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V sobotu 24. 1. 2015 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Dostavilo 
se celkem 59 dětí, pro které byly připraveny úkoly na téma pohádek.
Na úvod děti přednesly nebo zazpívaly básničku či písničku. Pak se už 
pustily do plnění nejrůznějších úkolů – poznávaly pohádkové postavič-
ky, určovaly levou a pravou stranu, předvedly držení tužky, když doma-
lovávaly obrázek, počítaly korálky, vyjmenovávaly jejich barvy, řadily 
obrázky dle velikosti, určovaly geometrické tvary či na obrázcích hledaly 
rozdíly. Na závěr si každý předškolák jako dárek mohl vybrat jednu po-
hádkovou fi gurku a záložku do knížky. 
Můžeme říct, že děti, které navštěvují místní školky, jsou na  vstup 
do  školy připravené, dobře zvládaly jednotlivé úkoly.  Přibývá ovšem 
dětí, kterým dělá problém řeč a správná výslovnost.
Během čekání si čas děti krátily ve školní družině. Zde si mohly vyzkou-
šet vázání tkaniček (pro některé děti velký problém) nebo vymalovat 
obrázky. 

Vedení školy a učitelky 1. stupně

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Foto: Radoslav Vídeňský, archív ZŠ
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 4. 

zasedání dne 14. ledna 2015 usnes-

la:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 3.
2)  Schválila zveřejnění záměru pro-

deje části stavební parcely č. st. 
79, zastavěná plocha a  nádvoří, 
v k. ú. Vamberk.

3)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části nebytového prosto-
ru ve  vodárně v  Kollárově ulici 
ve Vamberku.

4)  Schválila ve své kompetenci změ-
ny rozpočtu 25/2014 a 1/2015.

5)  Schválila změnu nájemní smlouvy 
s  Českou spořitelnou, a.s. ze dne 
3.6.2010 na pronájem části pozem-
kové parcely č. 1754/2 v k. ú. Vam-
berk – doplnění smlouvy o udělení 
souhlasu s možností podnájmu.

6)  Schválila Smlouvu o dodávce pitné 
vody a  odvádění vod odpadních, 
a to včetně Všeobecných podmínek 
pro uzavírání smluv o dodávce pit-
né vody a odvádění odpadních vod.

7)  Projednala návrh Ing.  Vyčítala 
na  řešení kanalizace na  Bačince 
a uložila řediteli společnosti Vam-
berecká voda s.r.o. zajistit zamě-
ření výškových bodů navržené 
kanalizace a  napojovacího bodu 
stávající kanalizace.

8)  Schválila Smlouvu o  právu pro-
vést stavbu „Vamberk, Voříškova 
285, město – přeložka kNN“ a po-
věřila starostu jejím podpisem.

9)  Schválila Smlouvu o realizaci pře-
ložky „Vamberk, p.č. 1573, město 
Vamberk – přel. KNN“ a  pověřila 
starostu jejím podpisem.

10)  Schválila Smlouvu o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
ve veřejné linkové osobní dopra-
vě k zajištění městské autobuso-
vé dopravy ve Vamberku a pově-
řila starostu jejím podpisem.

11)  Projednala nabídku K. Kratochví-
lové na  odkup akcií ČSAD Ústí 
nad Orlicí, a.s., nesouhlasila s na-
bídnutou cenou a rozhodla akcie 
prozatím neprodávat. 

12)  Vzala na  vědomí zápis z doprav-
ní komise č. 1 ze dne 17.12.2014 
a uložila tajemníkovi zařadit jeho 
projednání na  program příští 
rady města, aby radní měli mož-
nost na  místě samém posoudit 
navrhovaná řešení.

13)  Projednala žádost Domova pro 
seniory Sloupnice o  příspěvek 
na  občanku města a  doporučila 
zastupitelstvu pro rok 2015 od-
povídající příspěvek poskytnout.

14)  Projednala zápis ze Sportovní ko-
mise č. 1 ze dne 18.12.2014 a vza-
la ho na vědomí.

15)  Projednala a  schválila Smlouvu 
o  vedení účetnictví s  Mateřskou 
školou Vamberk, Tyršova 280, a to 
od 1.1.2015 a pověřila starostu je-
jím podpisem.

16)  Projednala Smlouvu o  vedení 
účetnictví se Základní školou 
Vamberk, Komenského 95,   a to 

od  1.1.2015 a  pověřila starostu 
jejím podpisem.

17)  Rozhodla odměnit Daniela Van-
dase za  příkladnou reprezentaci 
města – mistr Evropy v orientač-
ním běhu – fi nančním darem 
ve  výši 5.000,- Kč a  pověřila rad-
ního pana Stanislava Vimera jeho 
předáním na  akci vyhodnocení 
sportovce Vamberka roku 2014.

18)  Projednala a  schválila Mandátní 
smlouvu na  zajištění technické-
ho dozoru investora na  projekt 
„Sportovní hala Vamberk – zatep-
lení objektu“ a  pověřila starostu 
jejím podpisem.

19)  Projednala a  schválila Smlouvu 
o  umístění retranslační stanice 
na  budovu Pečovatelské služby 
Vamberk a pověřila starostu jejím 
podpisem.

20) Rozhodla o  zrušení plné moci 
k zastupování města JUDr. Jiřímu 
Všetečkovi ve  všech soudních 
sporech.

21)  Schválila udělení plných mocí 
JUDr. Miloslavu Tuzarovi k:

 a) zastupování v  soudním říze-
ní proti Petře Šebkové, bytem 
xxxxxxxxx o  zaplacení částky 

ve  výši 33.998,- Kč s  příslu-
šenstvím (dluhy za  byt číslo 
xxxxxxxxxxxxx ve Vamberku), a to 
včetně případného řízení o  řád-
ných a  mimořádných opravných 
prostředích a exekučního řízení,

 b) zastupování v  soudním řízení 
proti Jánu Gombošovi, bytem 
xxxxxxxx xx o  zaplacení částky 
ve  výši 10.144,- Kč s  příslušen-
stvím, a  to včetně případného 
řízení o  řádných a mimořádných 
opravných prostředích a  exe-
kučního řízení, zastupování 
v soudním řízení proti Hanušové 
(dříve Vizváriové) Heleně, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, (dluhy za  byt 
číslo xxxxxxxxx) o zaplacení část-
ky ve výši 17.220,- Kč s příslušen-
stvím, a  to včetně případného 
řízení o  řádných a mimořádných 
opravných prostředích a exekuč-
ního řízení,

 c) zastupování v  soudním řízení 
proti Bohuslavě Antesové, bytem 
xxxxxxxxxxx o  zaplacení částky 
ve výši 27.438,-- Kč s příslušenstvím, 
a to včetně případného řízení o řád-
ných a  mimořádných opravných 
prostředcích a exekučního řízení,

 d) zastupování v  soudním ří-
zení proti Jánu Danielu, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  o  zaplacení 
částky ve výši 7.252,- Kč s příslu-
šenstvím, a to včetně případného 
řízení o  řádných a mimořádných 
opravných prostředcích a  exe-
kučního řízení,

 e) zastupování v  soudním řízení 
proti Jiřímu  Gombošovi, bytem 
xxxxxx  o zaplacení částky ve výši 
7.487,- Kč s  příslušenstvím, a  to 
včetně případného řízení o  řád-
ných a  mimořádných opravných 
prostředcích a exekučního řízení,

 f ) zastupování v  soudním řízení 
proti Kristině Gombošové a Mila-
nu Kelešovi, oba bytem xxxxxxx 
o zaplacení částky ve výši 23.793,- 
Kč s  příslušenstvím, a  to včetně 
případného řízení o  řádných 
a  mimořádných opravných pro-
středcích a exekučního řízení,

 g) zastupování v soudních sporech 
převzatých od JUDr. Všetečky.  

Rudolf Futter 

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Zápis z jednání výboru/komise
Název 
výboru/komise Dopravní  komise Datum jednání 17. 12. 2014
P ítomni Josef Martinec, Jaroslav Šmída, Kacr Ji í, ing. Václav Krsek, Zden k Vavroušek, Mgr. 

Radek Freivald Dis., Ji í Pavlišta, 
Zuzana Rousková - zapisovatelka

Omluveni

Zápis z jednání:
1/ Vzala na v domí nesouhlas  SD s žádostí o obnovu vodorovného dopravního zna ení  „V7“ P echod 
pro chodce u kruhového objezdu I/11 a I/14 u výjezdu na Žamberk.
2/ Vzala na v domí nesouhlas Policie R s navrhovaným umíst ním DZ B 20a (60) v místní ásti 
Helouska. 
3/  Situace na nám stí :
 a/ Komise navrhuje z ídit max. po et parkovacích míst na nám stí pro krátkodobé stání na 15 minut 
v prostoru u sochy Mistra Jana Husa. 
b)Komise doporu uje zachovat placené parkovišt  nad nám stím. 
c/ Zjednosm rnit provoz v uli ce p ed p.98-102 na Husov  nám stí a v ul. Komenského sm rem od 
silnice I. t ídy v úseku  po vrátnici býv. masny, v tomto úseku z ídit podélné stání podél p. 98. ást ul. 
Komenského v úseku od vrátnice býv. masny po výjezd u jídelny ponechat obousm rný. Podél plotu 
školního h išt  z ídit podélné stání pro automobily. Na všech ostatních místech v prostoru nám stí a u 
kostela dodržovat zákaz parkování.
d) Dopravní zna ku B 1 „Zákaz vjezdu“ u knihovny doporu uje komise odstranit.      
4/ Sídlišt  Struha: 
a)Dopravní komise navrhuje zjednosm rnit  provoz v sídlišti Struha v úseku od napojení na silnici I/11 
sm rem do sídlišt . 
b)Pro parkování využít parkovišt  u sokolovny.  
5/Požadavek na osazení dopravního zrcadla v ul. Vrabcova komise nepožaduje za nutný a proto jeho 
osazení nedoporu uje.
6/ Požadavek na osazení dalšího dopravního zrcadla v ul. Žižkova v míst  k ížení s ul. Pekelskou 
komise nedoporu uje.
7/ Po adí oprav komunikací  - komise p edloží Rad  m sta návrh po adí oprav komunikací do 15. 01. 
2014.
8/ Komise projednala požadavek na osazení zábradlí u mostu  v Krajká ské ul. a doporu uje žádosti 
vyhov t a zábradlí prodloužit o cca 2-3 m.                     

P ijatá usnesení:
- Viz. body zápisu

Zápis ov il
Josef Martinec

Dne
17. 12. 2014
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Kácení smrku 
na Husově náměstí
V loňském roce byly provedeny tahové zkoušky na 2 smrcích rostoucích 
na  Husově náměstí. Jedná se o  přístrojové hodnocení stromů, které 
slouží k ověření statických poměrů vybraných stromů. Tahová zkouška 
prověřuje odolnost kořenů proti vývratu pomocí simulované zátěže 
(vichřice). Na základě provedeného přístrojového testu je aktuální stav 
stromu vyhodnocen a pokud je třeba, navrženo další opatření, stabili-
zační zásah, např. redukční řez, kácení, apod.
Na  základě provedených tahových zkoušek na  2 smrcích rostoucích 
na  Husově náměstí bylo zjištěno, že smrk rostoucí před čp. 102 (blíže 
k radnici) vykazuje výrazné oslabení kořenového systému, je nevyhovu-
jící z důvodu provozní bezpečnosti, a proto bylo doporučeno strom po-
kácet. Druhý smrk (před čp. 98) byl na základě tahové zkoušky označen 
jako stabilní, ale s nutností stabilizačního zásahu, což je u tohoto druhu 
dřeviny nereálné. Jinou alternativou je strom ponechat, ale za rok opa-
kovat přístrojový test. 
S výsledky tohoto měření byla seznámena komise životního prostředí Rady 
města, která doporučila provést kácení smrku, rostoucího před čp. 102. 
Smrk, rostoucí před čp. 98, ponechat a za rok opakovat přístrojový test.  
Kácení smrku před čp. 102 proběhne v  období vegetačního klidu, 
do konce března 2015. Následně bude provedena náhradní výsadba.

Zuzana Rousková, odbor správy majetku a rozvoje města

MOTORISTÉ  POZOR !
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona 

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních ko-

munikacích. (zákonem č. 239/2013)

Nejdůležitější změna je pro polopřevod 
– hrozí vyřazení vozidla z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v registru vozidel v polopřevodu (vo-
zidlo je odhlášeno předchozím vlastníkem) a není převod dokončen 
(vozidlo přihlášeno na  nového vlastníka) bude toto vozidlo po  30. 
červnu 2015 trvale vyřazeno z provozu (zanikne). Z tohoto důvodu 
je nutné do 30. června 2015 provést dokončení převodu. 
K  žádosti se doloží : občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, 
doklady k vozidlu (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), 
doklad o pojištění vozidla – platná zelená karta, protokol o evidenční 
kontrole, doklad o platné technické prohlídce. 

Další důležitá změna je u dočasného 
vyřazení vozidla z provozu

U vozidel dočasně vyřazených z provozu před 30. červnem 2013 se 
musí vlastník vozidla dostavit na  registr vozidel a  nahlásit, kde se 
vozidlo nachází a jaký je jeho účel využití a to do konce roku 2015. 
Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už ne-
půjde přihlásit.
Vlastník vozidla dočasně vyřazeného po uvedeném termínu se musí 
rovněž dostavit do konce roku 2015 a nahlásit, kde se vozidlo nachá-
zí a jaký je jeho účel využití. U těchto vozidel však nehrozí administra-
tivní zánik pokud termín nestihnete, nýbrž fi nanční sankce.
Máte-li vozidlo v polopřevodu – odhlášené předchozím vlastníkem 
a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte se dostavit na registr 
vozidel do 30. června 2015 a dokončit převod jinak vozidlo zanikne.

Registrace vozidel po 1.1. 2015  

registrace nového vozidla – mimo jiné se přikládá daňový doklad, 
na registrační značku se vylepí pouze známka STK.
změna vlastníka vozidla – § 10 z.239/2013 Sb.- změna se provádí tam 
kde je vozidlo registrováno za přítomnosti prodávajícího i kupující-
ho, zastoupení je možné na základě konkrétní úředně ověřené plné 
moci, k žádosti se přikládá:
- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
- doklady k vozidlu 

- technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla
- doklad o pojištění vozidla – zelená karta
- protokol o evidenční kontrole vozidla – nesmí být starší 14. dnů
- registrační značky se nemění 
- doklad o technické prohlídce se nevyžaduje

- zánik vozidla – § 13 z.239/2013 Sb. - dříve trvalé vyřazení vozidla 
z provozu
- dovoz vozidel 

- mimo státy EU se v podstatě nic nemění - schvaluje se technic-
ká způsobilost vozidla
- ze států EU se provádí změna vlastníka - dokládání údajů k vy-
plnění technického průkazu nadále trvá dále doklad o technické 
prohlídce

Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vo-
zidel najdete na stránkách www.mdcr.cz nebo na příslušném regist-
ru vozidel Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

                                                                                         Dopravní komise

Zveme Vás na

veřejná zasedání 
zastupitelstva města, 
která se konají dne 4.2.2015, 4.3.2015 

a 25.3.2015, vždy od 18,00 hodin 
v Městském klubu Sokolovna.

Plán dalších veřejných zasedání 
zastupitelstva města v roce 2015 je 

17.6., 9.9. a 9.12.

Statistika za rok 2014 – matrika
K 31.12.2014 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 539 občanů, z toho 

2 267 mužů a 2 272 žen.

V roce 2014 se ve Vamberku narodilo 50 dětí a zemřelo 47 občanů. 
V matričním obvodu města Vamberk bylo v loňském roce uzavřeno cel-
kem 78 manželství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřelo sňatek 
7 párů, v  Potštejně na  hradě bylo uzavřeno 30 sňatků a  na  zámku 36 
sňatků.  5 párů uzavřelo sňatek církevní, 3 v Potštejně a 2 na Homoli.
                                                                                               Lenka Prokešová, matrikářka
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Vážení spoluobčané, s  koncem starého roku 
je spojeno bilancování úspěchů a  neúspěchů 
souvisejících s  událostmi minulými a  s  rokem 
novým zase plánování, co uděláme lépe nebo 
čeho se vyvarujeme v budoucnosti.
Aby bylo možno efektivně bilancovat i plánovat, 
rozumně přemýšlet o  minulosti a  budoucnosti 
je dobré znát aktuální stav. V případě tohoto pří-
spěvku se jedná o stav „Vamberecké pokladny“.
Jistě se mnou budete souhlasit, že začínat nový 
rok s pozitivní informací je fajn! Ti, co se trochu 
více zajímají o fi nance města, si možná přečetli 
v komentáři k rozpočtu zmínku, že „návrh příjmů 

rozpočtu pro rok 2015 je založen na analýze spo-
lečnosti Luděk Tesař – CITYFINANCE“.  Rád bych 
Vám tuto analýzu ve zkratce představil.
Hned na  úvodním listu tohoto dokumentu je 
uvedena pro město Vamberk lichotivá informa-
ce. Avízo fi nančního zdraví města Vamberk do-
stalo známku -1, což je druhá nejlepší známka, 
kterou lze dosáhnout (hodnotící škála je od -2 tj. 
nejlepší známka, do 15 což je hodnocení nejhor-
ší). Slovně je hodnocení vyjádřeno jako „Dopo-
sud pravděpodobně výborné fi nanční zdraví“.
Analýza však také upozorňuje na  rizika, která 
budou příjmy města ohrožovat. Ať už na ta, kte-

rá je mimo naše síly ovlivnit – nestabilita koru-
ny a možná stagnace výnosů daní, nebo na ta, 
která bychom ovlivnit mohli a měli být schopni 
– úbytek obyvatel a pokles počtu zaměstnanců 
pracujících v katastru.
Pro Vaši představu – daňové příjmy tvoří téměř 
80% aktuálních příjmů města Vamberk a  pro 
stanovení výše podílu Vamberka na  sdílených 
daňových příjmech je rozhodující především 
počet obyvatel viz. graf č.1. Počet obyvatel však 
ve  Vamberku z  různých důvodů dlouhodobě 
klesá viz. graf č.2.

Tato analýza se zabývá především daňovými příjmy města (minulými i budoucími), jejichž předpokládaný průběh je pro město pozitivní (viz. graf č.3).

Graf č.3

Graf č.1 Graf č.2

Graf č.4

Finance města Vamberk se těší dobrému zdraví

Je v ní však uvedena celá řada dalších zajímavých informací zachycujících vývoj do roku 2013. Předpokládám, že právě uplynulý rok 2014 nebude znamenat 
změnu v trendech vývoje.  Za zajímavé považuji porovnání vývoje běžných příjmů a výdajů města (viz. graf č.4). Tento graf si alespoň já vykládám tak, že zatímco 
běžné příjmy několik let po sobě rostou, výdaje vykazují pokles.
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Protože každou informaci je možno vykládat 
různými způsoby, nechal jsem pro zájemce 
o  více informací úplnou verzi analýzy uložit 
na  webových stránkách města. Najdete jej 

na http://www.vamberk-city.cz/rozpocet.php 
Doufám, že dle mého názoru dobrá fi nanční si-
tuace města bude pozitivní motivací pro práci 
na rozvoji v tomto i příštích letech, a to nejen 

pro zaměstnance města, radní a zastupitele, ale 
i pro každého obyvatele našeho města.

Ing. Aleš Fišer

Radní a předseda fi nančního výboru

Graf č.7

Jako poslední informaci, kterou bych chtěl v tomto článku zmínit je vývoj provozního salda a stav na bankovních účtech (viz tabulka a graf č. 7). Můj 
komentář k uvedeným datům je, že město má pro další rozvoj dostatek prostředků a je jen na něm, jak je využije.

Někoho by mohl zajímat průběh výdajů za mzdy a ostatní náklady související s náklady na práci v rámci města (viz. graf č. 6).

Graf č.6

Pozornost si zaslouží i graf vývoje mimořádných příjmů a výdajů (viz. graf č.5). Je zde vidět, že investiční aktivita města po velkém útlumu značně vzrostla 
a bylo by dobré ji udržet i v příštích obdobích.

Graf č.5
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MUDr. Pokorná Věra
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr Ptačovská Eva
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard

J. Pitry 448, Opočno
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Komenského 209, Častolovice
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 667 628
494 598 205
494 321 740
494 322 706
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693

07.02.
08.02.
14.02.
15.02.
21.02.
22.02.
28.02.
01.03.
07.03.
08.03.

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

Voříškovi byli starobylý a rozvětve-
ný týnišťský rod. Václavu (asi 1711-
1760) a  Anně, rozené Růžičkové 
(1717-1772) se v  Týništi narodil 
Václav František. Pokřtěn byl 13. 
května 1749. V mládí se stal učite-
lem a varhaníkem. Působil v Krupé 
a  v  roce 1777 přišel do  Vamber-
ka. Tehdejší budova vamberecké 
školy stávala v dolní části náměstí 
(dnes dům čp.87 s prodejnou tex-
tilní galanterie) a  poskytovala též 
bydlení pro učitele. V přízemí sta-
vení se nacházela nevelká školní 
třída, v  patře předsíň s  obytnou 
místností, komorou a sýpkou. Ob-
jekt byl koncem 18. století již v do-
sti zchátralém stavu.  Všestranně 
nadaný kantor nebyl příliš oblíben 
u rodičů, ale ani u městských kon-
šelů. Žádali dokonce jeho výměnu 
za  „lacinějšího kantora“. Přitom 
plat učitele byl v  tehdejší době 
nejen nízký, ale i nestálý a skládal 
se z  mnoha drobných položek 
a  příspěvků. Stravu mívali učitelé 
na faře, u sousedů, nebo ve škole. 
Kantor neměl na  starosti zdaleka 
pouze vyučování, ale též kostel-
nictví, vytápění školní světnice, 
písařství atd.
Brzy po svém příchodu do našeho 
města se zde Václav v  lednu 1778 
oženil. Jeho ženou se stala Rozá-
lie Terezie Matyášová, narozená 
16. března 1753 ve Vamberku. Její 
otec Dominik Matyáš byl krejčím. 
Manželům Voříškovým se narodi-
lo celkem osm dětí. Dospělosti se 
dožila pouze polovina z  nich. Jo-
sef František (1784-1845) byl roku 
1807 vysvěcen na  kněze. Působil 
v  Kyšperku (dnešní Letohrad), 
Českých Petrovicích a Nekoři. Ele-
onora (1786-1843) se roku 1808 

provdala za učitele Václava Kodýt-
ka (1787-1872), který po  tcháno-
vě smrti spravoval vambereckou 
školu. Jan Václav (1791-1825) se 
proslavil jako hudební skladatel 
a  varhaník u  vídeňského dvora. 
Dodnes je zřejmě nejvýznamněj-
ším vambereckým rodákem. Anna 
Voršila (1794-?) se roku 1815 pro-
vdala za Josefa Zábrodského, syna 
vambereckého mlynáře.
Václav Voříšek, sám nadaný hous-
lista a  varhaník, vedl všechny své 
děti od útlého věku k hudbě. Oba 
synové se stali zapálenými muzi-
kanty, skladateli a  interprety. Obě 
dcery se staly dobrými pianistka-
mi. Pomáhal též vambereckým 
ochotníkům, kteří právě počátkem 
19. století začínají své působení. 
Kantor Voříšek byl známý jako vá-
žený a přísný muž. Roku 1807 ze-
mřela jeho žena Rozálie ve věku 54 
let. V témže roce přišel do Vamber-
ka Václav Kodýtek, budoucí Voříš-
kův zeť. Na zdejší dvoutřídní škole 
působil jako podučitel. 
Václav František Voříšek zemřel 
ve Vamberku 30. ledna 1815, prá-
vě před 200 lety, na  souchotiny 
ve  věku 65 let. V  pamětní školní 
knize je o něm psáno: „Byl to pravý 
otec dítek jemu svěřených a  muž 
výborný.“ V  popisu vamberecké 
farní školy z  roku 1822 se píše: 
„Více než třicet let s  neúnavnou 
pílí působil na této škole zaslouži-
lý učitel Václav Voříšek. Dostalo se 
mu četných pochvalných dekre-
tů. Jeho vynikající způsobilost jak 
k vyučování školnímu, tak k hudbě 
dokazují četní jím vyučovaní vam-
berští občané.“ Jak často dojde 
člověk až po smrti plného uznání.

Miroslav Berger

Pravý otec dítek 
jemu svěřených

Na obrázku budova původní vamberecké školy, v níž vyučoval a bydlel Vác-
lav Voříšek

Oznámení
Od  20. ledna 2015 je ordinace MUDr.  Martina 
Slováka přemístěna na novou adresu Tyršova 
928, Vamberk (bývalý Dům služeb), vchod od sil-
nice.
Ordinační hodiny a  kontaktní telefon zůstávají nezmě-
něny.

KRAJKA MĚSÍCE 
Předkládáme Vám krajku zvanou „vláčka“, jenž byla paličkována 
na prešpánu bez předkresleného vzoru, tedy zpaměti, pouze na ko-
sočtverečné síti dírek, vypíchaných v  šikmých řadách. Prešpán je 
tuhý papír hnědé barvy, (dříve mohl být i žlutý obarvený šafránem). 
Vláčky vamberské se vyvinuly z  fl anderského typu krajek, kte-
ré přivezla počátkem 17. století belgická šlechtična Magdalena 
Grambová, rozená Rejchlovna z Meldeka, jejíž manžel Nizozemec 
Kašpar z Grambu, velitel císařského vojska, získal Vamberské pan-
ství v roce 1627.    
Zdejší krajkářky se je rychle naučily, vzory zdokonalovaly a  vy-
mýšlely si nové. Že jsou vamberské vláčkové krajky ryze původní 
dokládají dochované české a  místní názvy: hruškové, jahůdkové, 
kohoutkové, žábové, fajnováče (těch je více druhů a  jednalo se 
o „fajnové“ jemné a precizní zboží), půlzlatky, placáky, tutlecké, ry-
benské a mnoho dalších krajek.
Vláčková krajka, kterou si Vám dovolujeme představit, je z bohaté-
ho archivu Krajkářské školy ve Vamberku a řadí se k těm nejstarším.  
Možná, že právě tenhle půvabný skvost držela v ruce i první učitel-
ka První císařsko královské české odborné školy krajkářské ve Vam-
berce slečna Aloisie Kubiasová někdy v roce 1889.

Miroslava Šustrová a Jana Langová
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Smutný konec jedné nadané větve našeho 
starobylého rodu Vilímků – 4. díl
A  nyní už osudy a  rozrody tří brat-
ranců:
Nejstarší AC5,1D Jan Augustýn Vi-
límek, akademický malíř, se narodil 
1.1.1860 v Žamberku NC86 jako syn 
mlynáře a tehdy právě hospodského 
C5,1D Jana Josefa Vilímka. Vystudo-
val pražskou malířskou akademii, 
pobyl také na mnichovské akademii 
a byl dlouhá léta jedním z ilustrátorů 
nakladatelství svého strýce a později 
bratrance Vilímkových. Tehdy vytvo-
řil m. j.  i  galerii portrétů českých 
i  cizích osobností té doby, z  nichž 
mnohé byly vydány v  knize České 
album, vydané ve  Vilímkově nakla-
datelství. Koncem 80 let je s  nimi 
uveden na jedné policejní přihlášce 
– zřejmě u nich bydlel. V devadesá-
tých letech XIX. stol. se přestěhoval 
do Vídně, kde pokračoval v  portré-
tování význačných, převážně herec-
kých osobností. Tam bydlel napo-
sled  v  pěkné vilce na  Schurzgasse 
70, Vídeň XII -Hetzendorf. Blizoučko 
odtud je také Friedhof Sudwest, 
kde je v  nenápadném rodinném 
hrobu pochován společně se svou 
manželkou Albertinou, synem Jiřím, 
vnukem Janem Petrem a jeho ženou 
Helenou, roz. Wittek. Na téže Schur-
zgasse, v  malém domku NC18 žije 
jeho pravnuk Johann Wilimek, elek-
trikář v pensi, se svou ženou Eveline, 
roz. Buden a  jedinou dcerou Nata-
schou, dospělou a  dosud svobod-
nou. Všichni jsou Rakušáci jako po-
lena, kteří kromě němčiny jinak ani 
nešpitnou a  o  pradědovi malíři ne-
měli ani potuchy. Johanův otec Jan 
Petr, prostý dělník, totiž osiřel už v 10 
letech, celou nacistickou éru zřejmě 
strávil v nějakých veřejných sirotčin-
cích a kdo ví kde ještě  a se synem Jo-
hanem asi o tom moc nemluvil, ne-
boť ten o to nikdy zájem neměl – jak 
mi sám řekl. Portrétista  AC5,1D Jan 
Vilímek se oženil s AcC5,1D Alberti-
nou, dcerou chalupníka Wilhelma 
Weisera z (dnes Nových) Heřmínovů 
v bruntálském okrese dne 21.5.1896, 
kde se nevěsta také 18.8.1876 naro-
dila. Z  týchž Heřmínovů pocházela 
také  AcAC5,1D Aloisie Richter-ová, 
družka jediného známého potomka 
manželů portrétisty Jana a  Alberti-
ny (Berty) Vilímkových. Tento jejich 
jediný syn  AAC5,1D Jiří Vilímek se 
narodil ve  Vídni [podle + zápisu 
na f.ú. Rosenkranzkirche ve Vídni 12 
– Hetzendorf]  18.11.1897 a  podle 
téhož zápisu zemřel 6.4.1931 ve vil-
ce svých rodičů portrétisty Jana a Al-
bertiny Vilímkových na chrlení krve 
do plic ve věku 33 let.  AAC5,1D Jiří 
Vilímek byl svobodný, přesto se mu 
nedlouho před smrtí podařilo zplo-
dit nemanželského syna  AAAC5,1D 
Jana Petra Richtera, jehož matkou 

byla už zmíněná AcAC5,1D Aloisie  
Richter-ová, která podle křestního 
zápisu na  f.ú. u  sv. Jana Nepomuc-
kého ve Vídni XIII.-Lainz byla pomoc-
nicí v  domácnosti u  malíře AC5,1D 
Jana a  jeho manželky Berty. U  nich 
na  Schurzgasse 70 měla bydliště, 
porodila však v  nemocnici města 
Vídně ve Vídni XIII.  Jiří Vilímek  nemá 
nikde uvedeno zaměstnání, ani ško-
ly, které absolvoval, mohu se jen 
domnívat, že se (vy)učil a  pomáhal 
v  otcově ateliéru. Zajímavé by také 
bylo, jak se akad. malíř Jan Vilímek 
seznámil se svou chotí Bertou (tak 
je vždy uváděna ve zmíněných roz-
rodech ze Starých Hradů, pocházejí-
cích z doby První republiky  a jejich 
autor se s malířovou rodinou znal – 
možná osobně.). Těžko k seznámení 
došlo  v zapadlé vesničce Heřmíno-
vech na  severní Moravě, ale mno-
hem pravděpodobněji až ve  Vídni. 
Vtírá se pak myšlenka, zda Berta 
Vilímková i  Aloisie Richter-ová, obě 
z týchž Heřmínovů, nebyly spíše mo-
delkami v malířově ateliéru. Zvláště 
pak, když Berta a  Aloisiina svobod-
ná matka Josefa Richter byly skoro 
stejného stáří a  v  tak malé vesnici 
se musely znát. Kde a  kdy zemřela 
Jiříkova družka Aloisie jsem nezjistil, 
avšak výchovy svého jediného vnu-
ka  AAAC5,1D Jana Petra, roz. Rich-
ter, adopt Vilímek se ujali prarodiče 
Vilímkovi.  Jednáním u bruntálského 
soudu byl 24.10.1934 adoptován se 
jménem AAAC5,1D Jan Petr Vilímek 
a do školy pak začal chodit do čes-
ké Komenského školy ve  Vídni. Co 
se s  ním dělo po  dědečkově smrti 
25.3.1938 a  téměř současném an-
šlusu Rakouska je zahaleno těžko 
prostupným příkrovem, něco by se 
snad dalo najít ve  vídeňském vo-
jenském archivu, v  policejních při-
hláškách či  v archivech uměleckých 
spolků nebo musejí. Těch několik 
rodopisných údajů, co  uvedu dále,  
pochází z  již citovaných zápisů ví-
deňských far Rosenkranzkirche a sv. 
Jana Nepomuckého.  Proč babička 
Berta zemřela 4.4.1943 v Klosteneu-
burgu u Vídně a ne ve vile na Schur-
zgasse 70 ?  Vnuk AAAC5,1D Jan Petr 
Vilímek, prostý dělník, se 2.10.1948 
ve Vídni-Meidlingu oženil s Helenou, 
dcerou Aloise a Marie  Wittek-ových. 
Jan Petr a Helena Vilímkovi měli je-
diné dítě,  AAAAC5,1D Johanna Pe-
tera Wilimek (*3.3.1950), elektrikáře, 
dosud (rok 2011) žijícího na  pensi 
v  Schurzgasse 18 se svou ženou 
a  dcerou, jak jsem již uvedl. Jan 
Petr a Helena jsou už oba mrtví, on 
31.12.1993, ona 24.7.2003. Pravnuk 
Johann Wilimek se narodil 3.3.1950 
a  Eveline Buden si vzal za  manžel-
ku 12.10.1974 v  Rosenkranzkirche 

ve  Vídni XII.-Hetzendorfu. Jeho 
budoucí smrtí  vymře po  meči celá 
„vamberská větev“ Vilímků, neboť 
třetí ze sledované trojice bratranců 
byl podle policejní přihlášky svo-
bodný a  bezdětný a  druhý, nejzná-
mější – mladší nakladatel – neměl 
žádného dospělého syna, jen pět 
dcer, které však byly všechny zce-
la bezdětné! Podotýkám zde, že 
často v  souvislosti s  pohřbem Jana 
Palacha zmiňovaný Josef Petr Vilí-
mek (* 21.12.1935 – křtěný v  Pra-
ze u  sv. Ludmily  jako Petr Ludvík 
- , +4.9.1999 v  Praze na  Smíchově) 
NENÍ našim příbuzným, protože pa-
tří do „poděluské kolébky“ Vilímků! 
Jeho rodiči totiž byli Alois a Růžena 
(roz. Matějíčková). Alois Vilímek, 
narozeny 20.1.1891 v  PODĚLUSÍCH 
č.4, kde jeho otec František, děd 
František, praděd Václav a  ještě ně-
kolik pokolení zpět hospodařili jako 
sedláci, byl v meziválečném období 
ředitelem nakladatelství MÁJ (tuším  
družstevního) v  Praze II. Existovaly 
tedy v  tomto období v  Praze dvě 
nakladatelství v rukou vzájemně „ci-
zích“ Vilímků: Josef Rich. Vilímek, ko-
manditní společnost, („synkovské“)  
a  Máj, družstvo, („poděluské“). Obě 
nakladatelství o  sobě určitě věděla 
(a  asi spolupracovala či vzájemně 
si konkurovala). Naopak dva „cizí“ 
Vilímci: Můj otec, Ing Max Vilímek, 
podplukovník ČSA, (“synkovský“)  
a  Alois Vilímek, ředitel Máje, („po-
děluský“), o  sobě navzájem určitě 
nevěděli, ač mezi nimi existovala 
řada  obdivuhodných paralel. Z nich 
ta nejtěsnější byl fakt, že OBA v prů-
běhu I. Světové války jako poručíci 
utrpěli těžké zranění LEVÉ paže s její 
následnou lehkou deformací (mám 
ve svém archivu fotografi i Aloise Vil. 
s  datem 29.XI.17, jasně popsanou, 
kterou jsem já sám získal někde 
v Praze při pátrání po Josefu Petrovi 
po r. 2000). Měli oba přibližně stejný 
věk (*1892 a 1891), oba měli 3 děti 
a oba posledního syna (já*1934, Jo-
sef Petr *1935) atd. Škoda že se naši 
otcové neznali a  nikdy nepotkali. 
Josef Petr Vilímek +4.9.1999, bez le-
gitimních potomků, dřív, než jsem 
se stačil o něm dozvědět a setkat se. 
Jeho starší bratr Jindřich údajně žil 
a zemřel ve Francii, nejstarší – sestra 
Naděžda byla později Urbanová.
Prostřední bratranec, nakladatel 
AF5,1D Josef Richard Vilímek jr. se 
narodil 14.10.1860 v  Praze jako je-
diný syn nakladatele a  zakladatele 
nakladatelského domu F5,1D Jo-
sefa Rich. Vilímka sr..a jeho 1. man-
želky Fc5,1D Anny Vilímkové, roz. 
Zábrodské. Také on, podobné jako 
jeho otec, druhé jméno (Richard) 
v  dospělosti pouze přijal, ač křtěn 

byl (v kostele sv Štěpána) jako Josef 
Maria Viktor Emanuel. U sv Štěpána 
ve  Štěpánské ulici byla také křtěna 
jeho jediná a  starší sestřička Marie 
Ludmila (*23.3.1859). jíž byli kmotry 
manželé Ludmila a  Václav Vladivoj 
Tomek „c.k. profesor na  universitě 
Pražské“.Marie Ludmila však ještě týž 
rok zemřela (+10.10.1859 ve  Vam-
berce), takže mladý AF5,1D Josef byl 
prakticky jedináčkem. Vyučil se v ot-
cově tiskárně a své odborné znalosti 
si rozšířil i v zahraničí. O odborných, 
organisačních i  společenských ak-
tivitách obou , otce i  syna, existuje 
dostatek publikací, stejně tak o jejich 
majetkových poměrech a důležitosti 
pro rozvíjející se českou společnost 
konce XIX. a první třetiny XX. stole-
tí. Mimo jiné i  v  nekrolozích z  dub-
na 1911 (České slovo) a  z  listopadu 
1938 (Národní politika). Jisté je, že 
k největšímu  rozmachu nakladatel-
ství a  tedy i  majetku a  společenské 
důležitosti dospěl až syn – AF5,1D 
Josef Richard Vilímek jr.  Já se pro-
to soustředím pouze na  tak říkajíc 
rodopisná data. Už shora jsem uve-
dl, že nakladatel otec neměl štěstí 
v  tom, že 1. manželka, ač rodačka 
z  Vamberka a  ryzí Češka, byla ne-
ustále churavá a  porodila jen dvě 
děti, se 2., vdovou už pro věk děti 
neměl  (vyženil však nevlastní dceru, 
Boženu, *1886).  Synova jediná man-
želka  AcF5,1D Marie, roz. Bečvářová 
jej (mladšího nakladatele přežila)  
a porodila mu dostatek dětí (sedm), 
ale hned ze dvou vnějších pohledů 
toto jeho manželství lze chápat také 
jako nepříliš šťastné, což samozřej-
mě nemusí platit  o  jeho osobních 
pocitech!  Já se jich však obou do-
tknu: Jednak, rodina Bečvářových 
byla z  typických poněmčených čes-
kých měšťanských rodin konce moc-
nářství. Mariin otec, Karel Bečvář, 
statkář z Budihostic (okr. Velvary), je 
v  jejím  křestním listu, vystaveném 
v  Chržíně (vikariát Kralupy n. Vlt.) 
dne 21.4.1939 psán krásně česky 
„K. Bečvář, syn Tomáše B., měšťana 
(a  řeznického mistra) z  Prahy a  j.m. 
Marie, roz. Budínské z Prahy“. (Marii-
na matka Vachtlová, babička Polív-
ková). Samá ryze česká jména! Otec 
Karel měl svůj (jeho) kř.l. vystaven 
jen o  tři měsíce později, 17.7.1939 
f.ú. u P. Marie Sněžné v Praze. Je celý 
psaný strojem krásně česky, avšak 
(zřejmě z Karlovy iniciativy) jeho otec 
(Mariin děd) je psán „Betschwarsch“. 
V několika kusech snoubenecké ko-
respondence mezi AF5,1D Josefem 
a  AcF5,1D Marii Bečvářovou, ulože-
ných v  shora uvedeném depositáři 
PNP 6)  si oba ! - i snoubenec Josef 
Rich. jr, - píší NĚMECKY ! 

Pokračování v příštím čísle
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Ze života mateřské školy
Zima zima zimička, hází bílá pe-
říčka. První vločka, druhá, třetí, 
na světě je krásně, děti!
Nejkrásnější svátky roku jsou sice 
již za námi, ale na děti z naší školky 
čeká mnoho dalších nových úkolů, 
her a činností. Ještě se však v krát-
kosti ohlédneme za  uplynulými 
měsíci od  začátku školního roku. 
Mladší děti ze třídy Kuřátek, které 
nově nastoupily, se již přizpůsobi-
ly novému prostředí naší mateřské 
školy. Většina dětí již neteskní, 
protože vědí, že si maminka nebo 
tatínek pro ně přijde. Orientují se 
v  budově školy a  díky každoden-
ním  vycházkám  do  okolí  jsou sa-
mostatnější, dokážou  vyjádřit co 
chtějí a říci, když se jim něco nelíbí. 
Zvykají si na pestrost stravy, zvláš-
tě na  určité druhy zeleniny nebo 
na  pomazánky. Od  září je vidět 
veliký pokrok, který udělaly nej-
mladší děti ze třídy Kuřátek nejen 
při oblékání a  stolování, ale také 
se postupně vyvíjely kamarádské 
vztahy, děti se naučily vzájemně 
si půjčovat hračky, pomáhat si při 
úklidu a  spolupracovat ve  sku-
pinách při hrách a  společných 
činnostech.  Zajímají se o  to, co 
se kolem nich děje, rozpoznají už 
nevhodné chování, vnímají ne-
spravedlnost a  ubližování, všímají 
si také nepořádku venku na  ulici, 
ve svém okolí a v přírodě. Učí se ale 
také, jak můžeme přírodě pomá-
hat. Poznávají, že se mohou mno-
hému naučit a radují se z toho, co 
dokázaly a  zvládly.  Děti si také 
postupně osvojují pravidla chová-
ní v  mateřské škole. Pojmenují je 

a poukazují na toho, kdo je porušil. 
Starší děti vědí už moc dobře, kte-
ré výrazy do  školky nepatří. Zima 
nás letos potěšila zatím pouze ma-
lou, ale příjemnou nadílkou sněhu 
a tak jsme toho s dětmi rychle vyu-
žili pro bobování, sáňkování, klou-
zání, dělání cestiček ve sněhu, kou-
lí ze sněhu a  samozřejmě stavění 
malých sněhuláčků. S paní Zimou 
je také úzce spojen hlavní inte-
grovaný blok „Voda a  její promě-
ny“ se kterým se v těchto zimních 
měsících seznamují děti ve  třídě 
Kuřátek i  Žabiček. Děti se učí vní-
mat vodu všemi smysly a ve všech 
jejích formách a podobách. Vyprá-
víme si o důležitosti vody pro život 
a  pro člověka vůbec, vodní svět 
kouzelníka Barvínka nás provede 
koloběhem vody v přírodě, skřítek 
Kapička nás zase přesvědčí o tom, 
proč a  jak je nutné vodou šetřit. 
A protože právě hra je pro děti ta 
nejpřirozenější metoda poznání, 
vyzkoušíme si všechno prakticky. 
Děláme pokusy se sněhem a  le-
dem, mrazíme, rozpouštíme a  fi l-
trujeme vodu, zjišťujeme různé 
přeměny a  proměny a  tak se děti 
názorně přesvědčují o  fungování 
koloběhu života. Pro své poznání 
využívají nejen atlasy, encyklope-
die a obrázky, ale prostřednictvím 
her, příběhů, pohádek a  společ-
ných diskusí dostávají postupně 
odpovědi na  všechny své zvídavé 
otázky. Dále se seznamují se zim-
ními sporty, jak na vlastní kůži, tak 
i prostřednictvím obrázků a pohy-
bových her. Také jsme se v  tomto 
zimním období zaměřili na  téma 

„Zdraví aneb jak se v zimě správně 
oblékáme“.  Nezapomínáme s dět-
mi ani na zvířátka a ptáčky v zimě. 
Sypeme jim zrní do krmítka a děti 
potom oknem pozorují, kolik jich 
přilétlo a  zase odlétlo. A  zatímco 
mladší děti si užívají zimních her 
a radovánek, ve třídě Ptáčátek na-
staly našim předškoláčkům důleži-
té předškolní povinnosti. Na zápis 
do 1. třídy základní školy se starší 
děti připravovaly hrou na  školu. 
Poznávaly písmena a čísla, učily se 
rozlišovat první a  poslední hlásky 
ve slovech, určovaly počet, zvládly 
i číselnou řadu do 10, učily se po-

jmenovat a vyhledávat geometric-
ké tvary, poznávaly barvy a  jejich 
odstíny. Paní učitelky jim zadávaly 
také drobné domácí úkoly, kte-
ré si dětičky s  pýchou odnášely 
ve  svých krásných barevných ak-
tovkách. Hrou na  školu se snažily 
paní učitelky zmírnit dětské obavy 
z  něčeho nového a  neznámého. 
K  tomu přispěla i  návštěva a  pro-
hlídka samotné budovy školy, tě-
locvičny, knihovny i školní jídelny. 
Za  naši školku Sluníčko přejeme 
našim malým sluníčkům u  zápisu 
hodně štěstí!

Kolektiv MŠ Sluníčko
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„My tři králové jdeme k Vám“ – tou-
to písničkou nás v  mateřské škole 
Vodníček vítal nový kalendářní 
rok 2015 v  podobě „Tříkrálového 
průvodu.“ Tentokrát si průvod při-
pravily děti z  oddělení Šnečků. 
Ve  všech třídách, ale i  u  paní ku-
chařek zanechali Tři králové a jejich 
pomocníci kometu s nadepsanými 
písmeny K  + M+ B. A  víte, co tato 
písmena znamenají? Tato písmena 
neoznačují jména tří králů, jak by se 
na  první pohled mohlo zdát. Tato 
písmena znamenají větu Christus 
mansionem benedicat – Kristus 
žehnej tomuto domu.
Šnečkové si pro nás ostatní připra-
vily další překvapení, a  to drama-
ticko – hudební ztvárnění příběhu 
„Jak to bylo s třemi králi?“ Všechny 
děti s  nadšením hltaly příběh hra-
ný svými kamarády a  mohu Vám 
říct, že se jim vskutku vydařil. Tímto 
tématem žily všechny tři oddělení 
v prvním lednovém týdnu. Děti ze 

Šnečků s názvem „Tři králové“, u Ža-
biček „Jak krteček potkal Tři krále“ 
a u Rybiček s názvem „My Tři králo-
vé jdeme k Vám“. 
Dalším společným tématem byl 
zápis do 1. třídy ZŠ. Naši nejstarší se 
společně vydaly na návštěvu první 
třídy ZŠ, kde se seznámili s prostře-
dím ve  škole, potkaly se se svými 
kamarády – „prvňáčky“, které znají 
ze školky. I  toto téma si každé od-
dělení pojalo po  svém. U  Šnečků 
s názvem „Míšovo tajemství“ – mo-
tivováno knihou E. Petišky. Žabičky 
s  tématem „Už se těším do  školy“ 
a  u  Rybiček „Těšíme se do  školy, 
aneb Maxipes Fík ve škole“ – moti-
vováno známou pohádkou. Mohlo 
by se zdát, že se věnujeme jen dě-
tem, které se chystají k  zápisu, ale 
nenechte se mýlit. I ty nejmenší děti 
se aktivně účastní nabízených čin-
ností a s chutí plní „zadané úkoly“. 
Hezký únorový, ještě zimní čas.

Kolektiv MŠ Vodníček

Nabídka kurzu 
akreditovaného MPSV 
Kvalifi kační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách
je akreditován MPSV 2012/0783-PK.

Termín konání kurzu: 20. března - 2. května 2015

 7 víkendů
 celkem 156 vyučovacích hodin

 z toho 24 vyučovacích hodin praxe
Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi 

získají osvědčení s celostátní platností.

Cena 8.900,-Kč

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři
OS ČČK  Panská 79, Národní dům II. patro.

Na požádání vystavíme fakturu. Nabízíme možnost 3 splátek.

Místo konání kurzu: Rychnov nad Kněžnou

Vstupním předpokladem účastníka kurzu 
je ukončené základní vzdělání!

Absolvováním kurzu získáte: znalosti a dovednosti základní péče 
o klienty, informace o anatomii a fyziologii lidského těla, základy 

poskytování první pomoci, základy právní problematiky v sociální 
oblasti včetně zákoníku práce, metody aktivizace a komunikace 

s klienty a jejich rodinou, atd.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
Tel: 494 534 896, mobil: 603 496 644,  

e-mail: cck.rychnov@seznam.cz
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Jedno malé ohlédnutí 
za rokem 2014
Děkujeme pořadatelům 3. ročníku festivalu Vamberák, kteří pa-
matují na  své spoluobčany, a  výtěžek akce věnovali místní Pečo-
vatelské službě. Z daru byla vybavena vstupní hala do Domu s pe-
čovatelskou službou. Zařízení slouží především obyvatelům domu 
a seniorům, kteří sem docházejí za službami.
Za Pečovatelskou službu děkuji.                        Mgr. Eva Švandrlíková

Hodnocení činnosti Místní 
organizace zdravotně postižených 
ve Vamberku za rok 2014

Začátkem roku navštívili naše 
město opět tříkráloví koledníci. 
Deset skupinek chodilo ve  dru-
hém lednovém víkendu dům 
od domu a za zpěvu známé kole-
dy přálo spoluobčanům vše dobré 
do  celého nového roku. Zároveň 
koledníci přijímali fi nanční příspě-
vek, který je směřován na  pomoc 
potřebným. Za  uplynulých pat-
náct ročníků se ve  vambereckých 
ulicích vystřídalo takřka půldruhé 
stovky menších, či větších kolední-
ků a padesátka průvodců (ti dnes 
již nemusí být dospělí, stačí, když 
jsou držiteli občanského průkazu). 
V  letošním roce koledoval nej-
mladší král. Lucince Žampachové 
budou na jaře teprve tři roky! Není 
jednoduché sehnat dostatečný 
počet dětí i dospělých. Proto patří 
dík všem rodičům, kteří umožnili 
svým dětem koledování (některé 
děti koledovaly po dva dny a Mar-
tinka Jusková dokonce v pátek, so-
botu i neděli). Se získáváním králů 
nám nezištně pomohly i  vedoucí 
městské knihovny a  krajkářské 
školy. Děkujeme i  všem průvod-
cům. V sobotu odpoledne přestalo 
pršet a  bylo nebývale teplo, přes 
10°C. Zato skupinka, která prochá-
zela v  neděli Merklovicemi, zažila 
i  chumelenici a  přišla domů do-
slova promáchaná. Jubilejní ročník 
byl v našem městě zároveň rekord-
ní, co se vykoledovaných prostřed-

ků týče. Dosavadní nejvyšší výnos 
z roku 2012 - 53 441 Kč - byl letos 
navýšen, když se ve  Vamberku, 
Pekle a  Merklovicích podařilo vy-
brat 54  179 Kč. Děkujeme všem 
dárcům, lidem, kterým není lho-
stejný osud druhých, méně úspěš-
ných, či nemocných. Z  loňského 
výtěžku na Rychnovsku 551 834 Kč 
byla třetina použita na  celostátní 
a  zahraniční projekty. Dvě třetiny 
výnosu se vrátily do  našeho regi-

onu. Největší část získaných pro-
středků putovala do  stacionáře 
pro mentálně postižené v  Rych-
nově nad Kněžnou, část fi nancí 
putovala do  jednotlivých obcí 
na  pomoc sociálně slabým rodi-
nám s dětmi.
A  co se dočteme o  Třech králích 
v Bibli? V evangeliu podle svatého 
Matouše se píše:
Když se Ježíš narodil za dnů krále 
Heroda v  judském Betlémě, hle, 

do  Jeruzaléma přišli mudrcové 
od Východu a řekli: „Kde je ten ži-
dovský král, který se právě narodil? 
Viděli jsme totiž, jak vyšla jeho 
hvězda, a přišli jsme se mu poklo-
nit.“ Když tu hvězdu uviděli, velice 
se zaradovali. Vešli tedy do  pří-
bytku, uviděli dítě s  jeho matkou 
Marií, padli na  zem a  klaněli se 
mu; potom otevřeli své pokladni-
ce a podali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu.                  Miroslav Berger

Tříkrálové koledování popatnácté!

Touto cestou bychom Vás rádi 
seznámili s  činností naší Místní 
organizace Tělesně postižených 
ve  Vamberku, která ve  svých řa-
dách sdružuje nemocné s postiže-
ním tělesným, očním, sluchovým, 
vnitřním.
Naše členská základna zastřešuje 
180 občanů z Vamberka, Doudleb 
nad Orlicí, Záměle, Potštejna.
Během roku jsme uskutečnili 4 zá-
jezdy po kulturních památkách, 5x 
rehabilitační koupání, 4x Přátelské 
posezení s  rodinnými příslušníky. 
Poslední Přátelské posezení pro-
běhlo dne 3. prosince na ukončení 
roku. Tohoto Mikulášského pose-
zení se zúčastnilo 120 zdravotně 
postižených občanů. K  příjemné 
pohodě nám zahrála výborná hu-
dební skupina STUDIO-MIX, která 
dokázala roztančit celý sál. Náladu 
povznesla i veselá čertice a důstoj-
ný Mikuláš, kteří přítomným nadě-
lili malý dáreček.

Nálada byla tak příjemná, že se jen 
těžko účastníci rozcházeli a  již se 
nemohou dočkat dalšího Přátel-
ského posezení, protože pro mno-
hé z  nich to je jediný kulturní zá-
žitek, kterého se mohou zúčastnit.
Máme velkou radost, že naše práce 
není zbytečná a přináší zdravotně 
postiženým příjemnou pohodu.
Nakonec bych chtěla, jménem 
všech našich členů, poděkovat 
Městu Vamberk za  jejich velkou 
pomoc při zajišťování prostoru 
na naše schůze a další kulturní akce. 
Dále chci poděkovat za  fi nanční 
příspěvky Městu Vamberk, Městy-
su Doudleby nad Orlicí, Obecním 
úřadů Záměl a Potštejn, bez jejichž 
podpory bychom tyto akce ne-
mohli uskutečňovat.
Věříme, že i v příštím roce, díky těm-
to přispěvatelům, budeme moci 
tyto akce nadále uskutečňovat.

Ludmila Skalická

předsedkyně MO STP
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.

Srdečně zveme všechny rodiče, 

prarodiče či jiný doprovod, aby 

se svými dětmi přišli do  herny 

v  přízemí Městské knihovny, 

kde probíhá následující pravi-

delný program:

 Každou STŘEDU probíhá 

od  9:00 hodin do  11:30 hodin 

„HERNIČKA“. 

Zveme všechny místní i  přespol-
ní děti do  našeho MC. V  průběhu 
celého dopoledne je dětem pří-
stupna herna se spoustou hraček, 
doprovod si může posedět u čaje 
či kávy a popovídat si o radostech 
i starostech, které péči o naše rato-
lesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA:  10 Kč / den, 
člen 5 Kč / den 
První návštěva je zdarma.

 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BA-

ZÁREK“ každou středu od  9,00 

hod do 11,30 hod. v MC Dráček.

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

 BATOLENÍ - každé pondělí 

v DDM od 8:30 do 9:15 hod. Pro 
děti od 6měsíců do 12měsíců. Ale 
mohou i děti do 18měsíců.  Popla-
tek 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  3měsí-
ců. Součástí  je také aromaterapie, 
masážní olejíčky a  relaxační hud-
ba.  Poplatek 40,-Kč.
První návštěva je zdarma.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 Sáňkyáda – zimní olympiáda

21. ledna jsme měli v plánu zimní 
olympiádu. Pro nepřízeň počasí 
byla akce zrušena. Bohužel…vě-
tru, dešti ani SNĚHU neporučíš…

PLÁNOVANÉ AKCE: 
MC Vamberecký Dráček Vás srdeč-
ně zve v měsíci únoru na:

 10. 2. 2015 Muzeum hraček 

v Rychnově nad Kněžnou 

Zveme Vás na  prohlídku muzea 
hraček   v  Rychnově nad Kněž-
nou. Autobus nám jede z náměstí 
ve Vamberku od kašny v 9:03hod, 
ale sraz je v 8:50 hod. Cena vstupu 
pro dítě do  3 let je zdarma, děti 
nad 3 roky je 30,- Kč a  dospělý 
je 50,- Kč. Celá prohlídka muzea 
bude trvat max.60 minut a  bude 
přizpůsobena malým dětem. 
Po  skončení prohlídky je zamlu-
veno posezení v  cukrárně Sultán 
Cafe.

 11. 2. 2015 v 15:45hod. Před-

náška První pomoci 

Přednáška je zaměřená na  děti 
předškolního věku – s  paní Věrou 
Müllerovou, záchranářkou a školící  
instruktorkou ZZSKHK. Přednáška 
se koná  v  Dráčku (prostory měst-
ské knihovny). Vstup zdarma. Ob-
sah: oživování, úrazové stavy (po-
páleniny, vdechnutí cizího tělesa, 
alergie…), neúrazové stavy (duš-
nosti, bolesti břicha…). Počet míst 
omezen, moc prosíme o rezervaci 
na  tel. 732 212 970, nebo emailu 
mcdracekvamberk@seznam.cz.

 14. 2. 2015 Výlet do zábavné-

ho centra BABYLON v Liberci

Do Liberce pojedeme autobusem. 
Sraz na náměstí 7:15, odjezd 7:30. 
Cena dopravy: dítě 50,- Kč, dospě-
lí 100,- Kč. Cena za  neomezený 
vstup do  Aquaparku, Lunaparku 
a  iQparku po  celou dobu je pro 
děti do  140cm 390,- Kč, pro děti 
nad 140cm a pro dospělé za 530,-
Kč. Rodinné vstupné pro 2 děti 
do 140cm a 2dospělé je 1840,- Kč. 
Rezervace nutná. Přihlášky a  bliž-
ší informace na  tel.: 732 212 970, 
nebo emailu mcdracekvamberk@
seznam.cz

 23. 2. od 17:30hod Přednáška 

Mudr.  Kleiberové – alergoložka 

a imunoložka 

Paní MUDr.  Kleiberová vede or-
dinaci alergologie a  klinické imu-
nologie v  Rychnově nad Kněžnou 
a  Týništi nad Orlicí. Přednáška 
paní MUDr.  Kleiberové bude pro-
bíhat 60minut. Jsme moc rády, že 
přijala naše pozvání, protože má 
velmi nabitý program. Proto moc 
prosíme, zda byste si předem při-
pravili otázky, na které byste chtěli 
odpovědět. Program: nejprve paní 
MUDr. Kleiberová pohovoří o  tom, 
co obnáší alergologické vyšetření, 
o léčbě alergických onemocnění + 
imunoterapie a také o kompletním 
imunologickém vyšetření. Poté 
se bude věnovat Vašim otázkám. 
Počet míst je omezen, proto prosí-
me o rezervaci na tel. 732 212 970, 
nebo emailu mcdracekvamberk@
seznam.cz. Vstup je zdarma. 

DOPROVODNÉ AKCE BŘEZEN 
– SRPEN  2015:

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 - 15 let - 
5. 5. 2015 od 17 hod. v Sokolovně 
Vamberk
2) výlet za zvířátky
3) výlet Mamutíkův vodní park

ČERVEN

1) výlet do  HK za  dětskou mašin-
kou 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  akcím budou včas vyvěšeny 

a  potvrzeny na  web.stránkách 

www.mcdracek.wordpress.com, 

vystaveny na  plakátech ve  vý-

věskách před drogerii Teta, kni-

hovnou, školkách či škole, nebo 

také okamžité zodpovězení 

dotazu na  tel.čísle 732 212 970 

a  emaile mcdracekvamberk@

seznam.cz. 

Moc předem děkujeme za Vaši pří-
zeň.               Maminky MC Dráček

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděko-
vat paní Andree Bažantové za  její 
činnost v  MC Dráček a  přejeme jí 
mnoho štěstí a radosti do budouc-
na. I nadále Tě rády uvidíme.

1/ Pondělí 9.2. Tvoř si a vař !                                            

sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 15.00 hod. v DDM, s sebou – přezůvky, 
kapesník, svačinu, pití

2/ Úterý 10.2. Bowling v R/K

sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 15.00 hod. v DDM, s sebou -  sálovou 
obuv, kapesník, pití, velkou svačinu a peníze

3/ Středa 11.2. Radovánky (snad sněhové)                       

sraz v 8.00 hod. v DDM,  konec v 15.00 hod.v DDM, s sebou - přezůvky, 
pohodlné oblečení, kapesník a peníze   

4/ Čtvrtek 12.2.  Den plný překvapení 

sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 16.00 hod. v DDM, s sebou -  kapesník, 
pití, větší svačinu, přezůvky a peníze 

5/ Čtvrtek a pátek 12.- 13.2. Spaní v DDM 

sraz čtvrtek v 17.00 hod. v DDM,  konec pátek v 11.00 hod. v DDM, s se-
bou spacák (možnost zapůjčení), hygien. potřeby, věci na  převlečení, 
teplé oblečení, kapesník
V ceně všech dní  je pedag. dozor, oběd (1,3), večeře a snídaně (5), ma-
teriál na vyrábění, ceny.

JARNÍ PRÁZDNINY S DOMEM DĚTÍ

Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději do 4.února 2015!! Kontakt: tel.č. 494 541 545, 736 443 729
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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 únor 2015

Naše knihovna svým věrným při-
pravila hned na začátek roku lahůd-
ku. Loni na podzim si zájemci mohli 
ve vamberecké knihovně prohléd-
nout kopii vzácné knihy -  Codex 
gigas, jinak řečeno Ďáblovy bible, 
jejíž středověký originál je uložen 
ve Stockholmu. Při té příležitosti se 
uskutečnila přednáška pana Jiřího 
Fogla, žambereckého knihaře a au-
tora zmíněné kopie. Řeč tehdy byla 
především o technickém provede-
ní velmi náročné práce.
Jakýmsi pokračováním, či druhým 
dílem byla lednová přednáška 
na téma Codex gigas. Role moderá-
tora se tentokrát ujal katolický kněz 
a českotřebovský děkan Mgr. Miloš 
Kolovratník, rodák z  Rybné nad 
Zdobnicí. Hned v  úvodu se vyznal 
z  lásky ke  knihám, jichž si za  své 
školní docházky v  naší knihovně 
půjčoval a odnášel domů v batohu 
na zádech kvanta. Jak poznamenal, 
nikdy v životě již  neměl na čtení to-
lik času, jako tenkrát.
Návštěvníci zhlédli dokument vě-
novaný panu Foglovi, který byl 
rovněž přítomen. Film Tři bible, dva 
osudy, jedna láska z  roku 2009 je 
dílem slovenského režiséra Jána 
Šudy (1939-2012). Jde v  podstatě 

o  vyznání žambereckého kniha-
ře, mistra svého oboru. Povídání 
se nese na  pozadí práce na  třech 
unikátních biblích, Codex gigas, 
Velislavovy a  luteránské. Obrazo-
vou Velislavovu bibli ze 14. století 
bychom dnes nazvali komiksem. 
Pan Fogl získal zdatnou pomocnici 

a  nástupkyni ve  své dceři Pavlíně. 
Průvodcem ve fi lmu je M. Kolovrat-
ník. Jak sám uvedl, vzniklo mezi 
ním a  slovenskými tvůrci hluboké 
přátelství.
P.  Kolovratník ve  Vamberku mlu-
vil poutavě o  největší knize svého 
druhu na světě, o své víře, ale také 

o vlastenectví, které je dnes pro ně-
koho takřka sprosté slovo. Na  ně-
kolika příkladech ukázal poslucha-
čům, že máme být jako Češi na co 
hrdi. Víte, že patříme mezi  první 
národy, které měly tištěnou bibli 
ve  své mateřštině? Zajímavá byla 
myšlenka, že díky knihám se mů-
žeme setkávat i s lidmi. Po skončení 
besedy si mohli zájemci prohléd-
nout ukázky všech tří biblí zmíně-
ných ve fi lmovém dokumentu.
A proč je vlastně Codex gigas zná-
mější pod názvem Ďáblova bible? 
Moderátor na ústřední dvoustraně 
knihy vysvětlil, že stejně jako člověk 
středověký, i  my se rozhodujeme 
pro světlo, nebo tmu, pro život, 
nebo smrt. Na levé straně bylo zob-
razeno ideální místo, nebeský Jeru-
zalém. Tam je radost, společenství, 
bezpečí, město je plné příbytků, 
lidé šťastní. Za  hradbami protéká 
řeka, symbol života. Obraz na pravé 
straně byl téměř prázdný, jen dole 
je zpodobněn ďábel. Tváří se vždy 
jinak, než jaký je ve  skutečnosti. 
I  jeho zobrazení je plné symbolů, 
rohy, rozeklaný jazyk, čtyřprsté ruce 
s drápy; k tomu samota a opuštění. 
Rozhodněme se pro život!

Miroslav Berger

BELETRIE

 DENÍK: Deník politika

Neuvěřitelný fi ktivní deník sku-
tečného politika. Autor zůstává 
v  anonymitě, ale velmi otevřeně 
popisuje praktiky v zákulisí vrchol-
né politiky.

 CHRISTIANE F.: 

     Christiane F. , můj druhý život

Pokračování knihy My děti ze sta-
nice ZOO. A jaký je život Christiane 
F. dnes?

 RYTÍŘOVÁ, Helena: 

    Jsem mrtvý, neplačte

Jde o  román inspirovaný skuteč-
ným příběhem z 1. světové války.

 SARGINSONOVÁ, Saskia: 

     Dvojčata

Přestože jsou téměř nerozeznatel-
ná, vyrostla dvojčata ve  dvě na-
prosto odlišné osobnosti. A může 

za  to tragédie, která se odehrála 
během jednoho léta. 

 SEPERYSOVÁ, Ruta: 

     V šedých tónech

Kniha napsaná na počest statisíců 
lidí, kteří přisli o život za stalinské 
éry. Příběh dospívající dívky, která 
místo studia na  umělecké škole 
je odvlečena s  matkou a  malým 
bráškou do  pracovního tábora 
na Sibiři.

NAUČNÁ LITERATURA

 BRUMMER, Alexandr. 

    - KONEČNÝ, Michal: 

    Brno nacistické

Průvodce městem během nacistic-
ké okupace. 

 LAUDIN, Radek: 

     Chalupáři stříbrného plátna

Svědectví o  tom, jak fi lmové a di-
vadelní hvězdy trávily odpočinek 

a zároveň kniha slouží i jako sbor-
ník tipů na rodinné výlety. 

 MÁRA, Jiří: 

     Střípky z Evropy

Tentokrát cestovatelská rodina 
Márů zve na  výlety po  domovské 
Evropě. 

 MEHNEOVÁ, Sabine: 

     Zážitky blízké smrti

Známá německá fyzioterapeut-
ka prožila zkušenost blízké smrti 
a popisuje pocity z ní. 

 WILSON, Jim: 

     Nacistická kněžna

Barvitý popis prostředí předvá-
lečné smetánky v Německu a An-
glii, ale i  v  poválečné Americe 
prostřednictvím Stephanie von 
Hohenlohe, která se sňatkem vy-
švihla do vysokých společenských 
kruhů.

V únoru 2015 můžete 
vidět a slyšet ... 

 do 16. února pokračuje výstava 
Obrazy Zuzany Kozlové

 následuje výstava fotografi í Jit-
ky Vondráčkové – Dětské tváře

 5. února v 17,30 hod. přednášku 
Equador a Galapágy Jiřího Máry

 12. února v 17,30 hod. přednáš-
ku Michala Klapala Kanada – příro-
da v Quebecu

... a dále chystáme 
 návštěvu Miloně Čepelky (je ješ-

tě nepotvrzená)
 přednášku Američané v  Če-

chách nebo Za  orangutany 
do deštného pralesa

 autorské čtení z knihy Už nejsem 
tvá dcera

Změna akcí je možná, sledujte 
plakátovací plochy a  naše webo-
vé stránky. Znovu upozorňujeme 
na rezervaci místa na akce knihov-
ny, kapacita míst je omezená.

Výborný start do nového roku
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz

MKS nabízí - únor 2015

Přijímáme dívky a chlapce 
do kurzu tance a společenské výchovy

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

 24. února v 19.00 hodin /úterý/

HRDÝ BUDŽES /Irena Dousková/
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Dramatizace stejnojmenné prózy. 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé tří-
dy základní devítileté školy Helen-
ka Součková, nás zkoumavým i na-
ivním pohledem osmiletého dítěte 
sugestivně provází tragikomickými 
roky husákovské normalizace, tak 
jak se na počátku 70. let promítala 
do světa dětí i dospělých.
Osoby a obsazení: Bára Hrzánová – 
cena THÁLIE

 18. března v 19.00 h. /středa/

INFLAGRANTI A PETR KOLÁŘ
EXKLUZIVNÍ SPOJENÍ SMYČCOVÉ-
HO TRIA INFLAGRANTI S  PETREM 
KOLÁŘEM
Síla výjimečnosti tohoto projektu 
spočívá v netradičním spojení něž-
ných smyčců a rockového zpěváka 
Petra Koláře. Zazní slavné melodie 
z klasiky, rocku i popu v úpravách 
pro elektrické smyčce. Každý kon-
cert je originál s  velmi působivou 
atmosférou.     

 9. dubna v 19.00 hodin 

DEŠTIVÉ DNY /Keith Huff /
DIVADLO UNGELT
Americké drama je hrou o  síle 
přátelství a  zároveň kriminálním 
příběhem. Drsní chlapíci Denny 
a Joey jsou přáteli od dětství, které 
oba strávili na  chicagském před-
městí. A  dnes jsou parťáky u  chi-
cagské policie.
Hraje: Richard Krajčo – cena THÁ-
LIE, David Švehlík

 11. května 19.00 hodin

CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
AUTORSKÁ INSCENACE HERECKÉHO 
KOLEKTIVU ŠVANDOVA DIVADLA
Divadelně zrychlený kurz, na  kte-
rém se pět žen na dnes tak popu-
lárním life coachingu  pokusí zjis-
tit, jak by měly změnit svůj život. 
Může nás ale vůbec někdo naučit, 
jak žít a jak být šťastný? To je otáz-
ka. Komedie s výbuchy smíchu, se-
berefl exí a drsnou pravdou. 
Osoby a obsazení: Klára Cibulková, 
Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková, 
Réka Derzsi/Eva Vrbková, Blanka 
Popková, Michal Dlouhý/Jaroslav 
Šmíd.

Zdeňka Freivaldová 

 5. února v 8.30 a v 10.00 hodin

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
NA ČELE
Klasická pohádka s  písničkami 
na motivy Boženy Němcové.
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč. 

 6. února ve 20.00 hodin

PLES DIVADELNÍ 
Předprodej vstupenek v MKS.

 13. února ve 20.00 hodin

PLES BAREVNÝ
 14. února v 19.00 hodin

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ /
Agatha Christie/
Děj napínavého příběhu královny 
detektivek Agathy Christie patří 
mezi nejznámější a nejoblíbenější 
díla svého žánru.
Hraje: DS Zdobničan Vamberk
Vstupné 50 Kč.

 21. února ve 20.00 hodin

PLES STAVITELSTVÍ EU

 24. února v 19.00 hodin

HRDÝ BUDŽES /Irena Dousková/
Hraje: Bára Hrzánová
Vstupné 250 Kč. 

 28. února ve 20.00 hodin

PLES HASIČSKÝ 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
- JARO 2015
Vážení a milí divadelní přátelé,
jaro se blíží a s ním i nadcházející divadelní sezóna. Pokud jste o té předcho-
zí hovořili převážně v  superlativech, tři představení jarního předplatného 
zaručují přinejmenším srovnatelné zážitky. Můžete se těšit na Báru Hrzáno-
vou, Richarda Krajča, Kláru Cibulkovou, Petru Hřebíčkovou, Michala Dlou-
hého, na další skvělé herce a exkluzivní spojení smyčcového tria Infl agranti 
se zpěvákem Petrem Kolářem. Těšíme se na Vaši návštěvu.    
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Výročí osobností
 2.2.1935 zemřel ve francouzském Nice Ladislav Bednář, továrník a me-

cenáš. Spolu s bratrem Antonínem byl majitelem místní textilky. Již v mládí se 
zapojil do kulturního života Vamberka. V letech 1902-1929 stál v čele Měšťan-
ské besedy, stál u zrodu besední fi lharmonie (hrál na fl étnu). Byl starostou So-
kola a členem obecního zastupitelstva. Všestranné podporoval kulturu. Městu 
věnoval dům čp.84 na náměstí, v němž od roku 1936 sídlí knihovna. Roku 1930 
byl jmenován čestným občanem města. Pohřben je na starém hřbitově. 80. vý-
ročí úmrtí (* 1.4.1862 Vamberk)

 19.2.1675 zemřel Václav Záruba z  Hustiřan, majitel panství. Pocházel 
z českého šlechtického rodu doloženého od 15. století. Oženil se s Františkou 
Grambovou a stal se spolumajitelem Potštejna, Kostelce a Vamberka. U podda-
ných nebyl příliš oblíben, přesto Vambereckým roku 1672 potvrdil privilegium 
udělené tchýní Magdalenou. 340. výročí úmrtí 

 19.2.1945 zemřel v  německém Brandenburku Ladislav Jůna, elektro-

technik a odbojář. Žil v Kostelci n.O. Roku 1937 se stal správcem městského 
elektrického podniku ve Vamberku. Za 2. světové války se zapojil do odboje. 
Roku 1943 byl zatčen a vězněn v Hradci Králové, Terezíně a Brandenburku, kde 
byl popraven. Jeho jméno nese jedna z  vambereckých ulic. 70. výročí úmrtí          
(* 23.5.1909 Bosyně u Mělníka)

 24.2.1925 se v moravském Tlumačově narodil Zdeněk Přijal, výtvarník. 
Pracoval ve vambereckých železárnách jako vedoucí propagace. Deset let stál 
v  čele SVAZARMu. Věnoval se ochotnickému divadlu, malování a  řezbářství.        
90. výročí narození († 30.5.1989 Vamberk)

 28.2.1855 se ve  Vamberku narodila Albína Ostermanová, zřizovatel-

ka muzea. S  manželem Františkem, který se věnoval iluzionismu, cestovala 
po celé Evropě. Roku 1890 se usadili v ruském Kišiněvě, kde založili muzeum. 
Po  manželově smrti spravovala muzeum sama. Za  zásluhy byla obdarována 
carem. Do rodného města se ráda vracela. 160. výročí narození († 16.8.1936)

Stalo se aneb bejvávalo
Před 420 lety
25. února 1595 koupila obec od Jiříka Stanovského dům na náměstí a zřídila 
v něm radní dům. Od té doby stojí radnice na tomto místě (současná budova 
byla postavena roku 1881).

Před 210 lety
5. února 1805 bylo vyhlášeno přečíslování domů. Původní číslování z  roku 
1770 bylo značně nepřesné.

Před 160 lety
Roku 1855 byl poštovní úřad přemístěn do  čp.82 na  náměstí, kde sídlil až 
do roku 1912.

Před 90 lety
Pan Otto Klos se stal prvním majitelem radiopřijímače ve městě.

Před 75 lety
Roku 1940 byl při Sokole ustaven oddíl tenisu. Již dříve se ve městě hrál tenis 
na soukromých kurtech u Suchánkovy vily.

Před 70 lety
Němci zabrali pro své potřeby koncem února 1945 i druhou polovinu školní 
budovy. Ve Vamberku se přestalo vyučovat a děti si chodily pro úkoly do ki-
nosálu.

Před 35 lety
Roku 1980 byly ve Vamberku zrušeny uhelné sklady. Rozvoz uhlí byl poté za-
jišťován z Doudleb n.O.

V únoru 2015 oslaví:

80 let Stanislava Lejsková 
80 let Jiří Merta

75 let Věra Pešková
75 let Marie Arnoštová
75 let Helena Schejbalová

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

VÝROČÍ

Společenská kronika

Dvaadvacátého února vzpomeneme 100. výročí narození 
Josefa Černého (1915), někdejšího zaměstnance pošty 
ve Vamberku. Kdo jste ho znali, spolupracovali s ním, atd. 
Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Dcera Marta a syn Josef s vnoučaty a pravnoučaty

Dne 22.2.1915 se narodil Josef Černý. Po studiu na měšťanské škole na-
stoupil do služeb státu co by poštovní zaměstnanec. Pracoval dle potřeby 
v různém služebním zařazení. Poznal práci ve Vamberku, Doudlebách nad 
Orlicí, Kunvaldu, Mladkově, atd. Na sklonku své pracovní dráhy, po zkuše-
nostech (mnohaletých) z vedení poštovního úřadu v Týništi nad Orlicí byl 
znám ze stejného zařazení ve Vamberku. Celoživotně se věnoval fi latelii. 
V mládí hrál divadlo a cvičil v „ORLU“. Hrdý byl na vamberecký „Liďák“.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 1. 9. 2014 

do 28. 2. 2015, že město Vamberk připravuje na měsíc duben vítá-

ní dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 11. 3. 2015. 

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matri-
ka, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:      ............................................................................

                                          ............................................................................

Bydliště: ....................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

 syna ................................................, datum nar. ..................................

 dcery .............................................., datum nar. ...................................

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a  následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne ..................................     Podpisy rodičů: ....................................

                                                                                                                 ....................................                                                                         

Pojďte s námi na masopust
Masopust je třídenní lidový svátek, který je podřízen církevnímu kalen-
dáři. Slavil se ve  dnech předcházející Popeleční středě, kterou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, a  protože datum Velikonoc je 
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. V dnešní době půst drží 
málokdo, ale oslavy a průvody v typických maskách, které k masopus-
tu neodmyslitelně patří, potkáváme dál. I vy můžete vyrazit na některý 
z masopustů v okolí našeho města a užít si zábavné odpoledne a ochut-
nat tradiční speciality. Stačí si jen vybrat:
14.02. od 12 hodin  Rokytnický masopust

14.02.  Choceňský masopust

14.02. od 10 hodin Masopustní průvod a veselice Lanškroun

14.02.  Masopustní veselí v Orlickém Záhoří

Veronika Dušková
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Skončilo mi 
stavební spoření 

- koupím byt 
jako investici. 

Tel: 734 622 739

  Výživové plány na míru bez léků 
     pouze z běžných potravin

 RF SPA – redukce tuku, celulitidy, strií, 
     vrásek, podbradku
Viditelné výsledky již po 1. ošetření  - bez bolesti a rekonvalescence

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

Po předchozí domluvě dojedu i k Vám domů nebo do fi rmy

KURZY ANGLIČTINY
od února 2015 v Rychnově nad Kněžnou

www. jcaj.cz
- od února 2015 opět otevíráme nové a návazné kurzy 

v Rychnově nad Kněžnou
- preferujete-li se skutečně něco naučit a začít angličtinu používat 

před lacinými sliby, přijďte se podívat na naše zkušební hodiny,
vše vám rádi předvedeme

- s námi může studovat skutečně každý
- kurzovné 1.850,-Kč na celé pololetí, tedy 46,-Kč na hodinu, 

a to bez ohledu lidí v kurzu
- naše hodiny probíhají v přátelské a pohodové atmosféře s milými kolegy, 

čili není třeba se obávat ostychu či něčeho podobného

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 736 414 549, 494 532 102
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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

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. SOLNO-JODOVÁ JESKYNĚ

Vamberk, Husovo náměstí 82

Srdečně Vás zveme k relaxaci, 
na posílení Vaší imunity 

za příznivé ceny!
 Dále Vám nabízíme možnost využít nové služby

 „OČISTNÉ KŮRY“ – za pomocí zábalů, masáží a tělových svící

 9.2., 16.2. a 23.2. (pondělí) od 18,30 MEDITAČNÍ VEČERY, 
vstupné na jeden večer (cca 1,5 hodiny) 130 Kč, 

meditace povede Kristýna Vavřincová

Tel: 702 602 473 - Těšíme se na Vás

Firma GASTRO ROYAL spol. s r. o., 
se sídlem Orlická kasárna 733, Žamberk,

si Vás dovoluje oslovit nabídkou na

DOVOZ OBĚDŮ
dostupný všem občanům

Oběd zahrnuje hlavní jídlo + polévku,  balený v jednorázových 
plastových miskách-jídlonosiče nepotřebujete, výběr ze 4 druhů jídel, 

jídelníček dostupný 14 dnů předem

zajímavá cena 65,- Kč včetně dopravy
 

Více informací na tel. č. 777 339 743, Procházková Eva 

nebo www.gastro-royal.cz, obchod@gastro-royal.cz
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Zasloužilé ocenění 
pro pana Slavoje Horáka
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ SLAVNOSTNĚ UZAVŘEL ROK 2014

I na tomto pátém Galavečeru KFS, který se tentokrát konal 16. ledna 

2015 v  Adalbertinum v  Hradci Králové, zanechal vamberský fotbal 

i přes velkou konkurenci svoji stopu.

Stolní tenisté po 1. polovině sezóny
Stolní tenisté Baníku Vamberk mají za sebou 1. polovinu sezóny. A muž-
stvo hraje krajský přebor 1. třídy, ostatní mužstva regionální přebory, 
ve  kterých se letos změnil hrací systém. B mužstvo postoupilo mezi 6 
nejlepších týmů do baráže o postup do krajského přeboru 2. třídy a vy-
hne se tudíž bojům o záchranu v RP 1. Naopak C mužstvo bude muset 
bojovat v baráži o postup do RP 2 a bude se snažit o setrvání v této sou-
těži, do které postoupí prvních 6 týmů. D mužstvo bude bojovat o ko-
nečné umístění na 15. až 22. místě v RP 3.
Začátek roku a tedy zahájení 2. poloviny sezóny mužstvům příliš nevy-
šel. A tým prohrál překvapivě v Jaroměři a celkem hladce ve Rtyni v Pod-
krkonoší. B tým prohrál rovněž obě svá první utkání. Zbylé dva týmy 
hrály se střídavými úspěchy:
Jiskra Jaroměř A – Baník Vamberk A 10:8
Baník Rtyně v Podkrkonoší B – Baník Vamberk A 10:3  
Baník Vamberk B – TTC Lhoty u Potštejna B 4:10
Sokol Častolovice B – Baník Vamberk B 10:0
Baník Vamberk C – TTC Lhoty u Potštejna C 11:7
Sportovní klub Solnice B – Baník Vamberk C 10:8
TTC Kostelec nad Orlicí F – Baník Vamberk D 15:3
Baník Vamberk D – 1.FC Rokytnice v Orl. horách B 13:5
PRŮBĚŽNÉ TABULKY:

Krajská soutěž 1. třídy

1. Baník Rtyně v Podkrk. B 15 14 0 1 143:65 43
2. DTJ-Slavia Hradec Králové D 15 11 2 2 142:87 39
3. TJ Dvůr Králové n.L. B 15 11 1 3 135:78 38
4. TTC Nové Město n.M. A 15 8 1 6 125:104 32
5. TJ Jičín B 15 7 1 7 105:118 30
6. Sokol Valdice A 15 4 5 6 115:131 28
7. Sokol 2 Hradec Králové E 15 4 4 7 113:122 27
8. TTC KB Vrchlabí B 15 4 3 8 112:132 26
9. Baník Vamberk A 15 5 1 9 107:124 26
10. Jiskra Jaroměř A 15 5 0 10 86:134 25
11. Sokol Libchyně A 15 3 4 8 101:127 25
12. Sokol Chlumec n.C. A 15 3 0 12 76:138 21
Regionální přebor 1.třídy

1. TJ Sokol Častolovice „B“ 11 7 2 2 97:72 27
2. Sportovní klub Solnice „A“ 11 8 0 3 98:70 27
3. TTC Lhoty u Potštejna „B“ 11 6 3 2 97:83 26
4. Sportovní klub Dobré „A“ 11 6 2 3 89:65 25
5. TJ Baník Vamberk „B“ 11 7 0 4 88:78 25
6. TJ Peklo nad Zdobnicí „A“ 11 5 2 4 96:78 23
7. TTC Kostelec nad Orlicí „D“ 11 6 0 5 88:78 23
8. SK Vršovan Voděrady „B“ 11 4 3 4 90:84 22
9. SK Týniště nad Orlicí „A“ 11 4 1 5 70:91 19
10. TJ Sokol Rychnov n. Kn. „A“ 11 4 0 7 75:95 19
11. SK Vršovan Voděrady „A“ 11 2 0 8 58:105 14
12. TJ Velešov Doudleby n. O. „A“ 11 0 1 10 62:109 12
Regionální přebor 2.třídy

1. Olešnice v Orlických horách „A“ 11 11 0 0 151:47 33
2. TJ Sokol Častolovice „C“ 11 8 2 1 136:62 29
3. TJ Sokol Rychnov n. Kn. „B“ 11 7 1 3 108:90 26
4. SK Týniště nad Orlicí „B“ 11 6 3 2 118:80 26
5. TJ Sokol Hroška „A“ 11 5 3 3 101:97 24
6. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice „A“ 11 5 3 3 110:88 24
7. TJ Prorubky „A“ 11 4 2 5 96:102 21
8. TJ Peklo nad Zdobnicí „B“ 11 4 2 5 88:110 21
9. TTC Lhoty u Potštejna „C“ 11 3 0 8 88:110 17
10. TJ Sokol Slatina n. Zd. „A“ 11 3 0 8 90:108 17
11. TJ Baník Vamberk „C“ 11 2 0 9 61:137 15
12. Sportovní klub Záměl „A“ 11 0 0 11 41:157 11
Regionální přebor 3.třídy B

1. TJ Velešov Doudleby n.O. „B“ 10 10 0 0 151:29 30
2. Sportovní klub Solnice „B“ 10 8 1 1 120:60 27
3. TJ Sokol Častolovice „D“ 10 8 0 2 120:60 26
4. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice „B“ 10 5 2 3 90:90 22
5. TJ Start Olešnice v O. h. „B“ 10 4 4 2 108:72 22
6. TJ Sokol Rychnov n. Kn. „D“ 10 4 0 6 85:95 18
7. TJ Sokol Slatina n. Zdobnicí „B“ 10 3 1 6 71:109 17
8. SK Vršovan Voděrady „D“ 10 3 1 6 85:95 17
9. TTC Kostelec nad Orlicí „F“ 10 2 2 6 75:105 16
10. TJ Baník Vamberk „D“ 10 2 1 7 70:110 15
11. 1. FC Rokytnice v O. h. „B“ 10 0 0 10 15:165 10

Jan Podolka, předseda oddílu ST

Spinning se představuje

Již na  prvním roč-
níku (2010) tohoto 
hodnocení fotbalové 
sezony získal ocenění 
pan Jindáček. V  roce 
2012 si vystřílel cenu 
v  kategorii Junior 
bomber Tomáš Králík 
a za rok 2013 na čtvr-
tém Galavečeru v RK, 
byl oceněn fotba-
lový oddíl TJ Baník 
za  práci v  kategorii 
přípravek a  malých 
formách fotbalu.
Na  tomto pátém slavnostním galavečeru, který moderoval Radek Šilhan, 
bylo vyhlášeno celkem šestnáct kategorií. 
Prestižní Cenu Jana Modřického za celoživotní přínos fotbalu získal po zásluze 
dlouholetý učitel a trenér převážně mládeže pan Slavoj Horák. Tuto cenu mu 
předával hejtman Lubomír Franc, místopředseda Fotbalové asociace ČR Ro-
man Berbr a předseda KFS Václav Andrejs.
Pan Slavoj Horák po ZVS byl umístěn jako začínající učitel do Vamberka, kde 
se ihned zapojil do trénování mládeže ve zdejším fotbalovém oddíle a vy-
choval mnoho hráčů, kteří se prosadili i ve vyšších soutěžích.
Trénoval zde všechny věkové kategorie, založil kategorii elévů a jeho systém 
soutěží je používán dodnes i v KFS. V okresním fotbalovém svazu vykonával 
přes 30 let předsedu komise mládeže a vedl i okresní žákovské výběry.                                                                                         

Zd. Vodák (zv)

Těm z  vás, kteří o  tomto sportu 
ještě neslyšeli, chceme spinning 
představit. Jedná se o  skupinové 
cvičení na  stacionárních kolech, 
které spojuje hudbu a  motivaci 
do  jednoho celku s  přesně dávko-
vaným tréninkem. Pod dohledem 
instruktora, který dodává potřeb-
nou energii a  povzbuzení, mohou 
tento originální cyklistický program 
absolvovat lidé každého věku 
a  úrovně zdatnosti. Podle srdeční 
frekvence se kombinuje až pět růz-
ných stylů jízdy, přizpůsobených 
fyzickým předpokladům sportovce. 
Spinningem se podporuje kondice, 
vytrvalost, rychlost a  v  neposlední 
řadě formování postavy, to vše jed-
noduchým a zábavným způsobem. 
Atmosféra v sále, kde jsou spinnin-
gová kola umístěna, a zápal dalších 

sportovců, jsou pak velkou motivací 
k tomu vydržet tréning až do konce. 
Po každé lekci je dobré ukončit cvi-
čení protažením, tzv. strečinkem.
Paní Lenka Víšová z  Rybné nad 
Zdobnicí navštěvuje ve  Vamberku 
spinning už dva roky a o spinningu 
říká: „Spinning jsem začala provozo-
vat jen díky tomu, že mi Ježíšek nadě-
lil permanentku - 10 lekcí spinningu. 
A  Ježíšek věděl, proč naděluje. Byla 
jsem při těle, faldíky kam se podíváš. 
Když jsem šla do  kopce, tak jsem se 
zadýchávala, měla jsem vysoký tep 
a  bolely mě kyčle. Na  spinning cho-
dím pravidelně 3x týdně už skoro dva 
roky a mohu říci, co mi Spinning vzal: 
8 kg váhy bez omezení jídelníčku, vy-
soký tep i bolest kyčlí, naopak mi dal 
velmi dobrou kondici, zpevněné tělo 
a radost z pohybu.“             Jan Jelínek
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A  kdo že za  nás a  za  naše město 
vlastně jezdí? Jeho jméno je Petr 
Valach se svým „fáčkem“ a startov-
ním číslem 114. Najdete ho jezdit 
v Žambereckém kotli, kde svádí vy-
rovnané a kvalitní souboje se svými 
soupeři.
„Valaši team“ vznikl v  roce 2013, 
ale myšlenka se zrodila už několik 
let předtím, ještě v době, kdy jezdil 
bratr současného jezdce Karel Va-
lach. Návrat na autokrosovou dráhu 
plánovali a  strávili několik probdě-
lých nocí v dílně nad projektováním 
a  tvorbě závodního speciálu. Vše 
se za  jednu zimu stihlo zrealizovat 
a  tak zbývalo jen překonat strach 
a postavit se na startovní rošt.
V Žambereckém kotli je vždy na co 
se dívat. Na každý závod se tu sjede 
asi 50 nadšenců se svými plecho-
vými miláčky, aby změřili své síly. 

Všichni si to jedou užít a vy nevíte, 
na co se dívat dřív.
Petra Valacha hledejte ve skupině N 
1400 ŠKODA, ale jistě vás zaujmou 
i  ostatní kategorie a  jejich výkony. 
Za  zmínku určitě stojí třída Racer 
Buggy, kde startují nejmenší účast-
níci a kde nejmladší jezdkyní je Ha-
nička, které je pouhých 5 let. Ukáží 
se vám však i  ty nejsilnější stroje 
ve třídě Speciál. 
Teď však uděláme krok vzad a po-
díváme se, jak se dařilo týmu Valaši 
v  loňské sezóně. V  Žambereckém 
kotli se v roce 2014 pod ofi ciálním 
názvem AB Design Cup odjelo šest 
povinných závodů, z toho byly dva 
sloučené s  jezdci Kosice Cupu, což 
v  celkovém součtu jezdců činilo 
136 nadšených účastníků.
Jeden ze sloučených závodů se od-
jel v  září na  evropské trati v  Nové 

Pace. A ten, komu autokros není zas 
tak cizí, ví, že...KDO NEJEL PAKU, NE-
JEL AUTOKROS... Na  tomto výroku 
se shodují jak republikoví, tak i ev-
ropští jezdci. Pro Petra Valacha byla 
trať v Nové Pace velkým zážitkem. 

A  i  když zde nevybojoval pódiové 
umístění, a  to jen v  důsledku koli-
ze se soupeřem, musel se spokojit                
s 5. místem. 
Avšak na  domácí trati v  Žamber-
ku jsme ho vídali vždy mezi třemi 
nejlepšími. V celkovém umístění AB 
Design Cupu získal ve třídě N 1400 
ŠKODA krásné 3. místo s celkovým 
počtem 86 bodů.
A  co pro nás Petr Valach připraví 
pro tento rok? Obhájí svoji pozici? 
Nebo se dokonce dostane na  vyš-
ší post a  podaří se mu duo bratrů 
Pánkových z  prvních míst sesadit? 
Tak na  tyto otázky si musíme po-
čkat do začátku nové sezóny, která 
odstartuje již v  dubnu. Přijďte i Vy 
podpořit Petra Valacha do  Žam-
bereckého kotle. Zažít tu atmosfé-
ru, užít si dobrou zábavu, dobré 
jídlo a  hlavně i  trochu adrenalinu. 
O  prvních závodech vás budeme 
informovat. Více informací nalez-
nete také na ofi ciálním webu www.
autokroszamberk.cz

Autor: Veronika Dušková

Foto: Patrika Březinová

Vamberecká st. přípravka se zú-
častnila pouze třech těchto turnajů, 
poněvadž jsme nahradili mužstvo 
Ohnišova, které po  prvním turnaji 
odstoupilo.
Po našem nástupu do ligy, se nám 
hned na prvním turnaji, který se ko-

nal ve velmi pěkné hale v Rokytnici 
v Orl. horách, zadařilo a vyhráli jsme 
všechny zápasy (bylo jich 5), takže 
jsme obsadili 1. místo.
Na  druhé srovnání sil okresních 
mužstev jsme vyrazili do  Opočna, 
které pořádalo ve  své hale zby-

lé dva turnaje. První turnaj jsme 
nezvládli, dle našich představ, ale 
na omluvu kluků musím dodat, že 
to byla spíš smůla na  našich „ko-
pačkách“ než, že by nás soupeři 
přehráli. Z pěti zápasů jsme dvakrát 
prohráli a  třikrát vyhráli, což nám 
v součtu vyneslo hezké třetí místo. 
Kluci ten den prostě neměli štěs-
tí, protože jsme všechny soupeře 
přehrávali, ale nedávali jsme góly 
a  z  ojedinělých protiútoků jsme 
dostali gól, na  který už nebyl čas 
odpovědět.
10.1.2015 bylo poslední měře-
ní sil, které opět hostilo Opočno 
a  po  tomto turnaji se již vyhlásil 
celkový vítěz Okresní zimní halové 
ligy.
Tento den jsme s  přehledem opa-
novali a při skóre 17:3 za pět zápa-
sů, které jsme všechny vyhráli, jsme 
na  posledním turnaji zvítězili, což 
v  konečném důsledku znamenalo 
celkové vítězství i v prvním ročníku 
OZHL.
Celkové prvenství jsme si dle ná-
zoru všech přihlížejících zasloužili. 
Naši kluci předváděli suverénně 

nejlepší fotbal a vyrovnané výkony. 
Z  15 odehraných zápasů jsme jich 
13 vyhráli a 2 prohráli.
Na turnajích nás úspěšně reprezen-
tovali Žák Marian, Ferebauer Adam, 
Dymák Lukáš, Málek Tomáš, Fatka 
Filip, Olšavský Nikolas, Tobiška Ště-
pán, Tobiška Ondřej, Kotyza Lukáš, 
Michalík Richard, Michalík Roman, 
Ternavský Pavel, všichni kluci za-
slouží velkou pochvalu, protože 
po  podzimním úspěchu, kdy vy-
hráli svojí krajskou skupinu a  tím 
pádem, tento rok na  jaře budeme 
hrát fi nálovou skupinu o  vítěze 
Královehradeckého kraje, získali 
ocenění pro nejlepší tým v Okresní 
zimní halové lize.
Pokud budete chtít vidět naše klu-
ky v akci, nemusíte ani chodit dale-
ko. Přijďte je povzbudit na  halový 
turnaj ve Vamberku, který se koná 
14.2.2015, ve sportovní hale. Hraje 
se od 8:15, systém každý s každým 
a na turnaj dorazí mužstva z Třebe-
chvic, Hořic, Nového Hradce, České 
Třebové, Pardubic, Opočna a  Kos-
telce.                          Olšavský Marcel,

trenér starší přípravky

Starší přípravka TJ BANÍK VAMBERK
celkovým vítězem OKRESNÍ ZIMNÍ HALOVÉ LIGY
10.1.2015 se v Opočenské hale uskutečnil poslední ze čtyř fotbalo-

vých turnajů, po kterém se vyhlásil celkový vítěz OZHL, kterou po-

řádala KM OFS Rychnov nad Kněžnou.

Zábava pro celou rodinu... i to je AUTOKROS
Lidé mluví o fotbale, tenise, běhu a někdy i o dalších sportovních 

aktivitách a  úspěších, o  kterých město Vamberk informuje. Ale 

ruku na  srdce, kolik z  vás ví, že Vamberk má své zastoupení také 

v autokrosu? Autokros je atraktivní sport, který baví a přitahuje po-

zornost všech věkových kategorií a nadchne muže i ženy, zkrátka 

každý si v něm najde to své.



SPORTOVNÍ PLES
SPORTOVEC ROKU

Foto: Radoslav Vídeňský



Unikátní projekt školy a firmy 
Bühler CZ s.r.o. Žamberk spolupracuje se Střed-

ní školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku 

se sídlem na zámku při zavádění nového tříletého 

učebního oboru Obráběč kovů od školního roku 

2015/2016. 

Studuj na Zámku a pracuj  

v Bühleru CZ Žamberk

Co získáš?
• Střední vzdělání s výučním listem. Po získání vý-

učního listu možnost pokračovat ve dvouletém ná-

stavbovém studiu a získat i maturitní vysvědčení.

• Budeš se učit na nejmodernějších strojích v oboru v  

tréninkovém centru firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

• Finanční odměnu už při studiu 3 000 až 4 000 

Kč (při splnění podmínek).

• Během studia o prázdninách zajištění brigády 

přednostně ve firmě Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

Co teď uděláš?
• Podej přihlášku na Střední školu obchodu, řeme-

sel a služeb Žamberk do 15. března 2015. Pí-

semné přijímací řízení - „přijímačky“ se nekonají.

Je možné získat řadu benefitů
• Po vyučení získáš stálé pracovní místo přednost-

ně ve firmě Bühler CZ Žamberk.

• Budeš u nás pracovat na moderních obráběcích 

CNC strojích řízených počítačem.

• Je možné získat nadprůměrné finanční ohodnocení.

Přihlášky posílej na adresu: 
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, 

ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK 

ZÁMECKÁ 1, PSČ 564 01 ŽAMBERK

tel.: +420 465 614 225, www.zamek.zamberk.cz

e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz

Kontakt na firmu Bühler CZ s.r.o. 

Žamberk:
Bühler CZ, s.r.o., Nádražní 696, 564 01 Žamberk

e-mail: zamberk@buhlergroup.com

tel.: +420 465 674 111, www.buhlercz.cz

Sledujte nás také na: www.facebook.com/buhlercz

Vyuč se obráběčem kovů


