Štědrý den“ u  nás ve  školce. 
Proto vrcholí přípravy jak u  Šneč-
ků s tématem „Voňavé Vánoce“, tak 
i u Žabiček s tématem „Krtek a Vá-

noce“ a  v  neposlední řadě i  u  Ry-
biček s tématem „Vánoce, aneb jak 
to voní o Vánocích“. I v naší školce 
se peklo cukroví, zdobily perníč-
ky a psalo Ježíškovi. A  jak probíhá 
Štědrý den u nás ve školce? Je plný 
voňavého cukroví, proto děkuje-
me rodičům, kteří cukroví dětem 
nachystali. Nesmí chybět ani vá-
noční tradice – pouštění lodiček, 
rozkrojení jablíčka, házení bačkůr-
kou, foukání svíčky a  řady dalších. 
Posloucháme a  zpíváme vánoční 
koledy. A to nejkrásnější po zazvo-
nění zvonečků ...rozzářené dětské 
tváře u stromečků. To je jak pro nás, 
učitelky, tak i určitě pro Vás, rodiče, 
ten nejhezčí vánoční dárek. Odpo-
ledne jsme si společně s rodiči po-
seděli u Vánočního stromečku, kde 
děti s  nadšením ukazovaly nové 
hračky a hry.

A  co jsme ještě prožili?  Navštívili 
jsme divadelní představení v MKS 
„Tři pohádky na  Vánoce“, vydali 
jsme se do  Potštejna na  zámek, 
kde jsme shlédli překrásnou hra-
nou prohlídku Betlémský příběh. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
nejen rodičům, za  jejich spolu-
práci, ale i  včelařům z  Vamberka 
a  okolí, kteří nám v  zastoupení 
pana Merty věnovali dvě sklenice 
medu květového a dvě medu smí-
šeného pro zpestření jídelníčku. 
Dále mezistěny z  včelího vosku 
a knoty na vytváření svíček.
A  protože je tento příspěvek prv-
ním v  novém roce 2015, přejeme 
sobě i  vám, čtenářům Vamberec-
kého zpravodaje, aby to byl rok 
plný dobrých dnů a  dobrých lidí 
kolem nás.

Kolektiv MŠ Vodníček
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi přišli 
do herny v přízemí Městské knihov-
ny, kde probíhá následující pravi-
delný 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 velikosti pro holky i pro klu-
ky od  narození do  cca tří let. Ceny 
od 10 Kč.

 Batolení - každé pondělí v DDM 

od  8:30 do  9:15 hod. Pro děti 
od  6měsíců do  12měsíců. Ale mo-
hou 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 

hod. Pro miminka od 3měsíců. Sou-
částí je také aromaterapie, masážní 
olejíčky a relaxační hudba.  Poplatek 
40,-Kč.
První návštěva je zdarma.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI
 Opičí olympiáda

Již několik let MC Dráček pořádá 
Opičí olympiádu a ani tento rok ne-
byl výjimkou. Sešli jsme se v sobotu 
29. listopadu v tělocvičně ZŠ. Začá-
tek akce byl v 9:30hod. Než dorazili 
všechny zúčastněné, děti si zatím 
nanečisto zkoušely sportovní disci-
plíny. Připravili jsme pro ně trampo-
línu, plazení pod překážkou, lezení 
po ribstolech a následné sklouznutí 
po lavici, skákání do duchny, balan-

cování po kladině, houpaní na kru-
zích a  jiné úkoly. Po  splnění všech 
úkolů si děti i  rodiče protáhli tělo 
a  nakonec si zazpívali několik pís-
niček. Jako odměnu malý nadšenci 
dostaly medaile v  podobě opičky 
a něco dobrého na zub.

 Mikulášská nadílka

Ve  středu 3. prosince do  Dráčku 
zavítal Mikuláš. Ale protože máme 
samé hodné děti, tak přiletěl an-
děl v doprovodu Mikuláše a čertíci 
zůstali v  pekle. Anděl se zlatými 
vlasy se pořád usmíval a hladil děti 
po  tvářích či vlasech. Mikuláš zná-
mý svými dlouhými vousy, velkou 

berlou a špičatou čepicí se vyptával 
dětí, zda jsou hodné, čistí si pravi-
delně zoubky…
Některé děti zazpívaly písničku 
sami a  pak jsme všichni hromad-
ně zazpívali ještě několik písniček, 
které Mikulášovi a andělovi udělaly 
velkou radost. Poté se anděl podíval 
do  svého košíku a  obdaroval děti 
balíčkem plným dobrot. 

 Vánoční nadílka

S  blížícím se Štědrým dnem na-
vštívil náš Dráček, tak dlouho oče-
kávaný, Ježíšek. Dárečky přichys-
tal pod stromeček, pak zazvonil 
na  zvoneček a  zpovzdálí, aby ho 
nikdo neviděl, sledoval, jak děti 
s nadšením rozbalují dárečky. A co 
všechno udělalo dětem radost? 

Velké omyvatelné kostky, hrací sto-
leček, stavební kostky, ze kterých se 
dá postavit prakticky cokoli, garáž 
s  autíčky, dřevěná mašinka,…Vá-
noční atmosféru nám zpříjemňovali 
koledy. 

PLÁNOVANÉ AKCE
MC Vamberecký Dráček Vás srdečně 
zve v měsíci lednu na:
 21. 1. 2015 Sáňkyáda zimní 

olympiáda - od  15hod. na  Třeš-
ňovce ve  Vamberku. Je možné, že 
datum se bude posouvat podle 
sněhové nadílky, prosím sledujte 
naše internetové stránky a  nástěn-
ku naproti drogerii Teta

 22. 1. 2015 Valná hromada - 
od 16:30hod. v MC Dráček
 31. 1. 2015 Karneval pro nej-

menší - od 10hod. v DDM Vamberk

DOPROVODNÉ AKCE LEDEN - 
SRPEN 2015
LEDEN

1) Sáňkyáda zimní olympiáda - 21.1 
- je možné, že datum se bude po-
souvat podle sněhové nadílky, pro-
sím sledujte naše internetové strán-
ky a nástěnku naproti drogerii Teta
2) Valná hromada - 22.1
3) Karneval pro nejmenší - 31.1

ÚNOR

1) Návštěva Muzea hraček RK
2) výlet do Babylonu v Liberci
3) přednáška alergoložky a  imuno-

ložky MUDr.  Kleibe-
rové  
4) Fimo šperky - výroba šperků

BŘEZEN

1) výlet do  HK Obří akvárium 
a Aquapark HK
2) jarní aranžování
3) vynášení Moreny

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 ne-
plánujeme žádné akce

SRPEN

- Hernička bude zavřená a také ne-
plánujeme žádné akce

Všechny termíny a informace k ak-
cím budou včas vyvěšeny a  po-
tvrzeny na  web.stránkách www.
mcdracek.wordpress.com, vysta-
veny na  plakátech ve  vývěskách 
před drogerii Teta, knihovnou, škol-
kách či škole, nebo také okamžité 
zodpovězení dotazu na  tel.čísle 
732212970 a emaile mcdracekvam-
berk@seznam.cz. Moc předem dě-
kujeme za Vaši přízeň. 

Maminky MC Dráček.

Poděkování
Chceme moc poděkovat městu 
Vamberk a Knihovně – paní Marti-
nové, za realizaci akce Městem cho-
dí Andělé – rozsvícení stromečku, 
že jsme se mohli tak pěkné akce zú-
častnit. Velmi děkujeme všem, kteří 
nám dobrovolně přispěli na provoz 
Mateřského centra Dráček Vam-
berk. Moc, moc, moc děkujeme. 
Mějte se hezky a  spokojený Nový 
rok Vám všem přejí členky  Jana 
Čapková, Andrea Bažantová, Lud-
mila Michalcová, Vlaďka Beková, 
Renata Horáková a  Andrea Neu-
bauerová.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@seznam.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Výběr z nových knih na leden 2015
Beletrie

 BUJOLD, Mc Master Lois: 

     Boží lov

Nová fantasy, v  které pán Ingrey 
z  rodu Vlkosrázských byl poslán 
na  cestu do  odlehlého hradu, kde 
byl brutálně zavražděn jeden ze 
synů umírajícího posvěceného krá-
le Blat.
 GRADOVÁ, Marcia: 

     Dívka, která nepřestala věřit 

     pohádkám

Naivní představy o  životě musí 
mladá dívka Victoria postupně 
měnit tak, jak překonává nejednu 
zkoušku a musí se naučit ctít a při-
jímat sama sebe.
 MTAVA, Nicole: Zloději hvězd

Příběh Nicole, která se rozhodne 
splnit si svůj životní sen: pomá-
hat potřebným v Africe. V Tanzanii 
poznává skutečnou pohostinnost, 
užívá si nekonečný obzor Indické-

ho oceánu a  potkává lidi, jejichž 
osudy se jí hluboce dotýkají.
 MORTONOVÁ, Kate: 

     Tajemství letního odpoledne

Strhující příběh o  záhadách a  ta-
jemstvích, o kterých se nemluví ani 
mezi nejbližšími, a které se odehrá-
vají střídavě v několika rovinách.
 McGUIRE, Jamie: Červený vrch

Thriller o šířícím se záhadném viru. 
Hlavní postava knihy, rentgenová 
laborantka Scarlet se snaží své děti 
zachránit na ranči Červený vrch. 
 ŠTORKÁN, Karel: 

     Nejsem jen přítelkyně

Dana učí na  gymnáziu a  řeší ne-
lehkou životní situaci, která se po-
stupně mění v horor.

Naučná literatura

 DeBENEDET, A.T. – COHEN, L.J.: 

     Hry pro milovníky 

     polštářových bitev

Soubor her, které prohlubují kon-
takt dítěte a  dospělého. Kniha je 
určena rodičům a  pedagogům 
předškolních dětí. 
 KRAUTSCHNEIDER, Rudolf: 

     Co přinesly velny a odvál vítr

Povídání hlavně o lodi Victoria, pří-
běhy o lidech, moři i pevnině. 
 ZEMANOVÁ, Veronika: 

     Kuchařka pro mého muže

Obsahuje recepty na  jídla, která 
uvaří muž, když zůstane sám doma. 
 ŠIMÁNEK, Leoš: 

     Severskou divočinou

Vyprávění o stavbě srubu u jezera 
Clark v  Kanadě doprovázejí zatím 
nezveřejněné fotografi e. 
 NOVOTNÁ, Renáta: 

     Jiřina Jirásková

Kniha je obsáhlou a  čtivou mo-
nografi í herečky, kterou lidé zna-
li a  milovali napříč generačním 
spektrem.

 První týden v lednu ještě trvá vý-
stava Andělé Jižní Ameriky

pokračuje
 výstava kreseb Zuzany Kozlové 
od 7. 1. do 13.2. 15 
 8.1. 2015 – fi lmový portrét Jiřího 
Fogla a  jeho dcery Pavlíny Ram-
bové “Tři bible, dva osudy, jedna 
láska” – komentuje  Mgr. Miloš Ko-
lovratník v 17,30 hod. 
 15.1. 2015 – přednáška Libora 
Turka Záhadná místa světa – 17,30 
hod. 
 29.1. 2015 – přednáška Odyssea 
Tomáše Černohouse – v 18 hod. 

... a dále chystáme
 výstavu fotografky Jitky Von-
dráčkové – Dětské tváře 
 přednášku Márových – Equador 
a Galapágy 
 návštěvu Miloně Čepelky a Jose-
fa Pepsona Snětivého
 přednášku  Michala Klapala 
z jeho pobytu v Kanadě 

Přejeme hodně zdraví po celý rok 
2015 a těšíme se na Vaši návštěvu 
v knihovně.

Šťastné a laskavé dny všední i sváteč-
ní.... Krásný rok 2015, vážení přátelé.  
Za Městskou knihovnu Vamberk                  

Jaroslava Martinová

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí + čtvrtek: 13,00 – 17,00
Pátek: 12,00 – 15,00

MOUDŘENÍNEK PRO NEJMENŠÍ 

ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9,00 – 11,00

PLÁNOVANÉ AKCE 
I. POLOLETÍ ROKU 2015 
LEDEN 

* výstava kreseb Zuzany Kozlové
* 8. 1. – přednáška Codex gigas - 
Mgr. Miloš Kolovratník
* 15.1. – přednáška Záhadná místa 
světa – Libor Turek
* 29.1. – přednáška Odyssea - To-
máš Černohous
ÚNOR

* výstava Jitka Vondráčková – foto-
grafi e dětí 
* 5. 2. – přednáška Equador a Gala-
págy - Márovi
*  literární beseda Pepson Snětivý 
+ Miloň Čepelka.
* 12. 2. – přednáška  Kanada – pří-
roda v Quebecu – Michal Klapal
* 19. 2.– exkurze do  SVK Hradec 
Králové
BŘEZEN

* 2. - 8. března – TÝDEN ČTENÍ
* přednáška Za orangutany do dešt-
ného pralesa – RNDr. Petr Rybář (Ga-
briela a Luboš Valentovi – Život mezi 
kanibaly
* přenáška Američané v  Čechách 
- Pařízek
* autorské čtení Už nejsem tvá 
dcera – Petr Kohout
* 27. března – Noc s Andersenem
DUBEN

* 23. dubna – SVĚTOVÝ DEN KNIHY
KVĚTEN

* 23. května - MUZIKOTERAPIE - 
BUBNOVÁNÍ pro rodiny
ČERVEN

* 19. června – KNIHOMOLSKÉ HRY 
BEZ HRANIC
* 26. - 28. června – KRAJKÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI – výstava UMĚLECKÝCH 
ŘEMESEL
ČERVENEC

* 13. - 26. července – LETNÍ TÁBOR

V lednu 2015 
můžete vidět 
a slyšet ...
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Výročí osobností
 11.1.1815 se ve Vamberku narodil Adolf Zábrodský, hudebník. Vystu-
doval varhanickou školu v Praze u Roberta Führera. V mládí byl ředitelem kůru 
ve Vamberku. V letech 1839-1852 byl varhaníkem v katedrále sv. Víta v Praze. 
200. výročí narození († 1852 Praha)
 14.1.1875 se v Berouně narodil Karel Klapka, hudebník. Studoval na var-
hanické škole v Praze u Antonína Dvořáka. Do Vamberka přišel roku 1901 a 40 
let zde byl ředitelem kůru. Vedl besední fi lharmonii, vyučoval zpěv v krajkářské 
škole a vedl hudební kroužek. Spolupracoval s ochotníky a loutkáři. 140. výročí 
narození († 13.6.1941 Vamberk)
 30.1.1815 zemřel Václav Voříšek, učitel a hudebník. Do Vamberka přišel 
roku 1777, oženil se zde a až do své smrti vedl zdejší školu. Byl otcem hudební-
ho skladatele J.V.H.Voříška. 200. výročí úmrtí (* 13.5.1749 Týniště)

Nejeden čtenář Vambereckého 
zpravodaje byl překvapen, že o  Vá-
nocích neuvidí premiéru našich 
ochotníků, jak je již dlouholetou 
tradicí. O  vysvětlení jsme požádali 
členku vedení souboru Mgr.  Alenu 
Joachimsthalerovou.

Z jakého důvodu neměli možnost 

diváci o Vánocích shlédnout pre-

miéru vaší nové hry?

Detektivku Agathy Christie „De-
set malých černoušků“ jsme začali 
na podzim nacvičovat až počátkem 
října, o  měsíc později než jiná léta. 
Ke spolupráci jsme si pozvali profe-
sionálního režiséra Alexandra Gre-
gara. V této hře je na scéně prakticky 
stále deset herců. Proto bylo důle-
žité, aby se všichni herci pravidelně 
zúčastňovali dvakrát týdně zkoušek, 
což se ne vždy dařilo. Také pan reži-
sér na  nás má přísná kriteria, chce, 
aby výsledek byl stoprocentní. Toto 
jsou důvody, proč jsme, ač nera-
di, odložili premiéru „Černoušků“ 
na pozdější termín.

Jaká je obecná situace vašeho 

souboru?

Momentálně máme asi patnáct 
členů, jsme rádi za každého nového 
příchozího. Předsedu nyní nemá-
me, ve  vedení je pět členů výboru. 
Starost nám dělá autorský zákon, 
na  jehož základě jsme povinni 
platit autorské poplatky. Jedná se 
o  případ, že je autor hry dosud na-
živu, nebo je po  smrti méně než 70 
let. Poplatek za  jedno představení 
není v řádu stokorun, ale spíš tisíců. 
Hru „Na  správné adrese“ jsme loni 
hráli třicetkrát, tak si umíte spočí-
tat, na kolik vyjdou pouze poplatky 
za  autorská práva. Máme obavy, 
abychom z těchto důvodů nemuseli 
naši činnost ukončit.

Kdy se tedy můžeme těšit na vaši 

novou hru?

Detektivku „Deset malých černouš-
ků“ uvedeme ve Vamberku v premi-
éře příští měsíc, konkrétně 14. února. 
Všichni jste srdečně zváni!

Děkuji za  rozhovor a  přejeme 

našim ochotníkům hodně elánu 

a  příznivé podmínky pro jejich 

ušlechtilého koníčka.

 Miroslav Berger

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz

MKS nabízí - leden 2015

Divadelní spolek ZDOBNIČAN

Vítejte v novém roce 2015! 
Tak doufám, že každý z Vás vykročil do toho nového roku 2015 pravou 
nohou. Jak jinak, že? Pro DS Zdobničan  znamená začátek roku dvě 
významné události - nejdříve DIVADELNÍ PLES - neobvykle již  6. ÚNO-
RA 2015. Masky jsou samozřejmě vítány a budou opět řádně odměněny!
A druhou, velmi intenzivně chystanou událostí je premiéra nového ve-
černího představení Deset malých černoušků  14. února 2015. Snad nám 
odpustíte, že jsme letos  díky náročnosti hry tak trochu posunuli tradici 
premiéry ze Štěpána na Valentýna a zachováte nám stále přízeň, které si 
velice vážíme. Těšíme se na Vás.
Současně budou probíhat další reprízy hry Na správné adrese, o kterých 
Vás budu prostřednictvím zpravodaje informovat.
Na všech společných akcích se na Vás těší všichni členové DS Zdobničanu. 

Miroslava Sojková

 9. ledna v 19.00 hodin

PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.
 16. ledna ve 20.00 hodin

PLES KRPŠ
 23. ledna ve 20.00 hodin

PLES SPORTOVNÍ
 26. ledna v 16.00 hodin 

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec 
n. Orl. –
pobočka Vamberk
Výstavní síň MKS.
 31. ledna v 18.00 hodin

PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
Divadelní soubor J. K. Tyl Mezi-
městí
Bláznivá komedie o  tom, že ani 
když jste členem vlády, není jed-
noduché si něco začít s  vdanou 
sekretářkou.
Vstupné 50 Kč.

Plesová sezóna:

 9. ledna v 19.00 hodin

PLES TANEČNÍCH

 16. ledna ve 20.00 hodin

PLES KRPŠ
 23. ledna ve 20.00 hodin

PLES SPORTOVNÍ – VÝHLÁŠENÍ SPOR-
TOVCE VAMBERKA ZA ROK 2014
 6. února ve 20.00 hodin

PLES DIVADELNÍ. Předprodej vstu-
penek od 19. 1. v MKS.
 13. února ve 20.00 hodin

PLES BAREVNÝ
 21. února ve 20.00 hodin

PLES STAVITELSTVÍ EU
 28. února ve 20.00 hodin

PLES HASIČSKÝ

Přijímáme dívky 
a chlapce 

do kurzu tance 
a společenské výchovy

Zahájení: září 2015
Přihlášky na tel. č. 494 541 484

nebo v kanceláři MKS

Zeptali jsme se
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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

Stalo se aneb bejvávalo
Před 145 lety
V noci při plese 26. ledna 1870 vypukl požár v hostinci Na Hradě. Oheň zničil 
mj. ochotnické divadlo s celým zařízením.

Před 100 lety
Ve městě bylo 10. ledna 1915 ubytováno 25 rodin (celkem 71 osob)) židov-
ských uprchlíků z  Haliče, postižených válkou. Byly pro ně připraveny byty 
v  Bednářových dělnických domcích, v  bytech Hernychovy továrny a  v  Su-
chánkově domku. Obec uspořádala sbírku šatstva, ložních potřeb a potravin.

Před 90 lety
Od 1. ledna 1925 došlo k zestátnění místní dráhy Doudleby-Vamberk-Ro-
kytnice.

Před 70 lety
23. ledna 1945 bylo ve škole ubytováno 140 německých dětí s matkami, které 
prchaly z Těšínska před postupující Rudou armádou. Další utečenci byli uby-
továni v soukromí.

Před 35 lety
V  lednu 1980 došlo ve městě k přečíslování bytových domů s více vchody        
(každý vchod dostal samostatné číslo popisné).

V lednu 2015 oslaví:

  93 let Františka Šišláková
  85 let Eliška Ekslerová
  85 let Drahomíra Zezulková
  85 let Vladimír Veverka

  80 let Anna Behanová 
  80 let Růžena Fredová
  80 let Blažena Jiskrová
  75 let Jiří Kubíček

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Společenská kronika

Kdo tě znal – vzpomene,
kdo tě měl rád – nikdy nezapomene.
Dne 20. ledna 2015 uplyne 5 let, co nás navždy opustila 
paní Anastázie Čermáková.

Vzpomínají dcera, syn s rodinami.

Dne 6. ledna 2015 tomu bude 5 let, kdy nás navždy 
opustil Miroslav Jána.

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout.
Dne 2. ledna vzpomeneme 100. výročí 
narození našeho tatínka pana Josefa 

Nespěchala a 5. ledna by oslavila své 
92. narozeniny naše maminka Jindřiš-

ka Nespěchalová z Podřezova.

Dne 8.1.2015 oslaví 60 let společného 
života Vlasta a Ladislav Polanský.

Hodně zdraví a elánu do dalších 

společných let přejí děti Vlasta, 

Alena a Ladislav s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají syn Jindřich, 

dcery Milada a Zdeňka s rodinami.

Kdo jste je znali a měli rádi vzpomeňte s námi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, které v loňském roce navštívily 115 jubilantů ve věku 75, 80, 
85, 90 a více let. Popřát jim hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 
2015.                                                                    Lenka Prokešová, matrikářka
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Městský turnaj 
Vamberecká zima 2015
V roce 2007 byla při příležitosti 30. výročí otevření vamberské sportovní 
haly obnovena tradice volejbalových turnajů vambereckých městských 
částí známých pod názvem “Turnaj občanských výborů“. Obnovený 
městský volejbalový amatérský turnaj pro mladé i starší se jmenuje Vam-
berecká zima a v roce 2015 proběhne už jeho 9. ročník.
Turnaj se uskuteční ve  vamberecké sportovní hale v  sobotu 21. 

února 2015 od 8.30 hodin.

V každém družstvu musí hrát dle tradice alespoň dvě ženy!!!!
Loňského ročníku se zúčastnilo pět družstev, která skončila v tomto pořadí:   
1. místo  FORBERK, 2. místo  STRUHA, 3. místo  17. LISTOPADU, 4. místo  
JIRÁSKOVA, 5. místo  JUGOSLÁVSKÁ
Tímto zveme všechny zájemce o klidné volejbalové dopoledne ve vam-
berské sportovní hale, přijde si zahrát a pobavit se, třeba i bez družstva 
– zahraje si každý. A zveme také všechny fanoušky a fanynky.
Občerstvení zajištěno! 
Za vamberecké volejbalisty sepsal                                                   Pavel Bříza

Chcete zhubnout po Vánocích?
Hubněte zdravě, na míru a  bez léků 
– z běžných potravin
Výživový poradce Štěpánka Procházková (praxe od r. 2006)

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

Při donesení kupónu  sleva 300 Kč 
na výživový program

Tříčlenná rodina koupí 
byt 3+1, nejlépe v OV. 

Tel: 734 622 739

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. 

Levné oděvy 
LAURA u kostela

 Totální lednový výprodej oděvů
SLEVA 50% z nákupu

 Výběrové a značkové oděvy
 SLEVA 30% z nákupu

OTEVŘENO PO-PÁ 9-12 13-15h., SO 9-11 h.
Nabízíme společenské šaty a halenky. Těšíme se na Váš nákup.
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V minulé sezóně 2013 / 2014 jsme 
v  kategorii starších žákyň skončili 
v  krajském přeboru na  konečném 
6. místě z 10 družstev. Celkové po-
řadí bylo 1. Loko Trutnov A, 2. Sokol 
Jilemnice, 3. TJ Červený Kostelec, 4. 
Slávie Hradec Králové A, 5. SK Ná-
chod, 6. Baník Vamberk, 7. Réma 
Rychnov n. Kn., 8. Sokol Třebecho-
vice p. O., 9. Slávie Hradec Králové 
B a 10. Loko Trutnov B. Stejná děv-
čata hrála i  věkově starší kategorii 
kadetek, aby odehrála více utkání 
a  nasbírala další cenné hrací zku-
šenosti. V  kategorii kadetek jsme 
v krajském přeboru skončili na po-
sledním 5. místě. Celkové pořadí 
bylo 1. Loko Trutnov , 2. Sokol 
Jilemnice, 3. VK Hronov, 4. Réma 
Rychnov n. Kn., 5. Baník Vamberk.
Tak zpět k letošní sezóně. Ta neza-
čala vůbec dobře. Zatím co v  mi-
nulosti jsme nikdy neměli problé-
my s počtem děvčat na trénincích 
ani na  mistrovských zápasech ani 
na turnajích, v září se nás najednou 
sešlo jenom pár. Většina děvčat se 

rozhodla s  volejbalem skončit. 
Vzniklou situaci bylo potřeba řešit 
tak, aby na to nedoplatila děvčata, 
která byla pro volejbal zapálena 
a  chtěla pokračovat. K  podobné 
situaci došlo i  v  Rychnově a  tak 
řešení bylo jasné. S  Rémou Rych-
nov jsme se dohodli na spolupráci, 
začali jsme organizovat společné 
tréninky a  přihlásili jsme i  společ-
ná družstva. Po dohodě hrají starší 
žákyně pod hlavičkou Baník Vam-
berk a  téměř stejná děvčata hrají 
také kadetky pod hlavičkou Réma 
Rychnov nad Kněžnou. A  protože 
jsme chtěli, aby si děvčata po šesti 
letech poctivého trénování zkusili 
také volejbal na  celostátní úrov-
ni, přihlásili jsme starší žákyně 
do Českého poháru starších žákyň.

Krajské přebory mají v polovině 

soutěže tato pořadí:

Starší žákyně

1. Baník Vamberk 
2. Loko Trunov
3. Slávie Hradec Králové

4. SK Náchod
5. TJ Červený Kostelec
6. Sokol Nechanice
7. Sokol Třebechovice
8. Réma Rychnov n. Kn.

Kadetky

1. VK Hronov
2. Réma Rychnov n. Kn.
3. SK Náchod
4. Tambor Dvůr Králové n. L.

Nové zkušenosti jsme jeli získat 
na zápasy Českého poháru. Všech-
na družstva, která se do  poháru 
přihlásila, byla rozdělena do dvou 
regionálních skupin – východní 
( celkem 24 družstev ) a  západní 
( celkem 27 družstev ). My jsme 
byli zařazení do  východní morav-
ské části a  prvního rozřazovacího 
turnaje jsme se zúčastnili v  Brně. 
V základní skupině jsme v sobotu 
postupně porazili Zlín, Uherské 
Hradiště a  Bílovec, což nám zajis-
tilo celkové umístění do 12. místa. 
V  neděli už se nám tolik nedařilo, 
postupně jsme prohráli se Slávií 
Hradec Králové, se Sokolem Česká 
Třebová a s Ostravou a to zname-
nalo celkově 11. místo v moravské 
skupině. Další dva kvalifi kační tur-
naje jsme odehráli v Novém Jičíně 

a  v  Hradci Králové. Naším cílem 
bylo umístit se celkově do 12. mís-
ta, což zajišťovalo postup do fi ná-
lových skupin České poháru, kam 
postupovalo 12 nejlepších druž-
stev z  východního regionu a  12 
nejlepších družstev ze západního 
regionu. Pět vítězství a dvě poráž-
ky v Novém Jičíně a čtyři vítězství 
a tři porážky v Hradci Králové zna-
menaly celkové 11. místo v morav-
ské skupině a  vytoužený postup 
do  republikového fi nále Českého 
poháru. Finále českého poháru se 
hraje příští rok v  třech termínech 
a  my hned 10. a  11. ledna 2015 
začínáme turnajem 3. osmičky 
v Sokolově. 
O tyto výrazné úspěchy se zaslou-
žily hráčky: Anežka Myšáková, 
Eliška Myšáková, Lucie Prokešová 
a Aneta Mazurová ( všechny Baník 
Vamberk ) a  Nikola Marková, Ve-
ronika Frintová, Klára Volná, Lucie 
Rýdlová a Lucie Váňová ( všechny 
Réma Rychnov n. Kn. ).
Všechny volejbalové výsledky lze 
také najít na ofi ciálních webových 
stránkách Českého volejbalového 
svazu – www.cvf.cz.
                   
Ve Vamberku 10. prosince 2014.
Sepsal trenér družstva Pavel Bříza

V  následující probíhající sezoně 
hrajeme již III. třídu. VV FO Baník 
Vamberk nás jako loňského fi -
nalistu opět přihlásil do  Poháru 
OFS. Na  cestě za  pohárem jsme 
postupně vyřadily i  účastníky II. 
třídy OP. A  to Rokytnici (v  1. kole) 
a Dobrušku „B“ (v semifi nále) mezi-
tím ve druhém kole také Doudleby 
„B“. Ve fi nále jsme v líbivém utkání 
vyhráli nad B- týmem Českého 
Meziříčí 4:1. Po utkání nám více jak 
stovka vamberských diváků nadše-
ně děkovala za předvedený výkon 
a předseda OFS pán Židík nám pře-
dal vítězný pohár.

Podzimní část probíhající sezóny 
(2014/15) nám nevyšla podle před-
stav. I když jsme se v polovině zápa-
sů drželi do pátého místa se ztrátou 
tří bodů na prvního. V semifi nále Po-
háru OFS, kdy se vážně zranil Radim 
Páral, jsme „zapomněli“ proměňo-
vat jasné šance a naopak, dostávali 
jsme laciné branky – což nás stálo 
v konečném účtování podzimu pěk-
né umístění a nakonec jsme skončili 
na předposledním místě s jedenácti 
body a pasivním skóre 19:25. Slabou 
útěchou nám může být skutečnost, 
že náš bodový odstup není velký 
a na prvního ztrácíme pouze 6 bo-

dů-což svědčí o  vyrovnanosti této 
soutěže.
I na podzim máme v „našem“ muž-
stvu okresního Borce kola, čímž se 
zaslouženě stal v 5. kole, Pepa Dostál 
– DODO ziskem 59 bodů.
Hráči, kteří zde byli na  hostování, 
zapadli do  týmu, a  doufáme, že 

prodlouží hostování o  další půlrok. 
V přípravě na jarní část opět pojede-
me na soustředění, kde se zaměříme 
na  proměňování šancí a  do  konce 
sezóny se vyšplháme výš. Minulý 
rok nám soustředění pomohlo, tak 
věřím našemu týmu, že tomu bude 
i letos.            Za B-tým David Vodák

Fotbalový rok B-týmu 2014
V prvním roce po obnovené činnosti „Béčka“ jsme se umístili ve IV. 

třídě OP v sezoně 2013/14 na pěkném 3. místě. Získali 43 bodů, když 

12 zápasů zvítězil, 4 remizoval (+ penalty 2x – 1x) a 4 prohrál, vstřelili 

jsme 65 branek a 38 obdrželi. Nejlepšími střelci se stali se 17 branka-

mi Páral Radim a Potužník Pavel. Jedenáctým jarním kolem pokračo-

vala anketa, v níž fotbalový fanoušci prostřednictvím internetu volí 

svého Borce kola. Titul okresního borce jara 2014 získal Radim Páral 

z B-týmu Vamberka. Za pět branek v jediném utkaní 11. kola.

TJ BANÍK VAMBERK ODDÍL VOLEJBALU STARŠÍ ŽÁKYNĚ

Hodnocení podzimní části sezóny 2014 / 2015

Zimní příprava mužstev FO TJ Baník 
Vamberk na jarní soutěže 2015
Neděle 8. 2. 2015 13.00 h. Letohrad „B“ - Vamberk  „A“ ...........UMT Letohrad
Sobota 14. 2. 2015 13.00 h. Sopotnice - Vamberk „A“ .............UMT Letohrad
Sobota 21. 2. 2015 15.00 h. Žamberk „A/B“ - Vamberk „A“ ....UMT Letohrad
Sobota 28. 2. 2015 13.00 h. Lukavice - Vamberk „A“ ................UMT Letohrad
Sobota 7. 3. 2015 13.00 h. Libchavy“A“ - Vamberk „A“ ............UMT Letohrad
Neděle 8. 3. 2015 bude upř. Letohrad St.ž. - Vamberk St.ž....UMT Letohrad
Sobota 14. 3. 2015 bude upř. Doudleby n.O. „A“ Vamberk „A“......stad. Vamberk
Neděle 15. 3. 2015 14.00 h. Řetová „A“ - Vamberk dorost ..... UMT Ústí n. O.
Mužstvo dorostu B. Vamberk se zúčastní rovněž zimního poháru krá-
lovéhradeckého. Termín není dosud stanoven.                                                            
Zahájení mistrovských soutěží KFS bude - 21./22. 3. 2015 a soutěže 
„B“ mužstva 18. 4. 2015.                          St. Barvínek VV FO B:Vamberk 

V  září 2014 začala děvčata svoji sedmou volejbalovou sezónu, 

k prvnímu tréninku se totiž sešla už v září 2008. Sezóna 2014 / 2015 

měla být a snad i je vrcholem našeho dosavadního trénování a sna-

žení, protože jsme už druhým rokem a tedy i posledním ve věkové 

kategorii starších žákyň a můžeme zúročit svoje loňské zkušenosti, 

kdy děvčata v této věkové kategorii začínala.



Rozsvícení vánočního 
stromu v Pekle
Sbor dobrovolných hasičů v Pek-
le pozval v neděli v podvečer své 
občany a přátele z okolí na první 
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku. Kam jinam než před 
pekelskou školu, vedle níž se na-
chází i místní pohostinství. Bez-
mála dvě stovky přihlížejících se 
sešlo k  této vyjímečné události, 
k  zahřátí si připíjeli vánočním 
punčem a svařákem. Po nezbyt-
ném úvodu od nového starosty 
města Vamberk, pana Futtera, 
zahrálo k  dokreslení vánoční 
atmosféry Hubertovo kvarteto 
a  poté zazpívaly i  místní děti 

pod taktovkou paní Krskové. 
Omladinu za  zpěv odměnil sa-
motný anděl, který tentokrát 
nechal smradlavé čerty zalezlé 
v  brlohu a  děti s  nimi navštíví 
zase až za  rok 5. prosince. Vr-
cholem večera bylo samosebou 
rozsvícení stromu doprovázené 
na pekelské poměry ohromným 
ohnostrojem, který obsluhovalo 
hned šest pyrotechniků. Všem 
zúčastněným tímto děkujeme 
za přízeň, přejeme jen to nejlep-
ší do dalšího roku a doufáme, že 
tato akce se bude každý rok opa-
kovat.                             P. Lenfeld

Městem chodí andělé

Foto: Radoslav Vídeňský
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V  úterý 2. 12. jsme na  naší škole 
uspořádali již tradiční Adventní díl-
ny. V  přízemí naší školy připravily 
paní učitelky několik velmi zajíma-
vých aktivit včetně malého občer-
stvení. Celou akci zahájil ředitel 
školy, po  kterém následovalo krátké 
vystoupení dětského pěveckého 
sboru ZUŠ Kostelec nad Orlicí pod 
vedením Mgr.  Dagmar Potštejnské. 
Pak už se všichni rozešli do připrave-
ných tříd a pustili se do vyrábění. Těší 
nás, že je o tuto akci v našem městě 
tak velký zájem. Dílny se uskutečnily 
v  rámci udržitelnosti projektu Cesta 
do hlubin přírodovědných znalostí.
Děkujeme fi rmě Sodexo – školní 
stravování, za  upečení výborného 
štrůdlu a  Mgr.  Dagmar Potštejnské 
a jejímu sboru za příjemné navození 
adventní atmosféry.        Vedení školy

Výstava v krajkářské škole
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Adventní dílny v základní škole


