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Zcela vyprodaný sál Městského klubu So-
kolovna Vamberk měl možnost 1. 4. 2016 
ve večerních hodinách sledovat úžasné před-
stavení. Divadelní hra je napsána pro jednu 
herečku a tou v této hře byla Eliška Balzero-
vá. Výkon herečky byl naprosto fantastický. 
Eliška Balzerová si umě pohrávala s mimikou, 
grimasami a skvěle měnícími se hlasy postav, 
za které hrála. Diváci se u hry nejen zasmáli, 
ale také zamysleli nad životem. Po  ukonče-
ném divadelním představení Elišce Balze-
rové tleskal celý sál ve stoje, což si naprosto 
za svůj výborný výkon zasloužila. A  jak nám 
sama herečka sdělila, divadelní představení 
ve Vamberku si opravdu užila a diváci pro ní 
byli fantastičtí.                             Martin Fletcher

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Umění odejít  je disciplína, kterou zvládá málo-
kdo. Marta Kubišová má v tomto ohledu jasno. 
Naposledy se podělila sama o sebe s vamberec-
kými diváky tím, co umí nejlépe, písněmi. Její 
recitál s živou kapelou Karla Štolby, který mode-
roval ředitel divadla Ungelt Milan Hein, nabídl to 
nejlepší z celé kariéry této uhrančivé osobnosti. 
Nezapomenutelný večer plný zralého muzikant-
ství a oduševnělého lidství ocenil vyprodaný sál 
MK Sokolovna vřelým aplausem.                         ZF

Poslední recitál Marty Kubišové
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

37. zasedání dne 23. března 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 36. 

2)  Na  základě návrhu Ing.  Krska 
revokovala usnesení č. 2) 33. RM 
z 27.01.2016 o zařazení vedoucí-
ho správy nemovitostí do VAM-
BEKONU, s. r. o. a  rozhodla, 
že na  období od  01.04.2016 
do  31.12.2016 bude zařazen 
do Technických služeb. 

3)  a) Odvolala z  funkce ředitele 
Správy sportovních zaříze-
ní Ing.  Václava Krska ke  dni 
31.03.2016, v souvislosti s jeho 
blížícím se odchodem do  dů-
chodu.

 b) Jmenovala od 01.04.2016 ře-
ditelem Správy sportovních za-
řízení pana Drahomíra Jindru. 
Funkce ředitele bude nadále 
vykonávána na  částečný úva-
zek.

4)  Projednala žádost TJ Baník 
Vamberk oddíl kopané o dotaci 
z  programu Jednorázové akti-
vity v oblasti sportu a volnoča-
sových aktivit, a to na pořízení 
vybavení pro fotbalisty (dorost, 
žáci, přípravka) a  rozhodla 
postoupit žádost k  posouzení 
sportovní komisi.

5)  Projednala žádost předsedy 
o. s. DAMPOS p. Petra Sedloně 
a rozhodla smlouvu o výpůjčce 
obrazů ukončit a obrazy vrátit. 
Současně zamítla žádost o pro-
minutí poplatku z  hrobového 
místa prof.  Otakara Sedloně 
(1885 – 1973). 

6)  Projednala žádost organizace 
Bílý kruh bezpečí, z. s., Praha 
o příspěvek na činnost (pomoc 
obětem trestných činů) a  roz-
hodla pro tento účel darovat 
částku ve výši 2.000 Kč. 

7)  Projednala žádost p. Josefa Pro-
vazníka o  opravu komunikace 
v  Janáčkově ulici a  rozhodla 
postupovat dle doporučení do-
pravní komise.

8)  Projednala a  schválila zápis 
z  dopravní komise ze dne 
09.03.2016 a  rozhodla navrže-
ná řešení realizovat.

9)  Projednala žádost několika ob-
chodníků o  řešení parkování 
v dolní části náměstí a rozhodla 
žadatele pozvat na osobní jed-
nání při zasedání RM. 

10)  Projednala žádost ředitele ZŠ 
o řešení dopravní situace před 
školou a  povolení parkování 
zaměstnanců školy vedle kos-
tela a rozhodla postupovat dle 
doporučení dopravní komise.

11)  Projednala cenovou nabídku 
na  projektovou dokumentaci 
pro realizaci akce „Rekonstruk-
ce sportovní haly Vamberk“ 
a uložila stavebnímu technikovi 
zajistit další nabídky.

12)  Na  základě žádosti povolila fi -
remní akci společnosti pewag 
Snow Chains s. r. o. na koupališ-
ti ve Vamberku dne 15.07.2016 
od 14.30 do 24:00 hodin.

13)  Schválila rozpočtová opatření 
č. 5/2016.

14)  Projednala možnosti zajištění 
provozu hasičského cisterno-
vého automobilu JSDH v  příš-
tích letech a vzhledem ke stáří 
a  stavu stávající Tatry CAS 32 
rozhodla o  podání žádosti 
o  dotaci z  IROP na  nový auto-
mobil. Pověřila starostu pod-
pisem smlouvy se společností 
LK Advisory, s. r. o., Kubánské 
náměstí 1391/11, 100  00 Pra-
ha 10 – Vršovice, na  vypraco-
vání žádosti o  dotaci za  cenu 
30.000 Kč bez DPH a – v přípa-
dě přiznání dotace – na  vyho-
tovení studie proveditelnosti 
za cenu 154.000 Kč bez DPH.

15)  Projednala a  schválila zápis 
z jednání komise životního pro-
středí ze dne 07.03.2016.

16)  Vzala na  vědomí oznámení 
Sdružení pro republiku – Re-
publikánská strana Českoslo-
venska 2016 PhDr.  Miroslava 
Sládka o  konání setkání s  ob-
čany dne 02.04.2016 od  14:15 
do 16:15 hodin na Husově ná-
městí ve Vamberku.

17)  Projednala a  schválila organi-
zační opatření k  zabezpečení 
plnění usnesení Zastupitelstva 
města Vamberk č. 10 ze dne 
02.03.2016.

18)  Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů k bytům v majet-
ku města.

Rada města Vamberk se na svém 

38. zasedání dne 6. dubna 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 37. 

2)  Schválila dohodu o  narovnání 
mezi městem Vamberk a  Vla-
dimírem Novákem, xxxxxxxxx 
xxxxxxxx a  Janou Jiráskovou, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně 
oprávněnosti umístění stavby 
a  pověřila starostu podpisem 
dohody.

3)  Schválila organizační schéma 
Pečovatelské služby Vamberk 
a  vzala na  vědomí popis rea-
lizace poskytování sociálních 
služeb Pečovatelské služby 
Vamberk.

4)  Projednala žádost p.  Ludvíka 
Hesse o  příspěvek na  baby 
box pro oblast Rychnova nad 
Kněžnou a  rozhodla poskyt-
nout na  tento účel dar ve  výši 
2.000 Kč a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

5)  Schválila žádost paní Kateřině 
Bednářové, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí nočního klidu dne 
14.05.2016 až do  04:00 hod. 
dne 15.05.2016 z důvodu osla-
vy narozenin na  hřišti v  Pek-
le s  tím, že jmenovaná bude 
o tomto v předstihu informovat 
občany bydlící v okolí.

6)  Projednala žádost společnosti 
KENVI CZ, s. r. o. o vydání souhla-
su s umístněním stavby – jímky 
splaškových vod pro admini-
strativní část sídla společnosti 
a  rozhodla žádosti nevyhovět. 
RM opětovně požaduje záměr 
využití objektu podrobit zjišťo-
vacímu řízení EIA.  

7)  Projednala žádost TJ Baník 
Vamberk o  dotaci ve  výši 
40.000 Kč z  programu Jedno-
rázové aktivity v oblasti sportu 
a volnočasových aktivit a osla-
vy 110 let fotbalu ve Vamberku 
a  uložila tajemníkovi vyžádat 
detailní kalkulaci celé akce 
včetně podrobného programu.

8)  Udělila plnou moc JUDr. Tuza-
rovi k  zastupování města 
Vamberk v  soudním řízení 
proti Nině Kováčové, bytem 
xxxxxxxxx o  zaplacení částky 
ve  výši 33.285 Kč s  příslušen-
stvím (dluhy za  byt číslo 2 
v domě č. p. 52 ulice Janáčkova 
ve Vamberku), a  to včetně pří-
padného řízení o řádných a mi-
mořádných opravných prostře-
dích a exekučního řízení.

9)  Na  základě žádosti o  koupi 
schválila zveřejnění záměru 
prodeje části pozemkové par-
cely č. 1105/1, druh pozemku 
ostatní plocha, v k. ú. Vamberk, 
o výměře cca 250 m2.

10)  Projednala opakovanou žádost 
občanů Helousky o  snížení 
rychlosti na  komunikaci mezi 
Vamberkem a  Peklem a  roz-
hodla vyvolat jednání s  Do-
pravním inspektorátem Poli-
cie ČR Rychnov nad Kněžnou 
ohledně změny dopravního 
značení. 

11)  Schválila cenovou nabíd-
ku na  dodávku elektronické 
úřední desky od  společnosti 
STARMON, Průmyslová 1880, 
Choceň za cenu 214.880 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

12)  Projednala Protokol o  oteví-
rání obálek a  hodnocení nabí-
dek na  akci Demolice objektu 
č. p.  19 v  ulici Tyršova (krček 
za Krajkářskou školou) a v sou-
ladu s  protokolem rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší nabídku, tj. VASPO 
VAMBERK, s. r. o., Vamberk 
za cenu 119.790 Kč včetně DPH.

13)  Projednala žádost několika ob-
chodníků o  řešení parkování 
v  dolní části náměstí za  jejich 
osobní účasti. O případné změ-
ně dopravního značení bude 
rozhodnuto na příštím zasedá-
ní RM, po  konzultaci možných 
variant s dopravními orgány. 

Rudolf Futter

starosta města                                                                                                                                            

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Oznamujeme, že 2. a 3. června 2016 

(čtvrtek, pátek) 
bude z technických důvodů uzavřen 

Stavební úřad Městského úřadu 

ve Vamberku.

Zveme Vás na 12. zasedání 
Zastupitelstva 

města Vamberk,
které se koná dne 8. června 2016 v 18 hodin

ve velkém sále Městského klubu Sokolovna
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Vyhlášení výběrového řízení z Fondu rozvoje bydlení
Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 – I. kolo.

Žádosti je možné podávat do konce června 2016 na Městský úřad Vamberk, 
správní odbor, Ing. Eva Forejtková, tel.: 494 548 116, e-mail: forejtkova@vamberk.cz.
Ve Vamberku dne 29.4.2016                                              Rudolf Futter, starosta města

Čl. I. Základní ustanovení

Město Vamberk v zájmu zvýšení úrovně bydlení, 
zlepšení životního prostředí a vzhledu města vy-
tvořilo „Fond rozvoje bydlení“ (dále jen FRB), který 
slouží k poskytování půjček a dotací na zvelebení 
obytných budov, bytových domů a bytových jed-
notek na území města, podle dále stanovených 
pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z  vlastních rozpočtových pro-
středků města.

Čl. II. Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:

- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí 
zastupitelstva města

- příjmy ze splátek půjček a úroků
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výno-
sem města Vamberk a musí být ponechány fondu 
podle stanovených pravidel.

Čl. III. Výdaje fondu

1) Prostředky fondu je možno používat výhradně 
k poskytování půjček při úroku do 3,5 % a lhůtě 
splatnosti 6 let mimo rok, ve kterém byla půjčka 
poskytnuta a  dotací na  základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace.

2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované Čes-
ké spořitelně, a. s., pobočce Vamberk.

3) Adresáty půjček a dotací z fondu podle odst. 1 
mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a  práv-
nické osoby, které vlastní bytové domy, bytové 
jednotky a  obytné budovy nebo jejich stavby 
na území města.

4) Půjčku nebo dotaci lze poskytnout za účelem:
a) Rodinné domy nebo jejich stavby:

b) Bytové domy nebo jejich stavby:

Z prostředků fondu rozvoje bydlení budou poskytovány 
taktéž půjčky na revitalizaci bytového fondu v bytových 
domech. Účel půjčky a její výši bude stanovovat zastupi-
telstvo města individuálně u jednotlivých žádostí.
5)  Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s  výhradou 

půjčky č. 05 a půjčky č. 06, které nemohou být sou-
běžně poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze zís-
kat opakovaně z jednoho titulu u totožného domu, 
pokud půjde o  bytovou jednotku, pak u  totožné 
bytové jednotky. Půjčku lze čerpat pouze do konce 
kalendářního roku, ve  kterém byl zřízen příslušný 
účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina 
se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počína-
je lednem roku následujícího po roce, v němž byla 
půjčka poskytnuta. 

Čl. IV. Výběrové řízení

1) Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí 
půjčky a nemají závazek po lhůtě splatnosti vůči 
Městu Vamberk a  jeho příspěvkovým organiza-
cím, mohou získat půjčku z FRB výlučně na zákla-
dě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje 
městský úřad pro každý kalendářní rok samostat-
ně. Dotace se poskytuje na základě předložených 
dokladů o  skutečných nákladech na  zřízení do-
movní přečerpávací stanice. 

2)  Výběrové řízení pro poskytnutí půjčky vyhlašuje 
pro každý kalendářní rok zastupitelstvo města 
a oznámí jej na úřední desce a jiným vhodným způ-
sobem (zpravodaj,…)

3)  Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a)  jméno nebo název žadatele, případně statutárního 

zástupce
b)  adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení budovy nebo stavby
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví nemovitosti
- stavební povolení, či jiný příslušný doklad
- příslušnou projektovou dokumentaci
d) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
e)  požadovaná výše půjčky 
f)  návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:
 půjčka do výše 160 000,- Kč u jednoho žadatele 2 

ručitelé, u manželů 1 ručitel,
4)  Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádos-

ti o půjčky a navrhne výsledek výběrového řízení.
5) O  výsledku výběrového řízení rozhodne zastupi-

telstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabíd-
kami k uzavření smluv o půjčkách. Na poskytnutí 
půjčky není právní nárok, žádost o  půjčku může 
být zamítnuta bez udání důvodu.

6)  Výběrové řízení probíhá minimálně jednou v  ka-
lendářním roce.       

Čl. V. Smlouva o půjčce
1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení 

(dále jen uživatelé), uzavře město smlouvu o půjčce.
2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifi kaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky, v případě více titulů i sklad-

bu částky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému 

účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- dohodu o otevření účtu u České spořitelny, a. s.
- souhlas uživatele s kontrolním působením městské-

ho úřadu a peněžního ústavu a jeho závazek před-
kládat účetní doklady o čerpání z účtu

3)  Městský úřad neprodleně po  podpisu smlouvy 
o půjčce, předá dohodnutý počet exemplářů pe-
něžnímu ústavu s výzvou k otevření účtu a převe-
dení prostředků z fondu.

4)  Dotace se poskytuje na  základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace a po jejím 
schválení příslušným způsobem.

Čl. VI. Režim čerpání prostředků fondu
O  způsobu a  lhůtách převodů prostředků z  fondu 
na účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu 
uzavře Město Vamberk s Českou spořitelnou, a. s., sa-
mostatnou smlouvu. Dotaci převede město Vamberk 
žadateli přímo z účtu Fondu rozvoje bydlení.

Čl.VII. Závěrečná ustanovení
Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskyt-
nuty, podléhá kontrole města.
Městský úřad je povinen každoročně předložit zastu-
pitelstvu města vyhodnocení hospodaření s prostřed-
ky fondu.
Tato pravidla zrušují předchozí pravidla schválená Zastu-
pitelstvem města Vamberk dne 11.12.2013 usnesením č. 
18, bod č. 6). Tato pravidla nabývají účinnosti schválením 
Zastupitelstvem města Vamberk dne 17.06.2015.

Rudolf Futter, starosta města   
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků
z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

č. účel                                                splatnost      úrok        horní hranice

01 obnova střechy (krytina i konstrukce) 6 let           3,5 %         do 150  tis. Kč na dům
 objekt starší 10 let                                                        
02 změna z uhelného vytápění na plynové 6 let         3,5 %         do 150 tis. Kč na byt
 elektro, dřevní odpad, přípojka na centrální 
 výtopnu, tepelné čerpadlo, solární ohřev
03 zřízení malé čistírny odpadních            6 let        3,5 %          do 80 tis. Kč na byt
 vod ke stávajícímu domu                                                        
04 dodatečná izolace domu proti spodní  6 let         3,5 %          do 100 tis. Kč na dům
 vodě, objekt starší 10 let      
05 obnova fasády domu vč.  plechování    6 let          3,5 %          do 30 tis. Kčna byt
  objekt starší 10 let   do 100 tis. Kč na dům
06    plášťové zateplení domu                     6 let           3,5 %           do 200 tis. Kč na dům
 objekt starší 5 let                                                                   
07 vybudování WC, koupelny                   6 let         3,5 %            do 80 tis. Kč na byt
 nebo sprchového koutu                                                       
08 vybudování nástavby, rušící                6 let            3,5 %            do 180 tis. Kč na byt
 plochou střechu domu                                                           
09 vybudování vestavby bytu               6 let           3,5 %             do 150 tis. Kč na byt
 do půdního prostoru domu                                                        
10 zřízení vodovodní a kanalizační přípojky 6 let 0 %          do 150 tis. Kč na dům
11 zpevnění ploch, venkovní dlažba, 6 let 3,5 %  do 100 tis. Kč na dům
 oplocení včetně branky a brány
12  domovní přečerpávací stanice                dotace                            70 % skutečných nákladů                                                                             
 kanalizace                                                                                        maximálně 30.000 Kč
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Vypouštění 
hydrantů
Společnost Vamberecká voda s.r.o. 
přijímá telefonické i  osobní dotazy 
ohledně vypouštění pitné vody z hyd-
rantů. Vodovodní sít města Vamberka 
je dlouhá cca 38 km a je z důvodů vel-
kého výškového převýšení rozdělena 
do tří tlakových pásem, a to pro zajiš-
tění zákonných a předpisových norem 
při tlakové ochraně spotřebičů a zaři-
zovacích předmětů u jednotlivých od-
běratelů. S  přihlédnutím ke  stáří vět-
šiny rozvodového potrubí jsou stále 
častější provozní havárie - netěsnosti 
armatur, prasklé potrubí apod.
Po  změně provozovatele veřejného 
vodovodu na  Vambereckou vodu 
s.r.o. je snaha naší společnosti při 
provádění havarijních oprav a  ne-
zbytných stavebních úpravách zajistit 
minimální dopad odstávky na odbě-
ratele tím, že minimalizujeme uzavře-
ní vodovodní sítě - pokud to lze na co 
nejmenší okruh v  místě prováděné 
opravy. V  praxi to znamená, že se 
za  pomocí sekčních šoupat uzavře 
prostor opravy a  okolní části města 
jsou i  nadále bez přerušení dodávky 
vody. Pro možné zahájení provádění 
opravy je ale nutné, aby vodovodní 
potrubí bylo bez vody. A  právě k  od-
vodnění příslušného potrubí se vyu-
žívá vypuštění vody přes nadzemní 
nebo podzemní hydranty.  Odvod-
nění potrubí se v tomto případě děje 
v řádu několika desítek minut. Pokud 
by voda měla být využita přes spotře-
biště, celý tento proces vypuštění vody 
z  potrubí by před zahájením opravy 
trval v řádu několika hodin, čímž by se 
také prodloužila doba opravy. 
Protože technický stav stávajících 
sekčních šoupat je nevyhovující, do-
chází k  jejich podcházení nebo do-
konce i  nemožnosti uzavření. To má 
za  následek, že voda stále protéká 
do  části vodovodního řadu, kde má 
probíhat oprava. Protože nelze opra-
vu provádět pod provozním tlakem, 
je vodu nutné ze systému odvádět a to 
vypuštěním přes uvedené hydranty.
Přestože se může zdát výše popsaný 
způsob jako plýtvání vodou a fi nanč-
ně náročný proces, je to v  současné 
době nejlacinější a  nejefektivnější 
způsob, který používají všechny vo-
dárenské společnosti při realizaci 
oprav vodovodní sítě. Vypuštění vody 
z potrubí slouží zároveň mj. jako očist-
ný proces při odkalování vodovodní-
ho systému.
Vaše telefonická i osobní upozornění 
na  tekoucí hydranty nebo průsaky 
u provozních armatur vnímáme jako 
vítanou snahu o  minimalizaci zby-
tečných úniků vody a tím i snižování 
provozních ztrát při provozování ve-
řejného vodovodu.

Vamberecká voda s.r.o.
vedoucí provozu

Bc. R. Bulíř

Místo výkonu práce: 

Městský úřad Vamberk a obvod POÚ Vamberk. 

Charakteristika pozice:

  Plní úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, ve  znění pozdějších předpisů a  dalšími 
právními předpisy.

  Zajišťuje výkon přenesené působnosti a zodpoví-
dá za chod celého úřadu, ze své činnosti je odpo-
vědný starostovi. 

  Spolupracuje s volenými orgány obce.
  Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a  rady 
města s hlasem poradním a plní úkoly uložené mu za-
stupitelstvem města a radou města nebo starostou.

  Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele 
podle zvláštních právních předpisů vůči zaměst-
nancům města zařazeným do  městského úřadu, 
stanovuje jim platy. 

  Vydává vnitřní předpisy úřadu a další dokumenty 
úřadu.

  Odpovídá za zajištění voleb – obec, kraj, parlament 
ČR, Evropský parlament, volby prezidenta republiky.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a naříze-
ním vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, platová třída 11.

Termín nástupu: 

01.09.2016, případně dle dohody.

Kvalifi kační předpoklady a požadavky:

  vysokoškolské vzdělání 
  znalost právních předpisů z  oblasti veřejné správy 
a  personální oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 
Sb., o  obcích, ve  znění pozdějších předpisů, zákon              
č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  znalost práce na PC (kancelářský SW, internet), zá-
kladní znalost informačních systémů veřejné správy

  zkušenosti v řízení kolektivu zaměstnanců
  orientace v rozpočtu, výkaznictví, kontrole apod.
  ochota celoživotního vzdělávání
  řidičský průkaz skupiny „B“.

Dále výhodou:

 umění jednat s lidmi 
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti

 řídící schopnosti (schopnost řídit a rozhodovat pod 
tlakem)

 aktivní přístup k řešení problémů
 znalost anglického či jiného světového jazyka.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedou-

cího úředníka:

stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
 státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a tr-
valý pobyt v ČR

 věk minimálně 18 let
 způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka, 

stanovené § 5 zákona č. 312/2002 Sb.:
minimálně tříletá praxe:
a)  jako vedoucí zaměstnanec nebo
b)  při výkonu správních činností v pracovním pomě-

ru k  územnímu samosprávnému celku nebo při 
výkonu státní správy v pracovním nebo služebním 
poměru ke státu nebo

c)  ve  funkci člena zastupitelstva územního samo-
správného celku dlouhodobě uvolněného pro vý-
kon této funkce.

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezpro-
středně předcházejících jmenování do funkce. 
Nesmí vykonávat funkce v  politických stranách 
a v politických hnutích.

Náležitosti písemné přihlášky: 

stanovené § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
  jméno, příjmení, titul, datum a  místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, čísla OP 
(číslo dokladu o  povolení k  pobytu, jde-li o  cizího 
státního občana), datum a podpis, telefonní spojení 
a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů 
výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady: 

§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
  strukturovaný životopis 
  motivační dopis
  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 mě-
síce, u cizích státních příslušníků též obdobný do-
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem

  ověřená kopie dokladu o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání

  čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob 
narozených po 01.12.1971)

  lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., 
(netýká se osob narozených po 01.12.1971).

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2016
Starosta města Vamberk vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na funkční místo

TAJEMNÍK / TAJEMNICE
Městského úřadu Vamberk.

Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení 1/2016 - neotvírat“ na adresu:

Městský úřad Vamberk, Husovo nám. 1, 517 54 Vamberk
Bližší informace podá Rudolf Futter, starosta, telefon 778 538 212.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v úterý 

31.05.2016 do 14:00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z při-
hlášených uchazečů/uchazeček.



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 6

MUDr. Sudová Simona

MUDr. Veselská Renata

MUDr. Kašparová Dagmar

MUDr. Zdeňka Jiří

MDDr. Zdráhal Zdeněk

MDDr. Andělová Jana

MUDr. Bahník František

MUDr. Benešová Růžena

MUDr. Beran Lubomír

MUDr. Beránek Jan

MDDr. Borůvková Veronika

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

Voříškova 169, Vamberk

Kvasinská 129, Solnice

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

Jana Pitry 448, Opočno

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

Tyršova 461, Dobruška

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 371 031

494 371 781

602 514 715

494 596 732

721 460 150

731 980 112

494 323 152

494 622 040

494 371 783

494 371 088

494 622 114

01.05.

07.05.

08.05.

14.05.

15.05.

21.05.

22.05.

28.05.

29.05.

04.06.

05.06.

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

Sportovní komise z  žádostí, které 
dodaly oddíly, vytvořila návrh roz-
dělení dotací pro rok 2016 na celo-
roční činnost a jednorázové akce. 
Tento návrh projednala Rada měs-
ta a fi nanční výbor.
Sportovní komise upozorňuje 
na  neúplnost některých žádos-
tí - viz pravidla pro poskytování 
dotací (umístěny na  webu města 
- http://vamberk.cz/obcan-a-urad/
dulezite-dokumenty/):

  u některých žádostí chybí přílo-
hy; 

  u některých žádostí chybí popis 
celoročních aktivit, soutěže, plá-
nované akce, údaje o  činnosti 
oddílů, počet členů, úspěchy, 
umístění v  dlouhodobých sou-
těžích, účel dotace, vyplněná 
spoluúčast, 

  nesouhlasí součet celkových 
nákladů = vlastní zdroje + jiné 
zdroje + požadovaná dotace;

  u některých žádostí chybí pod-
pis statutárního zástupce orga-
nizace a razítko organizace.

a) Celoroční činnost 
 v 1. kole bylo přijato 18 žádostí;
 žádosti převýšily celkový objem 
přidělených fi nančních pro-
středků;

 z tohoto důvodu nebude vyhlá-
šeno 2. kolo žádostí.

DOTACE - CELOROČNÍ

ČINNOST 2016

Přiděleno
TJ BANÍK VAMBERK

 Volejbal - oddíl 
    22.400,- Kč

 Tenis - oddíl 
    25.000,- Kč

 Tenis - tenisová školička     
    15.600,- Kč

 Fotbal - oddíl
    234.000,- Kč

 Florbal - oddíl
    20.400,- Kč

 Stolní tenis - oddíl
    11.800,- Kč

 Stolní tenis - žákovský oddíl
    14.000,- Kč

 Stolní tenis - turnaje veteránů
    14.000,- Kč

 Aerobic + Taneční studio
    21.200,- Kč

TJ SOKOL VAMBERK

 Ocenění trenérů a cvičitelů
    42.000,- Kč

 Basketbal - oddíl
    5.500,- Kč

 Karate - oddíl
    11.600,- Kč

 Všestrannost - oddíl
    3.200,- Kč

TJ SOKOL PEKLO

 Nohejbal - oddíl
    86.500,- Kč

 Stolní tenis - oddíl
    18.200,- Kč

ORIENTAČNÍ BĚH

 Oddíl
    54.600,- Kč

 Vandas Daniel
    0,- Kč

JUNÁK

 Oddíl
    21.200,- Kč

Připomínky k žádostem: 

 v některých žádostech na celo-
roční činnost jsou zahrnuty i ná-
klady na jednorázové akce;

  v  jedné žádosti není splněna 
podmínka min. 10% spoluúčasti 
(u žádostí nad 50 tis. Kč);

  v jedné žádosti nebyly vyplněny 
žádné údaje;

  několik žádostí bylo dodáno 
po  termínu 31. 1. 2016 (těmto 
žádostem byly kráceny fi nanční 
prostředky).

b) Jednorázové akce 
  v 1. kole bylo přijato 8 žádostí; 
  celkový objem fi nančních pro-
středků nebyl vyčerpán, proto 
může být vyhlášeno 2. kolo – 
termín přijímání žádostí na MÚ 
do 31. 5. 2016.

DOTACE - JEDNORÁZOVÉ

AKCE 2016

Přiděleno TJ SOKOL VAMBERK
 Závody sokolské všestrannosti

    10.200,- Kč
 Soustředění oddílu všestrannosti

     8.300,- Kč
 Mezinárodní soutěž karate 

     Shotocan cup
     25.000,- Kč

 Mezinárodní soutěž karate
    Vamberecký lvíček
    20.000,- Kč

TJ SOKOL PEKLO

 Pořádání MČR nohejbal dvojic 
     a trojic ml. žáci  
     20.000,- Kč

ORIENTAČNÍ BĚH

 Pořádání 3-denních závodů
    15.000,- Kč

 Pořádání VČ poháru
    10.000,- Kč

 Nákup vybavení - sportovní 
     kalhoty
    18.000,- Kč

Shrnutí a doporučení:

1)  Není možné poskytnout dotaci 
tomu, kdo nedodá veškeré poža-
dované podklady. Pro letošní rok 
byly pozastaveny podpisy smluv 
o  poskytnutí dotace do  doby, 
než budou dodány všechny po-
žadované dokumenty. Ten, koho 
se to týká, byl vyzván fi nančním 
odborem k doplnění.

 Příští rok nebudou neúplné žá-
dosti přijaty.

2)  V  žádostech je nutné uvádět 
spoluúčast.

3)  Podmínkou poskytnutí dotace je 
předložení závěrečného vyúčto-
vání dotace. Doložené doklady 
k  vyúčtování a  jejich účelnost 
a správnost kontroluje kontrolní 
výbor. Veškeré informace jsou 
uvedeny ve smlouvách.

4)  Příští rok nebudou žádosti před-
ložené po  termínu posuzovány 
v  prvním kole, ale budou zařa-
zeny do  druhého kola (pokud 
bude vyhlášeno).

5)  Do  dotací na  celoroční činnost 
nepsat jednorázové příspěvky. 
K tomuto účelu jsou určeny do-
tace na jednorázové akce.

Mgr. Martin Vrkoslav, 

předseda sportovní komise

Dvě nové komunikace
V letošním roce bude mimo jiné provedena úplná rekonstrukce 

dvou městských komunikací. 

První z nich je ulička pod Helgolandem. V  tomto případě se jedná 
o  pokládku žulové dlažby na  komunikaci, která byla až doposud 
pouze nezpevněná a  prašná. Pro provedení rekonstrukce byla vy-
brána společnost Konkret-CZ, spol. s.r.o., která předložila nejnižší 
nabídkovou cenu ze čtyř uchazečů. Vlastní realizace se předpokládá 
v druhé polovině měsíce června a dokončení v měsíci červenci. Vy-
soutěžená cena akce je 677 tis. Kč včetně DPH.
Druhou komunikací je část „Horní cesty“ v Pekle. Komunikace, kte-
rá prochází především novou zástavbou, byla doposud vybudová-
na pouze z  frézinku a  je značně poškozena jak výstavbou, tak i  re-
konstrukcí vodovodu, která zde proběhla v  minulém roce. V  rámci 
pokládky asfaltového krytu bude také provedeno odvodnění ko-
munikace vybudováním nového zpevněného příkopu a  dešťové 
kanalizace. Nabídkové řízení vyhrála společnost STRABAG, a.s., která 
předpokládá, že vlastní realizace proběhne již v měsíci květnu. Cena 
akce dle nabídkového řízení činí 1.011 tis. Kč včetně DPH.

Ing. Václav Krsek

Dělení dotace na činnost sportovních oddílů 
a jednorázové akce pro rok 2016
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V rámci oslav 700 let výročí na-

rození českého krále a římského 

císaře Karla IV. se pod vedením 

Spolku přátel historie Vamberka 

uskuteční procházka po  histo-

rických místech a  připomenutí 

doby za  života Karla IV., kdy 

vamberecké panství bylo v  dr-

žení rodu Drslaviců.

Výšlap bude zahájen v  sobotu 
28. května 2016 v  14:00 hodin 
srazem účastníků na  merklovické 
točně. Putování bude provázeno 
několika zastaveními (Okrouhlice, 
socha sv. Prokopa, stará císařská 
cesta, studánka + průvodní slo-
vo ke  smírčím křížům, výhledy 

do  krajiny atd.). Zakončení cesty 
se předpokládá do  17:00 hodin 
v Záměli v Hostinci U Karla IV., kde 
bude poté probíhat Svátek souse-
dů aneb Zámělské přástky.
Vezměte si vhodnou turistickou 
obuv, půjdeme po lesních cestách. 
Délka trasy nepřesáhne 1 českou 
míli. Podle jedné z  předpovědí 
počasí zejména poslední dekáda 
května by měla být konečně slu-
nečná a  teplá s  teplotami okolo         
25 °C. Staniž se.

Václav Matějka 

a Spolek přátel 

historie Vamberka

Zveme vás srdečně na  výstavu 
pletených deček ve  výstavní síni 
Muzea krajky ve  Vamberku, která 
potrvá do  7. června 2016, aby se 
následně přesunula do  Městského 
klubu Sokolovna, kde potěší také 
návštěvníky Krajkářských slavnos-
tí. Výstava představí unikátní část 
souboru pletených deček, daro-

vaných paní Hanou Malou z  Du-
chcova.  Celkem našemu muzeu 
darovala 436 kusů pletených deček 
rozmanitých velikostí, jejichž výro-
bě se věnuje celý život.
Paní Hana Malá je jednou z  mála, 
kdo ještě tyto pletené dečky umí 
vyrábět. Bohužel už všechny vzory, 
které sama měla, již vyzkoušela, 

a tak prosí veřejnost o pomoc. Má-
te-li doma po mamince či babičce 
staré vzory na pletené dečky a jste 
ochotni je poskytnout, zavítejte 
na  naši výstavu a  vezměte, pro-
sím, svůj vzor s  sebou do  našeho 
Muzea krajky. Budeme moc rádi 
a vzory s radostí předáme. Děkuje-
me předem za vaši ochotu. 

Těšíme se na  vaši návštěvu, ať již 
na této výstavě či na některé z kul-
turních akcí, které pro vás v květnu 
i červnu připravujeme. 

Mgr. Martina Rejzlová 

a kolektiv 

Muzea krajky 

Vamberk

PRODEJNÍ TRHY 
VE VAMBERKU
Upozorňujeme všechny občany Vamberka 

a  blízkého okolí, že v  pondělí 23.05.2016 

a 27.06.2016 se na Husově náměstí ve Vam-

berku budou konat prodejní trhy.
Přijedou trhovci z  celé republiky a  budou nabízet 
velice pestrý sortiment, např. obuv, textil, proutěné 
a  dřevěné výrobky, masné produkty, sklo, porcelán, 
keramiku, knihy, ložní soupravy a  další jarmareční 
zboží.
Pořadatelé zvou všechny občany k nákupům.

Výstava pletených deček v Muzeu krajky ve Vamberku

Vlastivědná procházka 
„Po stopách Karla IV.“

VÝSTAVA O LIDOVÉ 
ARCHITEKTUŘE ORLICKÝCH 
HOR A PODORLICKA 
(30. 4. – 3. 7. 2016)

Vážení milovníci lidové architektury, dovolujeme si Vás pozvat na výstavu 
s názvem: „Lidová architektura Orlických hor a Podorlicka“. Lidová archi-
tektura je cenným dědictvím po našich předcích, dodnes ve větší či menší 
míře zachovaným. Zásadním způsobem utvářela podobu jednotlivých 
obcí i celé krajiny.
Výstava představí lidové stavitelství našeho regionu především prostřed-
nictvím kreseb, obrazů a fotografi í ze sbírek rychnovského muzea, z nichž 
mnohé zachycují dnes už neexistující stavby. Pozornost si zaslouží např. 
kresby hraběnky Dobrzenské z Potštejna z poloviny 19. století, rozsáhlý 
soubor kreseb a fotografi í pořízených pro Národopisnou výstavu česko-
slovanskou v roce 1895 a samozřejmě také díla známého místního malíře 
a vynikajícího dokumentátora mizejícího venkova, Josefa Korejze Blatin-
ského. Zajímavými exponáty jsou také čtyři modely lidových staveb z oko-
lí. Můžete se těšit i na zařízenou venkovskou světničku, na řadu tesařského 
nářadí nebo několik dochovaných štítových záklopových prken s nápisy 
o tom, kdo a kdy dal chalupu postavit.                          Mgr. Tereza Vinterová

Muzeum a galerie Orlických hor
I. patro Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou
30. 4. – 3. 7. 2016
Otevřeno denně mimo pondělí (9:00-13:00 a 14-17:00)
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Zamýšlení nad tématem pravdy a  lži 
je potřebné v  každé době. Rodilým 
Vamberákům, kteří od  svých prvních 
krůčků vzhlíželi s úctou na sochu Mis-
tra Jana, jsou jistě mravní hodnoty na-
šeho národa vepsány hluboko v srdci. 
Alespoň tak tomu bylo při setkáních 
s babičkou B. Šubrta, paní Beranovou, 
která byla obdařena moudrostí zralé-
ho věku do svých 103 let.
Otevřené téma je dnes aktuálnější, 
než kdy jindy. Denně na nás dotírají 
lživé výroky a  tvrzení mocných to-
hoto světa. Prezidentská návštěva 
z  Číny to potvrdila nejdůrazněji. Je 
na  nás, abychom v  duchu slavných 
tradic naší země uměli rozpoznat 
smysl našich dějin, abychom nesešli 
ze správné cesty a nemuseli se stydět 
před svým svědomím, před světem 
i našimi dědici.
V  pátrání po  pravdě jsme vybaveni 
nejen dílem zmiňovaného patrona 
našeho náměstí, J. A. Komenského, 
V. Havla, ale také odkazem českého 
krále Karla IV., jehož sedmisté výročí 
narození letos oslavíme.
Poděkování si zaslouží vyvěšení ti-
betské vlajky na radnici. Jde jen o to, 
abychom si uvědomili smysl takové-
ho symbolu, protože stejnou vlajku 
jsme ukazovali na obdiv i v dobách, 
kdy měl ve Vamberku čestné občan-
ství J. V. Stalin.
Jedním z možných hledisek pohledu 
na  události by mohlo být rozeznání 
dobra a zla. Ve lži, blafování, fabulaci 
a  jiných nových termínech pro za-
krývání pravdy, může najít prospěch 
jen několik jedinců, kterým účel světí 
prostředky. Pod tímto zorným úhlem 
se můžeme ptát, komu posloužilo 
zakrytí transparentu s portrétem Da-
lajlámy a  V. Havla obrovskou státní 
vlajkou ČR?
Nejsmutnější na tom je, že byl zneužit 
a zneuctěn symbol naší národní stát-
nosti. Stejně, jako je neodpustitelné 
hanobení obřadu otevírání koruno-
vačních klenotů jakýmkoliv prezi-
dentem, je smutné, že v naší svobod-
né zemi někomu vadí portréty dvou 
světově význačných osobností.
Demokratický svět ocenil duchovní-
ho vůdce Tibetu Nobelovou cenou 
za mír, Templetonovou cenou, Zlatou 
medailí Kongresu, titulem Doctor ho-
noris causa i  cenou Hanno R. Ellen-
bogenové. Poselství V. Havla „Prav-
da vítězí“ je symbolicky zvěčněno 
i  na  standartě presidenta republiky. 
Stejně jako věřící občané mají právo 
požadovat na  svém duchovním otci 
(farář, kazatel, rabín apod.) jistou míru 
čistoty (svatosti), je logické požadovat 
stejnou nebo i  vyšší mravní úroveň 
našich státníků, především preziden-
ta. Podobně je tomu u  představitelů 
měst i obcí. Pokud tito lidé nemohou 

být příkladem hodným k následování, 
škodí to i ve výchovném procesu škol 
a nemůžeme se divit příkrému úpad-
ku vzájemné úcty mezi lidmi.
Sám čínský prezident je natolik úcty-
hodná a vzdělaná osoba, která dob-
ře zná historií svého národa, že nepo-
třebuje zakrývat to, co jistě dobře ví. 
Kamufl áž a lež je vždy porušováním 
lidských práv, v  případě asijské vel-
moci mnoho početné populaci pra-
cujících občanů, kteří nemají mož-
nost poznání skutečnosti z  jiných 
zdrojů než mocenských.

Z  projevu J.S. dalajlamy při převzetí 
Nobelovy ceny za mír:
„Chci se dnes s vámi také podělit o své 
pocity, pokud jde o  situaci a  naděje 
tibetského lidu. Nobelova cena je 
cena, kterou si tento lid za  svoji od-
vahu a  nezlomné odhodlání, které 
za posledních čtyřicet let cizí okupace 
prokázal, skutečně zaslouží. Jako svo-
bodný mluvčí svých zajatých krajanů 
a krajanek považuji za svou povinnost 
promluvit jejich jménem. Nehovořím 
s  pocity hněvu či nenávisti vůči těm, 
kdo jsou odpovědni za  bezmezné 
utrpení našeho lidu a  za  zpustošení 
naší země, našich domovů a naší kul-
tury. I oni jsou lidskými bytostmi, které 
se snaží najít štěstí a  zaslouží si náš 
soucit. Promlouvám-li k  vám, abych 
vás informoval o  dnešní neradostné 
situaci ve své zemi a o tužbách svého 
lidu, pak proto, že jedinou zbraní v na-
šem boji za svobodu, kterou máme, je 
pravda“.

Komu mohou uškodit duchovní 
praktiky Tibetu?
„Smysl duchovních praktik je v  tom, 
že nám pomáhají uvědomit si bož-
ství v nás. Pokládáte se za něco jiné-
ho než jste, a svoji pravou skutečnost 
musíte poznat pomocí těla a  mysli. 
Když začnete cvičit určité duchovní 
praktiky jako je jóga, meditace, zpí-
vání božího jména, tyto různé meto-
dy vám přímo, či nepřímo pomáhají 
uvědomit si vaší božskou podstatu 
a také jde o to, necítit se vinným, ne-
dávat si vinu a považovat se za hříš-
níka, ale spíše si uvědomovat, že jste 
dokonalé, věčné štěstí, které je zá-
kladní vaší přirozenosti. Každá lidská 
bytost přímo, či nepřímo, vědomě, či 
nevědomě stále hledá toto božství, 
toto věčné dokonalé štěstí“.

Vamberecké čtenáře prosím o  pro-
minutí za akcent na pravdu, který by 
byl určitě silnější u  rodilých občanů 
tohoto města a  také zaměstnanců 
radnice, kteří denně kolem symbolů 
pravdy chodí a  mají v  popisu práce 
kulturní dědictví zachovat a  chránit 
pro příští generace.                    Jiří Nykl

Co se skrývá pod 
vambereckým povrchem?
V první dubnové pondělí vylákaly 
teplé sluneční paprsky pana Mi-
chala ven, řekl si, že zkusí štěstí 
a začal na zahradě u svého domu 
v  ulici Jiráskova hledat poklad. 
A  skutečně to štěstí měl, i  když 
v  tomto případě měl spíše štěs-
tí v  téměř neštěstí. To, co se mu 
podařilo vykopat, by ho jistě 
ani ve  snu nenapadlo. Ze země 
na něho totiž vykoukl dělostřelec-
ký náboj o délce 40 cm a průměru 
7,5 cm. Zavolal k  tomu nálezu ro-
dinu, aby se podělil o své překva-
pení. Děti radostně skákaly kolem, 
manželka Pavla se starostí skákala 
kolem dětí, aby je co nejrychleji 
zahnala do  bezpečí. Přitom ještě 
stačila tento vzácný nález zdoku-
mentovat. 
Nicméně rodina zachovala chlad-
nou hlavu a přivolaný pyrotechnik, 
který přijel až z  Milovic, si náboj 
(k  lítosti dětí, které si jej chtěly 
ponechat na hraní a k radosti paní 
Pavly, že už je „to“ z  baráku pryč) 
odvezl a  následující den odborně 
zneškodnil.
Takže až i  vy, milí čtenáři, bude-
te zkoušet své štěstí s  pokladem 

nebo prostě jen okopávat zahrád-
ku, buďte na  sebe opatrní. Naše 
země stále ukrývá mnoho tajem-
ství a  nikdy nevíte, co se „skrývá 
pod povrchem“.

Jitka Luňáková

Dělostřelecký náboj z  I. světové vál-

ky, francouzské výroby, rok asi 1905 

– 1906, délka 40 cm, průměr 7,5 cm.

Zakrývání skutečnosti
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Setkání 
s Malým princem 
ve Vamberku
Dovolujeme si Vás srdečně po-
zvat na  benefiční představení 
Malého prince v  podání Vítka 
Marčíka jr., který zahraje v pátek 
3. června od  19 hodin pro Do-
mácí hospic Setkání, o.p.s. Velmi 
děkujeme všem milým lidem 
z Muzea krajky ve Vamberku, kte-
ří nám opět po roce nabídli krás-
né venkovní prostory na  jejich 
zahradě. Velmi děkujeme místní 
farnosti za  podporu při pláno-
vání akce a  v  neposlední řadě 
děkujeme místní firmě Pewag, 
která Domácí hospic Setkání, 
jenž doprovází těžce nemocné 
lidi i  ve  Vamberku, také podpo-
řila. Výtěžek z  představení bude 
použit na zakoupení kyslíkového 
koncentrátoru, který je zapotřebí 
u pacientů s dýchacími obtížemi. 
Věříme, že má smysl prožít závěr 
svého života doma, mezi svými 
blízkými. Děkujeme všem, kte-
ří nám v  této službě jakýmkoliv 
způsobem pomáhají!

Za Domácí hospic Setkání, o.p.s. 
Martina Vrbová

http://hospicrychnov.cz/

Vamberku
je 675 let
O  tom, kdy byl založen hrádek 
s  osadou Waldenberg, nevíme. 
Vše je zahaleno rouškou tajem-
ství, neexistují žádné písemné 
prameny. Z  historie osídlování 
našeho kraje se dá usuzovat, 
že naše město vzniklo někdy 
na  rozhraní 13. a  14. století. 
Pánové z  Potštejna, kteří ovlá-
dali v  té době celý podorlický 
kraj, byli majiteli i hrádku Wal-
denberg. Nechvalně proslulý 
Mikuláš z  Potštejna je znám 
i  díky zmínce o  jeho osobě 
ve  vlastním životopise české-
ho krále Karla IV. Ten byl roku 
1338 ve  svých 22 letech krale-
vicem a  moravským markra-
bětem. Vytáhl s  vojskem proti 
zeměškůdci Mikulášovi, oblehl 
jej na  hradě Potštejn a  poté 
co se Mikuláš vzdal a  slíbil po-
slušnost, mladý Karel obléhání 
ukončil. Mikuláš se však rychle 
oklepal a  nadále plenil široké 
okolí a  sousední panství. Proto 
mladý kralevic v  následujícím 
roce opět se svým vojskem ob-
lehl Potštejn, ale tentokrát již 
neměl s  loupeživým rytířem 
slitování a  Mikuláš se svou 
cháskou našli v troskách hradu 
smrt. Královská komora veške-
rý Mikulášův majetek zabavila. 
Mikulášovi synové se jako dědi-
cové snažili získat své panství 
zpět a po dvou letech se jim to 
skutečně podařilo. A již přichá-
zíme k  rozuzlení našeho vam-
bereckého příběhu. V královské 
listině ze 12. května 1341 je 
vyjmenováno, co vše se navra-
cí Mikulášovým synům. Mezi 
jiným je zmíněn i  Waldenberg. 
Je to poprvé, co je v písemných 
pramenech zmíněno naše měs-
to. Název se brzy začal zkra-
covat a  již okolo roku 1410 se 
užívá jména Wamberg, česky 
Vamberk.
Letošní rok je u  nás ve  zname-
ní již zmíněného krále a  císaře 
Karla IV. Mnoha akcemi a inici-
ativami po celé zemi, i v našem 
městě, si připomínáme 700 let 
od  jeho narození. Otec vlasti 
přišel na  svět na  Starém Měs-
tě Pražském 14. května 1316. 
Letos v  květnu si tedy připomí-
náme obě dávná jubilea, kte-
rá od  sebe dělí 25 let. Tím, že 
kralevic Karel měl co do  činění 
s  Potštejnem, k  němuž patřil 
i  Vamberk, se obě výročí dotý-
kají našeho města.

Miroslav Berger

Dnes je velmi populární různé po-
měřování a soutěžení. O nejhezčí 
ženu, nejlepšího zpěváka, nejpo-
pulárnějšího politika, vesnici roku, 
knihu roku a další a další. Napadlo 
vás někdy, kdo je nejvýznamnější 
Vamberák, rodák, zkrátka člověk 
spjatý s  naším městem? Jsou 
možná dva druhy těchto osob-
ností. Ti, kteří mají své čestné mís-
to v  dějinách Vamberka, přispěli 
k  jeho rozvoji, dali práci mnoha 

lidem, byli štědrými mecenáši, 
účastnili se širokého společenské-
ho života. Mezi takové můžeme 
zařadit například příslušníky ro-
din průmyslníků Bednářových, či 
Kubiasových. Druhým typem jsou 
lidé, kteří udělali tzv. díru do světa 
a jsou známí v celé naší zemi nebo 
i v zahraničí. Sem náleží naklada-
tel Vilímek, či historik Kalousek. 
Mezi osobnostmi, které se uplat-
nily v rámci celé habsburské mo-
narchie a  v  odborných kruzích 
jsou známy ještě dále, září jméno 
Jana Václava Hugo Voříška. Syn 
vambereckého kantora od  dět-
ství udivoval hudebním nadáním. 
V noci se budil a vstával ke klaví-
ru, což mu rodiče tolerovali. S ot-
cem konával pěší koncertní cesty 
po Čechách, aby vylepšil rodinný 
rozpočet. Díky své píli a štědrostí 
jiných se brzy stěhoval do  Pra-
hy, kde získával nové vědomosti 
a zkušenosti. Nadání a schopnos-
ti jej posléze zavedly do  centra 
monarchie, Vídně. Zde studuje, 
komponuje a interpretuje milova-
nou hudbu. Setkává se s velikány 
své doby. Co se týče kompozice, 
byl Voříšek celý život samoukem, 
studoval mistry Bacha, Händela, 

Mozarta, kterého měl nejraději 
a  Beethovena. Voříškovo sklada-
telské dílo je neuvěřitelně pestré. 
Také se horlivě účastnil vídeňské-
ho hudebního dění jako komor-
ní hráč na  piano a  housle. Jeho 
nejoblíbenějším nástrojem však 
byly varhany. Dokázal na  ně hrát 
jen pro sebe nebo úzký kroužek 
přátel celé hodiny, úplně pono-
řen do  hry bez ponětí o  čase. 
Po  úspěšném dokončení studia 
práv získal brzy místo prvního 
dvorního varhaníka. Předčasná 
smrt způsobená tehdy nevylé-
čitelným plicním onemocněním 
ukončila život nadaného umělce 
ve 34 letech. 
J.V.H. Voříšek se narodil v  učitel-
ském bytě tehdejšího polorou-
beného školního stavení čp. 1 
na  vambereckém náměstí před 
225 lety 11. května 1791. Dnes 
v  tomto místě stojí dům čp. 87 
s  prodejnou  textilní galanterie. 
Bílá mramorová pamětní deska 
od  akademické sochařky Ludmi-
ly Jiřincové z  roku 1951 na  boč-
ní straně domu nám připomíná 
tohoto velkého vambereckého 
rodáka.

Miroslav Berger

Vamberecký hudební velikán
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Východní Čechy mají své 
rozhlasové vysílání už 71 let
První vysílání se z královéhradeckého studia ozvalo v revolučních dnech 

roku 1945 a je spojeno se jmény nadšených radioamatérů Josefa Čupra  

a ing. Augustina Ševčíka.

Konkrétně se tak stalo odpoledne, dne 5. května 1945, kdy se vysílaly první zprávy informující 
o pohybu německých ustupujících vojsk a nabádaly občany ke klidu a pořádku. Královéhra-
decký vysílač, v jehož čele stanul Josef Čupr, se ozýval na střední vlně 238 metrů od 7 do 23 
hodin. O programové koncepci tenkrát nemohla být ani řeč. Jediným cílem bylo sloužit po-

třebám osvobozeného Českosloven-
ska - pro nejrůznější výzvy, oznámení 
a  provolání, pro repatrianty a  vězně 
vracející se z koncentračních táborů. 
Vysílání této stanice skončilo 19. srpna 
1945. O  den později vydalo minister-
stvo pošt povolení k  provozu Výcho-
dočeského vysílače, které měl přinášet 
program z  celých východních Čech. 
Slavnostní zahájení provozu Výcho-
dočeského vysílače se uskutečnilo 26. 
srpna 1945 v  královéhradeckém kině 
Sokol. 
Patronát nad vysílačem převzalo Sdru-
žení měst českého severovýchodu, 
o fi nancování se staraly národní výbo-
ry. Rozhlas se v  té době přestěhoval 
do  Fuchsovy vily ve  Vrchlického ulici 
v Hradci Králové, ve které byl umístěn 
i  vysílač, přenášející programy obou 
redakcí na společné vlně 238 metrů. 

Začlenění do  Československého rozhlasu se východočeské regionální vysílání dočkalo až 
po mnoha peripetiích, v listopadu roku 1950. 
I přesto, že vysílání z Fuchsovy vily bylo již tenkrát považováno za řešení provizorní, přežilo 
toto ”provizorium” celých 54 let. Od 26. února 1999 vysílá ČRo Hradec Králové z rekonstruova-
né budovy v Havlíčkově ulici číslo 292 vybavené špičkovou digitální rozhlasovou technologií.
28. srpna 2013 byl Radou Českého rozhlasu jmenován ředitelem stanice Pavel Kudrna. Svou 
funkci vykonává od  1. října 2013 a  je souběžně ředitelem i  ČRo Pardubice. Čro HK vysílá 
na frekvencích 90,5; 95,3; 96,5 FM a na internetu.
V pátek 27. května 2016 budete mít jedinečnou možnost navštívit prostory stanice ve večer-
ních a nočních hodinách na akci “Noc v Českém rozhlase HK”. Kapacita bude omezená a proto 
se už nyní zaregistrujte na e-mailu: martina.nemeckova@rozhlas.cz

veřejná nahrávka pořadu Na kus řeči                         přímý přenos pořadu Na větvi s Halinou   
a s kapelou (sedmdesátá léta 20. století)          (2015) 

Víte, že ...  

první rozhlasová koncese,                     
kterou podepsal tehdejší 
ministr pošt a telegrafů, 
byla vydána 23. září 1923. 
dnešní s lovo "rozhlas" 
vzniklo v roce 1925. 

už v roce 1926 začal 
Československý rozhlas 
vysílat časové znamení. 

5. května 1945 se ozvalo 
p r v n í č e s k é v y s í l á n í            
z Hradce Králové. 

20. srpna 1945 vydalo 
ministerstvo pošt povolení 
k provozu Východočeského 
vysílače (předchůdce ČRo 
HK) a jeho provoz byl pak 
slavnostně zahájen 26. 
srpna. 

1. května 1953 u nás bylo 
zahájeno vysílání v rozhlase 
po drátě. 

od 26. února 1999 vysílá 
ČRo Hradec Králové z nové 
budovy v Havlíčkově ulici 

v neděli 18. května 2003 
začal ČRo Hradec Králové      
poprvé vysílat přes internet. 

doyen redakce ČRo HK 
Václav Souček dostal za 
své rozhlasové fejetony 
prestižní novinářskou Cenu   
Ferdinanda Peroutky. 

v letech 2004 a 2006 
obsadil ČRo Hradec 
Králové 2.místo v soutěži 
"Firma kraje".  

_________________________ 
  hradec.rozhlas.cz 
90,5 I 95,3 I 96,5 FM
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(Pokračování z minulého čísla)
Kuchař Berge mi na  ochutnávku 
na lžíci také dal a musím říci, že se 
Francouzům nedivím, že to je je-
jich největší delikatesa a nejdražší 
jídlo o  vánocích. Ulity hlemýžďů 
byly zvlášť umyty a  vyčištěny 
a hotové usmažené maso vráceno 
do ulit. Jedli se potom tak, že ještě 
teplé se z ulit vysrkávali.
V  bažinaté vodě kolem lágru 
po dešti kvákaly žáby, a ty lovil je-
den starší Francouz tak, že na prut 
s  kusem šňůry připevnil červený 
kousek hadříku se zakrytým háč-
kem a  jen tak nad vodou nahoru 
a dolu kýval. Na to ze všech stran 
plavaly žáby a na červený hadříček 
s háčkem vyskakovaly a tak se chy-
tily. Když žába měla malá stehýn-
ka, hodil ji nazpět do  vody a  bral 
jen ty větší. Nevím jak je usmrcoval 
a upravoval, ale pamatuji, že z kaž- 
dé vytáhl nějaké střívko, tím je asi 
usmrtil a  pak uložil do  nádoby. 
V letních měsících jsme se po prá-
ci chodili koupat do  starého toku 
řeky Odry, která tekla souběžně se 
silnicí, opatřenou mohutnou proti-
povodňovou hrází. Za  touto hrází 
byly většinou bažiny a všade plno 
keřů vrbiček. Slepé rameno řeky 
Odry mělo několik ramen, každé 
na  jinou stranu. Slepá ramena se 
v určitých místech spojovala a vy-
tvářela tak hluboké tůně. V někte-
rých bylo uvězněno větší množ-
ství ryb, hlavně pstruhů. Jednoho 
všedního dne jsme si vyhlédli tůň 
kde nikdo nebyl a koupali  se nazí 
a  to byla pohoda. Zrovna bylo 
po dešti. Samozřejmě se vedli řeči 
jak by se jich dalo alespoň pár 
ulovit. V jedné chvíli jsem si vzpo-
mněl na pytláckou poučku, kterou 
jsem někde slyšel nebo četl, jak lze 
chytit ryby bez udice. Nikdy jsem 
o tom neuvažoval ani to nezkoušel, 
až v tomto okamžiku dostal nápad. 
Na břehu rostlo plno rostlin, které 
se hodily k  tomuto pokusu. Zdr-
hl jsem v  mžiku z  několika z  nich 
plnou kapsu semen, aniž bych 
někomu něco řekl. Potom jsem 
pronesl větu: „ Tak co kluci, kdo by 
chtěl k večeři pstruha? „ Všichni se 
smáli a dělali poznámky, co je nám 
to platné, když nemám čeřen ani 
udici. Poté jsem vzal hrst semen 
z kapsy a jen tak rozhodil do tůně 
mezi ryby. Dlouho se nic nedělo. 
Ale jakmile jsem uviděl pár pstru-
hů, jak se naklánějí na  bok, řekl 
jsem jen: „ Kdo máte jaké oblečení, 
honem chytejte pstruhy. „ Nejpr-

ve nevěřícně koukali do  vody, ale 
za chvíli, když se jich více obrátilo 
břichem vzhůru, sbírali je do košil, 
čepic a  co kdo měl, jen nemohli 
pochopit co se to vlastně stalo. 
Celkem jsme takto ulovili 33 vel-
kých pstruhů a  honem na  lágr, 
něco s  nimi udělat. Mnozí pstruzi 
se vzpamatovávali a mrskali sebou 
tak, že jsme je cestou museli nahá-
zet zpátky do  vody. Potom jsme 
měli rybí hody, ale nikdy a nikomu 
jsem neprozradil toto tajemství, 
aby se z každého nestal pytlák. 
Bylo nás kolem dvaceti, co jsme 
se v letních měsících chodili pravi-
delně koupat a  pak někdo dostal 
nápad, koupat se tak dlouho do-
kud to půjde anebo jak dlouho to 
vydržíme. Všichni pomalu chlad-
noucí vodu opouštěli a  nakonec 
jsme zůstali jenom dva a  to Karel 
Netík a já Stanislav Holub. Skutečně 
jsme to vydrželi až do  vánoc, kdy 
jsme museli nejdříve klacky porušit 
křís na vodě, honem přeplavat řeku 
a zpět. Kdo nás pozoroval tvrdil, že 
jsme blázni, ale nám se to skutečně 
vyplatilo. Dnes mohu potvrdit, že 
otužování, ale jen postupné a vytr-
valé, je velmi účelné a zdravé. Oba 
jsme za celou dobu dvou let nuce-
ného nasazení neměli ani rýmu ani 
kašel. V zimě jsme schválně chodili 
v  rozhalenkách, když se druzí jen 
při pohledu na nás, klepali zimou. 

Kapitola XII.   
Nesmím zapomenou ani na  nej-
staršího spolubydlícího Františka 
Vávru z  Domažlic u  Přerova (50 
let), silného kuřáka, který jak uve-
dl, kouřil již od 13 let. Po každé pra-
covní době se slušně ustrojil, vzal 
bílé rukavice a  sbíral elegantním 
způsobem zbytky odhozených ci-
garet. Uviděv špačka upustil bílou 
rukavici a pak oboje sebral a doma 
na lágru vytvářel do dutinek nové 
cigarety. Pro strašný zápach z těch-
to cigaret jsme mu nedovolili 
v  místnosti kouřit. Z  domova mu 
občas posílali balíček s  kouřením, 
přestože doma žádný tomuto zlo-
zvyku nepropadl. František v  pa-
desáti byl ještě svobodný, učitel, 
ale platil příspěvky na dvě neman-
želské děti. Tady hrál denně karty 
o  peníze a  téměř vždy vyhrával. 
Nakonec měl jednoho dne spo-
čítané, že kdyby se vsadil o  celou 
výplatu, že nebude již kouřit, že by 
měl zaplaceny všechny poplatky 
na nemanželské děti do 18 let. Ten 
den kdy se k tomu odhodlal, přišel 

mu z  domova balíček s  tabákem 
na cigarety. Nyní se odhodlal k ži-
votnímu činu. Vidím jej jako dnes 
kdy vyzvedl ruku s cigaretou a pro-
hlásil: „ Pánové, toto je má poslední 
cigareta v  životě.“ Dokouřil a  pro-
dal vše co měl u sebe i zapalovač, 
potom hráli karty o celou výplatu. 
František Vávra vše vyhrál a rázem 
přestal kouřit. Chlapi jej bedlivě 
hlídali, aby jej nachytali kouřit bo-
kem, ale Vávra vydržel. Dokonce 
i na toaletu za ním chodili, ale ten 
si již nikdy nezapálil. Asi po  dvou 
měsících prohlásil: „ Chlapi, já jsem 
byl ale vůl, že jsem kouřil. Mě se 
dnes tak dobře dýchá, jako nikdy. 
„ A přitom měl zaplaceny alimenty 
do 18 let na své nemanželské děti. 
Sám když ještě kouřil, měl takovou 
sinalou nezdravou barvu a nyní již 
po  dvou měsících měl tváře jako 
růžička. Toto dokázala silná vůle, 
kterou jsme všichni ocenili u  tak 
silného kuřáka. 
Na  den 14. června se nedá zapo-
menout. Bylo 5 hodin ráno když 
na  lágr Brückenkopf přijeli dva 
muži v  civilu z  gestapa. Stavěli se 
u  vedoucího Baudemana s  tím, 
že si odvezou jednoho muže a  to 
Jana Pioreckého. Jan Piorecký byl 
krásný, vysoký, sympatický člověk, 
syn mlynáře v  Čechách. Odvedli 
jej tak jak byl ustrojen do  práce. 
Musel si vzít své svršky a  už se 
nevrátil. Následně, když Václav 
Nosek, který uměl německy a s ve-
doucím Baudemanem často hovo-
řil o všem možném, a proto se jej 
také ptal jestli může prozradit proč 
Jana Pioreckého gestapo odvezlo. 
Baudeman se zprvu zdráhal, ale 
nakonec prozradil jak se věci mají. 
V  Čechách jeho otec, mimo jiné, 
byl taky ve  spojení s  partyzány. 
Proto byla vyvražděna celá rodina 
Pioreckých a i syn Jan, který neměl 
s  tím nic společného a byl na nu-
cené práci v  Německu, musel být 
zlikvidován. Tak se i  stalo. To ale 
nebyl konec 14. června. Již zrána 
bylo něco ve  vzduchu a  kolem 
francouzských kamarádů znát, že 
se něco děje. Nevěděl jsem co, ale 
záhy porozuměl. Po pracovní době 
se na nádvoří lágru objevila hrani-
ce z  různého hořlavého materiálu 
a  Francouzi polonazí a  legračně 
ustrojení zapálili hranici a  ve  ví-
řivém tanci jako derviši skákali 
po  jedné a  hned po  druhé noze, 
vyluzovali zvuky a úryvky pro mne 
neznámých písní. Potom v  jedné 
řadě za  sebou přeskakovali oheň. 

Papírové masky, pomalované škle-
bícím se obličeji nakonec naházeli 
také na oheň. Přitom popíjeli víno 
uschované k tomuto účelu z balíč-
ků, dodaných z domova. Ptal jsem 
se kuchaře Bergera, co to mělo 
znamenat, a  ten mi vysvětlil, že 
ve  Francii 14. června na  sv. Jána 
jsou tradiční velké slavnosti a  tak 
i  zde to kamarádi oslavují podle 
možností. Povolení k udělání ohně 
měli již z továrny AEG s tím, že musí 
být dodrženy všechny bezpeč-
nostní předpisy a v případě náletu 
letectva oheň rychle uhašen. Vše 
ale proběhlo v  naprostém klidu. 
V  té době přišel pro mě Francouz 
Burek, ten co umí dobře česky skr-
ze svoji matku Češku, a vyzval mě 
ať jdu s ním, že mi něco ukáže. Šel 
jsem s ním do jejich největší svět-
nice, kde uprostřed bylo uděláno 
pódium ze samých štokrlat sraže-
ných k sobě, a přes ně přehozeny 
deky. Kolem tohoto pódia seděli 
nazí Francouzi, kteří měli kolem 
těla dlouhou šálu, která každému 
přikrývala přirození. U  okna stál 
jeden z  nich u  provizorního zaří-
zení s  malou vlajkou Francie, kte-
rou po malé kladce vytáhl vzhůru 
v  době, když některý ze spoluse-
dících vystoupil na pódium a měl 
krátkou řeč, a vlajku opět dal dolů, 
když řeč skončila. Tak se vystřídali 
všichni kolem. Co to bylo za  po-
divné chování jsem nerozuměl, 
vycítil jsem však, že se děje něco 
zakázaného a  pro říši nedovole-
ného. U  dveří stál jeden z  nich, 
ale žádného dovnitř již nepustil. 
Kuchař Berger mi vysvětlil, že se 
skutečně jednalo o  jakýsi protest 
proti říši, ale jen pro důvěryhodné, 
pro pozvané. Proč jsem byl pozván 
já, když jsem ničemu nerozuměl, 
nevím. 
Přišel podzim a  ve  slepém rame-
ně řeky Odry nebylo již příjemné 
koupání a všichni se chtěli alespoň 
jednou za  měsíc pořádně umýt 
v teplé vodě. Žlaby v umývárnách 
se k tomu nehodily a  jinde to ne-
přicházelo v  úvahu. Hovořili jsme 
o tom problému s vedoucím Bau-

Vzpomínky vambereckého 
rodáka Stanislava Holuba
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demanem, ten se jen trochu zamy-
slel a nakonec vyhledal klíče, které 
měl od  bývalé pevnosti k  dispo-
zici a  zkoušel kam které patří. Vě-
děl, že nějaká koupelna zde musí 
být. Konečně našel klíče od  dvou 
místností kde prvá místnost byla 
převlékárna a druhá větší koupel-
na dokonce s  jedenácti sprchami. 
V  prvé místnosti byla dlouhá la-
vice s  lázeňskými věšáky a  dveře 
do  koupelny, u  stropu 200litrový 
kotel. Sehnali jsme nějaké topení 
a  zjišťovali co kde je v  dobrém, 
nebo špatném stavu. Druhý kotel 
rovněž na 200 litrů byl ve vedlejší 
sprchové místnosti a  zjištěno, že 
oba kotle jsou k  sobě propojeny 
a  u  nich celá řada různých ko-
houtků. Chvíli trvalo nežli jsme 
přišli na  princip směšování vody 
tak aby tekla jen podle potřeby 
a  aby se někdo neopařil. Celkem 
bylo vše v  pořádku až na  dva ko-
houtky, které byly na  manipulaci 
velmi citlivé a nesmělo se ze žád-
ným hýbat. Měli jsme pochopitel-
ně všichni radost, že se konečně 
vykoupeme. Řekli jsme si ať se 
první vykoupou děvčata. Polky, 
Ukrajinky a Francouzky jsem pou-
čil aby s ničím nemanipulovaly, že 
je voda akorát. Čekal jsem za dveř-
mi co se bude dít. Slyšel jsem je-
nom smích a  vřískot a  štěbetání 
děvčat, když najednou slyším: „ 
Holub, nám teče zimno voda „. Ří-
kal jsem jim přes dveře, že nesmí 
s ničím kroutit a oni, že zakrentily 
jenom trošečku a ať jim dojdu zro-
bit aby netekla stále studená. Řekl 
jsem tedy ať otevře a doufal jsem, 
že si při tom něco na sebe vezme. 
Na to otevřela jedna mladá Polka, 
která měla před sebou ručník, ale 
všechny ostatní zůstaly, jak je Pán-
bůh stvořil. Nevěděl jsem kam se 
mám dívat, všechny byly obráceny 
obličeji ku mě a podívaná na mla-
dá vyspělá děvčata, která se ne-
naskytne každý den. Sám jsem se 
styděl, ale děvčata vůbec. Rychle 
jsem seřídil kohoutky aby tekla jen 
teplá voda a odešel opět za dveře. 
Předem jsem je opět poučil s  ni-
čím nemanipulovat. Samozřejmě, 
že toto hodily za hlavu a vypotře-
bovaly veškerou teplou vodu. Toto 
jsem jim také vytkl, poněvadž se 
chtějí vykoupat všichni, to je přes 
300 lidí. Nyní se muselo čekat tak 
dlouho až se voda znovu ohřeje. 
S chlapci to bylo jednodušší. Bylo 
zde 11 sprch a pod každou se vešli 
vždy dva. Po ohřátí vody se sprcha 
nakrátko pustila, pak zarazila aby 
se 22 chlapců namydlilo, a  znovu 
se pustila teplá voda na  vyspr-
chování. Tak to šlo velmi rychle 
a všichni byli čistí. 
Jelikož jsem pracoval v  kuchyni 
a  koupelnu se sprchami měl nej-

blíže, dostal jsem příkaz, že tuto 
činnost budu vykonávat i  nadále. 
Děvčata si na  mne zvykla tak, že 
se přede mnou vůbec nestyděla, 
svlékala i  oblékala, asi proto, že 
jsem si nikdy nic k  nim nedovolil. 
Je pravdou, že jedno děvče, Polka 
s  dokonalou postavou a  špičatý-
mi prsy každou chvíli něco chtě-
la nebo se něco ptala a  vždy se 
poprsím otřela o  moje polonahé 
tělo. Bylo to příjemné ale až moc, 
a  nebyl bych asi normální, kdyby 
tomu tak nebylo. Chlapci se zají-
mali jak to tam s nimi dělám , jestli 
jsem s nimi uvnitř, když se svlékají. 
Zvláště jeden byl neodbytný, jistý 

Josef Hnilica z  Uherského Bro-
du, který chtěl znát podrobnosti 
a  stále na  mne útočil abych mu 
tuto funkci přenechal. Skutečně 
byl bych rád se této funkce zbavil 
a  tak jsem vedoucímu Baudema-
novi navrhl tuto změnu a děvčata 
vyrozuměl, že zde končím, že vodu 
a sprchy bude od tohoto dne ob-
sluhovat J. Hnilica. Děvčata však 
byla jiného mínění a před jiným se 
již odmítala svlékat a případ ozná-
mila Baudemanovi. Ten mě pře-
svědčil ať to ještě chvíli vydržím 
a  řekl, že vše zůstává při starém 
a  Hnilicu již nedoporučil. Děvčata 
byla velmi ráda a na důkaz toho se 
ku mě nahrnula a  tak jsem dostal 
i  mnoho polibků od  samých na-
hých Ev. Ale potom byla děvčata 
stále odvážnější v  projevech, až 
toho bylo na mě moc. Naštěstí při-
jela další skupina děvčat na  práci 
a  to nejvíce z  Prahy. Samozřejmě 
se chtěla také koupat a  tak jsem 
tuto možnost využil a  vysvětlil, 
že se nehodí abych jako mužský 
musel u  toho být a když se jedna 
z nich přihlásila, že si troufá pouš-
tět vodu a jak je to s topením, spa-
dl mi kámen ze srdce. Potom jsem 
asistoval již jen když se koupali 
chlapci a  život na  lágru šel zase 
normálně. 

Kapitola XIII.
Jednoho dne jsme vařili oblíbe-
nou bramboračku po  našem, to 
je zapraženou jíškou, která vždy 
chutnala všem. Chyběla nám však 
k  úplné spokojenosti majoránka. 
Kuchařka Elizabeth mi řekla, že 
když jdu zrovna do  města, ať se 
stavím u  její matky, že mají majo-
ránky dost a málokdy ji používají. 
Vysvětlila, kde matka bydlí a  tak 
jsem se v onom domě stavil a vyří-
dil vzkaz od její dcery ohledně ma-
joránky. Byt byl ve vysokém domě 
na hlavní ulici v Glogau a tak jsem 
šel vzhůru po  točitých schodech 
a četl jmenovky na dveřích, abych 

nevešel někam jinam. V  druhém 
poschodí jsem četl jmenovku, že 
zde bydlí Dr. Josef Gebls. S matkou 
Elizabeth jsem hovořil a ta mě pře-
kvapila svým zjevem, neboť oproti 
dceři byla vysoká, štíhlá a dala mi 
veškerou majoránku s tím, že tuto 
skoro nepoužívají a že si pořídí ji-
nou, čerstvou. Matka byla příjem-
ná žena, hovorná a  sama o  dceři 
prohlásila, že její Elizabeth je ne-
šťastná holka a když jsem se zeptal 
proč, uvedla, že má nepřirozeně 
velký zadek, i  když jinak je skoro 
normální, ale že se ani vdávat ne-
může, kvůli malému jako dětské-
mu přirození. Takovéto intimnosti 
vyprávěla jen tak mezi řečí, což 
mě velmi překvapilo. Po příchodu 
na  lágr Brückenkopf jsme majo-
ránku ihned použili a  Elizabeth 
mě prozradila, že Dr. Josef Gebls je 
skutečně ministrem propagandy 
a že když se o něm někdy hovoří, 
že mu říkají tlučhuba. Jinak měl 
hezkou ženu a čtyři dcerky. 
Blížil se konec roku 1944 a  záro-
veň i fronta, neboť již dlouho bylo 
slyšet hřmění děl a  stále přibý-
valo na  silnici od  Lenchenbergu 
utečenců před frontou, většinou 
z hospodářských stavení, většinou 
s  koňským potahem, nábytkem 
a  nářadím se dvěma žebřiňáky 

a domácími proprietami. Vše v ne-
ustálém spěchu, ve dne v noci a to 
po  kolik dnů. Neschopný, una-
vený dobytek se jen odpřahoval 
a nechal na pospas osudu. Lidská 
chamtivost a strach z fronty se z lidí 
stávali nelidé. Viděl jsem dokonce 
jak z jednoho vozu bylo vyhozeno 
zřejmě zemřelé dítě a s dobytkem 
vůbec nebylo slitování. Nálety 
na  továrnu AEG od  spojeneckých 
vojsk se nekonaly, jen neustá-
lé přelety a  s  tím neustálé útěky 
do krytů. Viděli jsme časté letecké 
souboje a  vystřelené nábojnice 
padaly až na dvůr lágru, ze kterých 
pracující v  továrně narychlo vyrá-
běli velké zapalovače. Do  našeho 
lágru dojíždělo čím dál více plných 
náklaďáků s  municí, které vojsko 
ukládalo ve  zdejších betonových 
bunkrech staré pevnosti. Továrna 
AEG přestala pracovat a  místní 
lidé byli odtransformováni mimo 
Glogau do  vnitrozemí. V  této 
době ve  městě Glogau zůstalo 
jen vojsko a  cizinci (auslendři). 
V  úkrytech v  parcích se vytvořily 
hory různé munice, hlavně pan-
céřových pěstí, dělostřeleckých 
střel a  kulometných pásů. Čekal 
se hlavní nápor na  Glogau k  za-
držení vojsk přes řeku Odru. My 
jsme měli za  úkol ze všech statků 
sehnat veškerý dobytek na  jatka, 
kde se ze všech zvířat narychlo 
vyráběly konzervy. Prázdné stat-
ky byly před Rusy zapalovány. Já 
byl v  této době odvelen na  práci 
k místnímu pekaři Emilu Báderovi 
na pomoc péci chléb a pečivo pro 
zbylé vojsko, domobranu a pro nás 
z lágru Brückenkopf. Do našeho lá-
gru se nastěhovala armáda a  my 
byli převedeni přes most Brücken-
kopf na  druhou stranu řeky Odry 
a ubytováni v blízkosti nemocnice, 
ve  velké budově dřívějšího velko-
obchodu již beze zboží. U  pekaře 
Bádera jsem pobyl jen 10 dnů, ne-
boť se střílelo kanóny až sem. Bá-
der nevěřil do  poslední chvíle, že 
to je již fronta s tím, že to jsou naši, 
ale když byl u vedlejšího podniku 
mydlárny zasažen komín, který se 
zřítil, uvěřil a s celou rodinou zmi-
zel. Rovněž i  já odešel bez rozlou-
čení. Naše ubytování, v prázdném 
velkoobchodě bez postelí jen tak 
na  zemi, s  350 osobami byl ho-
ror. Byl měsíc leden, chladno, ale 
ještě nemrzlo. Italové byli ubyto-
váni v  menší místnosti v  blízkosti 
strážnice, kde nás hlídali s prohlá-
šením, že nás odvedou na  práci 
dále do vnitrozemí i všech 350 lidí. 
V  jednu chvíli mě zastavil jeden 
z  Italů a nabízel láhev s koňakem. 
Když jsem se chtěl napít oznámil, 
že láhev si mám nechat celou 
a zmizel ve světnici. 

(pokračování příště)
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Ze života mateřské školy 
Chodci, pozor červená! 
Není pro nás určená.
Až se zelená rozsvítí, 
můžeme rychle projíti.

Jaro už je v plném proudu a v naší 
školce se toho mnoho událo. Měsí-
cem dubnem se nesla témata bez-
pečnosti a dopravy a měsíc květen 
byl zase ve  znamení lásky a  hud-
by. Zatímco nejmenší děti z  Ku-
řátek poznávaly domácí zvířátka 
a  jejich způsob života, u  Žabiček 
a  Ptáčat jsme pracovali s  integro-
vanými bloky s  názvy Dopravní 
prostředky a  Krteček na  cestách. 
Během tohoto období se děti se-
známily s  dopravními značkami, 
barvami  světel na semaforu a také 
s  různými dopravními prostřed-
ky a  dopravními komunikacemi.  
Od  prvních dubnových dní byly 
slyšet ve  všech třídách básničky 
a  písničky s  dopravní tématikou, 
všude na nás číhaly dopravní znač-
ky a semafory, šatny i třídy byly vy-
zdobené krásnými dopravními ob-
rázky a  výtvory. Dopravní aktivita 
se ve  školce zintenzivnila posled-
ních 14 dubnových dní. Zavítal 
k  nám totiž krteček a  jeho zvířecí 
kamarádi, aby děti poučili o  tom, 
jak se chovat na  silnici, když se 
účastní dopravního provozu pou-
ze jako chodci nebo když sednou 
na  kolo či koloběžku. Děti si také 
zábavnou formou zahrály na  se-
mafor. Také koloběžky a  tříkolky 
byly plně využívany na  zahradě 
naší MŠ. Mnozí z  nás totiž rádi 
jezdí na  kole nebo na  koloběžce. 
Ale víme vůbec, co musíme mít 
s  sebou, když se chystáme vyjet 
ven? Společně jsme poznávali, co 
vše můžeme použít na  kolo, kam 
a  jak se tyto doplňky připevňují, 
a které části na kole k čemu slou-
ží. Na kole jsme si ukázali odrazky, 
brzdy, dále jsme pracovali s před-
měty jako jsou pumpa, duše, taš-
tička s nářadím, refl exní vesta, přil-
ba, cyklistické rukavice, světlomet, 
zadní červené světlo, cyklolahev, 
pláštěnka, chrániče a  tachometr. 
Řekli jsme si také, které části musí 
na kole být vždy a které za škare-
dého počasí a  za  snížené viditel-
nosti.  Celý měsíc duben byl i letos 
zaměřen na  znalost dopravních 
značek a  předpisů, na  dovednost 
a  zručnost při jízdě na  koloběž-
kách, tříkolkách, kolech i  odstr-
kovadlech. A  protože bezpečné 
a správné chování na silnici je pro 
naše děti velice důležité, rozhodli 
jsme se,  že  seznámíme děti s tzv. 
,, Prožitkovou metodou“ a  ihned 
jsme ji využili v praxi. Vyrazili jsme 

totiž na  náš jarní výlet k  hasičům 
do  Rychnova nad Kněžnou. Jeli 
jsme autobusem a cestou jsme se 
nejen dívali a poslouchali, ale hlav-
ně jsme si vyzkoušeli několik rolí 
účastníka silničního provozu. Děti 
byly zároveň v roli cestujícího v au-
tobuse a  také v  roli chodce. Spo-
lečně jsme si vysvětlovali správné 
chování během cesty, učili se do-
pravní značky a  symboly a  dodr-
žovali bezpečná opatření při pře-
cházení vozovky. Zároveň se učili 
předvídat a uvědomovat si případ-
né nebezpečí na silnici. Všechno si 
děti vyzkoušely a  opravdu prožily 
na vlastní kůži. Na hasičské exkur-
zi jsme viděli mnoho zajímavých 
věcí např. jsme si prohlédli  hasič-
ské vozy vyjíždějící k požáru nebo 
k dopravním nehodám, měli jsme 
možnost vidět obleky, nářadí, ga-
ráže, zázemí nové hasičské stanice 
a  také si poslechli a  dozvěděli se 
mnoho zajímavých a  důležitých 
věcí spojených s touto profesí. Děti 
nevěděly, kam se dívat dříve. Rych-
novským hasičům patří náš velký 
dík a obdiv za milé přijetí,  zajíma-
vou přednášku a  jejich obětavou 
práci. Celá školka se také začala pil-
ně připravovat na své jarní vystou-
pení ke  svátku všech maminek. 
Naše malé zpěvanky z  Ptáčátek 
se opět zúčastnily vítání občánků 
na MÚ a krásně princeznovsky ma-
lým miminkům zazpívaly a zareci-
tovaly. Proběhlo také focení dětí 
ve svěží jarní přírodě a předškolá-
ci se fotili na své závěrečné tablo. 
Také paní vychovatelky z  Domu 

dětí nezahálely a  připravily pro 
naše děti milé tvořeníčko z  kera-
mické hlíny i  s  malým překvape-
ním. Za  jejich bezvadný přístup 
k dětem patří Verunce a Štěpánce 
náš velký dík. Druhé velké poděko-
vání patří i naší Jarušce z knihovny, 

která předškoláky pozvala do své-
ho knižního domečku již podruhé 
a úžasně se dětem věnovala.

Přejeme Vám krásné jarní dny plné 
sluníčka a pohody       

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ze života mateřské školy 

V uplynulých měsících bylo opravdu rušno.
V únoru mladí rybáři jeli na výstavu do PRAHY, 
která nezklamala svou nabídkou a doprovod-
nými programy. Jarní prázdniny se dětem líbi-
ly a není divu, když se baví.
 V březnu jsme se těšili velikonočními dílnami 
v MKS. Vám všem, kteří jste nás přišli potěšit 
svojí přítomností a  ještě jste si vyrobili nebo 
koupili jarní dekorace, též moc děkujeme. 
Také celý měsíc nás těšily masky na  výstavě 
MASKY  A  LIDÉ  a jelikož všechny byly úžasné, 

tak jsme se rozhodli, že nebudeme oceňovat 
pouze první 3 místa, ale všem malou cenou 
poděkujeme. Účastníky byly děti ze všech od-
dělení školní družiny, 1.A, 2.B a 3.A i B, kroužky 
Panenka a Ručičky. Všem moc děkujeme! 
Duben začal dopoledním tvoření z keramické 
hlíny s  dětmi z  MŠ Jugoslávská a Tyršova ul. 
Děti vyráběly překvapení pro maminky a  šlo 
jim to pěkně od ručiček. Děkujeme paním uči-
telkám, že k nám s dětmi přijdou. Opravdu si 
toho vážíme.

POZOR!!!
Už se opět blíží prázdniny a  my vám 
a  hlavně vašim dětem nabízíme pří-
městské tábory. Bližší informace a při-
hlášky najdete na  webových strán-
kách při ZŠ Vamberk nebo přímo u nás 
v DDM.

KRÁSNÉ JARNÍ  DNY  A  HODNĚ  RADOSTI  ZE  
ŽIVOTA VÁM PŘEJÍ 

Štěpka a Verča

„Svět je nejhezčí, 
když má máma svátek. 
Svět je nejhezčí, 
když je měsíc máj.
Svět je nejhezčí, 
když si pomáháte. 
Svět je nejhezčí, 
ať se mámy maj.
Začnem s nádobím, 
pak jdem na schody. 
Nikdo nezlobí, 
je čas pohody, jó.
Svět je nejhezčí, 
když má máma svátek, 
svět je nejhezčí, 
když je měsíc máj.
Táta s květinou stojí u dveří. 
S tváří nevinnou spálil večeři, jó.
Svět je nejhezčí, 
když má máma svátek, 
svět je nejhezčí, 
když je měsíc máj.“

I  když je kolem nás jaro v  plném 
proudu, my se ve  svém příspěvku 
vrátíme na  jeho začátek – k  hlav-
ním jarním svátkům. Velikonocemi 
nás v naší mateřské škole Vodníček 
doprovázelo nejedno domácí či 
hospodářské zvířátko. V  letošním 
roce jsme opět požádali rodiče 
o spolupráci na veselé jarní výzdo-
bě. Společně se svými dětmi doma 
vyrobili překrásné velikonoční vý-
robky, které jste měli možnost ob-
divovat při vstupu do  naší školky. 
Všem zúčastněným rodičům mno-
hokrát děkujeme za  spolupráci. 
Na  velikonoční téma navázali jak 

Šnečci, tak i Rybičky a Žabičky po-
vídáním o domácích zvířatech. Děti 
se seznamovaly s  jejich užitkem, 
učily se názvy celé „zvířecí rodiny“, 
ale i  to, jak by se lidé k  domácím 
a  hospodářským zvířatům měli 
chovat. U Šnečků s názvem „S myš-

kou Všudybylkou za zvířátky do po-
hádky“ – děti hledaly pohádky, 
ve kterých vystupují zvířátka a na-
opak zařazovaly zvířátka do  pohá-
dek. Dále pracovaly s bajkou „O lvu 
a  myšce“. A  s  jakým moudrem se 
děti v  tomto příběhu setkaly? Že 
i  malý tvor, jakým je myška, může 
pomoci velkému a  stejně tak to 
platí i  u  lidí. A  jaké téma dětem 
připravil kapřík Pepík u  Rybiček? 
Ten je vzal mezi svoje kamarády 
zvířátka na  statek. Děti se postup-
ně seznamovaly se všemi zvířecími 
obyvateli statku. O zvířátkách nejen 
zpívaly, ale společně vyráběly, kres-

lily, vystřihovaly a  pozorovaly. Sa-
mozřejmě nechyběly ani tematické 
vycházky – ke  koním, ke  kravínu 
a  k  ovečkám. Pro lepší odpočívání 
po  obídku poslouchaly poutavý 
příběh „Co se děje na statku“. Velmi 
podobně na tom byly děti ze třídy 

Žabiček. Jejich téma se jmenovalo 
„Zvířátka a  jejich mláďátka“. Toto 
téma Žabičky provázelo celým mě-
sícem dubnem. Proto měly dosta-
tek času na nové písničky, básničky 
a  hravé tvoření v  podobě překrás-
ných výrobků – prasátek, kočiček, 
kraviček, koz a  dalších. Nechyběly 
ani motivační vycházky k domácím 
zvířatům.
A jaká další témata nás ve Vodníčku 
provázela měsícem dubnem?
U Šnečků téma „Vařila myška Maryš-
ka kašičku na tom velkým rendlíčku“. 
K této pohádce Vám bohužel nemů-
žeme víc prozradit – milé maminky 

a babičky. Toto si děti ze třídy Šneč-
ků pro Vás připravují na besídku. Ale 
u  tohoto tématu ještě zůstaneme. 
Děti totiž měly návštěvu maminky 
Aničky Shromáždilové, která dětem 
přinesla nejen ukázat, ale hlavně 
i  s  dětmi uvařit a  ochutnat různé 
druhy kaší, takže Šnečkové již vědí, 
z čeho se kaše může uvařit a čím si ji 
můžeme posypat a ochutit. Mamin-
ce patří velký dík za  ochotu a  čas, 
který nám věnovala.
Ve  třídě Rybiček se stal „Kapřík Pe-
pík čtenářem“. A  jak již název sám 
napovídá, téma se „točilo“ okolo 
pohádek, básniček, obrázků, písni-
ček a všeho možného, co v knihách 
můžeme nalézt. Rybičky se spo-
lečně vydaly do knihovny, takže už 
i ti nejmenší vědí, jak to tam chodí. 
Vědí, jaký je rozdíl mezi knihovnou 
a  knihkupectvím. Vědí, kde máme 
u  nás ve  třídě knihovnu a  k  čemu 
slouží. Rybičky se také byly podívat, 
kde knihy vznikají, kde se tisknou. 
Navštívily tiskárnu u Horáčků. Tímto 
jím patří velký dík za  ochotu. Děti 
s  nadšením pozorovaly přípravu 
a tisk novin.  Dále jsme společně dra-
matizovaly známé pohádky, proží-
valy děj společně s hlavními hrdiny. 
A prosím Vás, milí rodiče, čtěte svým 
dětem před spaním alespoň krát-
kou pohádku, básničku, či jiný pří-
běh. Je to velmi důležité nejen pro 
rozvoj jejich slovní zásoby, ale i řeči, 
vyjadřování a řadu dalších aspektů.
Krásný měsíc květen.

Kolektiv MŠ Vodníček

Dům dětí a mládeže vás informuje
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.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 a  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
 “HERNIČKA” každou středu 

v  DRÁČKU (přízemí Městské 

knihovny) 9:00-11:30. 
Zveme všechny místní i  přespolní 
děti do  našeho mateřského cent-
ra. V průběhu celého dopoledne je 
dětem přístupna herna s klouzač-
kou do bazénku plného míčků, se 
spoustou hraček, kočárků apod. 
Doprovod si může posedět u čaje 
či kávy a popovídat si o radostech 
i starostech, které péči o naše rato-
lesti doprovázejí. Poplatek 10,- Kč. 
První návštěva je zdarma.

 “DĚTSKÝ BAZÁREK” každou 

středu v DRÁČKU (přízemí Měst-

ské knihovny) 9:00-11:30. Sou-
častně s  otevřenou “HERNIČKOU” 
si přijďte 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. Můžete v klidu prohlížet, 
zatímco si dítka budou hrát.

 “BATOLENÍ” každé pondělí 

v  DDM 8:30-9:30. Pro děti od  6 ti 
do  18 ti měsíců. Ale mohou i  děti 
do 2 let. Náplní jsou hry pro nejmen-
ší (s  balonky, molitanovými kostič-
kami, gymbally a  jinými pomůcka-
mi) společně s říkadly a písničkami. 
Oblíbené je pouštění bublin, prolé-
zání s  překážkami aj.. Poplatek 15,- 
Kč. První návštěva je zdarma.

 “HRÁTKY S DĚTMI” každé pon-

dělí v DDM 10:00-11:00. Pro děti 
od  1,5 roku do “nástupu do  škol-
ky”. Náplní jsou písničky, básničky, 
cvičení s plyšáky, využití jednodu-
chých hudebních nástrojů, překáž-
ková – opičí dráha a další aktivity. 
Poplatek 20 Kč. První návštěva je 
zdarma.

 “MASÁŽE MIMINEK” každý 

čtvrtek v  DDM 9:00-9:45. Pro 
miminka od 3 měsíců. Náplní jsou 
instrukce, ukázky masáží, samotná 
masáž. To vše pod vyškoleným ve-
dením. Součástí jemných masáží, 
které miminka milují, je aromate-
rapie, masážní olejíčky a relaxační 
hudba.   Poplatek 30,-Kč. První ná-
vštěva je zdarma.

 “TVOŘENÍ” každé 2. pondě-

lí od  16:30 do  17:30 a  každé 2. 

úterý od  10:00 do  11:00 (SUDÉ 
TÝDNY!) v DRÁČKU (přízemí Měst-
ské knihovny). Náplní je kreativní 
činnost pro rodiče a  šikovné děti. 
Každé tvoření - jiné téma. Pro vel-
ký zájem je možnost vybrat mezi 
pondělním a  úterním termínem. 
Témata viz DOPROVODNÉ AKCE.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 POZOR NOVINKY

Na  našich webových stránkách 
(http://mcdracek.webnode.cz/), 
stejně tak na  facebooku (MC Drá-
ček Vamberk) najdete anketu. 
Zjišťujeme zájem o  hodiny ang-

ličtiny pro rodiče i  děti. U  rodičů 
zjišťujeme i  požadovanou úroveň 
(začátečník/konverzace). Pokud 
byste měli zájem, anketu prosím 
vyplňte. 
Na  webových stránkách (http://
mcdracek.webnode.cz/news/foto-
galerie/) je nyní odkaz na všechny 
fotografi e z  absolvovaných akcí 
(http://mcdracek.rajce.idnes.cz/).

 Vynášení Morany

Tradiční jarní aktivita započala 
u městské knihovny a skončila nad 
řekou, kde jsme se rozloučili s paní 
Zimou. Pod kopcem děti čekalo 
lovení dřevěných rybek, “závody” 
na odrážedlech a házení balónků. 
Pod rozdání odměn jsme se pře-
sunuli k  mostu a  hodili Moranu 
do Zdobnice.

 Piloxing 

Sport spojující pilates, tanec a box. 
Zajímavá a  velmi zábavná, tuky 
spalující aktivita. Tatínek nedora-

zil žádný, ale mamky se zapotily, 
děti si pohrály a  občas posloužily 
jako neplánovaná zátěz. Pro velký 
zájem se v  dubnu zorganizovala 
další hodina a na květen se vypíší 
další. Denče Homolkové děkuje-
me a tešíme se na další hodiny.

 Tvoření 

Odstartovala další pravidelná 
akce. Pro velký zájem se musela 
rozdělit na  pondělní odpolední 
a  úterní dopolední skupinu. Prv-
ním tématem bylo tvoření naušnic 
z  pet láhví. Po  hromadném sběru 
plastových láhví vznikly originál-
ní a  hezké šperky. Další tématem 
byly brože z fi lcu, korálků a dalších 
komponent. Postupně se ukazuje, 

že Vamberk je plný šikovných ruči-
ček. Jestli my se tím nezačneme při 
mateřské živit.

 Přednážka o výživě 

dospělých

Přednáška na  téma “Jak se naučit 
jíst zdravě” Lucie Tvrdoňové. Poslu-
chači s  výživovou poradkyní řešili 
své stravovací chutě a neřesti. 

 Trousílek

Jeden malý zajíček, ztratil pytel va-
jíček. Čokoládových. A děti je hle-
daly, dokud je nenašly. A co našly, 
si nakonec rozdělily. 
“Povelikonoční” akce hledání las-
komin v  dolním parku u  nádraží 
děti opět zaujala. S  nadšením pá-
traly v  trávě, keřích, mezi kořeny 
atd. 

 Zumba 

Děti válely, tedy holčičky. Byly 
vážně skvělé. Mamky ty se sna-
žily, ale holky je trumfl y. Kdo se 
chce posmát, mrkněte na  video 

a fotky z akce (FB, web). Kluci tvo-
řili zvláštní skupinu. Po  prvních 
tónech si vzali auta, knížky a  jiné 
hračky. A  hráli si, nebo se zá-
jmem sledovali, jen sledovali. Už 
od mala je to rozdělený. Ale nutno 
podotknout, že jeden chlapeček 
se mamky nepustil, takže může 
být považován za zumbaře. A po-
zor, jeden chlapeček cvičil. Zdale-
ka ne tak nadšeně jako holčičky, 
ale cvičil. Klobouk dolů před jeho 
mamkou. Jinak cvičení vynikající, 
doporučujeme a cvičitelce, Lucce 
Tvrdoňové, ještě jednou moc dě-
kujeme. Mamky poptávají další 
termín.

DOPROVODNÉ AKCE
KVĚTEN 2016

 TVOŘENÍ “VÝROBA PÍSKACÍHO 
TRIČKA / BODÝČKA” – pondělí         
2. 5. 2016; 16:30-17:30 / úterý 3. 5. 
2016; 10:00-11:00 v  DRÁČKU (pří-
zemí Městské knihovny).

 ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – středa         
4. 5. 2016 od 10:00 v 1. patře Měst-
ské knihovny.

 PILOXING – pátek 6. 5. 2016; 
9:00-10:00 v DDM.

 SOLNÁ JESKYNĚ – úterý 10. 5. 
2016; 9:30-10:15 a  10:30-11:15 
v Solné jeskyni na náměstí.

 TVOŘENÍ “VÝROBA TEXTILNÍCH 
KVĚTŮ NA  ČELENKY” – pondělí         
16. 5. 2016; 16:30-17:30 / úterý 
17. 5. 2016; 10:00-11:00 v DRÁČKU 
(přízemí Městské knihovny).

 HRÁTKY VE VODĚ – pátek 20. 5. 
2016; od 10:15 a od 11:00 ve vam-
berecké školce na “Bačince”.

 PILOXING – pátek 27. 5. 2016; 
9:00-10:00 v DDM.

 TVOŘENÍ “VÝROBA PLYŠOVÝCH 
HRAČEK Z  PONOŽEK” – pondělí 
2. 5. 2016; 16:30-17:30 / úterý (za-
tím v  jednání) v DRÁČKU (přízemí 
Městské knihovny).

 VÝLET “DOUDLEBY – JÍZDA 
NA PONÍCÍCH” – úterý 31. 5. 2016 
v Babiččině dvorečku, areál zámku 
Doudleby nad Orlicí. Od 9:45

Všechny doprovodné akce a  de-
tailní informace k  nim budou 
vyvěšeny a  potvrzeny na  strán-
kách www.mcdracek.webnode.
cz, či na  Facebooku (MC Dráček 
Vamberk). Dále se prezentujeme 
na nástěnkách u školy, ve školách 
a  naproti drogerii Teta. Zodpo-
vězení dotazu je možné na  tel.
čísle 607 766 536, nebo na emailu 
mcdracekvamberk@seznam.cz.

Těšíme se na Vás na  pravidelných 
i doprovodných akcích. 

Maminky MC Dráček.
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ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Ve středu 6. dubna  2016 se v Nové Pace uskutečnila pěvecká soutěž No-
vopacký slavíček. Z naší školy se této soutěže zúčastnila loňská vítězka 
Markéta Řeháková a Nguyen Thanh Tung, žáci paní učitelky Jany Ichové. 
Oba si v kategorii žáků 3. - 5. tříd vyzpívali krásná první místa. Zvláštní 
ocenění poroty za  klavírní doprovod získala paní učitelka Irena Havlí-
nová.
Všem děkujeme za  reprezentaci naší školy a  přejeme mnoho dalších 
úspěchů. 

ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

Dne 22. března 2016 se v ZUŠ Po-
lice nad Metují konalo krajské kolo 
v  komorní hře s  převahou decho-
vých nástrojů. Žáci ZUŠ F. I. Tůmy 
z Kostelce nad Orlicí obstáli v sou-
těži na výbornou! 
Nejmladší seskupení Tribus Come-
tae  ve složení Anežka Polnická, Jola-
na Cabalková a Míša Sajdlová získalo 
krásné 1. místo. 2. místo ve své kate-
gorii obsadilo Kvinteto (Miroslav 
Boštík, Ondřej Fiala, Anna Tobišková, 
Adéla Přibylová a Kateřina Sajdlová). 
Největší počet bodů v  celé soutěži 
a  nádherná 1. místa získaly další 2 
soubory ze ZUŠ F. I. Tůmy z Kostel-
ce nad Orlicí: Saxofonové kvarteto 
(Štěpán Přibyl, Nikola Hejčlová, Jan 
Polnický a  Magdaléna Koubová) 

a Okteto (Štěpán Přibyl, Nikola Hej-
člová, Jan Polnický, Magdaléna Kou-
bová, Jana Veselá, Petra Čermáková, 
Adéla Kučerová a Adéla Přibylová).
Okteto získalo ještě titul absolutní-
ho vítěze soutěže a rovněž postup 
do nejvyššího ústředního kola, kte-
ré se bude konat 5. - 8. května v ZUŠ 
Orlová.
Ocenění za  vynikající pedagogic-
kou práci dostal i pan učitel Václav 
Klecandr.
Velké poděkování patří i  paní uči-
telce Jarmile Čechové Krečmero-
vé a  Janě Polnické, které výborně 
připravily své svěřence. Oktetu 
přejeme hodně soutěžního štěstí 
v ústředním kole.

J. Polnická, ZUŠ Kostelec n.O.

TV jinak
Během dlouhé zimy jsme si ho-
diny TV zpestřily výlety na brus-
lení na  zimní stadion do  Rych-
nova nad Kněžnou a  na  fi tbox 
do  Boxerny v  Doudlebách nad 
Orlicí. Hodiny fi tboxu vedla milá 
instruktorka Denisa Homolková. 
Různé údery a kopy do boxova-
cích pytlů i posilovací cviky nám 
šly skvěle. I když nás bolelo celé 
tělo, určitě přijedeme znovu. 
,,Levý hák, pravý hák, šafl , tem-
po... ,,

žákyně 8. a 9. ročníku

 a J. Teplá

Děti dětem
Všichni žáci naší školy se 12. 4. zúčastnili 
koncertu, který pro ně připravili žáci a jejich 
vyučující ze ZUŠ Kostelec nad Orlicí. Mode-
rátorského mikrofonu se ujala p.  učitelka         
J. Ichová. Na  vystoupení připravili žáky 
p. učitel(ka) R. Hruška, J. Ichová, O. Daško-
vá, I. Havlínová, T. Pešková, D. Potštejnská, 
H. Čepelková a  L. Neubauerová. Běhen 
koncertu zaznělo mnoho druhů nástrojů, 
písničky z pohádek Šípková Růženka a Čer-
vená Karkulka, viděli jsme také 2 taneční 
vystoupení. Všem účinkujícím patří velký 
obdiv a  poděkování. Na  závěr koncertu si 
odnesli pochvalu od paní učitelky J. Ichové 
i naši žáci za pěkné chování při koncertu.                             

Vedení školy 

Terezín
Dne 5. dubna 2016 jsme navštívili Terezín, malé pev-
nostní město, které se nachází v okresu Litoměřice, 
na řece Ohři. Pevnost byla založena roku 1780 Jose-
fem II. 
Během druhé světové války sloužila Hlavní pevnost 
nacistickému Německu  jako židovské ghetto. Ghe-
tto bylo založeno 24. listopadu 1941. Malá pevnost  
byla věznice  pražského gestapa. Ve  větších celách 
bylo drženo až 600 vězňů a byly zde špatné hygie-
nické podmínky. Nacisté zřídili i  železniční vlečku, 
která vedla z blízkého nádraží Bohušovice nad Ohří 
do Terezína. Odtud pak nacisté odváželi zvláštními 
transporty židovské  obyvatelstvo do  likvidačních 
táborů smrti -  např. Osvětim,  Majdanek,  Treblin-
ka, Sobibor, Chelmno a další. Z Terezína bylo celkem 
63 transporty na  východ odvezeno asi 87  000 lidí. 
Z  nich se vrátilo asi 3  600 lidí. Tento koncentrační 
tábor nebyl zřízen k  zabíjení lidí, přesto zde zahy-
nulo tisíce lidí. V  Terezíně nebyly plynové komory, 
ani žádná jiná zařízení určená pro hromadné vraž-
dění. Každý čtvrtý vězeň zemřel přímo v  Terezíně. 
Mrtvá těla se převážela ke spalování do krematoria 
ghetta. Zde se spalovala i mrtvá těla vězňů z Malé 
pevnosti. Celkem Terezínským ghettem prošlo 
asi 155  000 lidí. V  Terezínském ghettu byl vězněn 
i  významný český spisovatel Karel Poláček, rodák 
z Rychnova nad Kněžnou.
Exkurze mě poučila o osudech lidí za druhé světové 
války, o tom jak měli těžký a krutý život.

Martin Rousek, 8.A.

Děkujeme KRPŠ při ZŠ Vamberk za plné proplacení 
jízdného do Terezína a zpět. Hl

ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ 
Novopacký slavíček
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

* zahrada MUZEA KRAJKY 

* středa 25. května v 18.00 hod.

Vážení přátelé,
letos podruhé přijměte naše sr-
dečné pozvání  k nočnímu setkání 
s knihou… 
I v  letošním roce jsme s „Opočen-
skými“ jedinými v našem regionu,  
kteří se spolu se čtenáři v  dalších 
českých i evropských městech za-
poslouchají do čteného slova sou-
časné světové literatury.
Noc literatury 2016 je již desátým 
ročníkem tohoto čtenářského 
happeningu započatého v  Praze. 
Díky iniciativě Českých center se 

dnes koná i  v  dalších evropských 
zemích - v  Rumunsku, Polsku, 
Portugalsku, Litvě a  Irsku. Svou 
přitažlivostí a schopností překoná-
vat kulturní a  jazykové bariéry se 
právě Noc literatury stala celoev-
ropským fenoménem. 
Hlavní dominanty tohoto projektu 
v  kterémkoli městě či zemi světa 
zůstávají již deset let stejné - čtení 
knih zajímavými lidmi na  neob-
vyklých místech v  neobvyklém 
čase.
Ofi ciální datum 11. května jsme 
vhledem k  organizačním obtížím 
stejně jako řada dalších orga-
nizátorů pozměnily. Na  setkání 

s Vámi se budeme těšit ve středu, 
25. května, v půvabném prostředí 
zahrady našeho MUZEA, jehož ve-
dení velice děkujeme za laskavost 
a vstřícnost.
Paní Jana Štarková a pan Karel Uh-
líř se svým čtenářským uměním 
za  doprovodu mistra kytary pana 
Jaroslava Moravce jsou hlavnímu 
protagonisty  našeho večera.
Váš zájem bude pro všechny vel-
kou odměnou. Na  viděnou při 
noční setkání s krásnou knihou.

Za Městskou knihovnu 
Vamberk 

Jaroslava Martinová

V květnu 2016 
můžete vidět 
a slyšet ...

 Od 5. 5. do 16. 6. 2016 je pří-
stupná výstava fotografi í Jiřího 
Vacka – Kouzlo starých židov-
ských hřbitovů

 11. května v  dopoledních 
hodinách v  rámci Českého 
dne proti rakovině – nabídka 
měsíčku lékařského tentokrát 
s růžovou stužkou 

 Noc literatury je přesunu-
tá z  11. 5. 2016 na  25. 5. 2016 
do  podvečerních a  večerních 
hodin. 2. vamberský ročník za-
čne v Muzeu krajky od 18:30 

... a dále 
chystáme

 do  poloviny června potrvá 
výstava fotografi í Jiřího Vacka 
– Kouzlo starých židovských 
hřbitovů

 od  1. července bude 
v  knihovně a  i  součástí IX. 
Krajkářských slavností výstava 
Krásné proplétání – paličkova-
ná krajka, malované hedvábí 
a frivolitková krajka

 3. 6. Večer rytířské poezie 
v  rámci projektu Po  stopách 
Karla IV.

Knihovnická noc pro děti je řadu 
let akcí již mezinárodní - a  její sna-
ha je zřejmá: ukázat dětem krásu 
a moudrost knih a objevit tak přítele 
pro celý život... Ta letošní noc byla 
ve znamení tragické pohádky MALÁ 
MOŘSKÁ VÍLA – vlastní režie pak leží 
na  bedrech organizátorů, kteří mají 
nelehký úkol – zabavit, pobavit a po-
těšit všechna „Anderseňata“... Nuže. 
vstupte i  Vy dospělí – pokud Vás 
zajímá, co se vlastně tajuplné noční 
knihovně odehrávalo – i   když už jste 
dávno vyrostli z  dětských střevíčků. 
Svět pohádek nám snad nikomu ne-
ublíží – alespoň v pohádkách přece   
většinou vše dobře končí.
Děti přicházely do  podmořského 
království malé mořské víly za šumě-
ní mořského přílivu a  zpěvu delfínů. 
Po  přivítání a  uvelebení se na  peři-

nách poslouchaly pohádku H. CH. An-
dersena MALÁ MOŘSKÁ VÍLA v podá-
ní Ladislava Freje... A pak jsme si o této 
tragické pohádce povídali - i  o  tom, 
jak bychom rádi pomohli vždycky, 
když kolem nás vítězí nespravedl-
nost. A  protože při téhle tajemné 
noci je přece vše nemožné možné, 
vydali jsme se s  pomocí němých 
služebníků   čarodějnice označených 
magickým okem na  cestu setmělým 
Vamberkem. To proto, že i tady u nás 
- v našem kraji - před milióny let moře 
existovalo, to proto, že možná někde 
nalezneme ponurou a  ohavnou jes-
kyni, kde přebývá ještě odpornější 
čarodějnice, která vzala malé mořské 
víle nejen její krásný hlas.. Pokud by se  
nám podařilo rozluštit hlavolam a od-
halit její jméno, získáme živou vodu, 
která zbaví vílu bolesti...

Všechno v  terénu děti zvládly, jen 
temné duše hlídající stezku zpět, 
byly opravdu temné... A  pak děti 
nabíraly síly u  mořské večeře - aby 
se vydaly na  další strastiplnou vý-
pravu, tentokrát každý sám - za Me-
dúzou hlídající poslední indícii
 k záchraně malé mořské víly. Nevím, 
zda bylo pro děti obtížnější setkání 
s  Medúzou či hledání poslepu 
v  odpudivých nádobách, ale jed-
no vím – všechny byly statečné 
a  všechny překonaly samy sebe. 
A  tak si odměnu v  podobě setkání 
s  „překrásnou“ zachráněnou vílou 
– či vílákem? - i  odměnu v  podobě 
veselých oblíbených her určitě za-
sloužily. Stejně jako náramek s  ma-
gickým okem, který je samé má chrá-
nit před vším zlým... Kéž by tomu tak 
bylo.

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

POBOČKA MERKLOVICE
Středa: 17,00 – 18,00      

POBOČKA 
PEKLO NAD ZDOBNICÍ
Úterý: 17,00 – 19,00

NOC LITERATURY 2016 VE VAMBERKU

I. NOC S ANDERSENEM PÁR DNŮ POTÉ...

Citát od Marka Ebena
Možná, že puberta je jeden z nástrojů, 
jak příroda pečuje o  lidský rod, aby 
nevyhynul. Protože člověk by asi ni-
kdy dobrovolně neopustil to bezpečí 
vlastní rodiny, kde je o něj postaráno 
milujícími rodiči a  rodiče by asi těž-
ko přenesli přes srdce, že to rozkošné 
a  bezproblémové dítě najednou od-
chází. Ale pak přijde spásná puberta 
a  z  toho rozkošného dítěte se stane 
nesnesitelný jedinec, který opovrhuje 
svými rodiči, jejich hudbou, jejich ob-
lečením, jejich životním stylem, takže 
nakonec jednou, když praští dveřmi 
a odejde, rodiče to jakž takž přežijí.
A  co je zajímavé, že hned venku 

na  toho nesnesitelného jedince čeká 
jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opač-
ného pohlaví, který také před chvílí ně-
kde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní 
pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklon-
nost, že spojí své životy a  stanou se 
z nich ti báječní milující rodiče, od kte-
rých by žádné dítě neodešlo, nebýt 
puberty. 
Je to podle mě velmi rozumné, a  co 
příroda dělá, dobře dělá.

Noc BEZ Andersena byla naším 
„soukromým“ prvním pokusem... 
Rodičům a  jejich  „nácťákům“...jsem 
nabídli tento zážitek jako snahu:
strávit volný páteční večer dětí za-

čínajících objevovat svět dospělých 
úplně jinak.
Děti si tenhle pokus určitě zaslou-
žily – ten večer byl straně moc fajn.
A určitě nebyl poslední. …
Jen ještě jeden vzkaz milujícím rodi-
čům – máte úžasné děti. A Vaše děti 
mají úžasné rodiče. Nakonec – puber-
tu jsem přece přežili i my. Ve zdraví ...
Na  viděnou někdy příště. Dětská 
radost a  smích nám je vždycky tou 
nejmileší odměnou. Odměna největ-
ší však byla následující – ani jednou 
za celý večer si NIKDO z dětí nevzpo-
mněl na  mobil, na  tablet, na  face-
book...

Váš knihovnický tým NSA a NBA

II.  NOC BEZ  ANDERSENA PÁR DNŮ POTÉ...
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - květen 2016

 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
Host: vystoupení žáků ZUŠ
Za příznivého počasí za MKS.
Vstup zdarma.

 3. května v 19:00 hodin

TANGO ARGENTINO
Escualo kvintet je jedinečné usku-
pení profesionálních instrumen-
talistů, kteří se věnují hudebním 
stylům Tango argentino. Tento 
mladý soubor již absolvoval řadu 
prestižních vystoupení v  drama-
turgii mezinárodních festivalů, co 
do nástrojového obsazení je iden-
tický s  kvintetem argentinského 
hudebníka a  skladatele Astora Pi-
azzolly. 
Program nabízí dokonalé spojení 
temperamentu a  vášně s  umělec-
kým hudebním mistrovstvím.
Vstupné 120 Kč.

 11. května v 19:00 hodin

KRISTÍNA
Kristína je jednou z  nejúspěšněj-
ších zpěvaček v  České republice 
i  na  Slovensku. Zveme Vás na  její 
dynamické vystoupení s  dopro-
vodnou kapelou plnou skvělých 
hudebníků, na  kterém zazní zná-
mé hity Horehronie, Pri oltári, Vrať 

mi tie hviezdy a další… 
Vstupné 300 Kč.

 23. – 25. května

BURZA ODĚVŮ DO TANEČNÍCH
23. 5. Příjem  
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
24. 5. Prodej  
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
25. 5. Výdej   
8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00
Manipulační poplatek 20 Kč. 

 27. května v 19:00 hodin

NOC NA KARLŠTEJNĚ
DIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA VY-
SOKÉ MÝTO
Muzikál, který podle veselohry Ja-
roslava Vrchlického napsal Zdeněk 
Podskalský, je i  po  čtyřiceti letech 
od uvedení na fi lmové plátno stále 
populární. Výborná divadelní ko-
medie je v muzikálovém provedení 
umocněna skvělou hudbou a písně-
mi od Karla Svobody a Jiřího Štaidla. 
Je v  ní mnoho komických situací, 
vtipných dialogů, všechny popu-
lární písně, skvělá hudba, pestré 
taneční vložky i  šermířské souboje. 
Muzikálem si také připomeneme 
letošní významné výročí narození 
císaře Karla IV.  
Vstupné 100 Kč.

Předmět měsíce
Jako další předmět měsíce bychom vám dnes rádi ukázali další z úlovků 
našeho Spolku přítel historie Vamberka. Podařilo se nám nafotit celou 
rodinnou kroniku Koskových, založenou v roce 1935 panem Bohumilem 
Vavřincem Koskem. Ta mezi jinými obsahuje i přihlášku číslo 1, kterou 
se pan Kosek dne 3. srpna roku 1873 přihlásil do Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vamberku. Její text zní: Pan Bohumil Kosek, číslo domu 98, jest 
úd II.ho odboru k velké stříkačce od „Slávie“ dobrovolného hasičského sboru 
ve Vamberku.                                                                                      Jiří Hostinský

Přijímáme dívky a chlapce

do kurzu tance 
a společenské výchovy

Zahájení: září 2016
Přihlášky na tel. 494 541 484

nebo v kanceláři MKS

JAN VÁCLAV HUGO VOŘÍŠEK 
Mezi významné osobnosti Vam-
berka nepochybně patří skladatel, 
klavírní virtuos, pedagog, varha-
ník, dirigent, představitel raného 
romantismu v oboru drobné klavír-
ní skladby J. V. H. Voříšek. Význam-
ný interpret a  spoluorganizátor 
prvních vídeňských historických 
koncertů se narodil před 225 lety 
11. května 1791 ve Vamberku v ro-
dině ředitele školy. Voříškův přínos 
pro kulturní život ve Vídni v době 
jeho tamní působnosti je dodnes 

nedoceněný. Během vídeňského 
pobytu zůstal skladatel v kontaktu 
s  vlastí, kam po  smrti otce jezdil 
za  svým bratrem. Letošní výročí 
225 let od narození tohoto slavné-
ho vambereckého rodáka si připo-
meneme důstojnou oslavou, a  to 
Voříškovou Mší, kterou si po doho-
dě do dramaturgie zařadil Symfo-
nický orchestr pardubické Konzer-
vatoře a v kostele sv. Prokopa zazní 
13. listopadu 2016 od 18:00 hodin.

Zdeňka Freivaldová   

BURZA oděvů
a doplňků

do tanečních
Příjem 23. května 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Prodej 24. května 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Výdej 25. května 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Manipulační poplatek 20 Kč
Městský klub Sokolovna Vamberk
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Výročí osobností

Společenská kronika

V květnu 2016 oslaví:

90 let Marie Bartošová
85 let Zdenka Ešpandrová 
80 let Václav Bartoš 

75 let  Jana Čermáková
75 let Miloslava Petrnková
75 let  Hana Piskorová
75 let Josef Řehák

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

 09.05.1936 zemřel ve Vamberku Jan Svoboda, učitel a kronikář. 

V  letech 1884-1922 byl řídícím učitelem na  Rovni. V  této obci byl 27 
let členem obecního zastupitelstva. Pracoval ve spolcích (hasič, ochot-
ník, knihovník ad.) a 37 let vedl roveňskou kroniku. Po přestěhování se 
do našeho města psal v období 1924-1933 vambereckou obecní kroni-
ku. 80. výročí úmrtí (* 26.12.1859 Brandýs nad Orlicí)

 24.05.1746 se v Jevišovicích u Znojma narodil Jan Antonín Venuto, 

katolický kněz a malíř. Působil v Kroměříži, Jimramově a od roku 1785 
byl sídelním kanovníkem katedrální kapituly u Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Je autorem 400 akvarelových vedut českých a  lužickým měst, 
hradů a památek. Roku 1810 vytvořil vambereckou vedutu, nejstarší zná-
mé zobrazení města. 270. výročí narození († 01.04.1833 Hradec Králové)

 V květnu t. r. uply-
nulo 25 let od  úmrtí 
rodičů p.  Karla Bar-

toše a paní Ludmily 

Bartošové.

Stále vzpomínají 

dcera a syn 

s rodinami

Stalo se aneb bejvávalo

Před 675 lety
První písemná zmínka o našem městě pochází z 12. května 1341. Teh-
dy český král Jan Lucemburský vrátil potomkům loupeživého rytíře 
Mikuláše z Potštejna většinu majetku, včetně hrádku Waldenberg.

Před 230 lety
Císař Josef II. potvrdil privilegiem daným ve  Vídni 18. května 1786 
vambereckým měšťanům s drobnými změnami městské výsady. 

Před 210 lety
Doudlebská a  kostelecká židovská obec koupila 27. května 1806 
od  Ignáce Suchánka pozemek pro rozšíření židovského hřbitova 
ve Vamberku.

Před 165 lety
Prvního května 1851 byl v našem městě zřízen poštovní úřad.

Před 95 lety
Místní sociálně demokratická Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) byla 
v květnu 1921 vyloučena ze Svazu DTJ a vstoupila do komunistické 
Federace DTJ (zanikla roku 1938).

Před 85 lety
V  místním biografu byl 19. května 1931 poprvé promítán zvukový 
fi lm (Zapadlí vlastenci).

Před 80 lety
Z popudu průmyslníka Ladislava Bednáře ml. byl 21. května 1936 za-
ložen „Klub fi latelistický pro Vamberk a okolí“. Prvním předsedou se 
stal továrník Zdeněk Zeman.

Před 70 lety
V Rychnově n.K. bylo 11. května 1946 založeno Východočeské druž-
stvo pro krajky a výšivky (pozdější VKV) se sídlem ve Vamberku.

Před 65 lety
Prvního května 1951 byla založena Družina mládeže.

Před 55 lety
Prvního května 1961 bylo v čp.84 na Husově náměstí znovuotevřeno 
městské muzeum. Sestávalo ze tří expozic - historické síně, dělnických 
tradic a vamberecké krajky.

Před 40 lety
Novým předsedou Městského národního výboru byl 21. května 1976 
ustanoven Josef Řehák.

Před 30 lety
Ve dnech 23. a 24. května 1986 proběhly poslední volby do všech stup-
ňů národních výborů. V našem městě se z 3 723 voličů nedostavilo k ur-
nám pouze 7 občanů! Zvoleno bylo 60 poslanců Městského národního 
výboru v čele se staronovým předsedou Jaroslavem Vyčítalem.

Před 25 lety
V květnu 1991 byla otevřena nová hasičská zbrojnice v Jůnově ulici.

Před 15 lety
Po tříměsíční stavební činnosti byla 30. května 2001 dokončena oprava zdi 
ve Voříškově ulici, která byla neprůchodná od zřícení tarasu v roce 1994.

 Dne 30. dubna 2016 uplynuly již dva roky ode dne, 
kdy nás bez rozloučení navždy opustil pan Ing. JOSEF 

KRSEK z Vamberka.

Dva roky plné vzpomínek, ticha a smutku. Kdo jste ho 
znal, vzpomeňte na Jožina. 

Stále nemohou zapomenout manželka 

a děti s rodinami.

 Dne 25.5.2016 tomu bude 14 smutných let co nás 
na vždy opustil náš milovaný bratr, manžel, tatínek, dě-
deček pan VÁCLAV MALÝ z Vamberka. 

Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

 Dne 26. 5. 2016 tomu bude jed smutný rok, co nás 
na  vždy opustil, ale zůstane navždy v  našich srdcích, 
náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček pan JIŘÍ 

MARKL z Vamberka.

Stále vzpomínají dcera Michaela s rodinou, 

zarmoucená rodina.

 Dne 26. 5. 2016  uplyne smutný rok od úmrtí mého 
dlouholetého druha pana Jiřího Markla.

Za vzpomínku děkuje Anna s rodinou

Obsluha linek/obráběcích strojů
Dělnice/dělník montáže a balení 
Provozní elektrikář/elektromechanik
Konstruktér/technolog
Nákupčí/řízení projektů
Technik kontroly kvality

Bližší informace o výše 

uvedených pozicích 

najdete na www.pewag.cz 

sekce Práce a kariéra, 

nebo Vám je podá personální 

oddělení společnosti 

tel. 494 549 132/985.

Společnost pewag 
a pewag Snow Chains 
hledá kolegyně a kolegy 

do Vamberka na pozice:

Nabízíme:

 Zajímavou práci a nadstandardní 
    ohodnocení ve stabilní společnosti

 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené, příspěvek 

    penzijního připojištění, pojištění 
    odpovědnosti, stravenky, fl exipassy...
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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. 

pořádají dne 25. května 2016 
v 17:00 hodin
Přednášku na téma

Nemoci prsou 
a mamo vyšetření 
- co je třeba vědět a dělat
Informace a dezinformace v cestě za zdravím

Místo konání: Malý sál Pelclova divadla,  
Panská 79, Rychnov nad Kněžnou

Účastníci přednášky obdrží dárek
„Vyšetření stavu svých cév“

Vstupné dobrovolné

Veřejná sbírka Ligy 
proti rakovině
Stalo se už tradicí, že knihovnice v  den vyhlášení veřejné sbírky Ligy 
proti rakovině, v tzv. Český den proti rakovině (Květinový den), letos 11. 
května, nabízejí v  dopoledních hodinách kytičku měsíčku lékařského. 
V  letošním 20. ročníku této akce je u  kytičky růžová stužka a  vybraný 
fi nanční obnos půjde na prevenci a výzkum rakoviny prsu. 
Toto onemocnění je nejčastější u žen, ale asi málokdo ví, že se vyskytuje 
také rakovina prsu u mužů. Rozvinutí této nemoci je možné předejít sa-
movyšetřením, ale hlavně preventivními prohlídkami. 
V České republice mají ženy nad 45 let věku nárok na mamografi cké vy-
šetření hrazené zdravotní pojišťovnou každé dva roky. K vyšetření ženu 
odesílá její praktický – obvodní lékař nebo gynekolog. Ošetřující lékař 
doporučí nejbližší příslušné mamologické pracoviště.
Výzkum a léčba, jak u žen, tak i u mužů, zaznamenávají úspěchy, které 
dávají velkou šanci na vyléčení nebo další řadu let života. Přesto nezapo-
mínejte na to, že „tiká v každé rodině“.                                                         M.P.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79
TEL: 494 534 896  Mobil: 603 496 644

cck.rychnov@seznam.cz

Základní kurz 
první pomoci  

17. května 2016 od 8:30
Školící místnost OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, 

Panská 79, Národní dům

cena: 450,- Kč
Kurz je v rozsahu 4 vyučovacích hodin

teoretická část (s využitím powerpoint prezentace)
 správné a rychlé zhodnocení situace
 – jednoduché zásady první pomoci

 bezpečnost a postup při volání záchranné služby 
 základy první pomoci v případech bezprostředního ohrožení 

života (tepenné krvácení, šokové stavy, bezvědomí, náhlá 
zástava oběhu, dušení, atd.) 

 cizí těleso v dýchacích cestách
 křečové stavy – epileptický záchvat, febrilní křeče

 úrazové a neúrazové stavy

praktická část
 nácvik kardiopulmonální resuscitace 

na resuscitačních modelech

Během kurzu se teorie prolíná s praktickými ukázkami a ná-
sledným procvičováním nabytých zkušeností při modelových 

situacích za použití náležitých pomůcek. Cílem kurzu není 
předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit Vás jedno-

duše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým se 
budete schopni orientovat v reálné situaci.

Tento kurz je určen i pro zaměstnance fi rem,  kteří tím 
splní povinnost vyplývající ze zákoníku práce 

(§ 102 a 103).

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu!
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Sháním chatu nebo chalupu, 
možno i samota s možností celoročního užívání, klidně před rekonstrukcí. 

Tel: 603 202 143

SOLNÁ 
JESKYNĚ

Husovo náměstí 82, Vamberk

nabízí:
- relaxaci v solné 

jeskyni
- manikúru
- pedikúru
- modeláž

a během měsíce května 
pro Vás připravuje 

rozšíření služeb:

- kosmetické služby
- rašelinové zábaly
- skořicové zábaly 

a další
Informace na tel. čísle 

702 602 473
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Závěrečnými utkáními koncem března ukončili stolní tenisté Baníku 
Vamberk soutěžní sezónu 2015/16. Tato utkání nejlépe zvládnuli hráči 
A mužstva, kteří pokračovali ve skvělých výkonech z posledního období. 
Celou sezónu odehrálo mužstvo v osvědčené sestavě: Jan Jakubec, Mar-
tin Vrkoslav, Milan Valášek, Michal Macháček a Jan Podolka. V konečné 
tabulce se umístilo na velmi pěkném 3. místě, čímž vyrovnalo historicky 
nejlepší umístění ze sezóny 2012/13. Ostatním mužstvům oddílu zá-
věrečná utkání nevyšla. V  konečných tabulkách se ve  svých soutěžích 
umístila tato mužstva shodně na 9. místě.

Výsledky závěrečných utkání:

TJ Baník Vamberk A - DTJ-Slavia Hradec Králové E 10:6                                                                                
TJ Baník Vamberk A - Sokol PP Hradec Králové 2 E              9:9                                                                                
TJ Baník Vamberk B - TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou A     2:10                                                                              
TJ Sokol Hroška - TJ Baník Vamberk C                                   11:7                                                                                
Sportovní klub Záměl A - TJ Baník Vamberk D                     16:2

Konečné tabulky:

Krajská soutěž 1. třídy 2015/16

1. Sokol Nemyčeves 22 17 2 3 0 203:118 58
2. TJ Dvůr Králové n.L. B 22 11 6 5 0 198:158 50
3. TJ Baník Vamberk A 22 9 6 7 0 183:165 46
4. Sokol Valdice 22 9 6 7 0 183:173 46
5. DTJ -Slavia Hradec Králové E 22 10 3 9 0 178:160 45
6. SK Janské Lázně 22 10 2 10 0 171:172 44
7. TJ Trutnov - Poříčí A 22 7 6 9 0 164:182 42
8. Sokol Libchyně 22 5 9 8 0 162:184 41
9. Sokol PP Hradec Králové 2 E 22 7 5 10 0 164:184 41
10. Sokol Železnice 22 8 4 8 2 161:168 40
11. Sparta Úpice 22 6 3 13 0 158:185 37
12. TTC KB Vrchlabí B 22 6 2 14 0 122:198 36

Regionální přebor 1. třídy  2015/16

1. TTC Lhoty u Potštejna B 22 17 3 2 0 211:121 59
2. TTC Kostelec nad Orlicí D 22 17 1 4 0 201:124 57
3. TJ Sokol Rychnov n. Kn. A 22 14 1 7 0 182:136 51
4. TJ Sokol Rychnov n. Kn. B 22 12 2 8 0 190:150 48
5. TJ Start Olešnice v Orl. h. A 22 12 2 8 0 186:144 48
6. TJ Peklo nad Zdobnicí A 22 12 1 9 0 174:163 47
7. TJ Sokol Častolovice B 22 11 1 10 0 171:166 45
8. Sportovní klub Solnice A 22 9 2 11 0 167:176 42
9. TJ Baník Vamberk B 22 8 3 11 0 152:172 41
10. SK Vršovan Voděrady A 22 7 1 14 0 152:182 37
11. TJ Velešov Doudleby n. Orl. A 22 4 0 18 0 101:205 30
12. SK Týniště nad Orlicí A 22 0 1 21 0 71:219 23

Regionální přebor 2. třídy  2015/16

1. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice A 22 16 3 3 0 243:153 57
2. TTC Lhoty u Potštejna C 22 16 1 5 0 243:153 55
3. Sportovní klub Kounov 22 15 1 6 0 242:154 53
4. TJ Sokol Častolovice C 22 13 0 9 0 227:169 48
5. TJ Prorubky 22 11 2 9 0 218:178 46

6. TJ Sokol Hroška 22 11 2 9 0 199:197 46
7. TTC Kostelec nad Orlicí E 22 10 2 10 0 206:190 44
8. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou C 22 8 3 11 0 199:197 41
9. TJ Baník Vamberk C 22 9 0 13 0 179:217 40
10. TJ Peklo nad Zdobnicí B 22 8 1 13 0 191:205 39
11. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí A 22 6 3 13 0 171:225 37
12. Sportovní klub Týniště nad Orlicí B 22 0 0 22 0 58:338 22

Regionální přebor 3. třídy B  2015/16

1. TJ Sokol České Meziříčí „B“ 18 17 1 0 0 253:71 53
2. 1. FC Rokytnice v Orl. horách „A“ 18 16 1 1 0 249:75 51
3. Sportovní klub Záměl „A“ 18 13 0 5 0 219:105 44
4. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „B“ 18 12 1 5 0 200:122 43
5. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „E“ 18 8 1 9 0 159:165 35
6. TTC Hasiči Vrbice 18 6 3 9 0 142:182 33
7. SK Vršovan Voděrady „B“ 18 5 1 12 0 120:202 29
8. TJ Start Olešnice v Orl. horách „C“ 18 5 0 13 0 130:194 28
9. TJ Baník Vamberk „D“ 18 4 0 14 0 106:218 26
10. Sportovní klub Solnice „C“ 18 0 0 18 0 40:284 18

Jan Podolka, předseda oddílu ST

Z  naší tělocvičné jednoty se zá-
vodu zúčastnilo 5 hlídek. Velice 
dobře si vedla hlídka dorostu, kte-
rá ve  složení Pavla Potužníková, 
Simona Hájková a Nikola Kotyzová 
obsadila 2. místo. V kategorii star-
šího žactva obsadila hlídka ve slo-
žení Jakub Stránský, Jakub Dodek 
a Kateřina Holečková 5. místo
V  kategorii mladšího žactva jsme 
měli 3 hlídky. 1. místo obsadila 
hlídka ve složení Martin Kotlář, Da-

libor Šembera a  Antonín Skokan. 
4. místo obsadila hlídka ve složení 
Johana Bártová, Veronika Mane-
tová a  Julie Dvořáková. Neztratilo 
se ani naše nejmladší družstvo, 
ve  složení Lucie Kotlářová, Aneta 
Dodková  a Tereza Ročková, které 
jelo sbírat zkušenosti.
Všem děkujeme za vzornou repre-
zentaci. 

Věra Vídeňská

TJ Sokol Vamberk

Zálesácký závod zdatnosti

Zálesácký závod zdatnosti je jedním ze základních závodů sokol-

ského odboru všestrannosti. Koná se v  přírodním prostředí, kdy 

tříčlenná družstva plní úkoly týkající se tělesné zdatnosti, tábornic-

kých dovedností a všeobecných znalostí. Běží se na čas a za nespl-

něný úkol se přičítají trestné minuty.

Stolní tenisté dohráli sezónu 2015/16



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

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

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

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

K A M E N I C T V Í  R A Š K A

Touto akcí, která se konala v malém sálu Městského klubu Sokolovna 
ve Vamberku dne 25. dubna 2016, byl zahájen program oslav i v našem 
městě. Mimo jiné byla představena putovní výstava 10 inspirací Karla IV., 
která je ve Vamberku na první zastávce ve východních Čechách. Zlatým 
hřebem pro přítomné, kterých byl plný sál, byla návštěva panovnického 
páru, při které král Karel IV. poutavě povyprávěl o svém životě. Karla IV. 
přesvědčivě ztvárnil pan Dušan Štark, královnou Annou Svídnickou mu 
byla paní Iveta Tunová. Poděkování za organizaci akce patří panu Vladi-
míru Sodomkovi z Vamberka i dalším zúčastněným.   

Slavnostní zahájení kulturního programu 
k oslavám 700 let od narození Karla IV.

Foto: Radoslav Vídeňský, Stanislav Holoubek




