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IX. Krajkářské slavnosti
První červencový víkend se konala tradiční významná kulturní akce. Při-
praven byl bohatý program. Atraktivní módní přehlídky na pódiu Měst-
ského klubu Sokolovna zrealizovaly v pátek, v sobotu a v neděli Krajkář-
ská škola Vamberk a ateliér ZUJI mode. K vidění byly autorské letní kolekce, 
malované kabelky, šperky ruční výroby, malba na hedvábí a společenské 
šaty s ručně paličkovanými doplňky vznikající v Krajkářské škole. První den 
slavností byl zakončen v zahradě Muzea krajky módní přehlídkou „Krajka 
a  oděv“  zorganizovanou modelingovou agenturou Vlasty Frejvaldové. 
Předvedena byla kolekce modelů Ivy Proškové, která letos slaví životní 
jubileum. Její celoživotní tvorbu můžete vidět na výstavě „Život s krajkou“ 
v Muzeu krajky, která potrvá do 30. 09. 2016. Kladné reakce jsme zazna-
menali i  na „Velké módní show“ konané v  sobotu v  areálu Vamberecké 
krajky CZ s.r.o.
Tematické výstavy bylo možné navštívit v prostorách Městského klubu So-
kolovna, v Krajkářské škole, v Muzeu krajky, v prostorách radnice a knihov-
ny a v areálu Vamberecké krajky CZ s.r.o.  Velký obdiv získala výstava části 
unikátního souboru pletených pokrývek, kterou věnovala Muzeu krajky 
p. Hana Malá z Duchcova.
Na letošní ročník se opět sjeli vystavovatelé z celé České republiky, kteří 
do Vamberka přijeli ukázat krajkářské umění a nabídnout nezbytné potře-
by pro výrobu ručně paličkované krajky. Slavnosti přinesli spoustu neza-
pomenutelných zážitků návštěvníkům i samotným vystavovatelům.
Závěrem jmenuji partnery, díky kterým se mohly slavnosti i letos uskuteč-
nit: Královéhradecký kraj, město Vamberk, Městský klub Sokolovna, Mu-
zeum krajky Vamberk a Muzeum Orlických hor, Krajkářská škola Vamberk, 
Knihovna Vamberk, Vamberecká krajka CZ s.r.o., Sodexo, Vambekon, s.r.o.
Všem partnerům děkujeme!                                                Zdeňka Freivaldová 

Foto: Zdeněk Stehno
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 41. 

zasedání dne 18. května 2016 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 40. 
2)  Rada města projednala žádosti 

o prodej pozemků a: 
 a) schválila zveřejnění záměru pro-

deje parcely č. St. 920, výměra 152 
m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, jejíž součástí je stavba čp. 
13, objekt k  bydlení a  pozemkové 
parcely č. 2347, výměra 419 m2, za-
hrada, v k. ú. Vamberk,

 b) postoupila zastupitelstvu k  po-
souzení zveřejnění záměru prodeje 
pozemkové parcely č. 1820, o výmě-
ře 1232 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní ko-
munikace, v k. ú. Vamberk.

3) Projednala žádost o příspěvek na vy-
dání CD se skladbami J. V. H. Voříška 
a rozhodla žádosti nevyhovět.  

4)  Projednala žádost Centra České 
historie o  příspěvek na  vydání kni-
hy ANTHROPOID – pravdivý příběh 
a rozhodla žádosti nevyhovět.

5)  Vzala na  vědomí výroční zprávu 
o  činnosti a  hospodaření PS Vam-
berk za rok 2015.

6)  Projednala a schválila zápis z jedná-
ní dopravní komise č. 5, mimo bod 
č. 1, který prozatím nebude realizo-
ván.

7)  Schválila použití znaku města 
na  akci Pohádkový les pořádanou 
Junákem 29.05.2016.

8)  Projednala žádost spol. OD5K10 
o  příspěvek na  letní tábor dětí ze 
sociálně slabých rodin z  Vamberka 
a rozhodla přispět částkou 2.000 Kč 
na účastníka.

9)  Schválila smlouvu o  realizaci pře-
ložky distribučního zařízení urče-
ného k  dodávce elektrické energie 
na stavbu: “Vamberk, Lidická, 1814, 
MĚSTO-přel. kNN, NN“ a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

10)  Projednala a  schválila úpravu do-
pravního značení u  č. p.  870-873 
v  sídlišti Struha dle  předloženého 
návrhu.      

11)  Projednala a  schválila Smlouvu 
o  dílo na  akci Projekt altánu a  za-
hrady městské knihovny a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

12) Schválila na  základě žádosti umís-
tění sídla spolku Oddíl orientačního 
běhu Vamberk, z. s.,  na adrese Huso-
vo náměstí 1, Vamberk. 

13)  Konstatovala, že město Vamberk 
nemá připomínky k  Oznámení 
o  hodnocení vlivů na  životní pro-
středí dle přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb., záměr „AREÁL PEWAG 
VAMBERK“.

14) Schválila rozšíření zakázky realizo-
vané společností SK-EKO SYSTEMS, 
s.r.o. na  opravu bufetu na  koupa-
lišti dodatkem smlouvy za  cenu 
963.276 Kč včetně DPH a  schválila 
smlouvu na  nákup zařízení do  bu-
fetu s  fi rmou Gastro komplet Ústí 
nad Orlicí za cenu 387.793 Kč včetně 
DPH a  pověřila starostu podpisem 
dodatku a smlouvy.

15)  Schválila ve  své kompetenci roz-
počtová opatření č. 07 pro rok 2016 
podle předloženého návrhu.

Rada města Vamberk se na svém 42. 

zasedání dne 30. května 2016 usnesla:

1)  Schválila Dodatek č. 1 ke  smlouvě 
č. 14196843 o  poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v  rámci operačního pro-
gramu Životní prostředí - v  bodu 
3 uvedená výše dotace se mění 
na  133  916,05 Kč a  výše dotace ze 
státního rozpočtu se mění na částku 
maximálně 2 276 572,85 Kč. RM sou-
časně pověřila starostu podpisem 
dodatku. 

Rada města Vamberk se na svém 43. 

zasedání dne 1. června 2016 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 41. 
2)  Vzala na  vědomí informaci předse-

dy podvýboru pro heraldiku a vexi-
lologii o  schválení symbolů města 
a rozhodla u společnosti Velebný & 
Fam, Ústí nad Orlicí objednat výrobu 
symbolů města – slavnostní vyšíva-
né vlajky, tištěných vlajek, nástěn-
ného vyšívaného znaku a  vlaječek 
na stůl.

3)  Projednala doručené žádosti o dota-
ci z programu Jednorázové aktivity 
v  oblasti sportu a  volnočasových 
aktivit a rozhodla poskytnout:

 a) orientačnímu běžci Danielu 
Vandasovi  20.000 Kč na  materiální 
zabezpečení (sportovní obuv, oble-
čení a sportovní soustředění),

 b) organizaci Junák – český skaut, 
středisko Vamberk, z. s. 6.000 Kč 
na akci Pohádkový les,

 c) TJ Baníku Vamberk, z. s. 10.000 Kč 
na akci Dětský sportovní den,

 d) TJ Sokol Vamberk 4.400 Kč na akci 
Sportovní odpoledne mládeže v la-
novém centru.

 Současně pověřila starostu podpi-
sem veřejnoprávních smluv.

4)  Schválila účetní závěrky za rok 2015:
 a) příspěvkové organizace Mateřská 

škola Vamberk, Tyršova 280, Vam-
berk,

 b) příspěvkové organizace Základní 
škola Vamberk, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Komenského 95, Vam-
berk,

 c) příspěvkové organizace Správa 
sportovních zařízení Vamberk,

 d) společnosti VAMBEKON, s. r. o. 
a souhlasila s pokrytím ztráty ve výši 
182  755,46 Kč z  rezervního fondu 
společnosti. 

5)  Schválila rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za rok 2015:

 a) příspěvkové organizace Mateřská 
škola Vamberk, Tyršova 280, Vam-
berk ve výši 285 655,10 Kč, a to pře-
vod 96 % do rezervního fondu a 4 % 
do fondu odměn,

 b) příspěvkové organizace Základní 
škola Vamberk, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Komenského 95, Vamberk 
ve  výši 206  635,57 Kč, a  to převod 
96 % do  rezervního fondu a  4 % 
do fondu odměn,

 c) příspěvkové organizace Sprá-
va sportovních zařízení Vamberk 
ve výši 50 747,14 Kč,     a to převod 
do rezervního fondu.  

6)  Schválila zrušení dohody o  ukon-
čení nájemního poměru na  pro-

nájem bytu č. 3 v  domě č. p.  131 
v Janáčkově ulici ke dni 30.04.2016 
s  nájemcem panem Petrem Páv-
kem a  dále schválila pokračování 
nájemního poměru na dobu určitou 
do 31.12.2016. 

7)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu jedné místnosti v budově č. 
p. 260, Tyršova ulice, Vamberk, pod-
lahová plocha 27,6 m2.

8) Schválila uzavření smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IV-12-
2014396/VB/1, Vamberk, Jugosláv-
ská, 1110/7, Cvrčková-kNN a pověři-
la starostu podpisem.

9)  Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 
4.000 Kč SDH Merklovice na Dětský 
den konaný 04.06.2016 na  hřišti 
v Merklovicích.

10)  Vzala na  vědomí zprávu o  Zápisu 
dětí do MŠ.

11)  Vzala na  vědomí zprávu o  Aukci 
na  dodavatele elektrické energie 
pro město Vamberk na  rok 2017 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy s vítěznou společností ČEZ 
prodej, Duhová, Praha. 

12)  Rozhodla o  sjednocení čísla po-
pisného pro objekt MŠ Vamberk, 
pracoviště Jugoslávská a DDM Vam-
berk, a  to na  č. p.  mateřské školy, 
tedy Jugoslávská 751. 

13)  Vzala na vědomí záměr společnosti 
Městský Podorlický pivovar s. r. o. 
na vedení Podorlické pivní cyklotra-
sy katastrem města Vamberk a uloži-
la řediteli VAMBEKON, s. r. o. poskyt-
nout součinnost při vyznačení trasy 
v terénu.

Rada města Vamberk se na svém 44. 

zasedání dne 15. června 2016 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 42 
a 43. 

2)  Vzala na  vědomí Oznámení spo-
lečného jednání o  návrhu změny 
č. 1 územního plánu Rychnova 
nad Kněžnou a  Vyhodnocení vlivů 
návrhu změny č. 1 ÚP Rychnova n. 
Kněž. na  udržitelný rozvoj území, 
konaného 29.06.2016 od 09:00 hod. 
na MěÚ v Rychnově nad Kněž.

3)  V  působnosti valné hromady spo-
lečnosti Vamberecká voda s. r. o. vza-
la na vědomí informaci ředitele spo-
lečnosti o jednání se SFŽP ohledně 
dostavby kanalizačního sběrače 
v Merklovicích.

4)  Projednala a schválila nabídku GHC 
regio s. r. o., Olomouc na  přípravu 
projektu pro dotace z  programu 
IROP pro Mateřskou školu Vamberk, 
pracoviště Jugoslávská a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

5)  Projednala žádost ANO 2011 o uza-
vření dohody o  dočasném užívání 
veřejného prostranství – parkoviště 
nad náměstím – dne 03.10.2016 
od 14:00 do 23:00 hod. na akci Kine-
matograf bratří Čadíků – předvoleb-
ní kampaň a z důvodu, že se jedná o  
parkoviště v centru města, rozhodla 
jej pro tyto účely nevyžívat. V přípa-
dě zájmu je možno pro tyto akce 
použít část Husova náměstí.  

6)  Projednala žádost paní Heleny Vi-
zváriové, o přepsání nájemní smlou-
vy k bytu Jánova 586 na žadatelku 
a rozhodla žádosti vyhovět. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na  dobou 
určitou do 31.12.2016.   

7)  Schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě pro pod-
zemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě pod označením 
„11010-051623CG4C_RYCH_RKY-
VA_OK“, umístěné na pozemku p. č. 
1779/1, 1779/6 a 1784/1 v k. ú. Vam-
berk, v  rozsahu vymezeném GP č. 
1304-101/2015 ze dne 07.04.2016.

8)  Schválila na  základě zhodnocení 
výsledků za první pololetí 2016 od-
měnu ředitelce MŠ a řediteli ZŠ dle 
přílohy.

9)  Schválila ve  své kompetenci roz-
počtové opatření č. 09/2016 podle 
předloženého návrhu.

10)  Projednala zápis z jednání sportovní 
komise ze dne 09.06.2016 a jmeno-
vala pracovní skupinu pro úpravu 
zásad pro poskytování dotací ve slo-
žení Rudolf Futter, Mgr.  Jan Rejzl, 
Ing.  Aleš Fišer, Bc.  Martin Vídeňský, 
Mgr.  Martin Vrkoslav, Ing.  Martina 
Jusková.

11) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 
4.000 Kč SDH Peklo na  Dětský den 
konaný 11.06.2016 na hřišti v Pekle.

12)  Schválila zvýšení stočného ve  II. 
pololetí 2016 na  částku 39,50 Kč 
bez DPH na základě výtky Státního 
fondu životního prostředí k  nedo-
držení fi nanční analýzy s projektem 
„Dostavba kanalizačního systému 
Vamberk - Merklovice“.

13)  Vzala na vědomí informaci starosty 
města o výsledcích výběrového říze-
ní na tajemníka MěÚ. 

Rada města Vamberk se na svém 45. 

zasedání dne 29. června 2016 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 44. 
2)  Vzala na vědomí Oznámení společ-

ného jednání o návrhu Změny č. 1 
územního plánu Doudleby nad Or-
licí, konaného 20.07.2016 od  15:00 
na Úřadu městyse Doudleby n. Orl.

3)  Schválila změnu č. 4 Mandátní 
smlouvy č. 005/2011/Vsro ze dne 
01.04.2011 mezi městem Vamberk 
a  VAMBEKONEM, s. r. o. a  pověřila 
starostu města podpisem změny.

4)  Schválila Organizační opatření k za-
bezpečení plnění usnesení zastupi-
telstva města Vamberk č. 12 ze dne 
08.06.2016.

5)  Projednala návrh změn železničního 
jízdního řádu 2016/2017 Králové-
hradeckého kraje a konstatovala, že 
k  němu nebude uplatňovat žádné 
připomínky.  

6)  Projednala žádost pana Bohuslava 
Vyskočila o  provedení místního še-
tření na  poškozování jeho majetku 
zaplavováním vodou po  úpravách 
vedlejší parcely pro potřeby sběrné-
ho dvora a rozhodla provést šetření 
na místě samém za účasti žadatele, 
zástupce SÚŘ, stavebního technika, 
vedoucího technických služeb, zá-
stupce VAMBEKONU, s. r. o. a  pana 
Bačiny.
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7)  Projednala žádost o  poskytnutí 

dotace z  programu Jednorázové 
aktivity v  oblasti sportu a  volnoča-
sových aktivit pro fotbalový oddíl TJ 
Baník Vamberk na dresy a vybavení 
pro dorost, žáky a  přípravku a  roz-
hodla poskytnout částku 11.000 Kč 
výhradně na  dresy a  vybavení pro 
žáky a  pověřila starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.   

8)  Schválila na  základě návrhu tajem-
níka organizační změnu MěÚ Vam-
berk – pozice referent životního pro-
středí se s  účinností od  01.07.2016 
začleňuje do útvaru tajemníka.

9)  Schválila ve  své kompetenci roz-
počtové opatření č. 10/2016 podle 
předloženého návrhu.

10) Rozhodla o  prodloužení nájem-
ních  poměrů k  bytům v  majet-
ku města o  další tři měsíce, tedy 
do 30.09.2016.

11)  Vzala na  vědomí souhlasné vyjád-
ření vedoucí odboru SÚŘ Vamberk 
k  sjednocení čísla popisného v  Ju-
goslávské ulici na č. p. 751 s tím, že 
č. p. 607 bude zrušeno.

12)  Projednala a  schválila cenovou na-
bídku na  vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povo-
lení – „Vamberk – Stavební úpravy 
kotelny Jiráskova ulice“ a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

13) Projednala žádost pana Petra Pavla 
o  vybudování chodníku v  Jůnově 
ulici č. p. 226 – odstranění problémů 
se zaplavováním stékající dešťovou 
vodou – a rozhodla provést šetření 
na místě samém za účasti žadatele, 
zástupce SÚŘ, stavebního technika, 
vedoucího technických služeb, zá-
stupce VAMBEKONU, s. r. o. a  pana 
Bačiny.

14) Vzala na  vědomí žádost paní Vlas-
ty Pokorné, xxxxxxxxxxx, Vamberk 
o  přidělení bytu v  DPS – Sociální 
služby města Rychnov nad Kněž-
nou, o.p.s. a  souhlasí s  postupem 
uvedeným v  bodu č. 3 žádosti 
o  přidělení bytu pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k  trvalému pobytu 
v Rychnově nad Kněžnou.

15) Souhlasila s  přijetím účelově urče-
ného fi nančního daru pro Základní 

školu Vamberk, příspěvkovou orga-
nizaci, ve výši  50 000,-- Kč od spo-
lečnosti ŠKODA AUTO a. s., Mladá 
Boleslav, dar bude použit na  vyba-
vení dílen.

16)  Schválila změnu Smlouvy o výpůjč-
ce ze dne 01.07.2005, uzavřené mezi 
městem Vamberk a  příspěvkovou 
organizací Správa sportovních zaří-
zení, spočívající ve  vyjmutí budovy 
bufetu na  koupališti ve  Vamberku 
z  výpůjčky podle této smlouvy 
na  dobu určitou od  01.07.2016 
do 30.09.2016.

17) Schválila seznam záměrů ZŠ Vam-
berk, které by mohly být realizovány 
s  podporou dotačních prostředků 
z  Evropské unie v  období 2016-
2020. 

18)  Vzala na  vědomí Oznámení pro-
jednání návrhu zadání Změny                                                                              
č. 2 územního plánu obce Záchlumí.

19) Projednala a  schválila Smlouvu 
o právu k provedení stavby na akci 
„Doplnění technologie a  intenzifi -
kace ČOV Vamberk“ mezi Městem 
Vamberk a  Vambereckou vodou,             

s. r. o. a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Rada města Vamberk se na  svém            

46. zasedání dne 1. července 2016 

usnesla:

1)  V  působnosti valné hromady spo-
lečnosti VAMBEKON, s. r. o. souhlasí 
s  rekonstrukcí kotelny v  budově 
městského úřadu a pověřuje ředitele 
VAMBEKONU, s. r. o. podpisem smlou-
vy se společností EVČ s. r. o. Pardubice 
za cenu 1.207.088 Kč bez DPH.

Rada města Vamberk se na  svém 

47. zasedání dne 11. července 2016 

usnesla:

1)  Projednala protokol o otevírání obá-
lek a  hodnocení nabídek na  akci: 
„Městský klub Sokolovna – stavební 
úpravy sociálního zařízení“ a  roz-
hodla výběrové řízení zrušit a  reali-
zaci akce odložit. 

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 12. veřejném zasedání dne  

8. června 2016 usneslo:

1)  Schvaluje zápis z Finančního výbo-
ru č. 9.

2)  Schvaluje změny rozpočtu č. 8 pro 
rok 2016 včetně převodu peněžních 
prostředků z Fondu rezerv a rozvoje 
ve  výši 400.000 Kč na  běžný účet 
města za účelem nákupu pozemko-
vých parcel č. 528/3 a 528/1 v k. ú. 
Vamberk.

3)  Schvaluje zápis z Kontrolního výbo-
ru č. 2.

4)  Schvaluje celoroční hospodaření 
města Vamberk a  závěrečný účet 
města Vamberk za rok 2015 včetně 
zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření města za  rok 2015 
s výsledkem bez závad.

5)  Zastupitelstvo města projednalo 
návrh účetní závěrky za  rok 2015 
a na základě předložených dokladů 
nevznáší požadavky:

 a) na doplňující informace a předlo-
žení účetních záznamů ke schvalo-
vání účetní závěrky,

 b) na  opravy nesprávnosti, které 
jsou v rozporu s věrným a poctivým 
obrazem účetní závěrky.

 Schvaluje, v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, účet-
ní závěrku města Vamberk sestave-
nou k 31.12.2015.

6)  Zastupitelstvo města projednalo 
tyto převody nemovitostí:

 a) Neschvaluje prodej části stavební 
parcely č. St. 920, výměra cca 115 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, stavby čp. 13, objekt k by-
dlení, jež je součástí stavební par-
cely č. St. 920 a pozemkové parcely                                                     
č. 2347, výměra 419 m2, zahrada, 
v k. ú. Vamberk.

 b) Schvaluje prodej spoluvlastnic-
kého podílu o  velikosti ideální ½ 
z pozemkové parcely č. 857/4, druh 
pozemku zahrada, výměra 7 m2, v k. 
ú. Vamberk, manželům Šimečko-

vým za cenu podle Kritérií 91 Kč/m2.
 c) Schvaluje prodej trafostanice 

na  stavební parcele č. St. 1772 
včetně technologie a  kabelové-
ho vedení a  stavební parcely č. St. 
1772, druh pozemku zastavěná 
plocha a  nádvoří, výměra 96 m2, 
vše v k. ú. Vamberk, fi rmě ČEZ Dis-
tribuce za  cenu podle znaleckých 
posudků 317.780 Kč technologie 
a  448.900 Kč budova a  parcela 
a  dále budou součástí kupní ceny 
náklady na zápis trafostanice do ka-
tastru a na znalecký posudek o ceně 
budovy a pozemku 10.500 Kč. 

 d) Schvaluje prodej nové pozem-
kové parcely č. 786/3, zahrada, 
výměra 2 m2, v katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí, manželům 
Sedláčkovým, za cenu podle Krité-
rií 91 Kč/m2, parcela oddělena GP                                  
č. 366-72/2015.

 e) Neschvaluje prodej části pozem-
kové parcely č. 1105/1, druh po-
zemku ostatní plocha, v k. ú. Vam-
berk, o výměře cca 250 m2. 

 f ) Schvaluje směnu nových pozem-
kových parcel č. 192/12, ostatní 
plocha, 13 m2, vlastníci manželé 
Valachovi, za  parcelu č. 786/2, 
zahrada, 16 m2, vlastník město 
Vamberk a  doplatek podle Kritérií                          
91 Kč/m2, parcely odděleny GP č. 
366-72/2015.

 g) Schvaluje koupi pozemkových 
parcel č. 528/3, druh pozemku 
orná půda, výměra 2 m2 a  528/1, 
druh pozemku orná půda, výměra                      
5913 m2, obě v  katastrálním úze-
mí Vamberk, za  cenu 490.000 Kč, 
od manželů Petráškových.

 h) Schvaluje vzdání se předkupní-
ho práva pro pozemkové parcely 
č. 856/1, druh pozemku zahrada, 
výměra 519 m2 a  č. 856/22, druh 
pozemku zahrada, výměra 55 m2,                     
v k. ú. Vamberk.

 i) Schvaluje vzdání se předkupního 
práva pro pozemkovou parcelu              
č. 525/3, druh pozemku trvalý trav-
ní porost, výměra 380 m2 a stavební 

parcelu č. St. 761, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 
349 m2, v k. ú. Vamberk.

 j) Neschvaluje zveřejnění záměru 
prodeje pozemkové parcely č. 1820, 
druh pozemku ostatní plocha, způ-
sob využití ostatní komunikace, vý-
měra 1232 m2, v k. ú. Vamberk. 

 k) Schvaluje smlouvu o  bezúplat-
ném převodu pozemkové parcely  
č. 797, druh pozemku ostatní plo-
cha, v katastrálním území Merklovi-
ce, z majetku České republiky - Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, z  důvodu veřejného 
zájmu.

7)  Schvaluje půjčky z  Fondu rozvoje 
bydlení:

 a) Manželům Ireně a Luboši Pöpper-
lovým na plášťové zateplení domu 
č. p. 317, 200.000 Kč. 

 b) Manželům Heleně a  Karlovi Ko-
vářovým na pořízení tepelného čer-
padla k domu č. p. 581, 150.000 Kč.

8)  Schvaluje Smlouvu o zajištění a po-
skytnutí pečovatelské služby mezi 
městem Vamberk a  obcí Potštejn 
pro občany obce Potštejn dle záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách ve znění pozdějších předpisů.

9) Zastupitelstvo města Vamberk 
schvaluje určeným členem zastu-
pitelstva - tj. „určeným zastupite-
lem“ pro spolupráci na  zpracování 
a projednání zprávy o uplatňování 
územního plánu v  uplynulém ob-
dobí pana Rudolfa Futtera, starostu 
města.

10) Schvaluje doplnění předmětu Změ-
ny č. 2 Územního plánu Vamberk 
podle tohoto znění:

 Zastupitelstvo města Vamberk 
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a  stavebním řádu (sta-
vební zákon), v souladu s § 44 odst. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon), ve  znění pozděj-
ších předpisů,

 a) rozhoduje o  rozšíření předmětu 

pořizované Změny č. 2 ÚP Vamberk.
Ve  změně územního plánu bude 
prověřen následující požadavek 
města:
Plocha Dk-p5 v plochách přestavby 
vymezená pro veřejné parkoviště 
nebo hromadné garáže na  sídlišti 
Jiráskova 
Vypustit specifi ckou podmínku vy-
užití – 1. Bude odstraněna stavba 
zrušené kotelny.
Doplnit do přípustného využití plo-
chy Dk-p5 – „uskladnění posypové-
ho materiálu, kontejnerů a techniky 
technických služeb města“.
Důvodem změny je plánované 
nové využití objektu bývalé kotelny 
pro vybudování zázemí technic-
kých služeb města. 

 b) vypouští ze zadání Změny č. 2 ÚP 
Vamberk.
Požadavek č. 6 - pozemky parc.                 
č. 1649/1 a  1585/2 v  k. ú.Vamberk 
a  Požadavek č. 8 - pozemek parc.          
č. 517/3 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí
Důvodem vypuštění je nezájem 
žadatelů v  pokračování pořizování 
a  požadavky také nejsou ve  veřej-
ném zájmu.

11)  Schvaluje Plán společných zaříze-
ní komplexní pozemkové úpravy 
Peklo nad Zdobnicí zpracovaný 
jménem fi rmy ALINEX s. r. o., IČ 
48114723 Ing. Libuší Pražákovou.

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 13. veřejném zasedání dne  

1. července 2016 usneslo:

1)  Schvaluje:
 a) hospodářskou činnost města 

v oboru hostinská činnost a zřízení 
nového účtu pro hospodářské čin-
nosti u České spořitelny.

 b) převod peněžních prostředků 
ve výši 100.000 Kč z běžného účtu 
města na  účet hospodářské čin-
nosti.

Rudolf Futter

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
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Z činnosti Městské policie 
Městská policie využívá od  února letošního roku nový software, který 
umožňuje elektronicky evidovat a  následně rychle vyhledávat veške-
ré aktivity, které Městská policie řešila. Pro ilustraci uvádím, od  konce 
února do konce června 2016 jsme řešili stovky případů, které zahrnují 
zejména řešení různých přestupků (100x), asistenci policii ČR (17x), do-
ručování písemností (135x), ztráty a  nálezy (40x), odchyt zvířat (20x), 
poradenskou činnost (45x) a mnoho menších aktivit, které není možno 
paušálně kategorizovat. 
Město Vamberk postupně rozšiřuje a  modernizuje stávající kamerový 
systém, který bude od července letošního roku čítat již šest kamer. Nej-
novější digitální kamera monitoruje v HD rozlišení nejfrekventovanější 
část náměstí. I do budoucna má Městská policie, jakožto provozovatel 
městského kamerového systému, přislíbenou fi nanční podporu pro dal-
ší jeho zkvalitňování. 

Mgr. Radek Freivald, velitel Městské policie

Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
 druh práce: výkon povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., 

      o obecní policii
 místo výkonu práce: katastr města – Vamberk, Peklo, Merklovice
 platová třída: 7
 datum nástupu: 01.01.2017

 
Požadavky:

 občan ČR starší 21 let
 středoškolské vzdělání s maturitou
 dobrý zdravotní stav
 řidičský průkaz sk. B

 
Výhodou: 

 umění jednat s lidmi, komunikativnost, fyzická a psychická zdatnost, sa-
mostatnost
 
Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, titul, datum a  místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, prohlášení o souhla-
su s využitím osobních údajů, datum a podpis.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší než 3 měsíce), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
vzdělání a kontakt (e-mail, telefon).
 
Přihlášky doručte v  označené obálce „Výběrové řízení 3/2016 – 

strážník MP“ na podatelnu MěÚ Vamberk nebo zašlete  nejpozději  

do 16.09.2016  do 13.00 hodin na adresu: 

Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 
 
Celé znění textu výběrového řízení naleznete na webových stránkách 
města Vamberk.

Poděkování radě města
Chtěli bychom touto cestou poděkovat RM za poskytnutí fi nančního 

příspěvku. Jednalo se o  zdravotně – bezpečnostní prořez lípy ma-

lolisté,  která se nachází na naší parcele u silnice směr Peklo n. Zd. 

Odborný zásah provedl stromolezec - arborista  p. Petr Čapek  z Vam-

berka, který pracuje na  SÚS Hradec Králové jako stavební technik 

a současně jako specialista pro oblast ošetřování stromořadí, stromů 

a dřevin u silnic I. třídy. Prořez  byl proveden 15.05.2016, následná 

likvidace větví poté 16.05.2016 svépomocí majitele, odvoz větví kon-

tejnerem na úložiště Vambekonu 17.05.2016. 

Lípa před ošetřením a po ošetření 15.5.2016

Zveme Vás na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva měs-
ta Vamberka, které se koná dne 7. září v 18 hodin ve vel-
kém sále Městského klubu Sokolovna

MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kněžnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 534 841
494 371 031
494 515 697
731 980 112
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 783
777 667 353
494 622 550

30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.
04.09.

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

Personální změny 
na městském úřadě
V  lednu jsme informovali o  změ-
nách na  Městském úřadě Vam-
berk s domněním, že jsou na delší 
dobu konečné. Jelikož však paní 
Ing.  Pavla Fojtová, referentka ži-
votního prostředí, nastoupila od 1. 
7. 2016 na Městský úřad v Rychno-
vě nad Kněžnou (na agendu mys-
livosti), byla na její místo k tomuto 
datu přijata - dle pořadí ve výbě-
rovém řízení - paní Dana Vašková, 
která stejnou agendu vykonávala 
na  Městském úřadě v Týništi nad 
Orlicí. 
Zásadní změnou je pak výběr 
na  post nového tajemníka měst-
ského úřadu. Ve výběrovém řízení 
zvítězila uchazečka Ing.  Martina 
Jusková a  se  jmenováním nové 
tajemnice již vyslovila souhlas 
ve  smyslu § 103 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ředitelka Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, paní 
JUDr.  Ivana Křečková. Předání 
funkce tajemníka proběhne za-
čátkem čtvrtého čtvrtletí letošní-
ho roku, o čemž budeme občany 
a čtenáře Zpravodaje informovat.
V neposlední řadě proběhlo výbě-
rové řízení na vedoucí fi nančního 
odboru, kdy na  toto místo byla 
vybrána a do funkce od  1. 8. 2016 
jmenována paní Eva Bezděková, 
která v rámci odboru dosud půso-
bila jako referentka. Pro doplnění 
stavu na  fi nančním odboru bylo 
vypsáno výběrové řízení na  refe-
rentku odboru s předpokládaným 
nástupem 1. 9. 2016. V době uzá-
věrky tohoto vydání nebyl výsle-
dek výběrového řízení znám.

Ing. Josef Šlechta, CSc.

tajemník

Hlavním cílem akce bylo zajištění 
dlouhodobé funkce a  perspektivy 
stromu, celková kontrola statiky, 
zmenšení objemu koruny až o 30 %, 
vč. odstranění suchých a  usychají-
cích větví, které by mohly ohrozit jak 
vozidla, tak cyklisty a  pěší, užívající 
komunikaci Vamberk-Peklo n. Zd. 
Rovněž byly odstraněny větve na-
padené škůdci a chorobami (jmelí).
Dalšími důvody byly bezprostřední 
vzdálenost vedení NN ČEZ Distribu-
ce a  snížení rizika pádu větví nebo 
celého stromu vlivem povětrnost-
ních podmínek. Lípa není vedena 
v registru památných stromů, tudíž 
nebylo možno žádat fi nanční pro-

středky z programů Agentury ochra-
ny přírody a krajiny České republiky, 
ani z  jiných programů. K provedení 
ošetření bylo vydáno kladné vyjá-
dření Odboru výstavby a  životního 
prostředí Městského úřadu Rychnov 
n. Kn. Obyvateli Helousky je lípa 
vnímána jako historicky významný 
strom, dle svědectví pamětníků vy-
sazený u příležitosti založení repub-
liky v r. 1918, takže oslaví za dva roky 
své 100. výročí. Našim zájmem, coby 
majitelů, je uchovat strom i pro další 
generace.
Ještě jednou děkujeme.

Tomáš a Lenka Hlávkovi, 

Helouska 394, Vamberk.
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Zrekonstruované objekty mají 
novou fasádu, nové dveře, okna, 
osvětlení, instalace, obklady, malby, 
nátěry a další. Návštěvníci se mohou 
těšit na opravené šatny, převlékárny, 
toalety, umývárny, sprchy a  dětské 
pískoviště. K  dispozici jsou nové 
šatní skříně, lavičky a skříňky na cen-
nosti. Nezapomnělo se ani na osoby 
s pohybovým omezením, prakticky 
celý areál je bezbariérový. To vše se 
podařilo stavební společnosti SK-
-EKO Systems s.r.o. Pardubice a jejím 
subdodavatelům. Všem patří podě-
kování zejména za vstřícnost a sna-
hu vyhovět požadavkům investora.
Rádi bychom poděkovali také všem 
pracovníkům koupaliště v čele s pa-
nem Jaroslavem Stárkem, jakož 
i pracovníkům nově zprovozněného 
bistra Plovárna pod vedením paní 
Jaroslavy Vavrouškové a  její pravé 
ruky, pana Jaromíra Klášterecké-
ho. Věřte, že připravit koupaliště 
na  sezónu není snadná záležitost. 
Na  technologii úpravy vody, všech 
rozvodech i  na  vlastních bazénech 
se již podepsal zub času a  o  to 
náročnější byla příprava v  pod-
mínkách, kdy místo standardního 
zázemí bylo k dispozici pouze stave-
niště. V případě bistra se pak jednalo 
o zcela nové zahájení provozu vlast-
ními silami pod hlavičkou města.   
Zájem o  změny na  koupališti byl 
v průběhu stavebních prací nema-
lý. S  netrpělivostí a  nedočkavostí 

jsme se setkali i  u  dospělých. Ná-
vštěvnost areálu v  prvních dnech 
prázdnin potvrdila, že areál mají 
v oblibě nejen místní, ale i návštěv-
níci ze vzdálenějšího okolí. Věříme, 
že opravou za  cca. 4 miliony ko-
run se podařilo významně zvýšit 
komfort zázemí areálu koupaliště 
a  uspokojíme tak očekávání ná-
vštěvníků.
Všem čtenářům si osobně dovoluji 
popřát příjemné letní počasí a klid-
nou dovolenou, strávenou třeba 
na  vambereckém koupališti. Pra-
covníkům koupaliště přeji plynulý 
provoz bez větších potíží.

Drahomír Jindra

Správa sportovních zařízení

Opravy koupaliště 
jsou dokončeny
Začátkem prázdnin byl zahájen provoz zrekonstruovaného vambe-

reckého koupaliště. Ačkoliv byl termín pro dokončení všech staveb-

ních prací téměř šibeniční, je první etapa oprav úspěšně za námi. 

V řešení ještě zůstávají drobné nedodělky, které budou odstraně-

ny za provozu. Jedná se především o nová speciální prodejní okna 

do bistra, jejichž výroba trvá výrazně déle, než se při plánování pro-

jektu předpokládalo.

Obnova konzervace soch
V  letošním roce bude provedena obnova konzervace 3 kame-
nosochařských památek, zapsaných v  ústředním seznamu kul-
turních památek. Jedná se o  sochu „Panny Marie Mariazellské“ 
v  Kollárově ulici, Sloup se sochou „Panny Marie Immaculaty“ 
s balustrádou na Husově náměstí a sousoší „Ukřižování“ v Pekle. 
Současný stav památek je ve stabilním stavu, je ovšem zapotřebí 
provést rekonzervační udržovací práce pro zajištění jejich dlou-
hodobé dobré kondice. Sochy budou očištěny od usazených ne-
čistot, bude provedena plastická a lokální barevná retuš a na zá-
věr konzervace hydrofobním a  biocidním prostředkem. Práce 
bude provádět akademický sochař a restaurátor Petr Dufek a so-
chař a restaurátor pan Hynek Bláha. Celková cena za provedení 
těchto prací bude činit 35 000 Kč vč. DPH. 

Zuzana Rousková
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Se smíšenými pocity si v srpnu při-
pomeneme 90. výročí postavení 
nejstarší dřevěné části Chaty na Vy-
hlídce. Objekt v  podmanivém pří-
rodním prostředí nad městem byl 
postaven především díky štědrosti 
vambereckého továrníka Antonína 
Bednáře a  obětavosti členů Klubu 
československých turistů. Prvním 
nájemcem se stal František Šubert, 
brzy se však na chatě usadil neza-
pomenutelný Josef Telecký, který 
vtiskl místu pečeť svého charisma. 
Od té doby, je to již více než pade-
sát let, chata vyhlíží další takovou 
osobnost, obětavou, lidovou, ote-
vřenou, vstřícnou, zkrátka člověka, 
který vdechne místu cosi, co přiláká 
a  přiměje mnohé k  opakovaným 
návštěvám. 
Před několika lety Vyhlídku koupil 
a  nemalými fi nančními prostřed-

ky opravil zdejší podnikatel Karel 
Bačina. Mnozí lidé se zaradovali, 
majitelé se snažili přilákat sem 
zákazníky různými akcemi. Ná-
vštěvníci obdivovali velkoryse 
zrenovované kultovní místo na-
šeho města. Přicházely však vý-
tky na kuchyň, obsluhu, otevírací 
dobu. Zaměstnanci se vystřídali, 
hostů ubývalo. Na jaře se za okny 
objevilo oznámení, že je chata 
pro běžného zájemce uzavřena, 
využít jejích služeb je možno jen 
během předem objednaných 
akcí. Tečka. Nebo vykřičník. Smut-
né je srdce Vamberáků. Zvyky lidí 
se za 50 či 80 let proměnily. Tam, 
kde se host cítí vítán a  opečová-
ván, se však stále rád vrací. Věřím, 
že budeme moci navštěvovat 
i naši Vyhlídku.

Miroslav Berger

Jak je dobrým zvykem, pořádala naše farnost pouť 
nazvanou K  branám milosrdenství. Letošní rok je to-
tiž v  katolické církvi věnován právě milosrdenství. Je 
to zvláštní slovo, dnes nepříliš frekventované. Krásné 
vysvětlení pojmu předkládá Ježíš v  biblickém podo-
benství O  marnotratném synu. Mladší syn si vyžádá 
od otce svůj dědický podíl a odchází z domu. Ve světě 
vše utratí a rozhází, a když je na dně, uvědomí si své 
nevděčné chování a  vrací se domů, rozhodnutý při-
jmout tu nejpodřadnější práci. Otec, navzdory všem 
předpokladům, vřele vítá nezdárného syna a  raduje 

se z  jeho návratu. Ano milosrdný člověk jedná jinak 
než by se náleželo, proti všem očekáváním, odpouští 
a projevuje přízeň. Předpokladem je ovšem obrácení 
toho syna. Ježíš říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrd-
ný můj Otec“.
V několika vybraných významných kostelích v naší zemi 
jsou letos umístěny symbolické brány milosrdenství. 
Člověk si při jejich projdutí má uvědomit velikost Bo-
žího milosrdenství k nám, ale i potřebu být milosrdný-
mi ke druhým lidem. První zastávkou byl poutní kostel 
Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku u Luže, 
který byl vysvěcen v  roce 1713 (stejně jako kostel sv. 
Prokopa ve Vamberku). Tento barokní skvost nechala 
postavit Marie Maxmiliána baronka Hýzrlová z Chodů. 
Pro nás je zajímavé, že její sestra Terezie Eleonora hra-
běnka z Ugarte se zasloužila o poutní kostel Panny Ma-
rie Bolestné na Homoli. Obě sestry použily převážnou 
část svého dědictví po  zemřelém bratru k  postavení 
kostelů a založení poutních míst, na něž už déle než tři 
staletí putují věřící i nevěřící obdivovatelé. Svůj majetek 
nespotřebovaly, ale věnovaly jej pro druhé.
Po  mši na  Chlumku nás tamní kostelník seznámil 
s historií chrámu. Poté jsme přejeli do poutního areá-
lu Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, kde následovala 
prohlídka Santiniho perly gotického baroka. Násle-
doval oběd v  restauraci poblíž barokního mostu se 
sochařskou výzdobou, podobného, jaký máme u nás. 
Další hodinku využil každý po svém a čekala nás po-
slední část programu - zhlédnutí baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie v  areálu bývalého kláštera (dnes zámek 
Kinských) ve  Žďáře n. S. Zdejší brána milosrdenství 
stojí opravdu zato. Farníci jednoduše dostali tabulku 
lipového dřeva a  pod odborným dohledem vytvářeli 
různé biblické výjevy. Vznikla unikátní dřevěná brána, 
která po skončení roku milosrdenství zarámuje podob-
ně vzniklý dřevěný betlém. Pak již zbývalo jen nased-
nout do autobusu a vydat se k domovu. Snad všichni 
byli spokojeni s prožitým dnem, naplněným bohatými 
duchovními prožitky a vjemovými zážitky. I počasí bylo 
vymodlené. Ve dnech před i po pouti pršelo, jen ona 
červnová sobota byla slunečná.

Miroslav Berger

Kubiasové 
ve Vamberku
Potomci významného 
vambereckého rodu Ku-
biasových, který založil 
a  vlastnil zdejší prosperu-
jící velkouzenářský pod-
nik, se rozhodli převézt tři 
urny s ostatky svých před-
ků z  Prahy do  Vamberka 
a  uložit je do  rodinné 
hrobky na  starém hřbito-
vě. Sedm členů rodu v čele 
s  MUDr.  Vítem Kubiasem 
zavítalo  jednu červno-
vou sobotu do  Vamberka. 
Ve hřbitovním kostele sva-
té Barbory proběhl krátký 
obřad, po  němž byly tři 
urny s  ostatky uloženy 
do Kubiasovy hrobky. 
Členové Spolku přátel his-
torie Vamberka využili této 
příležitosti a  s  Kubiasový-
mi se setkali. Laskavostí 
učitelky Krajkářské školy 
Jany Langové si hosté 
mohli prohlédnout interiér 
vily v Tyršově ulici, kterou 
kdysi vlastnili předkové 
Kubiasových. Jak se rodina 
svěřila, nikdo z nich dosud 
ve  vile nebyl. Dr.  Kubias 
se se členy spolku podě-
lil o  několik vzpomínek 
na své předky.

Miroslav Berger

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vyhlídka? Vyhlídka!

Prošli jsme dvěma branami

Kostel sv. Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santiniho 

ve Žďáře nad Sázavou
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První zastavení putovní 
výstavy ve východních Čechách
Vamberk, jako první město ve vý-
chodních Čechách, otevíral celo-
státní putovní výstavu „10 inspi-
rací Karla IV.“ Při této příležitosti 
v Městském klubu Sokolovna pro-
běhlo slavnostního zahájení celé-
ho programu věnovanému Karlu 
IV. ve Vamberku, na němž všechny 
zapojené organizace představily 
své akce věnované Karlu IV. 
Na  slavnostní zahájení a  přípitek 
zavítal i „sám“ Karel IV. se svou třetí 
ženou Annou Svídnickou. Karel IV. 
zavzpomínal na  důležité okamži-
ky i  zajímavosti ze svého života, 
a  také připomněl, že české země 
pařily za  jeho vlády k  nejvýznam-
nějším ekonomickým, společen-
ským a kulturním centrům Evropy 
a že jako národ máme být právem 
na co hrdí. 

Procházka po okolí Vamberka
Spolek přátel historie Vamberka 
uspořádal vlastivědnou vycházku 
po  historických místech a  připo-
menutí doby, kdy vamberecké 
panství bylo v  držení rodu Drsla-
viců za  doby Karla IV. (o  procház-
ce podrobněji pojednává článek 
Miroslava Bergra). Vycházka byla 
zakončena v  Hostinci u  Karla IV. 
v  Záměli, ve  kterém údajně tančil 
Karel IV. s  místní selkou. Účastní-
ci zde sice netančili, ale obdrželi 
výborný výklad o  době Karla IV. 
a také výborné občerstvení. 

Pohádkový les ve znamení 
rytířů a Karla IV.
Také letos vamberečí skauti pořá-
dali při příležitosti Dne dětí tradič-
ní Pohádkový les. Tentokrát se nesl 
v duchu rytířů, kdy děti plnily růz-
né úkoly a  vytvořily si vlastní do-
bový šat a zbroj. V samém závěru 
Karel IV. každého dětského „pano-
še“ pasoval svým mečem na rytíře 
a předal mu pamětní list o  tomto 
slavnostním okamžiku. 

Výtvarná soutěž 
Výtvarná soutěž „Karel IV. očima 
vambereckých dětí“ probíhala 
ve  spolupráci se Základní školou 
Vamberk a  zapojily se do  ní děti 
ze všech tříd. Jejich zdařilá výtvar-
ná díla jsme pak mohli shlédnout 
v Kostele sv. Prokopa v rámci Mu-
zejní noci a Krajkářských slavností. 
Unikátní atmosféra kostela a  var-
hanní hudba pak vytvořily jedineč-
ný kulturní zážitek.

Nejlepší práce byly oceněny v rám-
ci „vambereckého kola“ knížkami 
o  Karlu IV. a  tričky se svatováclav-
skou korunou. Slavnostní předání 
cen proběhlo za  účasti všech dětí 
a  učitelského sboru za  přítomnosti 
Karla IV.  Výsledky jsou uvedeny níže.

Exkurze„Po stopách Karla IV. 
do Prahy“
Největší otisky Karla IV. nalezne-
me v Praze, proto i tam směřovala 
exkurze vambereckých občanů 

„Po  stopách Karla IV. do  Prahy“. 
V  jejím rámci jsme navštívili pa-
mátky spojené s  Karlem IV., a  to 
jak ty neopomenutelné, tak i  ty, 
do kterých se člověk běžně nepo-
dívá nebo je přejde – Chrám sv. 
Víta, Karlův most, Univerzitu Karlo-
vu, Novoměstskou radnici, Karlovo 
náměstí a řadu dalších.
Největší úspěch v letním horku sla-
vila projížďka dřevěnou lodí z nit-
ra Karlova mostu, díky níž jsme 
nahlédli do zákoutí, do kterých se 
turista běžně nedostane – Čertov-
ku na Kampě, ale i poslední zbytky 
Juditina mostu, předchůdce Karlo-
va mostu. 
Zájem byl nad očekávání a  ohla-
sy velmi pozitivní, a  tak věřím, že 
podobné a další akce, pokud bude 
zájem a podpora ze strany města, 
uskutečníme i v dalších letech. 
Z dalších akcí věnovaných Karlu IV. 
to byla divadelní představení „Noc 
na  Karlštejně“ v  Městském klubu 
Sokolovna. 

Co nás ještě čeká?
V  Městské knihovně se můžeme tě-
šit na Poetický večer v duchu rytíř-
ských uměleckých dvorních tradic. 
Večer rytířské poezie nás spolu 
s  renesanční hudbou přenese 
do  dob dávno minulých v  pátek, 
30. září 2016 v 18.00. S trubadůry, 
s  hudbou i  milostnými básněmi 
u sklenky lahodného vína navidě-
nou - buď v půvabné muzejní za-
hradě či v útulném sálku knihovny  
podle přízně počasí...
Aktuální informace opět nalezne-
te na vývěskách a webu karel700.
webnode.cz. 

Poděkování
Na  závěr bych chtěl velmi podě-
kovat všem organizacím, které se 
do  akcí zapojily – Základní škole, 
Městské knihovně, Spolku přátel 
historie Vamberka, Městskému 
klubu, Římskokatolické farnosti 
a Skautům Vamberk.
Velký dík pak patří všem nadšen-
cům, kteří se přímo či nepřímo 
podíleli, zejména pak panu Duša-
nu Štarkovi, který se skvěle, s  no-
blesou a  grácií zhostil role Karla 
IV. A také všem, kteří podpořili od-
měny pro děti zakoupením triček 
– podpora iniciativy a nadání dětí 
má smysl.
V  neposlední řadě také patří po-
děkování Městu Vamberk za  jeho 
fi nanční podporu.

Ing. Vladimír Sodomka

Karel IV. ve Vamberku
Také Vamberk se zapojil do oslav 700 let narození Karla IV. Od konce dubna ve městě probíhaly různé akce 

k připomenutí této významné osobnosti. Proto mi dovolte krátké ohlédnutí.

Výsledky 
výtvarné soutěže
Kategorie 1. – 2. třída:

1. Šponarová Kamila
2. Morávková Nikol
3. Břízová Michaela

Kategorie 3. – 5. třída:

1-2. Hlávková Michaela 
1-2. Frejvaldová Barbora
3. Zakouřilová Jessica

Kategorie 6. – 9. třída:

1. Bojčuková Andrea
2. Ehlová Lucie
3. Potužníková Pavla
4. Mikysková Kristýna
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Na  náměstí jsme spolu s  dalšími 
zájemci nastoupili do  klimatizova-
ného autobusu. To bylo příjemné 
zjištění, protože slibovaných 36°C 
nebyla vyhlídka, která by se dala řa-
dit k pozitivním.  Již v autobuse se 
ujal slova (a mikrofonu) mladý pan 
Sodomka.  Seznámil nás nejprve 
dopodrobna s plánem na celý den 
a poté se ponořil do historie. Hovo-
řil o významných úsecích života na-
šeho nejslavnějšího panovníka Kar-
la IV.  Slova se ujímal nadále i tehdy, 
když jsme se zastavili na některém 
z  plánovaných míst a  dokázal, že 
je nejen milovníkem, ale i znalcem 
historie. Díky němu jsme navštívili 
místa, která jsme doposud neviděli. 

Citlivě zareagoval na  horké počasí 
a svou cestu vedl tak, abychom ne-
postávali na slunci. Během přesunů 
telefonoval a „ladil“ další kroky nás 
všech, abychom nikde nečekali 
zbytečně dlouho. Zkrátka a  dob-
ře, pan Sodomka uspořádal a vedl 
cestu na jedničku a zaslouží si díky 
nás všech.                     
A  aby nebylo vynecháno nic dů-
ležitého, zde je seznam našich za-
stavení:  Míčovna Pražského hradu 
a Chrám sv. Víta zvenčí, vinice pod 
Hradem nad Starými zámeckými 
schody, Karlův most a  Muzeum 
Karlova mostu, plavba pražskými 
Benátkami, Novoměstská radnice.                                                     

Manželé Brodinovi

Za téměř letního počasí se v poslední květnovou sobotu uskutečni-
la vlastivědná vycházka pořádaná vambereckým spolkem historiků. 
Po  loňské úspěšné premiéře, kdy se účastníci prošli po  některých 
více či méně známých místech našeho města, se tentokrát vydali 
do  přírody v  okolí Vamberka. Početně byla účast podobná té loň-
ské, více než dvě desítky zájemců, počínaje školními dětmi a konče 
zdatnými seniory. Pořadatelé letošní akci nazvali „Po stopách Karla 
IV.“ a sraz účastníků byl v Merklovicích pod lesem. První zastavení se 
odbývalo v nedalekém zalesněném místě zvaném Okrouhlice. Nejen 
o této lokalitě, ale též o rodu Drslaviců, poutavě vyprávěl člen spolku 
dr.  Jaromír Klášterecký. O  existenci středověké tvrze nad Merklovi-
cemi se mezi odborníky vedou dodnes diskuze. Zúčastnění si mohli 
docela živě představit, jak mohla tvrz v terénu vypadat. 
Na lavičce vedle studánky u sv. Prokopa výletníci spočinuli, občerstvi-
li se pramenitou vodou a vyslechli povídání vambereckého kroniká-
ře Václava Matějky o smírčích křížích v okolí našeho města. K debatě 
se připojil i pan František Martinec. Poté se již turisté vydali kousek 
po asfaltu, dále po lesní cestě až se ocitli na okraji lesa a otevřel se 
jim kouzelný výhled na  potštejnský hrad, sousední Velešov, kopec 
Kapraď a celé širé okolí. Pak již zbývalo sestoupit polní cestou, přes 
železniční trať k silnici a podél ní doputovat do cíle výletu - Hostince 
u Karla IV. v Záměli. Zde zrovna začínalo Setkání sousedů, k němuž 
se Vamberečtí rádi připojili. Po svlažení hrdel nastal čas k prohlídce 
památné hospody, která díky partě nadšenců postupně dostává pů-
vodní podobu a ožívá častými akcemi. Posezení v prostorách bývalé 
hospody bylo krásnou tečkou za vydařeným odpolednem.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Foto: Václav Matějka

Poznávací zájezd do Prahy
U příležitosti oslav 700 let narození Karla IV. pořádalo město Vam-

berk v měsíci květnu a v měsíci červnu poznávací zájezd do Prahy. 

Nezaváhali jsme a přihlásili se.

Vycházka po stopách 
dávné historie

Vamberkem vede Podorlická 
pivní cyklostezka

V  sobotu 23. července byla slav-
nostně otevřena „Podorlická pivní 
cyklostezka“, která vede i  naším 
městem. Tato cyklostezka pro-
pojuje tři města s pivovary, a sice 
Dobrušku, Rychnov nad Kněžnou 
a  Potštejn. Návštěvníky zavede 
i  do  Letoviska Studánka. Celko-
vá délka cyklostezky je téměř 
100 km a  je rozdělena na několik 
kratších úseků. Naším městem 
cyklostezka vede po  silnici třetí 

třídy přes Peklo nad Zdobnicí na Lützowovo náměstí, kde cykloturisty 
na  místní cíle upozorní nová informační tabule, a  dále kolem merklo-
vického hřiště pokračuje přes Záměl do Potštejna. Značena je zelenými 
tabulkami s logem stezky. Cyklisté si mohou vybrat, jakou trasu budou 
absolvovat. V každém výchozím i cílovém místě, tj. v jednotlivých pivo-
varech, Letovisku Studánka i v našem Muzeu krajky lze bezplatně získat 
cyklistickou mapu této pivní cyklostezky, do  které pak v  jednotlivých 
místech při jejich návštěvě obdrží cyklisté do vyznačeného místa razít-
ko. Pokud získáte dvě a více razítek, můžete pak na některém z cílových 
míst (pivovary a letovisko Studánka) čerpat svou odměnu. Více se dozví-
te na www.podorlickapivnicyklostezka.cz. 

Mgr. Jan Rejzl
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 Cestování i  pracovní zkuše-

nosti v  cizině má dnes stále 

více mladých lidí. Ale přece jen, 

co člověka přiměje vydat se až 

k protinožcům?

Ono to vyplynulo ze situace. Pří-
telkyně dokončila vysokou školu 
a já cítil, že po čtyřech letech práce 
v  Praze je ideální čas zkusit něco 
nového. Rozhodli jsme se nakonec 
pro Nový Zéland.

 Proč tedy právě Nový Zéland?

Znali jsme ho z  televize a  moc se 
nám líbily přírodní rezervace, plá-
že, maorská kultura i pro Evropana 
netypický životní styl. Navíc získá-
ní ročního pracovně-turistického 
víza bylo relativně jednoduché.

 Jaký mají Novozélanďané ži-

votní styl oproti tomu u nás?

Sami ho popisují jako 3B - Beach 
(pláž), Boat (loď), Barbecue (grilo-
vání). 3B je pro ně vším a umí tak 
dobře vyvážit pracovní a  soukro-
mý život. Líbilo se mi, že rodiny 
spolu tráví hodně volného času 
na zahradě, v parku nebo na pláži 
- trávit víkendy v nákupních cent-
rech je pro ně ztráta času. Rodina 
a přátelé mají vždy přednost.

 Mají ještě nějaká další speci-

fi ka?

Ano, Kiwi (tak se Novozélanďa-
nům říká) hodně pečují o prostře-
dí a  atmosféru města, ve  kterém 
žijí. To v  praxi funguje tak, že si 
lidé vzájemně pomáhají, zdraví 
se a usmívají se. Vědí, že když mají 
k dispozici sportovní hřiště, opra-
vené autobusové zastávky, nové 
odpadkové koše nebo veřejné 
grily v parcích, tak není důvod je 

jakkoliv ničit, protože by tím jen 
zhoršili prostředí sami sobě. Ne-
závisle na  věku se také ve  svém 
volném čase aktivně zapojují 
do  údržby místa, ve  kterém žijí, 
snaží se tak být užiteční i pro spo-
lečnost (oni sami říkají pro „ko-

munitu“). To je jednoduchý klíč 
k  tomu, proč jsou lidé na Novém 
Zélandu tak šťastní.

 Pojďme zpět na  začátek, jak 

jste se na  druhé straně světa 

aklimatizovali?

Začátky nebyly vůbec jednodu-
ché. Bydleli jsme v  nejlevnějším 
hostelu v Aucklandu a každodenní 
posílání životopisů neneslo žádné 
ovoce. Dokonce ani v restauracích 
jsme nemohli najít práci, navíc 
Auckland je jedno z  nejdražších 
měst na  světě a  naše fi nanční re-
zervy se pomalu začaly tenčit.

 Nepropadne v tu chvíli člověk 

depresi? Předpokládám, že jste 

zabojovali. 

Byly to krušné chvíle, ale nevzdali 
jsme se. Zjistili jsme, že na Zélan-
du se používá jiné uspořádání 
životopisu, tak jsme ho rychle 
přepsali a  začali navštěvovat po-

tenciální zaměstnavatele osobně, 
což se ukázalo jako dobrá volba. 
Rozhodli jsme se ještě přestěho-
vat z  hostelu do  spolubydlení, 
které je na Zélandu mezi mladými 
velmi oblíbené. Bylo to levněj-
ší a  navíc jsme měli tři zajímavé 
spolubydlící. Byli z  Indie, Nového 
Zélandu a Iránu.

 Takže taková  multikulturní 

domácnost…

Popravdě jsme z ní nadšení nebyli. 
Hlavně proto, že naši spolubydlí-
cí prakticky neuklízeli a  pořádali 
každodenní večírky, které končily 
v pozdních nočních hodinách. Hry 
na piano nebo skateboardové zá-
vody uvnitř  domu nebyly kolem 
druhé hodiny ranní žádnou výjim-
kou. Důležitý ale pro nás byl kaž-
dodenní kontakt s angličtinou a to 
nám hodně pomohlo. Navíc jsme 
poznali jejich kulturu a  národní 
kuchyni.

Nový Zéland změnil můj pohled na svět
S Jaroslavem Poláčkem z Vamberka se scházíme v místní kavárně Hotelu Krajka a na displeji 

telefonu se společně díváme na desítky fotek, z nichž každá působí jako reklama na nejbá-

ječnější místo k životu. O tom, co jej zavedlo na druhý konec světa, jsme si dlouze povídali.    
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 Podařilo se Vám nakonec najít 

práci?

Ano, po čtyřkolovém výběrovém ří-
zení jsem získal práci přímo v mém 
oboru. Šlo o  dbornou obchodně-
-technickou pozici ve  společnosti 
GeoSystems New Zealand, která se 
specializuje na  globální navigač-
ní satelitní systémy a  geografi cký 
software. Nebylo to opět ale vůbec 
jednoduché, o  stejnou pozici měly 
zájem desítky lidí z  celého světa 
(např. z Nového Zélandu, Austrálie, 
Číny, Indie, Indonésie, Jihoafrické 
republiky, Holandska či USA). Pří-
telkyně o něco později získala práci 
marketingového specialisty a  od-
stěhovali jsme se od spolubydlících 
do menšího domu kousek od pláže.

 Je být Evropanem výhodou, 

nevýhodou nebo jde opravdu jen 

o to, co dokáže člověk nabídnout?

Evropa má na  Novém Zélandu 
dobré jméno, takže trochu výhoda 
to určitě je. Velmi důležitý je kromě 
odborných znalostí také charakter 
člověka, na ten se zaměstnavatelé 
při posuzování kandidátů hodně 
zaměřují.

 Mimochodem, ptám se na  to 

„být Evropanem“. Dokáží nás ale 

Novozélanďané vůbec rozlišit 

a vědí o České republice?

Ano, znají hlavně Prahu a některé 
sportovce, např. tenistu Tomáše 
Berdycha. Naopak hokej se na No-
vém Zélandu skoro nehraje, takže 
Jardu Jágra tam nikdo nezná.

 Geografi cky je nejblíže do Asie. 

Jak se taková blízkost projevuje? 

Já osobně mám Nový Zéland vět-

šinově za  typickou euro-americ-

kou kulturu, ale přece jen… 

Asiaté tvoří přibližně 12% celkové 
populace Nového Zélandu a  jsou 
klidní a přátelští. Ve velkém se tam 
slaví příchod čínského nového roku 
a navíc v četných thajských a japon-
ských restauracích vaří výborně.

 Musím se také zeptat na volný 

čas. 

Díky nové práci jsme získali vízum 
na  další dva roky, takže jsme chtěli 
i něco vidět a zažít. Během té doby 
jsme procestovali celý Nového Zé-
land, viděli jsme člověkem nedotče-
né národní parky, průzračně modrá 
jezera ledovcového původu, velryby, 
delfíny i  všudypřítomná stáda ovcí. 
Navštívili jsme také aktivní stratovul-
kány, nekonečné písečné pláže i ma-
orské kulturní vesnice. Nový Zéland 
je opravdu hodně rozmanitý.

 Zmínil jste maorské obyva-

tele. Jak si vedou v  21. století? 

Setká se s nimi člověk v běžném 

životě nebo žijí stranou? 

Maoři jsou původními obyvateli 
Nového Zélandu, ale jejich pozice 
není v moderní době jednoduchá. 
Měl jsem možnost se s nimi mno-
hokrát setkat i  pracovně a  pře-
kvapilo mě, jak moc jsou pokorní 
a ochotní. Je dobře, že si uržují pů-
vodní tradice a  ty předávají svým 
dětem. Jedním z  nich je tradiční 

bojový tanec Haka, který před 
každým zápasem také předvádí 
národní rugbyový tým - All Blacks.

 A  jak vůbec cestování na  Zé-

landu probíhá? Co třeba veřejná 

doprava?

My jsme cestovali nejčastěji au-
tem, protože jen tak se člověk 

dostane na  ta nejodlehlejší místa 
daleko mimo civilizaci. Dá se ces-
tovat i  vlakem a  autobusem, ale 
hustota sítě veřejné dopravy je 
hodně malá.

 Nelitujete toho, že jste se vrá-

tili zpět domů?

Tuto otázku teď po  návratu do-
stávám často a  vždy odpovídám 
stejně, nelituji. Na  Novém Zé-
landu jsme strávili krásné 3 roky, 
měli jsme dobrou práci i  bydlení, 
ale chyběla nám rodina a  přátelé, 
a  proto jsme se vrátili. Líbí se mi, 
jak se Vamberk za  tu dobu změ-
nil, jsou tu nová hřiště, upravené 
parky i náměstí. To není samozřej-
most. Já osobně bych do  parků 
přidal po  novozélandském vzoru 
veřejný gril…

 A jaké jsou vaše další plány?

S  přítelkyní jsme oba získali práci 
v  Brně, kam se právě stěhujeme. 
Do  Vamberka se ale budu vždy 
rád vracet. Teď už je to jen 120 km. 
Z Aucklandu to bylo 18.000 km!

 Děkuji za Vám za rozhovor.

Také děkuji.

S  Ing. Jaroslavem Poláčkem si po-
vídal                              Mgr. Jan Rejzl
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Je 27. 2. 2016. Bratislava, vstáváme 
brzy, nemrzne. Ráno bylo krásné, 
východ slunce ve fi alově oranžových 
barvách. Vůbec všechno bylo úžasné 
od včerejška kdy nás Danko Hroboň 
přivítal na ubytovně v budově ADRA 
Slovensko.  /Adventist Development 
and Relief Association,- Adventní 
Asociace pro Rozvoj a  Pomoc/. Před 
námi je přes 500km cesty do  Sla-
vonski Brod, Chorvatsko – Tranzitní 
Tábor pro Uprchlíky na  Balkánské 
Cestě z  Turecka do  Evropy. Ingrid, 
Irenka, Petr, nakládáme pytle s oble-
čením pro uprchlíky, charitativní dar 
Slovenských Adventistů, úžasní lidé. 
Auto naložené po  střechu.... a  je-
deme. Cesta je bez problémů, první 
překvapení je Maďarsko – Chorvat-
ská hranice. Žiletkový plot, dlouhý 
chráněný koridor, hraniční věže...
jsme v EU?  STOP.!!!!!

Ingrid je Slovenka, bez problémů. My 
dva jsme Češi a moc se policii neza-
mlouváme. Odkud jedete, kam jede-
te, co budete dělat? Slavonski Brod? 
Češi? Plně naložené auto nikdo 
neprohlíží. Češi, pomahat uprchlí-
kům, to se jaksi nelíbí. Ale nakonec 
z  kanceláře přes silnicí velitel dal 
policistům mávnutím ruky svolení 
k průjezdu do Chorvatska. 

Asi po hodině cesty jsme ve Slavon-
ski Brod. Město má asi 80  000 oby-
vatel, většinou malé domky, směs 
architektury všeho druhu, některé 
staré, moc hezké. Jiné stále rozstří-
lené po  ještě nezapomenuté válce. 
Podobné je to přes řeku v  Bosnia 
- Herzegovina. Srbsko, Chorvatsko, 
Bosnia-Herzegovina, ta nenávist 
mezi nimi stále trvá, proč asi? Měs-
tem protéká řeka Sava, jeden z  vel-
kých přítoků Dunaje. Záplavy, řeka 
je 6 m nad normálem, lidé jsou tu 
na to zvyklí. Děje se to tady dvakrát 
do  roka. Příjeli jsme do  ubytovny, 
vše jednoduché ale účelové. Domi-
nika, naše slovenská koordinátorka 
i  Anna, vedoucí ADRA Chorvatsko 
nás moc hezky přivítaly a  napek-
ly pro nás ovocné koláče. Auto se 
okamžitě vrací zpět do Bratislavy se 
čtyřmi dobrovolníky, kteří již svoji 
misi splnili. My hned jedeme s  Do-
minikou do  Tranzitniho Centra, asi 
15 min. autem na  okraji města. Již 
je tu vlak s  uprchlíky, policie, NGO, 
s, / různé nevládní organizace, /Čer-
vený Kříž. Již dříve jsme absolvovali 
Kurz Pro Krizové Situace, to trochu 
pomáhá. Následuje rychlé zaško-
lení, jsme v  Distribučním Centru, 
velký vyhřívaný stan kde se budeme 
starat o  distribuci oblečení, osobní 
pomoc starším, postiženým a  rodi-
nám s  dětmi a  také mnoho dalších 

věcí co a jak třeba. A bylo toho třeba 
hodně. Nabízíme uprchlíkům vše, co 
potřebují, něco padne, něco se nelí-
bí, většinu vděčně přijmou. A hlavně, 
ti lidé jsou po dlouhé cestě  unavení 
ale vždy se usmějí, poděkují, jsou 
vděční. A tady je pro nás první velké 
poznání. Čekali jsme trochu agrese, 
nepříjemnosti, strkanice nervozních 
lidí... NIC TAKOVEHO. Jakási energie 
přátelství a  porozumění z  těch lidí 
přímo září, cítíme to i my, usmíváme 
se a oni na nás. Náš první den kon-
čí, čtyři hodiny práce bez zastávky. 
Chorvati celou dobu vaří pro uprch-
líky i pro nás skvělé čaje, poznáváme 
první kolegy, kamarády. Němečtí 
dobrovolníci, studenti.  IHA. -Inte-
rEuropean Human Aid Association-/
Mezinárodní Evropská Humanitární 
Pomoc/ Skvělá, efektivní, veselá par-
ta šesti mladých lidí. Dorothy, sym-
patická starší Angličanka. Rumuni...
Chorvati...Qasem, afgánský uprchlík 
– překladatel, nyní Slovenský občan  
a  jiní. Stáváme se rychle částí jedné 
velké rodiny dobrovolníků. V  distri-
bučním centru nás pracuje  asi dva-
cet. Po  práci někteří společně veče-
říme, vyměňujeme si zážitky, máme 
dobrý pocit a těšíme se na další dny. 

Brzy ráno nám Mihael z ADRA Chor-
vatsko ukázal celý tábor, jeden velký 
stan, detenční centrum pro uprch-
líky, které buď vrátili ze Slovinské 
hranice nebo zadrželi přímo tady. Co 
s  nimi bude, nikdo neví.  Důvodem 
může být i  špatně vyplněný formu-
lář. My je ale již navštívit nesmíme. 
Chtěli jsme pomoci alespoň dětem, 
hry, zpěv, malování, začlenit rodiče. 
ADRA Chorvatsko podává pro nás 
písemnou žádost. Máme kvalifi kaci 
pro práci s  dětmi a  také zkušenosti 
s  integrací cizinců. Zamítnuto! Čtyři 
další obrovské stany, každý může 
ubytovat 1500 lidí, sprchy, toalety, 
první tak trochu luxus po cestě z Řec-
ka. Odpoledne přijede další vlak 
s  uprchlíky a  tak musíme od  rána 
opět vše připravit, přivézt z  různých 
charitativních skladů ve městě a roz-
třídit podle druhů a velikostí obleče-
ní, obuv, pokrývky, hračky a jiné. . 
 
Takhle podobný je každý den.. Ale 
je tu také něco zvláštně unikátního 
a každý den je to jiné. Je toho hodně 
a  tak jen několik příkladů..... Uprch-
líci jsou stále více unavení, Make-
donská hranice se uzavírá, čeká se 
déle a  déle na  průchod.  Úsměvy, 
poděkování, vděčnost, slova jako: 
You are so merciful /Vy jste tak las-
kaví/ stále nemizí, je nám všem 
jasné, že to jsou lidé stejní jako my, 
v drtivé většině dobří, utíkají z hrůzy, 
kterou my vůbec neznáme. A  děti... 

díváme se na  ně a  slzy nám jdou 
do  očí. Ohromné baťohy a  tašky se 
batolí na  malých nožičkách, snaží 
se držet mámy  nebo táty, někteří 
skotačí, jsou vděční i za létající bub-
linky které jim foukáme. A máme pro 
ně hračky, teplé oblečení, rukavice 
a jiné. A jak si někteří vybírají, chtějí 
vypadat hezky! A když se to povede, 
najednou příjde něco neuvěřitelně 
lidského... máma Muslimka vás po-
hladí po  rameni, dítě se rozesměje 
a muži se chtějí s námi na památku 
fotografovat. A  tu teorii o  muslim-
ských ženách ke  kterým se nepřibli-
žujeme protože se to nesluší, nesmí? 
zcela rozmetala Petrova vlastní zku-
šenost. Umím trochu arabsky, žena 
po  mě něco chce, dost to vymahá 
a  já prostě nerozumím. Nakonec si 
stoupne přímo proti mně, vyhrne 
svetr nad bříško... a teď jsem pocho-
pil. “Jsem těhotná... potřebuji oble-
čení pro maminky“ A hned zapracují 
Ingrid, Irenka a  ostatní, pomůžeme 
ji hned a navíc do příštího dne jsme 
měli zvláštní oddělení pro nastávají-
cí maminky. A to i se záclonou a sou-
kromím na  převlékání. Postižený 
mladík na  invalidní židli potřebuje 
boty. Nabízeli jsme to, máme ale on 
odmítá. Nakonec jsme pochopili, že 
potřebuje lehké elegantní bačko-
ry... a  našly se. Usmívá se, podává 
obě ruce všem, kdo pomáhají, jeho 
rodina děkuje... tohle všechno jsou 
momenty, na  které nejde zapome-
nout. Ale není čas, vedle prochází 
bosé dítě, je třeba se usmát, vzbu-
dit v  něm důvěru a  pomoci, .a  opět 
vděční rodiče. A za dalších pár vteřin 
vidíme asi čtrnáctiletého chlapce, 
pláče, třese se zimou i  zármutkem. 
Při cestě ztratil rodinu. Trochu ro-
zumím, že mu organizátoři v  tá-
boře arabsky říkají, aby nastoupil 
do  vlaku, že dále ve  Slovinsku bude 
dobře. Tohle mě hrozně štve. Tomu 
dítěti lžou!!! Naštěstí asi po  hodi-
ně někdo našel vzdálené příbuzné.  
Den končí, studený a  nevlídný vlak 
bude odjíždět, rozdáváme do  vlaku 
poslední pokrývky, zapískání pro 
odjezd. Z posledního vagonu mladá 
maminka volá: „Mám malé dítě, je 
nám zima. „Běžím, popadnu spacák 
a  ještě stačím z posledních sil sladit 
běh s  rychlostí vlaku a  podat jí ten 
spacák do ruky. Všichni na nástupišti 
i ve vlaku tleskají... cítíme se dobře... 
máváme na  rozloučenou, povedlo 
se. 

Na  závěr ještě několik úvah: Jaké 
příběhy asi čekají na  mnohé, kteří 
do svých destinací nedorazí, na jiné 
kteří sice dojdou ale nezžijí se dob-
ře, další, kteří se vrátí sami a  nebo 
budou vráceni. Také budou tací, co 

se integrují a  budou možná šťastni 
a úspěšní. A co děti? Jaké budou je-
jich vzpomínky?  Teď mají jen svoje 
oblečení a  obrovské tašky a  batohy 
na  zádech. Podobá se to tak nějak 
kočovnému životu. Tihle lidé ale ko-
čovníci nejsou a  jsou v  téhle situaci 
z  donucení. Utíkají od  bomb, násilí, 
zabíjení, strašného utrpení.

Nemají snad právo na  normální ži-
vot? Co komu udělali? Je jasné, že 
ne všichni uprchlíci jsou dobří lidé. 
Co si o  tomhle myslí Slováci? Ingrid 
ví své. Zamyslí se, potom řekne “Je 
mi z  toho špatně“  A  co my Češi? 
Copak my jsme lepší, nadřazenější 
rasa? Z medií slyšíme, že 80 % z nás 
je proti přijímání uprchlíků. Říkají 
nám pravdu? Kritizujeme EU, uprch-
líky, na  všechna nabídnutá řešení 
odpovídáme NE!!!  Musíme mít svůj 
vlastní rozum, úsudek a  nesmíme 
poslouchat ty nehumánní nesmysly 
našich populistických vůdců. Máme 
příliš plné talíře, žaludky, kapsy, byty, 
garáže a  bankovní konta. A  co je 
nám po  ostatních? Hlavně že mám 
já. Neumíme se podělit a  situace 
druhých nás nezajímá. Hodně z nás 
jsme zlí, neoblomní, nevážíme si lidí, 
ani zvířat ani přírody. Tohle všechno 
nám v  Chorvatsku prochází hla-
vou, když projde ten dav štvaných 
a NIKÝM  a NIKDE nechtěných lidí – 
uprchlíků. Probuďte se, kameny! Po-
dejte druhým v nouzi alespoň jeden 
prst! Neubude vás! A když nás bude 
víc, je naděje, že svět bude lepší pro 
všechny.  Ingrid Kantárová, Irenka 
Hurdová a  Petr Šteff ek Vám všem 
a  Vaším dětem upřímně přejí bez-
pečný, šťastný a smysluplný život.

Poděkování  si zaslouží Danko Kaba, 
Tomáš Bauer, Zuzana Pauková, Do-
minika Bednárová celý tým ADRA 
Slovensko a  také Daniel Didara, 
Anna Josipovic, Mihael Persinovic, 
Pavo Pavo Blazanovic, tým ADRA 
Chornatsko za to,  že nám umožnili 
zůčastnit se této humanitární akce. 
A zvláštní pochvala pro Želko, naše-
ho polního kuchaře.

To co jsme udělali je vlastně velmi 
málo, ale dalo nám to opravdu hod-
ně. Je krásné žít. Jsme rozhodnuti, 
pomůžeme znovu tam, kde bude 
třeba. Možná Řecko, Turecko, Italie? 
Výdaje nejsou malé, chceme praco-
vat opět jako dobrovolníci, přibližně 
na  jeden měsíc. Na  tu cestu bude 
třeba asi 1500 Euro. I  za  sebemenší 
fi nanční podporu děkujeme, do-
mluvíme se po emailu: petrsteff ek@
seznam.cz

Petr Steff ek

Slavonski Brod, pomáháme uprchlíkům
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Úspěch se neodpouští, 
říká Halina Pawlowská

Na větvi s Halinou          
Jitka Asterová, Jiří Mádl 

Halina Pawlovská 

Na větvi s Halinou          
Tonya Graves, 
Matěj Ruppert 

hradec.rozhlas.cz

Halino, jaký byl rok 2015, za který 

jste byla posluchači nominována 

v anketě Šarmantní osobnost roku? 

Po  těch strašných předchozích letech 
2013 a 2014, které byly špatné v osob-
ním životě - odešli mi totiž manžel 
a maminka, byl vlastně rok 2015 velice 
klidný a po pracovní stránce moc fajn.  

Jak se udržujete v  kondici, co vám 

dělá radost, proč vlastně máte po-

řád ten úsměv na tváři?

Moje odpověď je vlastně odpovědí 
na všechny vaše otázky. Bydlím v jed-
nom domě s  mou tchýní, přítelem, 
s mojí dcerou, jejím manželem a jejich 
synem, mým vnukem. A  ještě přijíždí, 
pokud není zrovna v Americe kde stu-
duje, můj syn. Je nás tam tedy hodně. 
Máme dva psy a já jim vařím pobíhám 
kolem nich a čenichám, co bych pro ně 
mohla udělat. Můj vnuk je navíc velmi 
hyperaktivní dítě a já mám vůbec potí-
že, abych ho doběhla. (smích)

Nuda se ve vašem životě tedy nevy-

skytuje…

Často se mě lidi ptají, kdy píšu, kdy 
se věnuju tvorbě a  já odpovídám že 
mezi jedenáctou a  druhou. A  všichni 
si o mně potom myslí, že jsem takový 
ten noční pták. Jako třeba Petr Hapka, 
který tvořil v noci. Ale u mě je to úplně 
jednoduché. Prostě v jedenáct už je ta-
kový klid, že do těch dvou hodin mám 
vlastně čas jenom pro sebe.

Moderujete pro Český rozhlas po-

řad, který se jmenuje Na větvi s Ha-

linou, prozraďte z  čeho jste byla 

v poslední době na větvi.

Vždycky si to musím rozvážit. Když 
na  mě něco negativně zapůsobí, 
připomenu si slova mé matky, která 
vždycky říkala:“ Rozmysli si rozmysli 
a  ráno moudřejší večera.“ Protože já 
mám hned chuť všechny udat, když 
mě naštvou. Hned potom mě to ale 

mrzí. Na  větvi jsem někdy z  toho, že 
není frází, když se říká, že úspěch se 
neodpouští. A  už mi připadalo smut-
ný, že tuhle jeden velice sympatický 
a  mladý dramaturg, člověk ještě plný 
ideálů, mi napsal: “Bohužel po  špat-
ných zkušenostech musím konstato-
vat, že to co jste udělala je opět velmi 
dobré.”

Byla jste nominována v anketě Šar-

mantní osobnost roku. Kdo je podle 

Vás nejšarmantnější osobností loň-

ského roku?

Přijde mi takové zavazující, abych teď 
vyřkla nějaké jméno. Já třeba odjakži-
va fandím Jiřímu Bartoškovi, protože 
s velkou noblesou a s velkým nasaze-
ním připravuje Karlovarský festival. 
A vzhledem k tomu, že v loňském roce 
byl nemocný a  tak šarmantně s  tou 
chorobou mediálně pracoval, nebo 
lépe nepracoval, bych ho nominovala.

Když máte čas, posloucháte rádio? 

Která stanice je Vaše oblíbená?

Poslouchám ho v autě a poslouchám 
ho, když vařím. Nejfrekventovanější 
je Český rozhlas Hradec Králové, když 
jsem na  chalupě a  když jsem doma, 
tak je to Dvojka. 

Děkuji za rozhovor.

O  prázdninách si můžete na  frekven-
cích Českého rozhlasu poslechnout 
speciální střihová vydání pořadu 
Na  větvi s  Halinou, kde zazní to nej-
lepší za poslední rok. Poslouchejte 11. 
7. a  8. 8. vždy po  osmnácté hodině. 
V  rámci Vymazleného léta vás také 
ve  vysílání čekají soutěže o  zahradní 
grily, největší letní hity, přímé přenosy 
ze zajímavých míst našeho regionu, 
užitečné rady do domácnosti a spous-
ta dalších informací.

Tomáš Peterka
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Základní škola Vamberk

Ve  čtvrtek 30. června skončil 

školní rok a  žákům začaly letní 

prázdniny. Učitelé rozdali vy-

svědčení a  čeká je zasloužená 

dovolená. Je tedy čas na  krátké 

ohlédnutí se za  uplynulým škol-

ním rokem.

Ve škole je zaměstnáno celkem 21 
učitelů, 4 vychovatelky ve  školní 
družině, v  DDM 2 pedagogové 
volného času a 8 ostatních zaměst-
nanců. Naši školu navštěvovalo 354 
žáků v  15 třídách (224 žáků v  10 
třídách na 1. stupni a 130 žáků v 5 
třídách na 2. stupni), školní družinu 
ve 2 ranních a 4 odpoledních oddě-
leních 123 žáků. Ve  všech třídách 
probíhala výuka podle našeho 
školního vzdělávacího plánu „Škola 
– okno do  života, dveře do  světa“. 
Do  Domu dětí a  mládeže, který je 
součástí školy, chodilo do 25 krouž-
ků 365 dětí. 
Během roku se ve škole uskutečnilo 
mnoho akcí – např. 2x sběr papíru, 
adaptační pobyt 6. ročníku v  Pot-
štejně. Uspořádalo se několik dnů 
prevence (na téma - kyberšikana, al-
kohol, drogy, šikana, sekty, rasismus, 
partnerství, dospívání, zubní hygie-
na), testů k volbě povolání a besed 
v knihovně. Pořádali a účastnili jsme 
se mnoha soutěží (Přírodovědného 
a  Matematického klokana, olym-
piád z  Ch, D, Čj, Poznávání rostlin 
a  živočichů, Mladého zahrádkáře, 
Recitační soutěže, Konverzační sou-
těže v Aj, výtvarných soutěží – Karel 
IV., Hnutí Brontosaurus atd.). Žáci 
byli na  několika zajímavých exkur-
zích (Terezín, Hradec Králové, Ra-
tibořice, IQLandia Liberec) a  spor-
tovních soutěžích (McDonald´s 
Cup – postup do  krajského fi nále, 
turnaj v minifotbale, vybíjené, pře-
hazované, fl orbale, absolvovali jsme 
atletický čtyřboj, dopravní soutěž - 
mladý cyklista). Na žádné soutěži se 
naši žáci neztratili, vždy s nadšením 
úspěšně reprezentovali naši školu, 
o  čemž svědčí stále se rozšiřující 
sbírka pohárů vystavených ve vesti-
bulu školy. V dopravní soutěži mla-
dých cyklistů jsme počtvrté za  se-
bou postoupili až do republikového 
fi nále, které se letos konalo v Nym-
burce – obsadili jsme 9. místo! 
První třídy pro veřejnost nacvičily 
besídku ke Dni matek, druhé a třetí 
ročníky jezdily od září do listopadu 
na výuku plavání do plaveckého ba-
zénu v Rychnově nad Kněžnou. Pro 
veřejnost se 17. 10. při příležitosti 
výročí 110 let založení školy usku-
tečnil Den otevřených dveří a 1. 12. 

oblíbené Adventní dílny. Na  konci 
ledna proběhl Den exkurzí, ve kte-
rém si žáci 2. st. chodí prohlédnout 
některé fi rmy našeho města. V úno-
ru byli žáci 7. ročníku na týdenním 
lyžařském výcviku v  Radvanicích. 
V  MK Sokolovna jsme si poslechli 
koncert ZUŠ z  Kostelce nad Orlicí, 
několikrát jsme zde byli na divadel-
ním představení. V  průběhu roku 
měli také žáci možnost shlédnout 
několik divadelních představení 
v Hradci Králové. V dubnu jsme osla-

vili Den Země. Žáci 8. a 9. ročníku se 
byli podívat na Úřadu práce a pře-
hlídce středních škol v  Rychnově 
nad Kněžnou. 4. a 8. ročník úspěšně 
zvládl elektronické testování svých 
vědomostí. 1. června pro naši školu 
uspořádal TJ Baník Vamberk spor-
tovní den. Na  závěr školního roku 
proběhlo v  muzeu vyhodnocení 
všech soutěží a  v  jídelně tradiční 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
– viz fotografi e. 
Hezké akce pořádala také naše 
školní družina – Mikuláš, karneval, 
kouzelník, sportovní a  vědomost-
ní soutěže. DDM o  podzimních, 
pololetních a  jarních prázdninách 

nabízel dětem akce jako např. výle-
ty, výstavy, přednášky, dále se spo-
lupodílel na organizaci dalších akcí 
pořádaných ve Vamberku a okolí – 
v MK Sokolovna se uskutečnily Vá-
noční a Velikonoční dílny, Jarmark, 
na Vyhlídce se skauty Dětský den, 
s knihovnou Městem chodí andělé, 
na  Vochtánce Čarodějnice apod. 
Spolupracuje také s MŠ, pro jejichž 
děti připravuje zajímavé aktivity – 
např. keramiku. Na léto jsou připra-
veny tři příměstské tábory. 

Během roku KRPŠ připravil něko-
lik akcí (Bleší trh, Burzu zimního 
a  sportovního vybavení, Ples, Kar-
neval). Finančně se podílel na mno-
ha dalších akcích (např. vstupné 
na  divadla a  koncerty, příspěvek 
na  odměny a  hračky pro družinu, 
jízdné na  soutěže, exkurze, adap-
tační program, odměny žákům 
atd.), za což jim děkujeme. 

Škola pokračovala v  projektu Ško-
la na  dotek v  Královéhradeckém 
kraji. V  rámci tohoto projektu byla 
zakoupena technika – tablety, díky 
kterým jsme od  začátku školního 
roku mohli přejít na  elektronickou 

třídní knihu a od 4. ročníku na elek-
tronickou žákovskou knížku.
Zapojili jsme se do  Výzvy č. 56 
s  projektem s  Angličtinou do  cizi-
ny, v  rámci kterého se tři vyučující 
cizích jazyků zúčastnily studijních 
zahraničních pobytů a 10 žáků z 2. 
stupně bylo v říjnu na poznávacím 
a výukovém pobytu v Londýně.
Dále jsme uspěli s projektem „Proč 
se starat o své zdraví?“ v rámci pro-
gramu zaměřeného na  prevenci 
rizikového chování. Za  účelem re-
alizace projektu „Vybavení dílen“ 
v rámci grantového programu jsme 
od ŠKODA AUTO a.s. dostali fi nanč-
ní dar ve výši 50 tis. Kč. 
Škola je již několik let zapojena 
do  projektu Mléko do  škol, Ovoce 
do škol, Budeme mít zdravé zoubky 
a Recyklohraní. 
V  průběhu roku probíhaly porady 
a  jednání, výchovné komise, třídní 
schůzky, konzultace, předmětové 
komise, školení či jednání školské 
rady. V  listopadu proběhly volby 
do  školské rady – novým předse-
dou byl zvolen Ing. Alan Mikyska. 
Na  začátku února se konal zápis 
do 1. tříd – v září nastoupí 35 prv-
ňáčků. 
Jak je vidět, bylo toho opravdu 
dost. Všechny zde zmíněné aktivi-
ty a  další, i  s  fotografi emi, můžete 
shlédnout na  našich webových 
stránkách www.zsvamberk.cz.
V  průběhu roku proběhla renova-
ce kabinetu jazyků a  sborovny 1. 
stupně. V  období letních prázdnin 
se ve škole také nebude zahálet, ale 
udělá se spousta práce. V učebnách 
v  přízemí proběhne renovace par-
ket a vymalování. Přepažením ves-
tibulu v  jídelně vznikne místnost 
pro výuku ZUŠ. A tak jako každý rok 
nás čeká generální úklid a příprava 
na nový školní rok.

Všem zaměstnancům a žákům ško-
ly bych chtěl popřát hezké prázdni-
ny, odpočinek a načerpání nových 
sil do dalšího školního roku.
Za vedení školy  

Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Důležité informace:

hlavní prázdniny trvají od  pátku                                                                                 
1. července do  středy 31. srpna 
2016
školní družina je v období hlavních 
prázdnin z důvodu oprav a čerpání 
dovolené uzavřena
nový školní rok začne ve  čtvrtek                 
1. září 2016 v 8:00 hodin společným 
zahájením před školou

Škola skončila, jsou tu prázdniny
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Středa 1. 6. 2016 se slavila jako Mezinárodní den dětí. V tento den, 

stejně tak jako v  loňském roce, uspořádal TJ Baník Vamberk pro 

naši školu Sportovní den.

Akce se zúčastnili žáci celé školy, kteří soutěžili ve  fotbale, vybíjené, 
přehazované, tenise a  stolním tenise. Každý žák obdržel jedno balení 
minerální vody, diplom za  účast a  v  každé kategorii první tři diplom 
za umístění. 
Všechny soutěže na  všech sportovištích byly perfektně organizačně 
připraveny (rozhodčí, zdravotník, občerstvení), vše probíhalo podle 
předem připraveného plánu. Dle sdělení žáků a učitelů se akce povedla, 
bylo nádherné slunné počasí, tak byli všichni spokojení. 
Za pedagogické zaměstnance a vedení školy bychom chtěli poděkovat 
všem organizátorům z TJ Baník Vamberk, kteří ve svém volnu mají zájem 
něco organizovat, zařizovat a věnovat se dětem.                      vedení školy

Ve čtvrtek 9. 6. přijel za našimi dětmi kouzel-
ník Josef Wald až od Znojma. Byl u nás již před 
třemi roky a  měl tehdy velký úspěch. Proto 
bylo jeho vystoupení dárkem našim dětem 
k jejich svátku.
Nezklamal ani tentokrát. Všech 90 dětí se 
bavilo od  začátku do  konce. Hned v  úvodu 
si přizval děti na  pomoc, aby mu s  kouzly 
pomáhaly. Jeden ze svých triků jim i odtajnil. 
Část kouzel, podbarvených reprodukovanou 
hudbou, děti sledovaly se zatajeným dechem, 
protože pan kouzelník vykouzlil živou holu-
bičku a  králíčka. S  ním si děti mohly pohrát 
i po vystoupení, když se rozešly do svých tříd. 
Králíček navštívil postupně všechny.

Na  závěr si děti mohly koupit různá zvířátka 
a meče, které pan kouzelník vytvářel svými ob-
ratnými prsty z nafouknutých balónků. Rozzá-
řené oči dětí a nadšené ohlasy na vystoupení 
byly odměnou i nám vychovatelkám.
Pro děti ze 2. oddělení byla připravena zají-
mavá akce i následující den. V rámci hry „Indi-
ánský svět“ si mohly pod vedením instruktora 
zastřílet z luku. Nejdřív se učily správný postoj 
a  držení luku. K  prvním výstřelům měly šípy 
„bambuláky“ a nakonec si zastřílely i ostrými 
šípy. I  z  tohoto odpoledne odcházely děti 
spokojené a s novými zážitky.
Za kolektiv vychovatelek ŠD

Vlasta Stárková

Sportovní den s TJ Baník Vamberk 

Den dětí ve školní družině
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Z Certifi kátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy 

v loňském roce vytřídili 2 monitory a 116,00 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspo-

řili 3,06 MWh elektřiny, 205,93 litrů ropy, 12,26 m³ vody a 0,07 tun primárních surovin. Navíc 

jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,58 tun CO² ekv. a produkci nebezpečných odpadů 

o 2,56 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní dopad na  životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi ces-

tám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Po-
zitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spo-
třebu energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík.                            JRy

Český les očima 
osmáků
Další sezona divadelního předplatného 
Klicperova divadla v  Hradci Králové pro 
žáky základních škol byla ukončena 21. 
dubna 2016 představením Tři mušketýři. 
V  tomto školním roce vidělo 22 přihláše-
ných žáků naší školy ještě Puškinova Ev-
žena Oněgina, Moliérovu Školu pro ženy 
a hru Davida Drábka Český les.
Divadelní hry, které děti viděly, se velmi líbily 
a dopředu se na další titul vždy velice těšily.
Letos je zaujalo hlavně představení Davida 
Drábka Český les natolik, že žáci z  osmé 
třídy hru sami nacvičili. Scénář inspirovaný 
touto hradeckou inscenací vymyslela a se-
psala Pavla Potužníková.  Nadšení herci se 
představili i zpěvem písní s vlastními texty 
a  tancem vlastních choreografi í. Sami vy-
mysleli i vytvořili kostýmy, napsali plakáty. 
 Premiéra proběhla u nás ve škole v pátek 
29. dubna v rámci Dne země a shlédli ji žáci 
všech tříd. 
Nácvik hry byl výbornou příležitostí rozví-
jet jazyk, mluvu, zpěv i  pohyb. Byl i  mož-
ností zamýšlet se nad dnešní dobou a cha-
raktery lidí.
Děkujeme Klubu rodičů a  přátel školy 
za  fi nanční příspěvek na  dopravu žáků 
do Hradce Králové a už se těšíme na další 
sezonu.                                                              VŠI

Naše škola díky Recyklohraní přispěla 
k ochraně životního prostředí

Základní škola Vamberk



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 17
DDM Vamberk

Ohlédnutí

Letos se na dopravní soutěž připra-
vovalo družstvo mladších i starších 
žáků. V  okresním kole konaném 
v  Rychnově zvládla obě družstva 
všechny disciplíny na  výbornou, 
a postoupila tak do kola krajského. 
Tam starším žákům zamotala hlavy 
disciplína zvaná „mapy“, při níž na-
sbírali trestné body, které je násled-
ně odsunuly na  druhé místo. Toto 
umístění je pro žáky i  školu vel-
kým úspěchem, avšak na  postup 
do  republikového kola to nestači-
lo. Lépe se dařilo mladším žákům, 
kteří prvenství udrželi, a postoupili 
tak do  kola republikového, které 
se letos konalo v  Nymburce. Tato 
úroveň je již velmi vysoká, a  kaž-

dá, byť drobná chyba, stojí žáky 
mnoho trestných bodů. Pár neče-
kaných chyb nás odsunulo na  cel-
kové deváté místo ze čtrnácti. Pro 
naše žáky, školu i město je to veliký 
úspěch! Tímto děkujeme starším 
žákům: K. Koželuhovi, V. Fišerovi, 
P.  Bělohlávkové a  M. Horčičákové 
a mladším žákům N. A. Langerové, 
V. Kalců, V. Krskovi a  A. Ferebaue-
rovi. Dík patří i náhradníkům, kteří 
do  poslední chvíle nevěděli, zda 
pojedou, rodičům za  podporu 
a  pomoc, a  hlavně paní učitelce 
Bártové, která žáky připravovala.

Adéla Podolská 

doprovod žáků 

v celostátním fi nále

Na  jaře jsme se zúčastnili se žáky 
školy několika sportovních turna-
jů. Dne 8. dubna se konalo okresní 
kolo ve  vybíjené žáků a  žákyň 6. 
tříd v Kostelci nad Orlicí. Naši školu 
reprezentovalo devět děvčat ze 6. 
A  a  dvě děvčata z  5. B. V  průběhu 
turnaje se děvčata utkala s  týmy 
Rychnova, Kostelce a  Slatiny. Na-
konec se naše družstvo umístilo 
na  hezkém 4. místě. Dvanáctičlen-
né družstvo chlapců z 6. A si svými 
výkony vybojovalo celkové 5. místo.
Turnaje v  minifotbale v  Rychnově 
nad Kněžnou 21. dubna se zúčast-

nili chlapci 6. a  7. ročníku. V  kon-
kurenci 11 družstev obsadilo naše 
družstvo konečné 9. místo.
Velkého úspěchu dosáhlo fotba-
lové družstvo žáků 4. a  5. ročníku. 
V turnaji McDonald‘s Cup dokázali 
zvítězit v okresním fi nále v Rychno-
vě nad Kněžnou. Největší odměnou 
byl postup do krajského kola, které 
se konalo 19. května v  Jičíně. Zde 
se naši žáci postupně utkali s vítězi 
ostatních okresních kol našeho kra-
je a po statečných výkonech obsa-
dili pěkné 5. místo.

J. Teplá, M. Černoch

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
na  chodu naší činnosti a  to především externistům. Moc vám dě-
kujeme, protože bez vaší velké a obětavé pomoci, bychom nemohli 
zvládnout takovou širokou škálu zájmových útvarů. Též děkujeme 
za  fi nanční podporu Městu Vamberk, které hradí veškeré provozní 
náklady. Vážíme si toho a víme, že v dnešní době není lehké všem 
organizacím vyjít vstříc. Děkujeme vedení ZŠ, MŠ a všem učitelkám 
a učitelům, že si našli čas a přišli se s dětmi nejen podívat k nám do
 „Domečku“ na  různé akce a  výstavy, ale i  na  besedy, rukodělky 
a sportovní dovádění. Též děkujeme i všem rodičům a dětem, že si 
k nám našli cestu a doufám, že to pro vás všechny byl přínos. Též dě-
kujeme organizacím, že nás oslovili a my jim mohli pomoci na akcích 
jimi pořádaných.
Na děti, které s námi stráví část prázdnin, se těšíme a všem ostatním 
přejeme krásné léto a načerpání dalších sil! 

Štěpka a Verča

Průběžně jsme vás prostřednictvím 
zpravodaje informovali o  akcích, 
které jsme připravovali a uskutečni-
li. Některé byly velmi vydařené, jiné 
méně.
V letošním roce jsme na závěr uspo-
řádali „Domečkovou minishow“, 
kde se malá část dětí, které navště-
vují kroužky, prezentovala. Děti 
předvedly své výrobky jako oprav-

dové manekýny a  tancem a  pohy-
bem ukázaly, co se v  zájmových 
útvarech naučily. Výstava výrobků 
byla otevřena pro veřejnost ještě 
další dny. Zájem z  řad rodičů, pra-
rodičů, paní učitelek a v neposlední 
řadě pana ředitele, nás velmi potě-
šil. Děkujeme a jsme opravdu rády, 
že si naší práce vážíte a  hlavně, že 
máte zájem i o mimoškolní aktivity!Sportovní soutěže

Úspěch mladších žáků 
v republice
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Ze života mateřské školy 
Když se řekne červenec,
znamená to prázdniny.
Je to měsíc beze školky,
ale není jediný.
Ještě srpen, měsíc další,
to jsou také prázdniny.
Červenec však toho jména,
sám v roce je jediný.

Vítáme Vás, milí čtenáři, při četbě 
prázdninového čísla Vamberec-
kého zpravodaje a  našich malých 
zpráviček. I  když jsou prázdniny, 
přesto bychom se chtěli vrátit ješ-
tě k měsíci červnu, kdy bylo v naší 
mateřské škole Vodníček pořádně 
rušno a živo. Hned první červnový 
týden byl v  duchu dětských her 
a výletů – vše bylo skryto v názvu 
„Týden radosti“. Hned v  pondělí 
nás čekalo u  Rybiček a  Žabiček 
první loučení. A  to s  bazénem. 
Na  pomoc nám přispěchal vodní-
ček Tyršováček, který všechny děti 
pochválil za  jejich vodní hrátky 
a  popřál jim bezpečné léto nejen 
u vody.  U Šnečků pondělí přivítali 
„Balónkovým dopolednem“. V úte-
rý čekal na děti z třídy Rybiček prv-
ní minivýlet. A to do Doudleb nad 
Orlicí do Babiččina dvorečku. Cestu 
zpět jsme statečně „ťapali“ podél 
tratě. Všechny děti byly opravdu 
statečné, a i když je nožičky trošku 
bolely, nedaly to na sobě znát. Ža-
bičky se v  úterý vydaly na  piknik. 
Zabalily si sebou košíčky s  dob-
rotami, deky a  vyrazily odpočívat 
a hrát hry do nedalekého parčíku. 
Šnečkové prožili úterní dopoledne 
jako zpěváci. Měli totiž „Písničkový 
den“, který si náramně užili a  věř-
te, že zpěváků se u  Šnečků najde 
opravdu mnoho. Na středu, kdy byl 
právě Den dětí, jsme nezapomněli 
ani my ve  Vodníčku. Paní učitelky 
ze tříd Žabiček a Rybiček si pro děti 
připravily dětský den na  školkové 

zahradě. Na  jednotlivých stanovi-
štích plnily děti úkoly spojené se 
zvířátky. Musíme pochválit všech-
ny děti, protože se do plnění úkolů 
vrhly s nadšením a radostí. Odmě-
nou jim byly medaile. Šnečkové se 
vydali na Den dětí do DDM ve Vam-
berku, kde si pro ně Štěpánka 
s Verunkou připravily soutěžní do-
poledne. Děti plnily úkoly na  sta-
novištích, opět motivována zví-
řátky. Touto cestou bychom chtěli 
„děvčatům“ z  DDM mnohokrát 
poděkovat nejen za  spolupráci, 
ale i  za  nadšení se kterým dělají 
svoji práci. Čtvrtek byl v  naší ma-
teřské školce ve znamení dopravy. 
Navštívil nás Klaun TÚ TÚ se svým 
dopravním vystoupením. Rybičky 
si tento den užily i se svými doprav-
ními prostředky. Na naší zahradě se 
proháněla kola, koloběžky, odráže-
dla. Jejich řidiči však vědí, že se jez-
dí pouze po pravé straně a chodci 
na přechodu mají přednost. Děti si 
svoji jízdu náležitě užily, samozřej-
mě bez nehody. V pátek nás čekal 
dlouho očekávaný školkový výlet 
do ZOO ve Dvoře Králové nad La-
bem. I  když to vypadalo, že nám 
nebude počasí přát, opak byl prav-

dou. Všichni jsme si náležitě užili 
zvířátkové atmosféry a hurá domů 
….jak jinak než dvoupatrovým au-
tobusem.  Sice se nám náš týden 
radosti dostal až ke  svému konci, 
akce pro nás ve školce však nekon-
čily. Hned další středu se nejstarší 
a  prostřední děti vydaly k  profesi-
onálním hasičům v  Rychnově nad 
Kněžnou. Zde jim hasiči připravili 
program, který sloužil k  přiblížení 
jejich profese. Děti měly možnost 
vyzkoušet jaké to je sedět v hasič-
ském autě, vyzkoušet jejich oble-
čení, běhat jako hasiči a  řadu dal-
ším zajímavostí. Další den byla pro 
nejstarší děti připravena poslední 
návštěva knihovny u  paní knihov-
nice Jarušky. I malé „školkové“ děti 
již mohou být čtenáři, a toho jsou 
právě příkladem. Za  jejich vzor-
nou účast si pro ně paní knihov-
nice Jaruška připravila nejedno 
překvapení a  slavnostní předání 
diplomu malého čtenáře. Touto 
cestou mnohokrát děkujeme paní 
knihovnici Jarušce za její obětavost 
a  vstřícnost přiblížit dětem svět 
knih, i  když někdy to bylo v „pol-
ních“ podmínkách, přesto pro děti 
velmi zábavné a poučné. A to už se 

pomalu blížíme ke  konci školního 
roku. Nemůžeme však opomenout 
poslední akci našich nejstarších, 
a to „Kouzelnou noc“. Všechny děti 
už jsou od  této chvíle slavnostně 
popasovány na školáky. Doufáme, 
že si odpoledne, večer i samotnou 
noc náležitě užily. Nemohly chybět 
tradiční soutěže, opékání vuřtů, 
trocha slziček při loučení, které 
však netrvaly ani minutku a  hurá 
do  školky, tentokrát netradičně 
večer. Po velmi horkém odpoledni 
jsme se všichni s chutí smočili a za-
dováděli při posledním koupání 
v bazénu. Na děti ve třídách čekalo 
slavnostní pohoštění s  přípitkem 
a  co myslíte, že následovalo? Py-
žamová diskotéka doprovázená 
baterkovými efekty, na  kterou se 
děti velmi těšily. A hurá do postý-
lek. Ráno na  naše školáky čekalo 
milé překvapení pod polštářkem 
od školkového skřítka. 
Školní rok se nám pomalu dostal 
do  svého závěru a  my bychom 
Vám chtěli popřát krásné a sluníč-
kové prázdniny. Budoucím školá-
kům úspěšný start do  jejich nové 
životní etapy a nové role školáka. 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Slunce svítí, bazén volá, dneska už 
nám končí škola.
Dva měsíce volna máme, co s tím ča-
sem uděláme?
Někdo jede na tábor, jiný učí zpívat 
sbor lesních ptáků na palouku.
Hlavně, že jsme přitom venku!                   

I  když je venku krásně a  léto je 
v  plném proudu, rodiče pracovat 
zkrátka musí. Právě kvůli takovéto 
situaci měla obě naše pracoviště 
MŠ střídavě otevřeno po celé letní 
prázdniny. Chtěli jsme maximál-
ně využít hezkého počasí a  trávit  
s  dětmi co nejvíce času venku. 
S  nejmenšími dětmi jsme po  celé 
krásné slunečné dny využívali naši 
nově zrekonstruovanou školní 
zahradu. Na  zahradě jsme trávili 
většinu dne. Hráli jsme si s  pís-
kem a  vodou, malovali křídami 
na chodníčky, slunili se na dekách, 
prolézali a houpali jsme se na hou-
pačkách. Také jsme běhali za  mí-
čem a  vozili se na  koloběžkách. 
Pokud nám počasí dovolilo, užívali 
jsme si i  vodní radovánky s  nově 
zakoupeným vodotryskem. Prostě 
jsme si užívali volnosti a voňavých 
letních dní. S  většími dětmi jsme 
se vydali i  dále do  lesů a  na  krát-
ké výlety po  okolí. Zavítali jsme 
ke  studánce, podívali se po  hou-
bách a tiše pozorovali život v lese. 
Předškoláčci si konečně mohli za-
slouženě odpočinout a  užít si své 
poslední prázdniny u nás ve škol-
ce. Však za sebou nechali velký kus 
práce a  po  slavnostním pasování 
se z nich stali už téměř opravdoví 
školáci. V červenci jsme také v naší 
školce přivítali některé děti z  MŠ 
Vodníček. Během letních prázdnin 
neprobíhaly dny ve školce striktně 
podle vzdělávacího plánu. Denní 
činnosti volně a  variabilně zahr-
novaly pohybové aktivity, tvoření, 
zpívání, didaktické aktivity a  od-
počinek po  obědě. Program byl 
přizpůsoben potřebám a  přáním 

dětí. V  tomto letním období jsme 
se zaměřili na pozorování přírody, 
zkoumání hmatem, očima, čichem 
i  chutí. Pokusili jsme se v  dětech 
vzbudit zájem o drobné živočichy 
(mikrosvět). Veškeré dění jsme pře-
sunuli ven, do přírody. Lupou jsme 
pozorovali život brouků, hmyzu 
a mravenců, podívali jsme se také 
do  obory a  relaxovali v  lesním 
království. Prostě jsme si jenom 
hráli a k tomu se hodně smáli, uží-
vali pohody, pak skočili do  vody. 
A zatímco naše děti si užívaly léto, 
v  naší školce se pilně pracovalo 
i o prázdninách. Všechny prostory 
školky a třídy se už pomalu začaly 
připravovat na září a s ním i na pří-
chod nových dětí. Ve školce se uklí-
zelo, mylo a  probíhal velký úklid 
ve  všech třídách. Třída Ptáčátek 
byla kompletně nově vymalována. 
Připravovala se také podzimní vý-
zdoba tříd a technické zázemí.
Přejeme Vám slunečné a pohodo-
vé prázdniny a v září v naší školce 
zase na shledanou! … 

Kolektiv MŠ Sluníčko
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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:
POZOR PRÁZDNINOVÉ ZMĚNY!
Jak jsme avizovaly v  předchozím 
čísle, v měsíci srpnu je v pravidel-
ném programu pauza. 
“HERNIČKA” a  proto i  “DĚTSKÝ 
BAZÁREK” jsou v  srpnu společně 
s Městskou knihovnou zavřené. 

Od září se opět těšíme a zveme Vás 
do “HERNIČKY” a jejího “DĚTSKÉHO 
BAZÁRKU”. Děti určitě zaujmou 
hračky jako je klouzačka, odstrko-
vadla, kočárky, kuchyňka i  dílny, 
nákupní kasa, panenky, vláčky 
atd. Doprovod si při tom může dát 
malé občerstvení a případně i na-
koupit oblečení pro svoje ratolesti.

Stejně jako “HERNIČKY” a  “DĚT-
SKÉHO BAZÁRKU” se týká prázd-
ninový odpočinek i  dalších pra-
videlných aktivit: “BATOLENÍ”, 
“HRÁTEK S DĚTMI”, “MASÁŽÍ MIMI-
NEK” a “TVOŘENÍ”. V zářijovém čísle 
zpravodaje (stejně tak i  na  níže 
uvedených webových stránkách) 
najdete informace o začátku těch-
to aktivit. 

NOVINKY:
Aby se nám lépe pracovalo, uklá-
dala data atd., změnily jsme naši 
mailovou adresu. Nový dráčkov-
ský mail je tedy: mcdracekvam-
berk@gmail.com. Původní mail 
mcdracekvamberk@seznam.cz je 
na  nový přesměrován, proto se 
žádná pošta neztratí.
Fotografi e z  našich společných 
akcí umístěné na  webu: http://
mcdracek.rajce.idnes.cz/ jsou 
nově zaheslované. O heslo si pro-
sím napište na níže uvedené kon-
takty. Odpovíme obratem.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
Výlet za poníky do Doudleb n. O.

Tradiční dráčkovská aktivita. Účast 
hojná, počasí nádherné. Díky 
němu vyrazila většina maminek 
do  Doudleb pěšky a  nezabloko-
vali jsme autobusovou dopravu 
jako loni. Děti byly z poníka i oslíka 
nadšené. Kdo se zrovna neprojíž-
děl, prohlížel si Babiččin dvoreček 
nebo provozoval piknik v  zámec-
kém parku. 

Výlet do  Mamutíkova vodního 

parku 

Také náš tradiční výlet do vodního 
parku, za Stezskou v oblacích, a dal-
šími atrakcemi Dolní Moravy. Kro-
mě plně obsazeného autobusu se 
účastnilo dalších 14 rodin, jež přije-
ly po vlastní ose. Takže “Vamberák”, 
kam člověk dohlédl. Děti si užily 
vodních atrakcí, v domečcích, pro-
lézačkách, skluzavkách, v  lanovce, 
bobové dráze, obrovské houpačce 
atd.. Rodiče asi večer padli vyčerpá-
ním, ale stálo to za to. 

Procházka do Potštejna

Pěší výlet na  potštejnské hřiště. 
Počasí vyšlo, účast také. Maminy to 

odchodily, dítka se vozila jak v ko-
čárech, tak na odrážedlech. Cílem 
bylo hřiště a občerstvení. Vyvolené 
mety jsme dosáhly.

Fotografování v přírodě

Název, na němž není dál co vysvět-
lovat. První termíny obratem obsa-
zené. Vybraly jsme pro Vás 2 místa. 
Vyhlídku a  okolí rybníků v  Pekle, 
tedy i zdobnické říční koryto. Foti-
ly se rodiny i děti samotné. Někte-
ré postály a  zapózovaly, jiné nám 
skákaly do  vody, běhaly po  okolí 
a  dělaly neplechu. O  to krásnější 
momentky jistě budou. Děkuje-
me fotografce Veronice Hostinské 
a těšíme se na další spolupráci.

Výlet: Kukátkem do  ZOO, Voch-

tánka

Vochtánka je známý výletní cíl vam-
bereckých rodin. Tentokrát jsme za-
čali na potštejnském hřišti a se zmrz-
linou v ruce a hustém dešti jsme se 
přesunuli na Vochtánku. Pracovníci 
králové-dvorské ZOO všem přítom-
ných předvedli nejen kůže známých 
zvířat jako je levhart, gepard, zebra 
atd., ale nechali nás pohladit aga-
mu, suchozemskou želvu a  3 hady 
(korálovky a obrovskou krajtu), které 

sebou přivezli. Parádní zážitek pro 
všechny členy rodiny.

DOPROVODNÉ AKCE SRPEN, 
ZÁŘÍ 2016

 VÝLET DO  ZÁMECKÉHO IMAGI-
NÁRIA V KOSTELCI n. O. se uskuteční 
ve  čtvrtek 18.8. od  10:00. Jedná se 
o  interaktivní expozici, která Vás 
prostřednictvím divadelních kulis 
zavede do  kouzelného světa hra-
vosti a fantazie.

 PŘEDNÁŠKA PhDr.  Lidmily Pe-
kařové na  téma “Partnerství a  jeho 
úskalí” se uskuteční v  sobotu 17. 
9. od  14:00 do  17:00, ale vstupen-
ky jsou v  prodeji v  obchůdku Pin-
kring (Žamberecká ulice) již od 1.6. 
do  10.9.. Přednášky PhDr.Pekařové 
jsou velmi oblíbené a rychle vypro-
dané. Proto neváhejte a lístky si kup-
te v dostatečném počtu a s předsti-
hem. Cena vstupenky: 170,- Kč.

 VÝLET DO MINIZOO V ČASTOLO-
VICÍCH se uskuteční v  úterý 20.9. 
od 10:00. MiniZOO není nutné před-
stavovat, proto jen pro připomenu-
tí: zvířátka, anglický park, altán Glo-
riet a dětské hřiště.

 VÝLET DO FAJNPARKU V CHLUM-
CI N.C. se uskuteční v sobotu 24.9.. 
Výlet autobusem do  “Hopsálkova”, 
“Miniměsta”, “Dinopralesa” za  vod-
ními děly, zoo-cary, a spoustou dal-
ších atrakcí.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a  potvrzeny na  stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na  Face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále se 
prezentujeme na nástěnkách u školy, 
ve školkách a  naproti drogerii Teta. 
Zodpovězení dotazu je možné na tel.
čísle 605  451  810, nebo na  emai-
lu  mcdracekvamberk@gmail.com.

Užívejte si léta a těšíme se na Vás
Maminky MC Dráček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na letní měsíce 2016

Výstava obecních a městských 
zpravodajů Rychnovska - 4. ročník
Městská knihovna Vamberk

5. – 9. 9. 2016 

(Pondělí + Čtvrtek: 8:00 – 11:00  13:00 – 17:00)

Přijďte se podívat, třeba hlasovat a vybrat si ten nej-
hezčí zpravodaj!
Soutěž organizuje Knihovna U  Mokřinky Mokré 
ve spolupráci s partnery, kterým patří velké poděko-
vání! Hlavní partner: ORLICKÝ.net
Více informací na stránkách:

www.obecmokre.cz/zpravodaje2012

BELETRIE
 DÁN, Dominik: Rudý kapitán

Detektivka, v které vyšetřování smrti 
kostelníka vede až do minulosti.

 FENWICK, Liz: 

     Aféra v Cornwallu

Volné pokračování knihy Dům 
v  Cornwallu. Judy utíká z  kostela 
na rozpadající se sídlo. 

 HEPWORTHOVÁ, Sally: 

     Tajemství porodních bab

Kniha představuje příběh tří gene-
rací porodních bab. 

 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

     Čiň manželu dobře 

     – peklem se ti odmění

Mladá žena sní o  tradiční rodině, 

kde ona bude vzorná hspodyňka 
a manžel ji bude zbožňovat.

 SPIELMANOVÁ, Lori Nelson: 

     Sladké odpuštění

Román je příběhem o  odpuštění, 
dávných nedorozuměních a  ná-
sledcích, o vztahu matky s dcerou, 
ale i lásce a nelehké volbě srdce.

NAUČNÁ LITERATURA
 HUGOVÁ, Veronika: Scoodies

Vzory a návody na pletení kapuco-
vých šál.

 VILÍMKOVÁ, Olga: 

     Peruánské mýty a tradice 

     podle vyprávění indiánů

Tradice indiánů jsou doplněné vy-

právěnými příběhy.
 PROCHÁZKOVÁ, Zdenka: 

     Na jevišti mezi Prahou a Vídní

V roce 2016 oslavila významné ži-
votní jubileum a v 50. a 60. letech 
minulého století zářila na  praž-
ských divadelních scénách.

 JUNEK, Václav: 

     Osudový omyl André Maginota

Ověřená fakta, historické doklady, 
autentické dokumenty a obrazový 
materiál o známé Maginotově linii.

 WINTEROVÁ, Kateřina 

     RYBOVÁ, Linda: 

     Vaříme podle herbáře 3.

200 receptů a rad pro zdraví a  in-
spiraci.

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti se-
niorské výuky prostřednictvím internetu, jejímž cílem je 
zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita 
třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů 
nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vy-
sokých škol či univerzit.
Garantem studijního programu a organizačním garan-
tem VU3V je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Projekt VU3V bude otevřen podle zájmu v září 2016. Zá-
jemci o vysokoškolské zájmové studium se mohou hlá-
sit v městské knihovně v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Přesné datum první schůzky bude ještě upřesněno.

PODMÍNKY

Přihlásit se může
- důchodce,
- invalidní důchodce bez rozdílu věku
- osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)
Podmínkou studia je vyplněná a konzultačním středis-
kem potvrzená přihláška a zaplacený studijní poplatek. 
Konkrétní informace podáma na informační schůzce.
Po  zhlédnutí první přednášky se mohou zájemci roz-
hodnout, zda jim forma studia vyhovuje (pak vyplní 
přihlášku a budou dále studovat) nebo ne.
První kurz, který je pevně stanoven garantem projektu, 
je na téma „Astronomie“. Cyklus přednášek představuje 

výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky 
po současnost. Dále následuje představení slavných as-
tronomů rudolfínské doby.
Ostatní kurzy si účastníci volí sami - např. : Barokní ar-
chitektura v Čechách, Čínská medicína v naší zahrádce, 
Dějiny oděvní kultury, Genealogie, Hledáme své předky, 
Lidské zdraví a další.
Kurzy budou probíhat dvakrát do  měsíce, vždy 

ve čtvrtek dopoledne.

TATIANA KEJVALOVÁ: 

Směju se a (ne)pláču
(POVÍDKA nejen NA LÉTO) 

...Já mám stromy nesmírně ráda. Považuji je za  lidské 
bytosti, které na sebe vzaly tuto podobu. Provázejí nás 
celým životem, aby nám poskytly samé příjemné do-
jmy. Zasadíme třeba na zahrádce proutek a pozoruje-
me ho jak roste.Té radosti, když poprvé rozkvete! Všimli 
jste si, jak se snaží? No, povězme pravdu, dělá to kvůli 
zachování svého života a  teprve potom vycítí, jak ho 
opečováváme. Ale vycítí to. Až přijde den, kdy učiní to, 
co odedávna činí i naše děti – přeroste nám přes hla-
vu. (Doslova i  v  přeneseném slova smyslu). Na  rozdíl 
od  nich (řečeno s  nadsázkou), však nám strom tímto 
jevem přináší radost. A pak už nám dopřává jen samé 
potěšení. Na  jaře napodobuje nevěstiny krásné bílé 
šaty, jeho vůně v  nás probouzí ušlechtilé pocity... Mi-
lenci vyhledávají stromy, aby si v  jejich stínu šeptali 
o  lásce, unavení človíčkové se rádi natáhnou do  jeho 
stínu a pozorují nebe... děti  v jejich korunách nacházejí 
druhý domov, houpají se ve větvích, mají v husté zeleni 
stromu své úkryty a schovávačky. Mnozí z nás přicháze-
jí ke stromu, aby ho objali a nechali svá těla prostoupit 
pradávnou  životadárnou energíí... 

Je prostě symbolem, zasahujícím do  tří rovin  našeho 
bytí – korunu má v oblacích, kmen v reálném světě a ko-
řeny se snaží dotknout srdce naší planety...

“Lidé čekají celý týden na  pá-
tek, celý rok na léto, a celý život 
na  štěstí. Jenže štěstí nepřijde, 
nikdo vám ho nedá a  nic vám 
ho nepřinese. Štěstí je umě-
ní, které si musíme osvojit. 
A  můžeme začít tím, že přesta-
neme na cokoliv čekat a začne-
me se cítit šťastně tady a teď... “

Šťastné léto nám všem.

PRÁZDNINOVÁ
PŮJČOVNÍ DOBA:

Dospělé oddělení:

ČERVENEC
Pondělí a čtvrtek: 
8:00 – 11:00  13:00 – 17:00 hod.

SRPEN
1. – 14. 8. ZAVŘENO
15– 29. 8. KAŽDÉ PONDĚLÍ  
8:00 – 11:00  13:00 – 17:00 hod.

Dětské oddělení:

ČERVENEC
Pondělí 8:00  – 11:00 hod.

SRPEN
1. – 14. 8. ZAVŘENO
15. – 29. 8.  KAŽDÉ PONDĚLÍ 
8:00 – 11:00 hod.

V červenci 2016 
můžete vidět a slyšet...

 Výstava Krásné proplétání – pa-
ličkovaná krajka a  malované hed-
vábí Ivy Vanžurové a  frivolitková 
krajka z  Košic – od  1. 7. do  29. 7. 
2016

 Tábor ŤA-PE-TO je v plném prou-
du – a děti mohou otestovat nejen 
své schopnosti tělesné I “mozečko-
vé”, ale užít si všeho pěkného, co je 
u nás doma pod našimi půvabný-
mi Orličkami k vidění...a že je toho 
přehršle...

... a dále chystáme
 výstavu „Oni malovali“… 1995-

2005 a  výtvarné koláže Jana Píši 
s  vernisáží 1. září 2016 (od  1. 9. 
do 29. 9. 2016)

 „Večer rytířské poezie“ – pátek 
30. 9. v 18:00 se středověkou hud-
bou skupiny Solideo a  Jaroslava 
Čížka v rámci oslav 700. výročí na-
rození Karla IV.

 výstavu výtvarných prací Draho-
míry Novotné

CO JE „VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU“
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ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Stalo se aneb bejvávalo

Před 400 lety
Majestátem císaře Matyáše II. vydaným na Pražském hradě 1. srpna 
1616 bylo povoleno pořádat ve Vamberku tři výroční a jeden týdenní 
trh a vybírat mýtné.

Před 110 lety
Na  hřišti na  Bačince se 2. srpna 1906 odehrál první fotbalový zápas 
ve Vamberku. Domácí nastoupili proti hráčům z Rychnova nad Kněžnou.

Před 95 lety
Dne 20. srpna 1921 vyhořel do základů hostinec Františka Klémy čp.104 
v Merklovicích. S pomocí obce byl do konce roku znovu postaven.

Před 90 lety
Po  čtyřměsíční výstavbě byla 15. srpna 1926 slavnostně otevřena 
Bednářova chata na  Vyhlídce. Podle návrhu Josefa Lorenze stavbu 
v hodnotě 170 000 Kč provedl místní stavitel František Holoubek. Prv-
ním nájemcem se stal František Šubert.

Před 85 lety
Při úpravě Husova náměstí byl v červenci 1931 přemístěn mariánský 
sloup na druhou stranu silnice. Při té příležitosti byla socha Panny Ma-
rie znovu pozlacena. Ulice z náměstí ke kamennému mostu dostala 
název „Dr. Miroslava Tyrše“.

Před 75 lety
Husovo náměstí bylo 20. srpna 1941  z nařízení německých úřadů pře-
jmenováno na Viktoria Platz (Náměstí vítězství).

Před 50 lety
Družstvo VKV uspořádalo ve dnech 2. a 3. července 1966 „Krajkářské 
dny“ na paměť 400 let výroby krajek ve Vamberku.

Před 40 lety
V  srpnu 1976 byl zahájen provoz v  Domě s  pečovatelskou službou 
čp.37 v Jůnově ulici.

Před 35 lety
Novým předsedou Městského národního výboru byl na ustavujícím 
zasedání 7. července 1981 zvolen Jaroslav Vyčítal.

Před 10 lety
V létě 2006 byl Dům dětí a mládeže přestěhován z bývalé Suchánkovy 
vily v Tyršově ulici do objektu u Mateřské školy Jugoslávská.

Program pro dobré zdraví
Asi v  každé době platí pravidlo „ve  zdravém těle, zdravý duch“. Lidé 
s duševním onemocněním se nezřídka potýkají s neduhy jako nadváha 
a špatný životní styl. Často se tak děje pod vlivem nemoci. Spolek Péče 
o duševní zdraví, středisko Rychnov nad Kněžnou, pro lidi s duševním 
onemocněním pořádají dlouhodobou akci Program pro dobré zdraví. 
Při pravidelných setkáních se účastníci programu zaměří na zlepšení tě-
lesné kondice a vhodné stravovací návyky. Akce bude probíhat v sídle 
rychnovského střediska Péče o duševní zdraví na adrese Panská 1492, 
Společenské centrum 2. patro. Besedy budou probíhat v  období září 
2016 až duben 2017. Celkem jich proběhne dvanáct, dvakrát měsíčně 
po dvou hodinách. Pro účastníky je program zdarma. 
V  případě zájmu kontaktujte Mgr.  Dušana Lacka, email: dusan.lacko@
pdz.cz, telefon: 773 915 747. Informační schůzky proběhnou v pondělí: 
27. 6. od 15 hodin a 29. 8. od 15 hodin dále ve středu: 29. 6. od 9,30 hodin 
a 20. 8. od 9,30 hodin.
Péče o duševní zdraví, z. s. 
„POMÁHÁME LIDEM ŽÍT S DUŠEVNÍ NEMOCÍ“
Aktivity sdružení jsou součástí projektu Služby sociální prevence v Krá-
lovéhradeckém kraji IV

Uplynulý školní rok byl opět velmi 
pestrý a úspěšný. Máme za sebou 
téměř stovku akcí, což není zrov-
na malé číslo. Vedle žákovských 
koncertů a  koncertů pro žáky 
základních škol, vystupovali naši 
žáci spolu s  učiteli na  nejrůzněj-
ších akcích nejenom v  našem 
regionu. Dechový soubor Konor 
Horns si po srpnovém vystoupení 
v  pražských senátních zahradách 
zahrál spolu s  vambereckým Big 
Bandem, navšítivil geriatrické cen-
trum v  Týništi n. Orl, byl hostem 
na  charitativním koncertu pro 
krtka v  Třebechovicích, aj. Na  Vá-
noce zazněla slavná Rybova mše 
Hej mistře, pěvecký sbor se zapojil 
do akce Česko zpívá koledy atd. Již 
tradiční slavnostní koncert v  No-
vém zámku v  Kostelci nad Orlicí 
se nesl v  duchu komorní hudby. 
Měli jsme velkou radost, že po-
zvání přijali i  dva hosté, kvinteto 
ze ZUŠ v  Rychnově nad Kněžnou 
a  komorní trio z  Konzervatoře 
v Pardubicích.
Letošní rok byl pro naši školu ve-
lice úspěšný i  v  soutěžním klání. 
Zpěváčci přivezli dvě první místa 
z  Novopackého slavíčka. Tři sou-
bory vybojovaly v  krajském kole 
soutěže ZUŠ ČR krásná první mís-
ta a okteto přivezlo to nejcennější 
1. místo z  celostátního kola. Je to 
veliký úspěch, kterého si velice 
vážíme. 
Taneční obor nastudoval pásmo 
„O  roztrhané pohádkové knížce“ 
a předvedl ho dětem z mateřských 
školek. V dubnu tanečníci zatančili 
v  SK Rabštejn svoje nejlepší cho-
reografi e.  V červnu jsme se mohli 
potěšit hodnotným celovečerním 
představením Don Quijote, ve kte-
rém se zapojili žáci, rodiče a taneč-
níci souboru VOTO. 
I  v  letošním roce pořádala naše 
škola Den otevřených dveří. Školu 
navštívilo přes 220 žáků z  mateř-
ských a základních škol z Kostelce 
a okolí. Děti si mohly prohlédnout 
výstavu prací žáků výtvarného 
oboru a  společně vytvořit malá 
výtvarná díla. V  SK Rabštejn pak 
zhlédly hudební pohádku „O  líné 
Honzici“, kterou nastudovali učite-
lé spolu se svými žáky. Milou akcí 

byl jistě i  červnový koncert rodin 
v  Kostelecké Lhotě v  penzionu 
U Hubálků, ve kterém si zahrálo se 
svými dětmi velké množství rodin-
ných příslušníků.
Žáci výtvarného oboru vystavili 
své práce v tematických výstavách 
ve  vestibulu Městského úřadu 
v Kostelci n. Orl., v prostorách ZUŠ 
či v ZŠ ve Vamberku. 
Vedle víkendových soustředění 
hudebního oboru v Nebeské Ryb-
né, v Pecce či v ZUŠ nelze opome-
nout ani hodnotné zájezdy školy. 
Hudebníci měli možnost navští-
vit Vídeň, prohlédnout si zámek 
Schőnbrunn a jeho zahrady, cent-
rum Vídně a  své hudební znalosti 
si obohatit v  interaktivním Domě 
hudby. Taneční obor se vydal 
na  baletní představení do  Národ-
ního divadla v  Brně a  výtvarníci 
navštívili výstavy v kostelecké Ga-
lerii Kinských a  vyjeli se podívat 
do  loutkářského muzea v  Chru-
dimi a  do  afrického muzea v  Ho-
licích. Finanční příspěvky dětem 
poskytla nejenom škola, ale i Klub 
rodičů při ZUŠ.
Bylo by toho jistě ještě mnoho, co 
by stálo za zmínku, ale bohužel to-
lik prostoru není. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem svým 
kolegům, žákům, rodičům, orga-
nizacím ve  městě i  okolí za  pří-
jemnou spolupráci i za poskytnutí 
prostor k našim akcím. 
V příštím roce bude naše škola sla-
vit 50 let samostatné ZUŠ v Kostel-
ci nad Orlicí. Již v září proběhnou 
k tomuto výročí krásné akce v No-
vém zámku. Budeme se těšit, že 
i nadále zůstanete našimi přízniv-
ci, jako tomu bylo i v letošním roce. 
Moc si toho vážíme a děkujeme.
Dovolte mi, abych Vám jménem 
naší školy popřála krásné letní dny, 
plné sluníčka a pohody.

Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

Malé ohlédnutí za školním 
rokem 2015/2016 
v kostelecké ZUŠ

Prázdniny už klepou na  dveře a  všechny děti se již jistě velmi 

těší. Dovolte mi, abych alespoň trochu zavzpomínala na  to, co 

je již za námi.
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MKS nabízíVýročí osobností
03.07.1896 zemřel Antonín Bednář st., zakladatel textilní továrny. 

Roku 1855 založil malý textilní podnik. Prosperující továrnu předal později 
svým synům Ladislavu a Antonínovi ml. Pracoval v obecní radě a podporo-
val ochotníky. 120. výročí úmrtí (* 27.12.1830 Lupenice)

12.07.1976 zemřel v  Albrechticích n.O. Jaroslav Čižinský, hudebník. 

Ovládal hru na několik hudebních nástrojů, na něž hrával v dechových ka-
pelách a vamberecké fi lharmonii. Roku 1939 složil svou první skladbu „Mod-
litbu za vlast“, která měla premiéru ve zdejším kostele sv. Prokopa. Později se 
proslavila jako „Terezínský otčenáš“. 40. výročí úmrtí (* 19.04.1880 Lupenice)

14.07.1946 zemřel v Hradci Králové Josef Jána, dělník a odbojář. Pracoval 
jako tkadlec v Bednářově továrně. V letech 1938-1939 a 1945 byl členem obec-
ního zastupitelstva za KSČ. Pro odbojovou činnost byl v období 1940-1945 
vězněn nacisty. Zemřel předčasně na následky věznění. Je po něm pojmeno-
vaná jedna z vambereckých ulic. 70. výročí úmrtí (* 22.11.1903 Ústí n. O.)

01.08.1896 se ve Vamberku narodil František Drašner, úředník, legio-

nář a odbojář. Během 1. světové války vstoupil v Rusku do čs. legií. Po ná-
vratu domů byl zaměstnán v Bednářově textilce. Později žil s rodinou v Pra-
ze a pracoval jako poštovní úředník. Během 2. světové války přechovávala 
rodina ve svém bytě pronásledované osoby. Roku 1942 byl s manželkou 
i synem na udání zatčen a všichni zahynuli v koncentračním táboře. 120. 
výročí narození († 24.10.1942 Mauthausen)

04.08.1936 zemřel ve Vamberku Jindřich Kubias ml., majitel uzenářské 

továrny. Před 1. světovou válkou převzal po otci velkouzenářský podnik. 
Byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva a rady za národní demo-
kraty. Stál v čele Sokola a muzejního spolku, podporoval vamberecké fotba-
listy. 80. výročí úmrtí (* 20.08.1880 Vamberk)

16.08.1936 zemřela Albína Ostermanová, roz. Neff ová, zřizovatelka 

muzea. S manželem, který byl iluzionistou, cestovala po celé Evropě. Usa-
dili se v ruském Kišiněvě, kde založili muzeum. Po manželově smrti pečo-
vala o objekt sama. Za svou záslužnou činnost byla vyznamenána carem. 
Navštěvovala rodné město a nezapomněla na něj ve své závěti. 80. výročí 
úmrtí (* 28.02.1855 Vamberk)

Připravujeme…
Na  podzim jsme pro Vás připravili 
zajímavý program. Oblíbené diva-
delní předplatné, výjimečný vánoč-
ní koncert a mnoho dalších zajíma-
vých titulů, z nichž představujeme 
dva koncerty našich populárních 
kapel. 7. října se můžete těšit 

na kapelu MANDRAGE – VŠECH-

NY KOČKY TOUR PART II a 5. lis-

topadu na  koncert kapely SLZA 

– KATARZE TOUR 2016. Oba kon-
certy se konají v rámci podzimního 
turné po České republice s jedinou 
zastávkou ve Východočeském kraji, 
a to právě ve Vamberku. Oba kon-
certy slibují příjemné zážitky. MAN-
DRAGE nejen hudební, ale i  obra-
zový. Hra světel a zrcadel příjemně 
podtrhuje atmosféru nových ta-
nečněji laděných písní. Na  turné 
kapely SLZA zazní jak rádiové hity, 
tak i  všech deset novinek z  desky 
Katarze. Na  oba koncerty si mů-
žete zakoupit vstupenky již nyní. 
Na koncert MANDRAGE na portálu 
TICKETSTREAM a  na  koncert SLZA 
na  TICKETPORTALU. Předprodej 

v Městském klubu Sokolovna začí-
ná 1. září 2016. 
Těšíme se na Vás!  

Zdeňka Freivaldová 

RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS

Víte, jak před lety 
vypadaly počítače?
Přijďte se podívat na interaktiv-
ní výstavu, která zachycuje his-
torii výpočetní techniky od po-
čátků do  poloviny 90. let 20. 
století. Největší pozornost je 
věnována počítačovým hrám 
a  domácím počítačům a  kon-
zolím z  80. let – českosloven-
ským (IQ 151, PMD, Didaktik…) 
i zahraničním (Apple, Amstrad, 
Atari, Commodore, IBM, Nin-
tendo, Sega, Sinclair…). 
Návštěvník se seznámí nejen 
s velkými herními hity (od Pac-
-Mana nebo Space Invanders 
přes Prince of Persia po Doom 
nebo Street Fighter II.), ale 
třeba i  s  dobovými herními 
časopisy. Součástí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s  historickými 
počítači, herním automatem i  s  moderními PC s  emulátory. Řada her 
si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, 
zvyklí na  dokonalou grafi ku a  zvuk, s  chutí zahrají Dynablaster, Lem-
mings nebo Vroom. 
Tak neváhejte a přijďte se podívat, užít si spoustu zábavy a zavzpomínat 
na staré časy, kdy slovo počítač znělo vědeckofantasticky.

Tereza Zemánková

Muzeum a galerie Orlických hor 

I. patro Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou 

12. 7. – 18. 9. 2016
otevřeno denně mimo pondělí (9:00-13:00 a 14-17:00) 

vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti od šesti let, důchodci a studenti
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Společenská kronika

V červenci 2016 oslavily:

95 let Eliška Pašková
85 let Hana Dostálová
75 let Marie Bartošová
75 let Hana Lóžiová
75 let Jaroslava Valentová

V srpnu 2016 oslavily: 

94 let Marie Krsková
90 let Blanka Trávníčková
85 let Vlasta Polanská
80 let František Steklík
80 let Eva Plodková
75 let Jana Powellová
75 let  Dáša Štefková
75 let Václav Voják

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

 Dne 31. července 2016 uplynulo 15. výročí od tragické 
smrti našeho drahého syna ALEŠE HALBGEBAUERA 

z Vamberka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají rodiče.

 Dne 6. července uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil 
pan MIROSLAV LANGER.

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

 Dne 5. července 2016 uplynuly tři roky, co nás opustila 
moje maminka paní IRENA KONĚVALÍKOVÁ, rozená 

JIRÁSKOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s námi.

Pavel Koněvalík, syn s rodinou.

 Dne 30. června by se dožil životního jubilea 80 let pan KAREL RYKALA, 
letos tomu bude 25 let, co nás navždy opustil.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

 Dne 29. července by pan FRANTIŠEK KATZER oslavil 
75. narozeniny. 

Stále vzpomínají manželka, bratr a rodina.

 Dne 20. července 2016 uplynuly 3 roky od doby, kdy 
nás navždy opustil náš drahý otec a děda pan ZDENĚK 

KOVAŘÍČEK. 

Kdo jste ho znali, věnujte prosím 

s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka Ludmila 

a syn Zdeněk s rodinou.

 Dne 16. července 2016 uplynul jeden hodně smutný 
rok, kdy nás navždy opustila moje milovaná maminka 
a nejhodnější babička paní RŮŽENA KOTYZOVÁ.

Stále vzpomíná dcera Eva s rodinou, vnuci Tomáš 

a Jakub, sestra a bratr s rodinami.

 Dne 10. 7. 2016 uplynulo již patnáct let ode dne, kdy 
nás opustil pan SVAŤA ŽŮREK.

Stále vzpomínáme. 

Manželka Marie, syn Petr a dcera Žaneta s rodinami.

Říká se, že čas zahojí všechny rány, ale ztrátu milovaného 
syna nezahojí nikdy, stále to moc bolí.

 Dne 20. srpna 2016 uplyne 40 let od  úmrtí pana        

MIROSLAVA BARNETA. 
S láskou vzpomínají matka a bratr Ivo. 

Prosím, vzpomeňte s námi i ostatní, 

kdo jste Mirka znali. Děkujeme.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

 Dne 7. července 2016 uplynulo 36 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a věrný kamarád pan OLDŘICH JELÍNEK.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcera s rodinou.

Jen tichou vzpomínku věnovat, pár květů na hrob dát 
může jen ten, kdo tě měl upřímně rád.

 Dne 15. července jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás 
náhle zarmoutila zpráva, že nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a bratr pan MILAN MATYÁŠ.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

prosíme o tichou vzpomínku

Manželka, dcera a syn s rodinami.

Poznání, loučení, vzpomínka, toť život člověka.
 16. července tomu bylo 19 let, co jsme se naposledy 

rozloučili s panem JOSEFEM STÁRKEM, kadeřníkem 
z Vamberka.

Kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcery s rodinami.

 Dne 8. července 2016 nás ve věku 67 let navždy opus-
tila paní KVĚTOSLAVA KRPAČOVÁ, která byla dlouho-
letou zastupitelkou města, zastávala post místostarostky 
města, vedla redakční radu Vambereckého zpravodaje 
i předsedala kulturní komisi rady města. Na poslední roz-
loučení, které se konalo dne 12. července 2016 v kostele 
sv. Prokopa ve Vamberku, se vedle početné zarmoucené 
rodiny dostavily zástupy spoluobčanů, které zcela zaplni-
ly zdejší kostel, aby se naposledy rozloučily se zesnulou. 
V rámci smutečního obřadu vystoupil s dojemným pro-
slovem rychnovský farář P. Petr Stejskal a za Město Vam-
berk promluvil místostarosta Mgr. Jan Rejzl, který zesnulé 
poděkoval za  dlouholetou práci ve  prospěch občanů 
města.                                                                 Čest její památce.    

Přijímáme chlapce nebo páry

do kurzu tance 
a společenské výchovy

Zahájení: září 2016
Přihlášky na tel. 494 541 484

nebo v kanceláři MKS

Náboženská obec Církve československé husitské 
v Rychnově nad Kněžnou
místní obec Vamberk
farářka Mgr. Alena Naimanová, bytem Rychnov n. Kn.,    

Bezručova 16, tel. 494 534 854 nebo 739 071 416, e-mail: naina@seznam.cz

důvěrnice Jana Klárová

Bohoslužby do odvolání v místě nejsou. Nejbližší bohoslužebná místa jsou 
v Husově sboru v Rychnově nad Kněžnou - proti poště (každá 2. a 4. neděle 
v měsíci v 8:30 hodin)  a v Husově sboru - bývalé synagoze - v Doudlebách 
(každá 1. a 3. neděle v měsíci v 10:00 hodin).
Bližší informace na adrese farářky.

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

MKS nabízí
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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: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ 
OKNA A DVEŘE
BARTOŠ CZ s.r.o.  www.plast-okna.cz

tel. 606 057 320, obchod@plast-okna.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
montážní pracovník 

plastových a hliníkových oken, venkovních žaluzií 
a rolet na HPP nebo ŽL

V případě zájmu zašlete životopis na mail:
obchod@plast-okna.cz nebo volejte 606 057 320.

Regiony Královéhradeckého a Pardubického kraje

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

Obec Tutleky nabízí od 1. 10. 2016 
k pronájmu obecní restauraci

Podrobnosti získáte na tel.: 603 889 475.

Společnost pewag 
a pewag Snow Chains 
hledá kolegyně a kolegy 

do Vamberka na pozice:

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.

Nabízíme:

 Zajímavou práci a nadstandardní 
    ohodnocení ve stabilní společnosti

 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené, příspěvek 

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

Obsluha linek/masterlink
třísměnný provoz, mzda od 25 000 Kč

Provozní elektrikář/elektromechanik
mzda od 25 000 Kč

Konstruktér/technolog
mzda od 27 000 Kč

Technik kontroly kvality 
mzda od 20 000 Kč

NEMOVITOSTI 
poptávka

 koupím byt ve  Vamberku 
a  blízkém okolí. Rychlé jed-
nání. Tel. 776 814 141

 mladá rodina hledá dům 
ve  Vamberku nebo blízkém 
okolí. Finančně zajištěni. Tel. 
773 231 773

 hledám pronájem bytu 
ve  Vamberku nebo blízkém 
okolí. Tel. 775 691 608

 koupím garáž ve  Vamberku. 
Tel. 773 111 567

Veterinární ordinace Vamberk oznamuje:
8.8. – 14.8.2016 z důvodu  dovolené 

bude ordinace ZAVŘENÁ
www.veterinavamberk.cz

Koupím chalupu v původním stavu. Tel.: 603 202 143 
Sháním byt 3+1, nejlépe v OV. Tel.: 734 622 739
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Celkově tento ročník byl pro fotbal 
ve Vamberku úspěšný.
V  soutěžích reprezentovala Vam-
berk mužstva mládeže a dospělých 
TJ Baník Vamberk, z. s. a svými výko-
ny dokazovala, že ve Vamberku má 
kopaná dlouhou a  slavnou tradici. 
Ceníme si především velmi dobrou 
mládežnickou základnu, ve  které 
hrají mužstva mladší přípravky, star-
ší přípravky, mladších žáků, starších 
žáků a dorostu. V soutěžích dospě-
lých jsou to „B“ mužstvo a „A“ muž-
stvo mužů.
Hodnocení jednotlivých mužstev je 
následující.
Mladší přípravka hrála okresní sou-
těž pod vedením zkušeného a obě-
tavého trenéra Jaromíra Halamky 
a  v  konečném fi nálovém turnaji 
obsadila krásnou bronzovou příčku 
což je určitě úspěch.
Starší přípravka rovněž v  okresní 
soutěži odehrála fi nálový turnaj 
s  konečným umístěním na  velmi 
pěkném 4. místě.  Je to úspěch jak 
hráčského kolektivu, tak i  trenéra 
Jana Koblice.
V  kategorii mladších žáků mužstvo 
Baníku Vamberk hrálo v tomto roč-
níku krajský přebor a pod vedením 
trenérů Michala Švandrlíka a Kateři-
ny Choceňské skončilo ve  fi nálové 
skupině na  velmi pěkném 6. místě 
s  25 body při brankovém poměru 
34:69. Je to úspěch, neboť je třeba 
vědět, že zde hrála mužstva před-
ních fotbalových oddílů celého 
kraje. 

Starší žáci po podzimní části postou-
pili do jarní fi nálové skupiny krajské 
soutěže, kde se hrálo o  postup 
do krajského přeboru. Zde se muž-
stvu pod vedením Milana Kutmona 
a  Petra Skládala již tolik nedařilo 
a  skončilo na  9. místě se 17 body 

a brankovém poměru 48:105. Na vý-
konech se projevil velký nedostatek 
hráčů a tak často museli vypomáhat 
mladší žáci, kteří tak získávali velmi 
dobré zkušenosti pro svůj další vý-
konnostní růst.
Nejstarší kategorii mládeže jsou do-
rostenci, kteří pod vedením trenéra 
Marcela Olšavského a  vedoucího 
Karla Richtera postoupili po podzim-
ní části do  skupiny hrající o  postup 
do  krajského přeboru. Konečným 
umístěním bylo 5. místo s 21 body při 
brankovém poměru 35:35. Je to sice 

o  dvě místa proti minulosti pokles 
v konečném umístění ale přesto lze 
výsledek hodnotit jako velmi dobrý.
Největší pozornosti jsou samozřej-
mě fotbalové veřejnosti vystavena 
obě mužstva dospělých a to „B“ a „A“ 
mužstvo Baníku. 

Mužstvo „B“ hrálo v  právě skonče-
ném soutěžním ročníku okresní 
přebor III. třídy a  vedlo si nad oče-
kávání dobře. Trenér Mároš Sabo 
dal dohromady kádr mužstva, který 
dokázal konkurovat ostatním oddí-
lům v  soutěži a  skončil na  5. místě 
se ziskem 30 bodů a  brankovým 
poměrem 41:25. V  polovině soutě-
že dokonce „B“ vypadalo na postup 
do vyšší soutěže.
„A“ družstvo bylo účastníkem okres-
ního přeboru II. třídy tedy nejvyšší 
okresní soutěže. Nepsaným cílem, 

vzhledem k tradicím fotbalu ve Vam-
berku, byl postup do krajských sou-
těží, kam Vamberk rozhodně patří. 
Mužstvo bylo posíleno o  hráče z  ji-
ných oddílů a dorostence z vlastních 
hráčů a  to se ukázalo jako dobré 
řešení. Po podzimu naší hráči útočili 
ze 3 – 4 místa na postupovou pozici. 
Jarní část pak přinesla umístění na   
1. místě, titul okresního přeborníka 
a tím vyvrcholení celé výchovy mlá-
deže ve  fotbalovém oddíle Baníku 
Vamberk. Postup je úspěchem, ale 
je třeba dobře reprezentovat i v na-
stávajícím období v  krajské soutěži. 
Mužstvo vedl Jan Souček jako trenér, 
později pak zkušený trenér Jaroslav 
Frydrych a  vedoucí mužstva Pavel 
Kotyza. V  souvislosti se skončením 
soutěžního ročníku je třeba podě-
kovat všem sponzorům, zvláště pak 
Městu Vamberk za podporu fotbalu 
ve Vamberku především mládežnic-
kého. Vždyť fotbalová mládež má 
ze všech oddílů ve  Vamberku, nej-
širší základnu a to je výborný vklad 
do  budoucna. Poděkování patří 
i všem hráčům od těch nejmenších 
až po dospělé za jejich výkony, všem 
trenérům a funkcionářům za oběta-
vou práci a divákům za přízeň.
Do  příštího ročníku si všichni pře-
jme, aby mužstva FO TJ Baník 
Vamberk dělala všem jen radost, 
aby se hráčům a  trenérům dařilo 
a  aby všichni dobře reprezentovali 
Vamberk a diváci proto rádi chodili 
na fotbal ve Vamberku.

St. Barvínek

OSLAVY 110 LET 
KOPANÉ VE VAMBERKU
13. srpna 2016 od 13:00 hod. na stadionu ve Vamberku 

proběhnou oslavy výročí 110 let fotbalu
Program: 

 celé odpoledne zábavný program pro děti, skákací hrad a jiné atrakce 
 exhibice Biketrial Petra Krause, trojnásobného mistra světa a pětinásobného mistra ČR

 roztleskávačky mistryně světa 2015 CHEEKY CHEERKY Hradec Králové, cvičení a tanec dívek
 požárníci Vamberk s překvapením pro děti

Vrcholem programu bude od 17:00 hod. fotbalové utkání internacionálů Bohemians Praha 

proti bývalým hráčům Baníku Vamberk. Všichni aktéři jsou z období, kdy fotbal dělal radost divákům.

Ve 14:00 hod. bude sehráno mistrovské utkání krajské soutěže dospělých 

TJ Baník Vamberk „A“ – TJ Velešov Doudleby n. O. „A“ (atraktivní derby).

Večer je připravena taneční zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Wifi tch z Červené Vody.
Celým odpolednem slovem a hudbou provází moderátor Jirka Suchánek.

Hlavní partneři a sponzoři oslav jsou: Město Vamberk, Interiery Richard Sokol Vamberk, Elkona.cz, Okna Bartoš CZ s. r. o. Vamberk, 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, FOND MIROSLAVA ANTLA PRO ROZVOJ REGIONU, Stavebniny Josef Morávek Kostelec n. O., 

fa JAKO Synyt Solnice, IZOL 94 s. r. o. Rychnov n. K., VASPO Vamberk, s. r. o.

Občerstvení po celou dobu oslav je zajištěno pro děti i dospělé. Jednotné vstupné 60 Kč dospělí, děti do 15 let zdarma. Těšíme se na Vás. 

Skončil soutěžní ročník 2015 – 2016 ve fotbale
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 
PODZIM 2016 BANÍKU VAMBERK
   „A“ mužstvo; „B“ mužstvo; starší dorost; starší žáci

„A“    13. 8. 2016 so 14:00   Vamberk – Doudleby n. O.

„A“    20. 8. 2016 so 17:00   Velké Poříčí – Vamberk
„B“    20. 8. 2016 so 17:00   Vamberk – Černíkovice „B“
SD 20. 8. 2016 so 14:00   Solnice – Vamberk/Rychnov n. K.
SŽ 20. 8. 2016 so 12:30   Hostinné – Vamberk/Doudleby n. O.

„A“    27. 8. 2016  so 17:00   Vamberk – Police n. M.
„B“    28. 8. 2016  ne 17:00  Doudleby n. O. „B“ – Vamberk
SD 28. 8. 2016 ne 14:45   Vamberk/Rychnov n. K. – Chlumec n. C.
SŽ      28. 8. 2016  ne 16:00  Vamberk/Doudleby n. O. – České Meziříčí

SD 31. 8. 2016 st 17:30  Vamberk/Rychnov n. Kn. - Týniště
SŽ 31. 8. 2016 st  16:30  Vamberk/Doudleby n. O. - Borohrádek 

„A“ 4. 9. 2016 ne 17:00   Albrechtice – Vamberk
„B“ 3. 9. 2016 so 17:00    Vamberk – Opočno „B“
SD 4. 9. 2016 ne 14:00    Vamberk/Rychnov n. K. – Třebechovice
SŽ 4. 9. 2016 ne 16:00    Vamberk/Doudleby n. O. – Hoříněves

„A“     10. 9. 2016 so 17:00    Vamberk – České Meziříčí
„B“ 10. 9. 2016 so 17:00    Roveň – Vamberk
SD 10. 9. 2016 so 17:00    Hořice – Vamberk/Rychnnov n. K.
SŽ 11. 9. 2016 ne 15:00  Velké Poříčí – Vamberk/Doudleby n. O.

„A“ 17. 9. 2016  so 17:00   Vamberk – Předměřice
„B“ 17. 9. 2016  so 17:00   Voděrady – Vamberk
SD     18. 9. 2016 ne 14:00   Vamberk/Rychnov n. K. – Broumov
SŽ     18. 9. 2016 ne 16:00   Vamberk/Doudleby n. O. - Stěžery 

 „B“    24. 9. 2016 so 16:30   Vamberk – Křovice
SD    24. 9. 2016 so 14:15   Smiřice – Vamberk/Rychnov n. K.
„A“   25. 9. 2016 ne 16:30  Opočno – Vamberk
SŽ    25. 9. 2016 ne 10:00 Týniště n. O. – Vamberk/Doudleby n. O. Olšina

SD 28. 9. 2016 st  14:00   Nová/Stará Paka – Vamberk/Doudleby n. O.   
  UMT Nová Paka 
SŽ 28. 9. 2016 st  12:00 Nová/Stará Paka – Vamberk/Doudleby n. O.   
  UMT Nová Paka 

„A“ 1. 10. 2016 so 16:30   Vamberk – Smiřice
„B“ 1. 10. 2016 so 16:30   Dobruška „B“ – Vamberk
SD 2. 10. 2016 ne 13:30   Vamberk/Rychnov n. K. – Slávia HK „B“
SŽ 2. 10. 2016 ne 15:30  Vamberk/Doudleby n. O. – Solnice

„A“ 8. 10. 2016 so 16:00   Lípa n. O. – Vamberk
„B“ 8. 10. 2016 so 16:00   Vamberk – Dobré
SD 8. 10. 2016 so 16:00   Cidlina – Vamberk/Rychnov n. K.
SŽ 8. 10. 2016 so 14:45    Rokytnice v. O. h. – Vamberk/Doudleby n. O. 

„A“ 15. 10. 2016 so 16:00 Vamberk - Solnice 
„B“ 15. 10. 2016 so 16:00 Slatina n. Z.
SD  16. 10. 2016 ne 13:00 Vamberk/Rychnov n. K. – Skřivany
SŽ   16. 10. 2016 ne 15:00 Vamberk/Doudleby n. O. – Dobruška/Opočno

„A“ 22. 10. 2016 so 15:30 Jaroměř „B“ – Vamberk
SD 23. 10. 2016 ne 13:00 Červený Kostelec/Skalice 
  – Vamberk/Rychnov n. K. Č. Kostelec
SŽ 23. 10. 2016 ne   9:30   Dvůr Králové – Vamberk/Doudleby n. O. 

„A“ 29. 10. 2016 so 14:30   Vamberk – Ohnišov
SD 30. 10. 2016 ne 11:30   Vamberk/Rychnov n. K. – Jičín
SŽ 30. 10. 2016 ne 13:30   Vamberk/Doudleby n. O. – Třebechovice

„A“ 6. 11. 2016 ne 14:00 Černíkovice – Vamberk
SD 5. 11. 2016 so 10:15 Dvůr Králové – Vamberk/Rychnov n. K.
SŽ 6. 11. 2016 ne 11:45 Hořice – Vamberk/Doudleby n. O.

SŽ 13. 11. 2016 ne 13:00 Vamberk/Doudleby n. O.

Zpráva o činnosti FO v kategorii 
mladší přípravky rok 2015-16
Do  podzimní části jsme nastoupili s  osmi registrovanými hráči. Vzhle-
dem k  všeobecným  současným podmínkám u  nejmladší kategorie 
je tento počet považován spíše za  průměrný. V  průběhu sezóny jsme 
v našich řadách přivítali pět nováčků, kteří se rychle zapojili a odehráli 
i několik podzimních mistrovských zápasů. Zimní příprava se odehrála 
tradičně v hale a letos poprvé jsme se zapojili i do okresní halové ligy, ze 
které si kluci odnesli stříbrné medaile. 
Výsledkově hodnotím sezónu za vydařenou, což potvrzuje účast vambe-
recké přípravky v jarní fi nálové skupině a obsazení třetího místa v závě-
rečném turnaji o okresního přeborníka.                                                          JH

Podzimní 
tabulka Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Spartak Rychnov n. Kn. 24 24 0 0 237:31 72

2 Lokomotiva Borohrádek 24 20 2 2 118:35 62

3 Baník Vamberk 24 19 0 5 164:46 57

4 AFK Častolovice 24 19 0 5 140:51 57

5 SK Solnice 24 17 1 6 122:52 52

6 Start Ohnišov 24 15 0 9 80:60 45

7 SK Týniště n. O. 24 12 4 8 94:48 40

8 FK Kostelec n.O. „A“ 24 12 1 11 127:90 37

9 Dobruška/Opočno 24 10 4 10 86:81 34

10 Velešov Doudleby „A“ 24 10 1 13 95:88 31

11 Albrechtice n. O. 24 8 0 16 72:89 24

12 FC České Meziříčí 24 6 0 18 52:130 18

13 1.FC Rokytnice 24 5 1 18 49:143 16

14 Kostelecká Lhota 24 3 2 19 32:194 11

15 Velešov Doudleby „B“ 24 2 2 20 33:173 8

16 FK Kostelec n.O. „B“ 24 1 0 23 13:203 3

Nadstavba
Jaro 
2016 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Spartak Rychnov n. Kn. 21 21 0 0 223:19 63

2 AFK Častolovice 21 13 3 5 116:62 42

3 Lokomotiva Borohrádek 21 13 2 6 69:70 41

4 SK Týniště n. O. 21 9 3 9 76:80 30

5 Baník Vamberk 20 9 1 10 72:92 28

6 Start Ohnišov 20 7 3 10 58:63 24

7 Dobruška/Opočno 21 2 2 17 39:142 8

8 FK Kostelec n.O. „A“ 21 2 0 19 59:184 6
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V sobotním klání dvojic se na star-
tovní pole postavilo 15 sestav. 
Vítězové čtyř základních skupin 
si zajistili postup přímo do  čtvrt-
fi nále, zatímco celky na  druhých 
a třetích místech museli o postup 
bojovat v předkole play off . 
Postup ze skupiny se nepoda-
řil Peklu C (Lisková, Langerová, 
Koblic), které obsadilo ve skupině 
čtvrtou příčku. Peklo B (Ferebauer, 
Teplý, Jarkovský) ve  skupině pod-
lehlo pouze Spartaku Čelákovice 
a  po  výhrách nad SK Liaporem 
Karlovy Vary a  MNK Modřicemi C 
obsadili ve skupině C skvělé druhé 
místo. Jejich cesta se však zastavila 
v  předkole play off , kde podlehli 
MNK Modřicím A. Hlavní želízko 
v ohni Peklo A si od začátku razilo 
suverénní cestu. Čižinský a  Fries 
po  výhrách nad celky TJ AVIA Ča-
kovice a ZŠ Proseč B vyhráli základ-
ní skupinu B a s jistotou převálco-
vali ve čtvrfi nále i TJ Radomyšl. 
Poté souboje mladých nohejbalistů 
přerušila exhibice hráček ze širšího 
kádru reprezentace pod vedením 
šéftrenéra národního nohejbalo-
vého týmu Jiřího Šmejkala proti 
fotbalistům FC Hradec Králové. Jiří 
Janoušek, Adam Vlkanova a  Jan 
Vobejda brzy zjistili, že na Ivetu Va-
ňatkovou, Lucii Mojdlovou a Zuza-
nu Tomšovou jejich umění nestačí 
a  rádi svolili k  vyrovnanějšímu zá-
pasu ve smíšených sestavách. 
Po  exhibici přišlo na  řadu semifi -
nále, ve kterém nejprve NK Climax 
Vsetín těsně přetlačil Baník Stří-
bro. Ve  druhém semifi nále Peklo 
po setech 10:3 a 10:7 zlikvidovalo 
Spartak Čelákovice. Finále tak bylo 
soubojem s tradičním rivalem z NK 
Climaxu Vsetín. Oba fi nálové sety 
Peklo rozehrálo dobře, bohužel 
se ale slibné vedení nepodařilo 
dotáhnout do  konce a  NK Climax 
Vsetín slavil po sadách 10:8 a 10:8 
zasloužený triumf ve dvojicích. 

Konečné pořadí MČR dvojic

1.  NK Climax Vsetín (Dvořák, Da-
něk, Julínek)

2.  TJ Peklo A (Čižinský, Fries)
3. TJ Baník Stříbro ( Tolar L. Nozar, 

Gaszczyk P.)
4.  TJ Spartak Čelákovice (Seidl, Je-

línek, Matura)

V nedělním klání trojic se prezen-
tovalo 12 sestav. Podobně jako 
ve  dvojicích si vítězové zajistili 
účast ve čtvrtfi nále a celky na dru-
hých a  třetích místech bojovali 
v  předkole play off , které se stalo 
po  prohře s  Radomyšlí konečnou 
stanicí pro Peklo B (Lisková, Lan-
gerová, Koblic). Peklo A  (Čižinský, 
Fries, Ferebauer, Teplý) se stejně 
jako v  sobotním klání se soupeři 
příliš nemazlilo a po vítězství v zá-
kladní skupině jim ve  čtvrtfi nále 
podlehly i pražské Čakovice.  

Nedělní program zpestřila exhi-
bice reprezentantů z  řad Výcho-

dočechů. Jakub Mrákava a  Jiří 
Doubrava z  mužů byly doplněni 
bratry Chadimovými z  juniorské-
ho výběru. Největší show však 
přišlo v  momentě, kdy byli dopl-
něni na útoku vybranými mladší-
mi žáky. 

Semifi nále nabídla napínavou po-
dívanou. Nejprve Peklo A  změřilo 
síly proti dvojkovému přemožiteli 
ze Vsetína. Rozhodnout musel až 
třetí set a  tentokrát byli šťastněj-
ší pekelští po  sadách 10:6, 8:10 
a  10:6. Ve  druhém semifi nále Ba-
ník Stříbro těsně přetlačil Spartak 
Čelákovice po  setech 10:7 a  10:9. 
Finále bylo vrcholem dne a  jak se 
později ukázalo i  celého šampio-
nátu. Vedení se přelévalo ze strany 
na  stranu a  po  setech 10:7 a  6:10 
musel rozhodnout opět třetí set. 
V něm si celek z Plzeňska vybojo-
val vedení 9:8 a  málokdo již věřil 
ve zlatou radost. Důrazné ne však 
řekl nejlepší hráč šampionátu On-
dřej Fries, který odvážnými útoky 
nejprve skóre srovnal, a  následně 
v infarktové koncovce trefi l prázd-
né místo v obraně Baníku.  Radost 
Pekla z  prvního titulu Mistrů re-
publiky v  historii mohla vypuk-
nout.

Hodnocení ředitele turnaje Mi-

chala Hostinského:

Přibližně týden před šampionátem 
jsem si vyčítal, že mě taková akce 
napadla. Spousta práce a zařizová-
ní se ale nakonec vyplatila, jelikož 
se nám podařilo dát dohroma-
dy tým lidí, který skvěle fungoval 
a  dokázal zrealizovat nádherné 
mistrovství. Úspěch je pro Peklo 
o to cennější, že za svou trenérskou 
kariéru nepamatuji tak kvalitní 
a  vyrovnané boje v  této kategorii. 
Vedle sponzorů, chtěl bych poděko-
vat Sokolu Lupenice, SK Rychnovku 
a dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomohli šampionát uspořádat. 
Děkuji ale hlavně klukům a  kouči 
Michalovi Holatovi, že podali exce-
lentní výkon a dokázali triumfovat 
v tak nabité konkurenci v královské 
disciplíně trojic a tím ozdobit tento 
šampionát třešničkou na  dortu. 
Zkrátka lépe to dopadnout snad 
ani nemohlo. 

Hodnocení kouče Michala Holaty:

Konečné hodnocení našeho vy-
stoupení je pro mě velice příjemné. 
Sobotní zápasy dvojic jsme odehráli 
až do  fi nálového zápasu bez vět-
šího zakolísání. Duel se Vsetínem 

Ondřej Fries se stal z hlasování trenérů nejlepším hráčem šampionátu. Foto 

Pavel Kosek

Dramatické fi nále, skvělé výkony, pohádkový konec, zlatá eufórie. 

Mistry ČR mladších žáků ve trojicích je TJ Peklo!!!

Radost pekelských hráčů z  titulu Mistrů republiky ve  trojicích. Zleva Adam 

Ferebauer, Ondřej Fries a Josef Čižinský. Foto Pavel Kosek 

Eufórie krátce po vítězství gradovala oslavným tancem. Foto Pavel Kosek

(Lupenice) Sportovní areál v  Lupenici se ve  dnech 18. a  19. 6. stal 

arénou, ve  které se rozhodovalo o  titulech Mistrů České republiky 

v kategorii dvojic a trojic v nohejbalu mladších žáků. Pořádající no-

hejbalisté z Pekla věřili, že po loňském úspěchu (stříbro na MČR dvo-

jic a trojic) mají jejich hráči slibné šance i letos. Do role kouče první 

formace Pekla byl nominován Michal Holata. Vynikající trenér, který 

má za sebou nesčetný počet úspěchů a zároveň je strýcem hostující-

ho Ondry Friese. Tradiční trenéři z Pekla Michal Hostinský a Pavel Pra-

chař si vedle pořadatelských povinností vzali na starosti druhé a třetí 

sestavy čertů. Toto strategie se ukázala jako správná, neboť TJ Peklo 

si vedle pořadatelského úspěchu odvezlo i úspěch sportovní, když se 

stalo nejúspěšnějším týmem víkendového šampionátu.  
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Sportovní den 2016 – stolní tenis
V rámci Sportovního dne s TJ Baník Vamberk konaného dne 1. 6. 2016 
ve spolupráci se ZŠ Vamberk uspořádal oddíl stolního tenisu turnaj jed-
notlivců. Turnaj se hrál ve  sportovní hale na  6 stolech a  zúčastnilo se 
jej 50 dětí. Díky Ing.  Josefu Martinkovi, Ing.  Luboši Přibylovi, Stanisla-
vu Zezulkovi, Radovanu Novákovi, Vítězslavu Melkesovi st. a Vladimíru 
Souhradovi, kteří řídili hru na jednotlivých stolech, měl zdařilý průběh, 
za což jim patří poděkování.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Mladší žáci: Mladší žákyně: Starší žáci: Starší žákyně:
1.  Pavel Šrom 1.  Lucie Hušková 1.  Petr Šimeček 1. Kristýna Mikysková

2.  Šimon Málek 2.  Martina Frejvaldová 2.  Vojtěch Dvořák 2.  Lenka Málková
3.  Jan Koblic 3.  Klára Čižinská 3.  Jakub Svrbík 3.  Aneta Zezulková

Letos Sbor dobrovolných hasi-
čů Peklo nad Zdobnicí pořádal 
dětský den v  sobotu 11.6.2016. 
Počasí nám přálo, nepatrné mra-
ky hrozící dešťovými přeháňkami 
naštěstí nikoho neodradily. Sešlo 
se tu mnoho dětí v  doprovodu 
rodičů nebo prarodičů. Soutěží-
cích dětí bylo 100, což byl opravdu 
úctyhodný počet. Naplánovaným 
programem dětského dne nás již 
potřetí slovem provázel pan Libor 
Štumpf, který také dětem již tra-
dičně zahrál dvě pohádky, neboť 
přijel s  divadlem. Je to loutkové 
divadlo na  kolečkách s  názvem 
„Ahoj“ a jsou z Chrudimi. Celý dět-
ský den se nesl v duchu „ze života 
broučků“, při soutěžních úkolech 
si děti vyrobily tykadla, a  pak už 

mohly jako broučci vykonávat dal-
ší disciplíny – valily si svojí velkou 
kouli, prolézaly pavoučí sítí, ská-
kaly jako blechy, zdolávaly těžkou 
cestu „za potravou“,… Dále si jako 
doprovodné disciplíny mohly za-
střílet ze vzduchovky, projet dráhu 
na kole, vydovádět se v pěně a stří-
kat ze džberovky. Každý kdo splnil 
všechny disciplíny a  odevzdal 
vyplněnou kartičku, získal balíček 
se sladkostmi, a  také mohl vyhrát 
hodnotnější cenu v  tombole, kde 
byly slosovány kartičky všech dětí. 
Touto cestou bychom chtěli moc 
poděkovat VŠEM SPONZORŮM, 
bez kterých by se dětský den velmi 
špatně pořádal. 

Za SDH Peklo                                  R.F.

byl nejvyšší prověrkou kvalit. Střet-
nutí jsme dokázali dobře rozehrát, 
nevyšly nám však koncovky obou 
setů. Přestože jsme měli určitý plán 
jak na  soupeře hrát, chyběla mi 
větší důslednost při přípravě útoků 
a  následně i  určitá kreativita v  za-
končení.
Nedělní výkon naší trojice postupně 
gradoval, na  těžkého soupeře jsme 
narazili již v  semifi nále a  nebyl jím 
nikdo jiný než vítěz z  předešlého 
dne, Vsetín. Tentokrát se nám po-
dařilo zvítězit a  postoupit do  fi nále 
s  Baníkem Stříbro, protivníkem, 
který se řadil s  Peklem a  Vsetínem 
do  výrazné trojice tohoto šampio-
nátu. V tomto utkání ve fantastické 
atmosféře jsme předvedli atraktivní 
nohejbal plný pestrých útoků, a pro-
tože i soupeř nebyl pozadu, byli jsme 
svědky dramatického třísetového 
duelu. Ondra Fries v něm zúročoval 
svou nápaditostí kvalitní přípravu 
svých kolegů Pepi Čižinského a Ada-
ma Ferebauera, a  tak se podařilo 
soupeře přetlačit posledním mož-
ným míčem. 

Myslím, že celá trojice doplněná stří-
dajícím Adamem Teplým předvedla 
velice kvalitní výkon.
Jde charakterově i sportovně o mimo-
řádné hráče, a pokud budou věnovat 
nohejbalu minimálně tolik co do této 
doby, mohou v budoucnu následovat 
úspěšnou generaci Kučera, Souček, 
bratři Chadimové a  další, kteří mají 
plnohodnotné role v extralize.
 Závěrem bych velice rád poděkoval 
pořadatelům za skvělé dva dny v Lu-
penici, rodičům a divákům za skvě-
lou atmosféru, Jiřímu Šmejkalovi 
za  organizaci exhibice a  určitě sem 
rád v  budoucnu zavítám nejen 
v souvislosti s nohejbalem

Konečné pořadí MČR trojic

1.  TJ Peklo A (Čižinský, Fries, Fere-
bauer, Teplý)

2.  TJ Baník Stříbro (Tolar L. Nozar, 
Gaszczyk P., Tolar O, Gasczyk A)

3.  NK Climax Vsetín (Dvořák, Da-
něk, Julínek)

4.  TJ Spartak Čelákovice (Seidl, Je-
línek, Matura)

Ing. Michal Hostinský

Dětský den v Pekle 

Nedělní vyhlášení trojic. Dole zleva Pavel Prachař - pořadatel a trenér TJ Peklo, Jo-

sef Heřmánek předseda KNS HK, Jiří Doubrava - reprezentant ČR, Michal Hostinský 

- ředitel turnaje a trenér TJ Peklo, Jiří Šmejkal - šéftrenér ČR. Foto Pavel Kosek

Účastníci nedělního exhibičního vystoupení. Foto Eva Křížková
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neděle 21. 8.

SEDMERO 

KRKAVCŮ
Pohádkový příběh na motivy klasické 

pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka 

na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit 

zachránit své bratry a zbavit je prokletí, 

které na ně uvrhla jejich matka. Je to 

příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také 

síle slova, pravdy a opravdové lásky...

Pohádka / Fantasy, režie: Alice Nellis

hrají:  Martha Issová, Sabina Remundová, 

Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana 

Bydžovská, Kristína Svarinská, Erika 

Stárková, Jana Oľhová, Marián Geišberg, 

Juraj Hrčka, Miro Noga a další.

ČR / Slovensko, 2015, 97 min. 

pondělí 22. 8.

ŽIVOT 

JE ŽIVOT
Hlava rodiny, morousovitý 

a přísný František (Ondřej Vetchý) 

by po boku svých tří dcer rád viděl 

schopné a úspěšné muže. Jenže 

všechny mají vynikající talent 

nacházet si pravý opak…

Komedie, režie: Milan Cieslar

hrají:  Ondřej Vetchý, Simona Stašová, 

Miroslav Táborský, Kristína Peláková, 

Tereza Voříšková, Barbora Poláková, 

Sara Sandeva, Petr Vančura, Marek 

Taclík a další.  

Česká republika, 2015, 95 min. 

úterý 23. 8.

GANGSTER KA

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje 

vysokou inteligencí a talentem pro 

dokonalý podvod. Kde jiní sahají 

po zbrani, on využívá lsti a armády 

právníků i monstrózního kapitálu. Film 

vás zavede do světa organizovaného 

zločinu a ukáže zrod skutečného 

gangstera…

Krimi / Drama / Thriller, režie: Jan Pachl

hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, 

Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej 

Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, 

Tomáš Jeřábek, Zdeněk Žák, Jan Révai, 

Blažena Hlasová, Simona Prasková, 

Stanislav Majer, Pavel Bezděk, a další.

Česká republika, 2015, 100 min. 

středa 24. 8.

LÍDA 

BAAROVÁ
Skutečný příběh o lásce i nenávisti 

na pozadí velkých dějin. 

Životopisný / Drama / Romantický, 

režie: Filip Renč

hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, 

Gedeon Burkhard, Zdenka Procházková, 

Simona Stašová, Martin Huba, Anna 

Fialová, Jiří Mádl, Lenka Vlasáková, Pavel 

Kříž, Michal Dlouhý, Hana Vagnerová, 

Karel Dobrý, David Novotný, Helena 

Dvořáková, Miroslav Táborský, Jiří Štrébl,

Igor Bareš, Jan Révai, Matěj Dadák, 

Jiří Dvořák, Alois Švehlík a další.

Česká republika, 2016, 106 min. 

občerstvení zajištěno
dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely 
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