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Symboly města
V lednovém zpravodaji jsme Vás seznámili
s nově graficky zpracovaným znakem města
a také s návrhem vlajky. Znak města s jednorožcem Vamberk používá už několik století, ale
druhý městský symbol, vlajku, zatím město nemělo. V článku předsedy Spolku přátel historie
Vamberka, pana Jiřího Hostinského, jsme měli
možnost se seznámit s průběhem příprav návrhů pro projednání v Poslanecké sněmovně.
V lednu jsme patřičnou žádost se všemi ná-

ležitostmi odeslali podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Předseda tohoto podvýboru,
pan Mgr. Vítězslav Jandák, nás 11. května letošního roku dopisem informoval o výsledku projednání žádosti. K našemu „vydrženému“ znaku
města nám byl stanoven blason (slovní popis)
ve znění: „V červeném štítě kráčející stříbrný
jednorožec se zlatou zbrojí a jazykem na zeleném trávníku před borovicí přirozené barvy.“

Kromě znaku může město Vamberk od nynějška používat jako oficiální symbol i vlajku, jejíž
popis zní: List tvoří čtyři vodorovné, střídavě
červené a zelené pruhy, v poměru 2 : 2 : 3 : 3.
Uprostřed listu přes všechny pruhy kráčející
bílý jednorožec se žlutou zbrojí a jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Dekret o udělení vlajky městu Vamberk jsem
převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny 22. června 2016.
Rudolf Futter
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
48. zasedání dne 27. července
2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 45, 46 a 47.
2) Vzala na vědomí informaci
o zajištění voleb do zastupitelstva kraje.
3) Rozhodla o zveřejnění záměru
výpůjčky místnosti v č. p. 260
Tyršova ulice.
4) Jmenovala na základě výsledku
výběrového řízení a na návrh
tajemníka vedoucí finančního
odboru paní Evu Bezděkovou
s účinností od 01.08.2016.
5) Na základě žádosti společnosti
JOYRIDE z. s. Radonice, souhlasila s konáním II. rally Sudety
v katastrálním území města
ve dnech 23. a 24.09.2016
s tím, že na území města nebude žádná rychlostní zkouška.
6) Projednala zápisy z místního
šetření ve věci poškozování majetku pana Bohuslava Vyskočila
Jůnova 728 a pana Petra Pavla
Jůnova 226 zaplavováním vodou při prudkých deštích a rozhodla realizovat navržená opatření.
7) Projednala a schválila Dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1403S-2015-12-10 „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vamberk, ul.
Jugoslávská“ a pověřila starostu podpisem dodatku.

8) Schválila na základě návrhu
pracovnice odb. životního prostředí znění prohlášení k vegetaci v průjezdním úseku silnic
I/11 a I/14 ve smyslu bodu
č. 3 Prohlášení – vegetace není
a nikdy nebyla ve vlastnictví
obce.
9) Schválila ve své kompetenci
rozpočtová opatření č. 11/2016
podle předloženého návrhu.
10) Rada města schválila pronájem jedné místnosti v budově
č. p. 260 v Tyršově ulici ve Vamberku, o podlahové ploše 27,6
m2, za cenu podle „Kriterií“
společnosti BARTOŠ CZ s. r. o.,
IČ 287 98 881, jako kancelář,
nájemní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou od 01.08.2016.
11) Vzala na vědomí konání předvolebního shromáždění ANO
2011 – Kinematograf bratří Čadíků dne 02.10.2016 od 18:00
do 23:00 na hřišti v Merklovicích.
12) Schválila seznam záměrů MŠ
Vamberk, které by mohly být
realizovány s podporou dotačních prostředků z Evropské
unie v období 2016-2020.
13) Souhlasila se zápisem garáže
manželů Pavlových na stavební parcele č. st. 994 do katastru
nemovitostí a pověřila starostu podpisem souhlasu.

14) Projednala a schválila zápis č. 6
z jednání dopravní komise dne
01.07.2016.
15) Projednala nabídku vydavatelství IPR. s. r. o. Praha na propagaci města ve vícejazyčném
průvodci Kam v Praze/Křížem
krážem ČR a rozhodla ji nepřijmout.
16) Rozhodla přijmout nabídku
Ateliéru TSUNAMI s. r. o. Náchod na zpracování urbanistické studie dílčích úprav náměstí ve Vamberku, cena 83.400 Kč
bez DPH a pověřila starostu
podpisem.
17) Projednala žádost MGA Martina Kožnara o prodloužení termínu a souhlasila s předáním
dokumentace dle smlouvy
o dílo v prodlouženém termínu 11 týdnů namísto dosud
sjednaných 8 týdnů.
Rada města Vamberk se na svém
49. zasedání dne 10. srpna 2016
usnesla:
1) Schválila na základě žádosti
výkonného výboru Fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk
posunutí hodiny nočního klidu
na fotbalovém hřišti u koupaliště dne 13.08.2016 z 22:00 hodin na 03:00 hodin 14.08.2016
z důvodu produkce rockové
kapely v rámci oslav 110 let
fotbalu ve městě.

2) Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podzemního kabelového vedení vysokého napětí na pozemcích
č. St. 1162, č. St. 1772. č. 1100/2,
č. 1104/3, č. 1105/2, č. 1105/3,
č. 1140/3, č. 1140/21, 1142/1,
č. 1142/2, č. 1142/8, č. 1147/5,
č. 1827/1, č. 1827/2 a 1828/2,
vše v katastrálním území Vamberk.
3) Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování
a uplatnění pohledávky do dědického řízení po zemřelé Josefě Machové, nar. xxxxxxx,
zemř. xxxxxxx, posledně trvale
bytem xxxxxxxxxxxxx (dědičce
po panu Vlastimilu Machovi),
vedeného pod sp. zn. 17 D
1389/2013.
4) Projednala a schválila Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS
Fenix č. F-10-01-01738 a pověřila starostu podpisem.
5) Projednala a schválila Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2016
Správy sportovních zařízení pro
dodávku a montáž gastro zařízení objektu občerstvení koupaliště a pověřila starostu jeho
podpisem.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Rozvíjíme vodohospodářskou infrastrukturu města
Po opravách vodovodů v Merklovicích přistoupila společnost Vamberecká voda s.r.o. k realizaci výměn a oprav vodovodních řadů
především v Pekle a v lokalitě U hřbitova.
V Pekle jsme se delší dobu potýka- Na období do konce roku 2016
li s nízkou zásobovací schopností a v roce 2017 plánujeme další
řadu na horní cestě a s dodávkou opravy a investice pro zkvalitnění
vody pro Roveň. Vyměnili jsme provozu vodovodů a kanalizací.
dohromady přes 500 m starého li- V současné době byla zahájena
tinového potrubí, které bylo značně zarostlé. Tlak i dodávka vody
v současné době jsou uspokojivé
a automatické tlakové stanice zatím není potřeba.
V lokalitě U hřbitova bylo zásadním problémem posílení dodávky
vody pro lokalitu Bačinka s výhledem rozvoje zástavby. Výměnou
starého potrubí se podařilo tento
vleklý problém vyřešit a zároveň
vytvořit alternativu ke stávajícímu
zásobování.
Dalším počinem byla rekonstrukce
vodojemu U tanku – tj. objektu vo- výměna dalšího úseku vodovodu
dojemu a oplocení.
v Pekle od školy k hasičské zbrojRovněž se nám podařilo vyměnit 7 nici, dále bude zbudován nový
starých a nevzhledných nadzem- vodovod pro novou zástavbu roních hydrantů. Mezi jinými např. dinných domků na Jugoslávské,
na Husově náměstí nebo u Soko- připravuje se přeložka výtlaku
lovny.
do vodojemu Vyhlídka a další eta-

pa kanalizace v Merklovicích. Dále
bude provedena oprava fasády
a oplocení na vodojemu v Merklovicích a opravy fasád na objektech
čistírny odpadních vod.
Samostatnou kapitolou jsou akce
připravované pro žádost o dotaci
z evropských fondů. Jedná se o re-

konstrukci technologie na čistírně
odpadních vod, dostavbu kanalizačního sběrače Smetanovo nábřeží a dostavbu sběrače z lokality
Bačinka.
Rovněž probíhá ověřování v praxi
činnosti kompostovacího kontej-

www.vamberk.cz

neru na trávu s přídavkem čistírenských kalů. Výsledky jsou velmi
slušné a do budoucna je určitě
na čem stavět.
V pololetí letošního roku bylo
nutno na základě výtky Státního
fondu životního prostředí upravit
cenu stočného pro druhé pololetí
roku 2016. Každoročně velmi pečlivě připravujeme kalkulaci vodného a stočného pro další období.
Naším záměrem i záměrem vedení
města je v maximální míře realizovat obnovu vodohospodářské
infrastruktury a přitom nezatěžovat odběratele zvyšováním ceny
vodného a stočného. Je důležité
si však uvědomit, že už přijetím
dotace na sběrač v Merklovicích
se Město zavázalo plnit podmínky,
za kterých dotaci obdrželo a jednou z nich je nutné zvyšování stočného podle závazné finanční analýzy. Cena, která byla stanovena, je
nejnižší možnou s využitím všech
nástrojů a výjimek, které předpisy
umožňují.
Ing. Leoš Podsedník,
ředitel společnosti
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Zpráva kontrolního výboru o provedení
kontroly na úseku poskytnuté veřejné podpory
za rok 2015 Městem Vamberk
Zastupitelstvo města Vamberk na svém 9. zasedání dne 12. prosince 2015 pověřilo v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb. O obcích kontrolní výbor prováděním kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu města po celé volební období 2014
– 2018.
Na základě tohoto usnesení byla ní byla administrativního charakprovedena druhá část kontroly teru, nicméně z pohledu zákona
poskytnutých dotací, když z první o finanční kontrole a kontrolního
části byla již zpráva vypracována řádu se jedná o porušení rozpoča týkala se pouze dvou subjek- tové kázně, která by měla být
tů – TJ Baník Vamberk a TJ Sokol s jednotlivými žadateli řešena. Jak
Vamberk.
bylo kontrolou zjištěno, tyto neKontrola byla provedena ve dnech dostatky nejsou prakticky vůbec
8. až 11.3.2016 a týkala se poskyt- řešeny. Nedostatky lze rozdělit
nutých dotací za kalendářní rok do následujících skupin:
2015. Ačkoli v samotném usnese- Zjištění administrativního charakní není vymezen rozsah kontroly, teru:
byla provedena kontrola veške- I. - evidence poskytnuté veřejné
ré poskytnuté veřejné podpory podpory je vedena nepřehledně
v uvedeném roce. Kontrolu pro- KV navrhuje, aby byla vedena
vedli členové KV Martin Vídeňský, v tomto formátu:
Jiří Hostinský a Josef Morávek.
1. žádost příjemce
Vzhledem k velkému objemu do- 2. příslušný rozhodovací akt (usnekladů, které byly poskytovateli
sení RM, ZM, rozpočet)
veřejné podpory předloženy jed- 3. veřejnoprávní smlouva
notlivými žadateli, bylo provede- 4. konečné vyúčtování dotace
ní podrobné hloubkové kontroly 5. listiny dokladující užití dotace
a vyhodnocení stavu časově náv souladu s podmínkami jejího
ročné. Samotná kontrola dokladů
poskytnutí
byla prováděna 4 dny, následně II. – jednotlivé předkládané listiny
byl vyhodnocován stav interních příjemci dotací nejsou označopředpisů a zákonných norem, je- vány v souladu s požadavky pojich vzájemné porovnání a sepsání skytovatele dotace, jsou neúplné,
této zprávy. Výsledkem zprávy je z některých nevyplývá účel využití
v jejím závěru konstatování zjiště- poskytnuté dotace
ných nedostatků a návrh opatření KV navrhuje v rámci prováděk jejich odstranění.
né průběžné kontroly provádět
V rámci provedené kontroly po- kontrolu předkládaných dokladů
skytnuté veřejné podpory byly co do splnění všech náležitostí
kontrolovány níže uvedené doku- účetních dokladů, jejich označení
menty:
v souladu s podmínkami jejich po1. kompletní dokumentace po- skytnutí a rovněž co do předmětu
skytnutí veřejné podpory, která plnění, zda jsou v souladu s účeje uložená na finančním odboru lem poskytnutí dotace
MÚ (dohody či smlouvy o po- důsledně vyžadovat po příjemskytnutí dotací, předložená vy- cích dotací, aby plnili podmínky
účtování a účetní doklady)
poskytnutí dotace, neboť se jedná
2. směrnice č. OS12/2014 – Zajiš- o veřejné finance
tění finanční kontroly – účinné III. – některé doklady jsou co
od 20.11.2014
do předmětu plnění na hraně se
V první fázi byla provedena kon- specifikovaným účelem dotace,
trola dokladů k čerpání jednotli- v několika případech bylo zjištěno,
vých dotací. Nutno konstatovat, že jsou zcela mimo tento účel
že vedení podkladů k jednotlivým KV opět navrhuje zlepšení průběžposkytnutým dotacím by mohlo né finanční kontroly, respektive její
být realizováno přehledněji, nic- zavedení, neboť tato zřejmě není
méně v tomto ohledu se nejedná prováděna, když tak velké množo žádné porušení zákona. Vlastní ství dokladů nevykazuje potřebné
podrobný výčet kontrolovaných znaky
písemností a dokladů u jednot- V tomto směru KV navrhuje úpralivých žadatelů o dotaci, včetně vu zveřejněných dotačních prokonkrétních zjištění nedostatků gramů na rok 2016, kde by bylo
je uveden v příloze toho zápisu. stanoveno, že schválená dotace
Obecně lze konstatovat, že na- bude alokována pro příjemce
prostá většina zjištěných pochybe- na účtu města a bude mu vyplace-

na až na základě doložení dokladů,
které budou dokládat způsob využití. Tento způsob má tu výhodu,
že město by mělo svoje prostředky, které hodlá použít ve veřejném
zájmu, pod kontrolou, včetně
možnosti ověření způsobu použití
prostředků. V případě dlouhodobých dotací na činnost klubů či
spolků navrhujeme, aby žadatelé
o dotace předkládali vyúčtování
vždy za každý kalendářní měsíc,
přičemž předkládané doklady by
neměly být staršího data.
Dále by bylo vhodné vymezit
povinnosti příjemce dotace co
do včasného předkládání vyúčtování dotací, tj. kde, komu, v jakém
rozsahu a s jakými náležitostmi
bude doklady předkládat v kopii
a to včetně předložení originálu,
které budou propiskou či fixem
opatřeny příslušnými znaky, aby
nemohly být případně použity
opakovaně.
Stejně jako ve zprávě z první části
kontroly, navrhuje KV, aby byl pro
příště ve smlouvách podrobněji
specifikován předmět dotace, či
činnost, na kterou se vztahuje.
Dosud užívané vágní termíny vedou k tomu, že žadateli o dotace,
zejména na činnost, jsou předkládány například doklady za občerstvení při schůzích, úhrady pokut
z činnosti a další.
Zjištění na úseku dodržování zákonných norem v souvislosti s poskytování veřejné podpory v roce
2015:
Kontrolou bylo zjištěno, že zákonná povinnost zavést mechanismy
finanční kontroly, je splněna více
méně pouze formálně. Město svoji

směrnici sice má, ale ta neupravuje postup při finanční kontrole
dostatečným způsobem. V podmínkách Města Vamberk, by mělo
dojít k podrobnějšímu zapracování provádění finanční kontroly ve smyslu ustanovení zákona
o finanční kontrole, zejména pak
rozdělení na veřejnosprávní kontrolu ve smyslu ustanovení § 3 odst.
1 písm. a), odst. 2 zákona a interní
audit ve smyslu ustanovení § 3
odst. 1 písm. c, odst. 4 písm. a), b)
zákona.
Měl by být stanoven postup při
provádění jednotlivých typů kontrol, kdo tyto kontroly provádí a kdo
nese odpovědnost za výsledky
těchto kontrol. Toto platí zejména
u kontroly předběžné a průběžné.
Kontrola následná je v případě veřejnosprávní kontroly prováděna
namátkovým výběrem. Předběžná
kontrola musí být prováděna v časovém úseku před schválením závazku respektive dotace, průběžná
pak po dobu trvání vztahu mezi
poskytovatelem dotace a jejím
příjemcem. Je tedy nutné schválit
novou směrnici Radou města, která bude konkrétní. V nové směrnici
by měly být stanoveny takové procedury k zajištění veřejnosprávní
kontroly, ze kterých bude možné
vyvodit osobní odpovědnost konkrétní osoby.
Ještě v letošním roce bude kontrolním výborem provedena kontrola, zda radou města byla přijata
potřebná opatření k napravení
zjištěného stavu.
Bc. Martin Vídeňský,
předseda kontrolního výboru

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

03.09.
04.09.
10.09.
11.09.
17.09.
18.09.
24.09.
25.09.
28.09.
01.10.
02.10.

www.vamberk.cz

MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Zdeňka Jiří

adresa ordinace

Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice

telefon

777 667 353
494 622 550
494 515 697
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
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POZOR – možnost získat DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Město Vamberk usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem,
který by zaručoval ekonomickou
únosnost jeho likvidaci a zároveň
umožňoval jeho další využitelnost
ve prospěch přírody i Vás občanů samotných, proto se rozhodla
podat žádost o dotaci na realizaci
projektu Kompostéry, která bude
podána v rámci výzvy Operačního
programu životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů
do domácnosti za účelem snížení
množství biologicky rozložitelné
složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce
získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem
kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů
budou sepsány s občany smlouvy
o výpůjčce zdarma na dobu pěti
let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit
pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto
žádáme všechny, kdo budou mít
zájem o kompostér zdarma, aby
včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky
nebude možné uspokojit.
Vyplnit dotazník můžete ručně
a pak doručit na úřad obce nebo

e-mailem na adresu: podatelna@
vamberk.cz
Cílem projektu je:
 snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku
(až 60% komunálního odpadu
z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je
možné kompostovat)
 start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat
biologický odpad – rok 2015)
 chránit životní prostředí v obci
- podpora ekologických řešení,
které jsou ekonomicky výhodné.
Co je to kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces,
při kterém dochází k proměně
biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku
na huminové látky. Zralý kompost
je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se
totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během
jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje
proměnu bioodpadu. Bioodpad
v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy,
bramborové slupky, listí, posekaná

tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka
drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských
zvířat (omezené množství), sláma
a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra
stromů, hadry z přírodních tkanin.

SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU:
Plasty, sklo, kovové předměty,
kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady nerostlinného původu.
Ke každému kompostéru bude
přiložena brožura, jak správně
kompostovat - ZDARMA.

Dotazník DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU
Vyplňte a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:
Kolika členná
domácnost jste:

Kde bydlíte:

 jednočlenná
 dvoučlenná
 trojčlenná
 čtyřčlenná
 pětičlenná a více

 Rodinný dům se zahradou
 Velikost zahrady v m ............................................
 Velikost sadu, louky apod v m .............................
 Rodinný dům bez zahrady
 Bytový dům
 Chata
2

2

Jméno a příjmení: .....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................
Telefon/email: .............................................................................................................
Podpis a datum ..........................................................................................................
Žádáme o předání vyplněného dotazníku nejpozději do 23.09.2016
na podatelnu Městského úřadu ve Vamberku písemně nebo elektronicky
na adresu podatelna@vamberk.cz, přip. prostřednictvím datové schránky
(ID datové schránky: f83bqus). Dodržení termínu je důležité pro včasné
podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí!
Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku



ZMĚNY V ZÁKONĚ O PŘESTUPCÍCH
Ke dni 1.10.2016 vstoupí v účinnost novela přestupkového zákona,
která upravuje přestupkové řízení a vymezuje přestupková jednání. Novela přináší důležité změny, o kterých by Vás přestupková komise ráda informovala.
PRODLOUŽENÍ LHŮTY
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE
K PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU
PŘESTUPKŮ
Doposud platilo, že přestupek Správní orgán, který o přestupku
musel být pravomocně projednán rozhodoval jako poslední, bude
do jednoho roku od jeho spáchá- údaje zapisovat do elektronické
ní. Změnou v konečném důsledku evidence Rejstříku trestů. S účindojde k prodloužení lhůty k pro- nosti novely bude v rámci každého
jednání přestupku až na dva roky. řízení vyžadován opis z této evidenNadále tedy nebude tak jednodu- ce a k záznamům bude přihlíženo
ché různými obstrukcemi a zdržo- v dalších přestupkových řízeních,
váním protahovat řízení až za jed- s tím, že zákon výslovně ukládá
noroční lhůtu k projednání a tímto kompetentním orgánům, aby přísse vyhnout uložení sankce.
něji trestaly jednání recidivní.
ZVÝŠENÍ SAZEB POKUT
UKLÁDANÝCH V BLOKOVÉM
A PŘÍKAZNÍM ŘÍZENÍ
Ve zkráceném řízení bude nově
možné uložit pokutu ve výši až
5.000 Kč (blokové řízení), resp. až
10.000 Kč (příkazní řízení).

PŘESTUPKY V ČÍSLECH
K 31.7.2016 evidovala přestupková
komise oznámení o podezření ze
spáchání přestupku ve 33 případech. Ve 25 případech se jednalo
o přestupky proti občanskému
soužití (§ 49 zákona), 4x šlo o pře-

stupky proti veřejnému pořádku
(§ 47 zákona), 3x o přestupek proti
majetku (§ 50 zákona) a v jednom
případě obdržela přestupková
komise oznámení pro podezření
ze spáchání přestupku dle zákona
na ochranu zvířat proti týrání.
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY
Nad rámec přestupků, které mají
spíše administrativní povahu, se
na vambereckou přestupkovou
komisi obracejí lidé ve sporech se
svými sousedy, partnery a ostatními lidmi.
Tak například jedna rodina si
stěžovala, že jeden ze sousedů
na společném dvoře pouštěl hlasitě hudbu, túroval auto a další obyvatele častoval slovníkem, že slovo
debil je jediné, které lze otisknout.
Takovým jednáním budil a děsil
malé děti sousedů. Z jiného konce
města pak byla stížnost souseda,

www.vamberk.cz

který obvinil jiného souseda ze
schválnosti, protože jej omezoval
ve výjezdu z jeho pozemku.
Smutný nádech mají příběhy partnerské, když manželky obviňují
své ex manžele a naopak. Nedovedou se rozejít bez konfliktů. Jedna
taková obvinila svého ex manžela,
že jí strčil ze schodů, když si přišla
pro dceru. V dalším případě se
jednalo o vyhrožování fyzickou
újmou.
Nemůžeme zapomenout ani
na klasické přestupky, jakými jsou
hospodské rvačky a urážky na cti.
Hanlivých výrazů a lživých nařčení se lidé nedopouští pouze při
osobních setkáních, ale např. také
na facebooku.
připravila Mgr. Taťána Břízová,
předsedkyně
přestupkové komise

Vamberecký
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Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Starosta města podle § 15 písm. f )
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:
dne 7. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 8. října 2016
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2) Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu bývalé Mateřské školy
pro voliče bydlící v části Merklovice, ul. Na Struhách (RD u kotelny),
Jiráskova
v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní školy

pro voliče bydlící v části Peklo,
Vamberk – část Roští, Helouska
a V Lukách
v okrsku č. 3 – Vamberk
místnost v Domě dětí a mládeže
(budova MŠ Jugoslávská)
pro voliče bydlící v části ul. Jiráskova (RD), Jiráskova č.p. 831 - 836,
848 - 850, Jugoslávská ul., Žamberecká č.p. 203, 339, 495, 496, Sebranice, Zádolí, Helouska č.p. 222
a 225, Kollárova, Polská, Bulharská,
17. listopadu, Nám. Dr. Lützowa
v okrsku č. 4 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (šatna – vchod od hlavní silnice)
pro voliče bydlící v ul. Radniční,
Tyršova, Lidická, Boženy Němcové,
Mníšek, Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Na Struhách (RD)

Stanovení minimálního počtu členů
okrskové volební komise a počtu
prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
Starosta města podle § 15 písm. c) a § 29 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje
s přihlédnutím k počtu voličů v jednotlivých volebních okrscích minimální počet členů okrskových volebních komisí města Vamberk:
Okrskové volební komise města Vamberk budou při zabezpečování voleb do zastupitelstva kraje, které proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016,
pracovat v počtu šesti členů.
Do tohoto počtu je započítáván zapisovatel.
Počet prostorů pro úpravu hlasovacích lístků ve volebních místnostech
je stanoven takto:
Okrsek
1
2
3
4
5
6

Místo
MŠ Merklovice
ZŠ Peklo
DDM Jugoslávská
MK Sokolovna - šatna
MK Sokolovna - malý sál
Městský úřad

Počet zástěn
2
1
2
2
3
2

Zveme Vás na
14. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Vamberka,

v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (malý sál – hlavní vchod)
pro voliče bydlící na sídlišti Struha,
Dvorec
v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice
pro voliče bydlící v ul. Vilímkova,
Nádražní, Dvořákova, Janáčkova,
Förstrova, Fibichova, Voříškova,
Vrabcova, Jánova, Smetanovo
nábřeží, Podřezov, Popluží, Žamberecká, Husovo náměstí, Hlavsova, Pekelská, Žižkova, Krajkářská,
Draha, Kouty, Na Kameni, Komenského.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti
hlasovat v uvedeném okrsku.

4) Každému voliči budou doručeny nejpozději 4. října 2016 hlasovací lístky, spolu s nimi bude
voličům doručen též informační
leták, v němž budou seznámeni
s údaji potřebnými pro realizaci
hlasovacího práva.
5) V případě ztráty či poškození
doručeného hlasovacího lístku,
případně technické závadě při
doručování, obdrží volič nový
hlasovací lístek na vlastní žádost
ve volební místnosti ve dnech
voleb.
6) Dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů je umožněno hlasování na voličský průkaz.
Ve Vamberku dne 26.07.2016
Rudolf Futter, v. r.
starosta města

Jmenování zapisovatelů a náhradníků
v okrskových volebních komisích
Starosta města podle § 17, odst. 6, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuje
zapisovatele okrskových volebních komisí města Vamberk takto:
Okrsek

Místo

1

MŠ Merklovice

2

ZŠ Peklo

3

DDM Jugoslávská

4
5

MK Sokolovna
- šatna
MK Sokolovna
- malý sál

6

Městský úřad

Zapisovatel
Milada
Nováková
Irena
Šponarová
Bohuslava
Halašková
Eva
Bezděková
Zdeňka
Freivaldová
Jitka
Luňáková

Náhradník
Ing. Šárka
Vyskočilová
Soňa
Mandausová
Jolana
Richterová
Ing. Eva
Forejtková
Zuzana
Rousková
Lenka
Prokešová

Ve Vamberku dne 26.07.2016
Rudolf Futter, v. r., starosta města

Náboženská obec Církve československé husitské
v Rychnově nad Kněžnou

které se koná dne 7. září v 18 hodin
ve velkém sále Městského klubu
Sokolovna.
www.vamberk.cz

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)
a v Husově sboru – bývalé synagoze - v Doudlebách
(každá 1. a 3. neděle v měsíci v 10:00)
Bližší informace na adrese farářky.
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Textilka Bednářových od počátků do konce
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Textilní průmysl patří mezi základní
a tradiční odvětví průmyslu, která
mají v českých zemích velkou tradici. Textilní manufaktury v českých
zemích vznikaly v 18. století. Vedle
lnu zpracovávaly bavlnu a vlnu.
Jejich zakladateli byli šlechtici a bohatí obchodníci. Většina manufaktur nesoustřeďovala celou výrobu
látek. Často se v ní prováděla jen
konečná úprava – bílení a barvení.
Pro manufakturu pracovali domáčtí
přadláci a tkalci ze širokého okolí.1
Počátky textilního průmyslu spadají
do osmnáctého století, kdy se zvýšila poptávka po produktech textilnictví.2 Textilní průmysl se vyvinul
z manufakturní výroby. Rozhodující
pro přechod na průmyslovou výrobu bylo zavedení pohonu většího
počtu strojů nezávislého na lidské
práci. Za první průmyslový závod
v textilním oboru se považuje továrna na výrobu hedvábné příze v anglickém Derby se stroji poháněnými
vodním kolem, která byla v roce
1722 uvedena do provozu. Do té
doby byly známé jen menší dílny
se stroji poháněnými částečně žentourem.
V 19. století se textilní průmysl rozšířil z Anglie do západní a střední
Evropy a do USA. Vlivem nesčetných
vynálezů, zvětšování výrobních
jednotek, zlepšení organizace práce atd. se snížil ve stoletém období
podíl lidské práce.3 Teprve v šedesátých letech 19. století vznikají první
textilní továrny kapitalistického charakteru, jako např. v Rychnově nad
Kněžnou, Solnici, Náchodě a v jiných místech. Přesto ale domácká
textilní výroba ještě dlouhou dobu
tvořila zdroj příjmů místních obyvatel a v mnoha chalupách zpíval stav
ono známé „na cukr, na kafe“.4
Z řad domáckých a řemeslných
tkalců, barvířů, tiskařů atd. vyrůstali
v této nové době první, moderní
továrníci. Síla příkladu německých
textilních podnikatelů ukazovala
v regionu Orlických hor cestu i našim lidem, kteří se učili a pochopili,
že rychlé úspěchy nejsou jen výsledkem nějakých kouzel. Jednou
z rodin, která se zasloužila o rozvoj
textilního průmyslu v Čechách, byla
rodina Bednářova. Antonín Bednář,
později označován jako nejstarší,
narozený v roce 1830, se vyučil barvířem a po několikaletém tovaryšském vandru se usadil ve Vamberku.
V roce 1855 pojal za choť Marii Kubiasovou, dceru tkalce Jana Kubiasa
z Vamberka, a spolu začali provozovat postupně malé bělidlo, barvírnu
a potisk látek. Od tohoto roku se datuje založení závodu, když Antonín
Bednář zakoupil při řece Zdobnici

malý domek za 500 zlatých stříbra,
v němž bylo zařízeno nepatrné primitivní bělidlo na bavlněnou přízi.
V této živnosti pokračoval Antonín
Bednář dále, při čemž začal provozovat v malém rozsahu barvířství,
a sice se zabýval barvením bavlněné
příze a barvením a tisknutím bavlněných látek, které na drobno prodával, dále tisknutím a barveních
domácích pláten ve mzdě. Tehdy
totiž lid v rolnických usedlostech
okolních vesnic zaměstnával se
v zimě předením lnu a z příze doma
zhotovené nechal si tkát plátno,
které se buď doma na trávníku bílilo, nebo se nechalo barvit. Také
se po přikoupení modré a červené

dán podnět k zakládání strojového
tkalcovství ve Vamberku vůbec.
Koncem 80. let, přesněji roku 1887
předal vzkvétající podnik, mechanickou tkalcovnu, jakož i rukodílné
tkalcovství svým dvěma synům,
Ladislavovi a o rok mladšímu Antonínovi ml., a firma se začala nazývat „Antonína Bednáře synové“.
Oba bratři se s chutí ujali obchodu
a pak, podle potřeby, začali tkalcovnu rozšiřovat. Protože ale při
malé tkalcovně nebylo na rozšíření žádného místa a bratři neměli
na založení nového nákladnějšího
podniku žádný fond, zakoupil roku
1889 jejich otec ve Vamberku mlýn,
zvaný „Dolní mlýn“, s pilou a jelikož

turecké bavlněné příze nechávaly
si hospodyně tkát kanafasy pro domácí potřebu na sukně a povlaky
na peřiny. Bavlnu bílil tehdy Antonín
Bednář hlavně pro Rychnov, kde
již bylo rukodělné tkalcovství dosti
značně vyvinuto. Za mzdu běličskou
odebíral surové bavlněné zboží pro
svou barevnu. Přitom za pomoci své
choti Marie bylo započato s výrobou
zboží pestrobarevného a také se započalo s obchodováním ve velkém
do vzdálenějších měst. Svornou
neúmornou prací obou manželů
a vždy s heslem „S poctivostí nejdál
dojdeš“ se šířil obchod dle prostředků pozvolna, ale bezpečně tak, že
v 70. letech zaměstnávali několik set
rukodílných tkalců. Tímto heslem se
řídily potom i další generace rodu.
Manželka Marie, spoluzakladatelka
závodu, zemřela v roce 1878 ve věku
pouhých 42 let.
Antonín se po smrti manželky věnoval dále rozvoji podnikání spolu
s oběma syny. Otec malou firmu postupně rozšiřoval, v roce 1882 počal
pomýšlet na zařízení mechanické
výroby a zakoupil za tímto účelem
téhož roku ve Vamberku malou
soukenickou přádelnu s vodní sílou
a postavil zde 32 mechanické stavy. Byla to první strojová tkalcovna v rychnovském okresu. Tím byl

zde bylo dostatek stavebního místa i vodní síly, byl mlýn téhož roku
zbořen a na jeho místě postavili
společníci firmy Ladislav a Antonín
mechanickou tkalcovnu5 o 120 stavech. Tkalcovská továrna u dolního
mlýna firmy „Antonína Bednáře synové“ zahájila svou činnost 21. října
1889.6,7 Obchod dále utěšeně vzkvétal, bylo nutno pomýšlet na další
rozšíření tkalcovny. Antonín Bednář
postoupil proto roku 1893 nynějším
vlastníkům firmy pozemek mlýna
s pilou. Oba vlastníci svými odbornými zkušenostmi a vytrvalou pílí
povznesli závod na stupeň, všemu
předcházela též vzorná snášenlivost
obou bratrů.
Velký význam pro veškeré činnosti,
nejen průmyslové, mělo vybudování železniční trati v úseku Doudleby
nad Orlicí – Vamberk – Rokytnice
v Orlických horách. Se stavbou se
započalo po provedení nutných
a obtížných prací počátkem léta
roku 1905, pokračovalo se takovým
úsilím, že trať byla v posledních
dnech měsíce září 1906. Dne 14.
října 1906 proběhla slavnost spojená se zahájením jízdy na podružné
dráze Doudleby – Vamberk – Rokytnice.8 Po desetiletí se namáhal
průmyslově se vzmáhající Vamberk,
aby byl spojen s ostatním světem,
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kromě silniční komunikace, také
drahou.9 Slavnost byla zahájena
jízdou zvláštním vlakem z Doudleb
do Rokytnice10. Starosta města
Vamberka, továrník Antonín Bednář
v uvítací řeči ve Vamberku, poukázal
na význam dráhy pro povznesení
blahobytu obyvatel i prosperity
průmyslu. Kníže Lobkowic vyslovil uznání vamberským občanům,
kteří se odhodlali přispět na dráhu
k značným obětem, a popřál, aby
trať v budoucnu přinesla bohaté
zúročení.11
Na místě staré barevny a bělidla
Antonína Bednáře postavili oba
společníci rozsáhlou úpravnu (apretovnu) na zboží, moderní parní bělidlo, barevnu na bavlnu, rozsáhlá
skladiště a kanceláře. Hlavní výrobou zde byly šifony, širtinky, jemné
košilové kretony, kanafasy, bavlněná
plátna ve všech jakostech a šířkách,
barchety, grádly a konečně veškeré
druhy barevných, bílých a režných
inletů a ankynů.
Dne 14. července 1907 stihla Vamberk a jeho okolí krutá katastrofa.
Vytrvalý déšť z předchozího dne
přešel v liják, který se v Orlických
horách proměnil v průtrž mračen.
Následkem toho se valily spousty
vody řekou Zdobnicí a ničily vše, co
již přišlo do cesty. Kamenný most
ve Vamberku otřásal se pod nárazy klád a kmenů, nicméně přestál
důkladnou zkoušku své trvanlivosti. Katastrofa přinesla veliké škody
na majetku, např. ze dvora továrny
„Antonína Bednáře synové“ bylo
odplaveno 10 – 12 vagonů uhlí.12
O jubilejní výstavě obchodní a živnostenské komory v Praze v květnu
1908, načasované k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I.13, byla
firmě Antonína Bednáře synové přisouzena za její pěkné výrobky státní
cena: velká stříbrná státní medaile.
Význam této firmy ocenilo také c.
k. ministerstvo obchodu, které jmenovalo jednoho ze společníků c. k.
komerčním radou (Antonín Bednář).
Také firmě se od c. k. místodržitelství
dostalo vyznamenání tím, že jí bylo
dovoleno používat orla ve znaku
a štítu.
V roce 1909 měla továrna „Antonína
Bednáře synové“ přes 700 mechanických stavů vedle všech potřebných přípravných strojů.
Jednání firmy s dělnictvem bylo též
velice humánní. Nejlepším důkazem
bylo to, že ve firmě byl zaměstnán
dost značný počet dělníků již od založení mechanické tkalcovny, tedy
od roku 1882. Nejen dělnictvo, ale
i místní spolky se těší přízni a podpoře této firmy. Oba bratři Bednářové byli členy téměř všech místních
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organizací, jeden ze společníků (Antonín Bednář) byl i starostou města
a členem okresního zastupitelstva.14
Neblahý vliv na chod firmy mělo
vyhlášení války v červenci 1914, což
se projevilo již po několika týdnech.
Dne 20. srpna museli Bednářovi
propustit 250 zaměstnanců, ostatní
pracovali jen tři dny v týdnu. V důsledku nedostatku drobných peněz
vydala textilka téhož dne náhradní
papírové poukázky, na něž složila
hotovost na obecním úřadě. V polovině září bylo rozhodnuto, že obec
otevře vojenský lazaret pro raněné
vojáky. Bednářovi nabídli své prostory v dělnických domcích v Zářečí.
Diametrální rozdíl v pracovní atmosféře a v podmínkách dvou nejvýznamnějších vambereckých závodů se projevil při generální stávce
v prosinci 1920. Z Bednářovy tkalcovny se do půldenní stávky zapojilo 14 ze 300 dělníků, kdežto u konkurenční firmy Hernych přestalo
pracovat všech 128 zaměstnanců.
V březnu 1922 byla otevřena První
česká továrna na krajky ve Vamberku. Bednářovi koupili objekt bývalé
Zemanovy továrny na brda a paprsky, postavili zde 10 strojů na výrobu
krajek a začali zdárně konkurovat
německým továrnám.
Časem Ladislav Bednář přenechal
řízení firmy mladšímu bratru Antonínovi a orientoval se na textilní průmysl v Semilech-Podmoklicích, kde
byla roku 1924 prodána v dražbě
továrna Melich a syn a novým majitelem se stal právě Ladislav Bednář
z Vamberka. Téhož roku přistavěl
novou apretovnu a barevnu a také
modernizoval strojní vybavení.
Ještě před vypuknutím krize byla
v září 1929 uzavřena Hernychova textilka ve Vamberku, největší
konkurent Bednářových. Ale i oni
museli v prosinci 1930 omezit výrobu pro váznoucí odbyt. Obec
i podnikatelé se v době krize snažili
ulehčit nejpotřebnějším. Bednářova
továrna darovala ve prospěch nezaměstnaných 1000 Kč. Při obvyklé
lednové sbírce Bednářovi věnovali
500 m flanelových a barchetových
látek, které sociální komise přidělovala nejpotřebnějším. I v roce 1934
firma pro omezený odbyt textilních
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
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výrobků byla nucena snížit výrobu
a řada dělníků ztratila práci.
Během druhé světové války firma
„Antonína Bednáře synové“ pokračovala v omezené výrobě. Protože
pracovala pouze na státních dodávkách, pro které dostávala příděly surovin, nezbylo již na plnění
četných objednávek od různých
menších „civilních“ firem, které
předtím zpracovávaly ve svých
dílnách textilní polotovary firmy
Bednářových. V únoru 1942 byla
v Bednářových textilkách zavedena noční pracovní doba od 19:30
do 5:30 hodin. Pro nedostatek uhlí
se přešlo na pohon elektrický, který
byl v noci levnější. Na sklonku války, v prvních květnových dnech,
vypukla v protektorátu generální
stávka. 3. května 1945 se k zaměstnancům báňské a hutní přidávali
také textiláci od Bednářů a další
vamberecké podniky.
V lednu 1949 byla znárodněna firma Antonín Bednář a synové, jejíž
objekt byl pak předán za tři roky
(1952) Ministerstvu národní obrany.
Rod Bednářových, který po dvě generace z malé dílničky za téměř 100
let vybudoval prosperující textilní
podnik, který dával práci tisícům
obyvatel Vamberka i okolí, který byl
po dlouhá desetiletí u všeho podstatného, co se ve Vamberku dělo,
který byl štědrým a neúnavným
mecenášem vamberecké kultury
a sportu, přišel prakticky o všechen
majetek.
V březnu 1952 byla textilní továrna, nyní již pod názvem Orban 03,
uzavřena. Celý areál pod náměstím byl předán armádě15, která zde
zřídila sklady tankového vojska.
Brzy po roce 1989 přestala armáda
objekty využívat. O bývalou Bednářovu textilku se v restituci neúspěšně ucházelo několik vzdálených
příbuzných. Počátkem 21. století
přešly budovy bývalé Bednářovy
továrny do majetku města. Téměř
15 let se jedná o dalším využití této
lokality takřka v centru města.
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Předmět měsíce

Dnes už jsou většinou s kolečky. Co do barev, velikosti a provedení je jich
nepočítaně. Kufry. Dobrá, a co do nich? To závisí na době, ve které ten
který cestovatel žije nebo žil. Rychnovské muzeum pro vás vybralo jeden cestovní exponát připomínající dobu prvních leteckých a lodních linek. Hnědý kufr stěhovací „velký loďák“ z 20. let 20. století s č. inv. 11-G-8,
který získalo muzeum do svých sbírek v roce 1976. Používala jej na svých
cestách paní J. Felklová z Vamberka. Je opatřený 4 vystupujícími žebry
a po stranách je opatřen koženými úchytkami a vpředu ozdobnými zámky. Toto cestovní zavazadlo dobře naznačuje, že v době před téměř stoletím mohlo mít cestování svůj neopakovatelný půvab a velkorysý styl.
Ing. Tereza Zemánková
kurátorka sbírkového fondu
Muzeum a galerie Orlických hor

Kinematograf bratří Čadíků
opět sklidil úspěch diváků
V závěru měsíce srpna dorazil do Vamberka slavný pojízdný Kinematograf, který divákům na merklovickém hřišti představil ve čtyřech dnech
čtyři nové české filmy. Každá akce pod širým nebem v sobě skrývá riziko
nepřízně počasí, ale když se vydaří, stojí to pak za to. Tak se stalo i letos,
nepršelo a diváci statečně snášeli nižší teplotu a večerní rosu. Stejně jako
loni byla účast ve stovkách návštěvníků, na závěrečný film Lída Baarová
dorazilo dokonce na čtyři sta padesát diváků a atmosféra byla skvělá.
Touto účastí jsme se dostali na pomyslné první místo v návštěvnosti
na celé trase kinematografu republikou. A diváci byli letos opravdu štědří, protože dobrovolným příspěvkem pro nadaci Konto Bariéry se podařilo vybrat částku 24.470,- Kč, což byl opět zdaleka nejlepší výsledek, který páni promítači Martin a Mario na své trase zaznamenali. Všem dárcům
patří velký dík. Poděkování patří také místnímu Sboru dobrovolných
hasičů Merklovice, který zajistil občerstvení a přispěl ke spokojenosti
diváků. Budeme se těšit na příští rok a na další projekci Kinematografu.
Mgr. Jan Rejzl

Autory povídání o Bednářových
jsou členové Spolku přátel historie
Vamberka Jiří Hostinský, Miroslav
Berger a Václav Matějka.

Jitka Janků: „Kapitoly z dějin města a historie textilní manufaktury v Letovicích“, Balakářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Brno 2012
Zdroj: https://is.muni.cz/th/216609/ff_b/Bakalarska_prace.pdf
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Textilní_průmysl
Zdroj: http://www.orlickehory.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=213&lang=cs
Josef F. Král: „Paměti města Vamberka nad Zdobnicí“, Obec města Vamberka nad Zdobnicí, 1927, str. 249
Josef F. Král: „Paměti města Vamberka nad Zdobnicí“, Obec města Vamberka nad Zdobnicí, 1927, str. 363
Stať „Historie města od založení k dnešku“, Almanach Vamberk dříve, dnes, Město Vamberk, 1991, str. 7
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Železniční_trať_Doudleby_nad_Orlicí_-_Rokytnice v_Orlických_horách
článek „Místní dráha“, Vamberecký zpravodaj – březen 2006, ročník 15/číslo 3
Josef F. Král: „Paměti města Vamberka nad Zdobnicí“, Obec města Vamberka nad Zdobnicí, 1927, str. 370
Josef F. Král: „Paměti města Vamberka nad Zdobnicí“, Obec města Vamberka nad Zdobnicí, 1927, str. 371
Josef F. Král: „Paměti města Vamberka nad Zdobnicí“, Obec města Vamberka nad Zdobnicí, 1927, str. 372
Zdroj: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2008/12/k-jubileu-naseho-cisare/
Dr. Jar. Preiss: „Český průmysl textilní slovem i obrazem“ Spolek českých průmyslníků textilních, Praha, 1909.
Ludvík Poslušný (†): Nové paměti města Vamberka, 2010, Vydalo město Vamberk
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Na co se můžete těšit s KRPŠ
Ve školním roce 2016/17 pro Vás
chystá KRPŠ bohatý program akcí,
které jsou Vám již známé, ale též přicházíme s novinkou.
Jedna z prvních aktivit, která se
pro Vás chystá je Burza sportovního
vybavení, kde budete moci prodat
nebo naopak koupit lyže, lyžáky,
brusle, kombinézy, saně ... Jako každý rok bude vyhrazen čas na přijetí
zboží a na prodej. Datum a čas bude
upřesněn a zveřejněn na stránkách KRPŠ (http://krps-vamberk.
cz), kde budou ke zhlédnutí z této
i dalších aktivit fotografie, jako např.
z loňského školního roku.
Další každoroční velmi žádanou
aktivitou bude ve spolupráci s knihovnou - Městem chodí Andělé,
kde na Vás bude čekat průvod malých Andílků, bohatý program, plno
vybraných lahůdek pro Váš mlsný
jazýček a též oblíbený punč. Datum
a čas včas dodáme.

V pátek 27.01.2017 se můžete těšit
na Rodičovský ples. Každý rok pro
Vás připravují výzdobu sálu žáci ZŠ
Vamberk ve spolupráci s družinou
a KRPŠ, tak tomu nebude jinak ani
letos. Jaké bude téma? Nechte se
překvapit. Určitě Vás potěší bohatá
a zajímavá tombola i doprovodný
program.
A jedinečnou novinku jsme si pro
Vás připravili na konec - 13.05.2017
Havajský den. Tento den bude
rozdělen na odpoledne pro děti
a na večer, který bude věnován dospělým. Určitě si udělejte čas, bude
tam plno překvapení, soutěží a her
pro malé i velké. Bude to den plný
hudby, tance a radosti.
Přijďte se bavit s námi. Užijete si
legraci a podpoříte děti ze ZŠ Vamberk, pro které je určen všechen výtěžek ze všech pořádaných aktivit
KRPŠ.
Těšíme se na Vás.
KRPŠ

Přidejte se k nám
Každý rok, všechny aktivity KRPŠ připravují třídní důvěrníci ve svém
volném čase a bezplatně. Ceníme si jejich práce a nápadů, kterých je
velmi hodně a rádi bychom přivítali další nadšence z řad rodičů žáku
ZŠ Vamberk, kteří mají chuť nám pomoci. Každý rok se zdokonalujeme
ve vymýšlení a uskutečňování našich akcí, díky čemuž je potřeba dalších
nápomocných rukou. Rádi mezi sebou přivítáme člověka komunikativního, nápaditého, zodpovědného s organizačními schopnostmi. Pokud
se Vás najde více, nevadí, míst je dostatek a práce při zajišťování též.
Máte chuť to zkusit? Můžete zkontaktovat třídního učitele vašeho dítěte,
kohokoli z KRPŠ a nebo napsat na - krps.vamberk@seznam.cz
Děkujeme všem, kteří se k nám přidají.
KRPŠ

Zahájení nového školního roku
2016/2017 v ZUŠ F. I. Tůmy

ZUŠ Kostelec n. O. ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 9 do 11 hodin, od 13 do 16 h.
 pobočka Vamberk v pátek 2. 9. 2016 od 13 do 16 hodin ZŠ Vamberk
 pobočka Častolovice v pondělí 5. 9. 2016 od 13 do 16 h. ZŠ Častolovice
1. září 2016 uplyne 65 let od počát- Kateřina Blažková a zpěvačka Klára
ku hudebního školství v Kostelci nad Čizinská.
Orlicí a 50 let od samostatné exis- Na závěrečném koncertu Hudebtence „hudebky“, „lidovky“ či dnešní ního festivalu F. I. Tůmy v neděli 11.
ZUŠ. Akcemi během školního roku září 2016 v 21 hodin v areálu No2016/2017 bychom rádi přispěli vého zámku pak vystoupí hudební
k oslavě tohoto významného výročí. seskupení Konor Horns, jehož členy
Krásným úvodem našich oslav bude jsou i žáci naší školy.
jistě jeden z koncertů Hudebního Dále zveme na koncert flétnového
festivalu F. I. Tůmy v Kostelci nad Or- souboru Magistri, který se uskuteční
licí. V sobotu 10. září 2016 v 19 hodin 24. září 2016 v 18 hodin v zrcadlovém
v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí sále Nového zámku v Kostelci nad
vystoupí se souborem Musica per Orlicí. Soubor Magistri tvoří učitelé
cinque hráč na lesní roh Petr Her- z mnoha měst České republiky. Člennych, který pochází z našeho města kou souboru je i naše paní učitelka
a rovněž byl žákem naší „LŠU“ (mj. ve hře na příčnou a zobcovou flétnu
nejmladší laureát 39. mezinárodní J. Čechová-Krečmerová. Uměleckou
soutěže Pražské jaro v roce 1987 vedoucí souboru je MgA. Magdalena
ve hře na lesní roh). Koncert decho- Tůmová, laureátka XXVI. mezinárodvého kvinteta krátce uvedou dvě ní hudební soutěže Pražské jaro.
Mgr. Jana Polnická, ZUŠ F. I. Tůmy
bývalé žákyně naší školy - klavíristka

www.vamberk.cz
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům 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
A NOVINKY S NÍM SOUVISEJÍCÍ
 “BATOLENÍ” i “HRÁTKY S DĚTMI” se na vás těší i tento podzim,
zimu, jaro,... Začínáme standardně
od října.
 “MASÁŽE MIMINEK” se kvůli
školení lektorky (které všichni zúčastnění zajisté ocení) posouvají
na listopad.
Informace o programu, termínech
a časech upřesníme v dalším čísle
zpravodaje, na facebooku i webu.
Novina pro nás zásadní. Po letech
opouštíme prostrory Městské
knihovny. Prostory, které jsou krásné a měly jsme je velice rády, které
nám sloužily jako zázemí, herna,
bazárek i přednášková místnost.
Jak ale jistě víte, zejména na pod-

zim, v zimě a obecně v chladnějších nebo sychravějších dnech se
nás scházelo tolik, že jsme si téměř
šlapali na hlavy. Což v kombinaci
s běhajícími, ale i lezoucími dětmi bylo velice náročné. Proto pro
vás připravujeme prostory nové.
“HERNIČKA” a “BAZÁREK” budou
už na nové adrese. Velice se vynasnažíme otevřít tyto prostory hned
k začátku září. Pokud by se nám to
nepovedlo, veřte, že je pro vás připravíme co nejdříve. Vše ostatní je
překvapení a budeme vás průběžně informovat.

Touto cestou bychom rády poděkovaly Městské Knihovně Vamberk, paní Jaroslavě Martinové
a jejím kolegyním za dlouholetou spolupráci, pomoc, podporu, zkrátka za všechno. Velký dík,
dámy.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 Výlet na Libušinku.
Maminy s kočárky, odrážedly i “jen
pěší”, vyrazily s dětmi na čtyřkilometrovou procházku okrajem
Rychnova n. Kn. od hotelu Panorama okolo koupaliště k potůčku,
na kterém jsou nainstalované
mlýnky, malé přístaviště s vyřezanými lodičkami a jezírko s umělými lekníny. Kolem pramene si děti
užívaly drobné stavby pro lesní
skřítky, přístřešek, bar nebo hrnečky pro napití. Schody byly pro řidiče kočárku adrenalinový zážitek,
který ale určitě vykompenzovalo
občerstvení v hotelu Panorama.

strašidelná místnost, obludárium a mnoho dalšího by se dalo
vyjmenovávat na celé strany.
Avizovaná “hravost a fantazie”
plně vystihují vše, co jsme zažili.
Všichni jsme si dali repete. Někdo
celou výstavu, někdo jen vybrané
místnosti a hrátky v nich. Nakonec
hřiště, kávička, malinovka nebo
domácí limonáda v přilehlé kavárně. Jediná možnost, jak děti dostat ven, aniž bychom je z výstavy
táhly smykem.

VÝLET DO FAJNPARKU V CHLUMCI
N.C. se uskuteční v sobotu 24.9.
Výlet autobusem do “Hopsálkova”,
“Miniměsta”, “Dinopralesa” za vodními děly, zoo-cary, a spoustou
dalších atrakcí.
 VÝLET DO PRADĚDOVA MUZEA
plánujeme na 15.10.2016. Autobusový výlet do Bludova do prvního
regionálního dětského muzea
v Česku. Zábavní park nabízí takřka 600 m2 hravých expozic v interiéru a 0,2 ha velké přírodní dětské

DOPROVODNÉ AKCE ZÁŘÍ,
ŘÍJEN 2016
 PŘEDNÁŠKA PhDr. Lidmily Pekařové na téma “Partnerství a jeho
úskalí” se uskuteční v sobotu 17. 9.
od 14:00 do 17:00, ale vstupenky
budou v prodeji v obchůdku Pinkring (Žamberecká ulice) již od 1.6.
do 10.9.. Přednášky PhDr.Pekařové
jsou velmi oblíbené a rychle vyprodané. Proto neváhejte a lístky si kupte v dostatečném počtu a s předstihem. Cena vstupenky: 170,- Kč.
 VÝLET DO MINIZOO V ČASTOLOVICÍCH se uskuteční v úterý 20.9.
od 10:00. MiniZOO není nutné
představovat, proto jen pro připomenutí: zvířátka, anglický park,
altán Gloriet a dětské hřiště.

hřiště. Pradědovo muzeum je tak
ideální za každého počasí. Pro nejmenší je připravena “Batolárna”,
kojící i přebalovací místnost.

 Výlet do Zámeckého imaginária v Kostelci n. O.
Výlet do téměř sousedního města, ale dojmy, které jen tak něco

nepřekoná. Doprava autobusem
i vlakem byla pouze začátek dobrodružství. Výstava, která u všech
zúčastněných předčila očekávání.
Zámecký park ve slunném dni,
ochota a vstřícnost zámeckého
personálu (kupa dětí běhajících
po zámku, které sahají na všechno kolem, by dokázala rozhodit
leckoho, ale v Kostelci byly jednoznačně úžasní). Výstava samotná
aspiruje v našich očích na výstavu roku. Hračky, kukátka, hejblata, loutky, otevírací maringotky,
obrovská loď, pexeso i peřina,

Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebooku (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 emailu 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
PRAVIDELNÁ
PŮJČOVNÍ DOBA:

Nabídka z nových knih na září 2016

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

BELETRIE
 CLARK Higgins, Mary:
V podezření
Detektivní pátrání po neobjasněných vraždách, především v případě smrti studentky Susan.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA
MERKLOVICE
POBOČKA
PEKLO NAD ZDOBNICÍ
Středa: 17:00 – 18:00
Úterý: 17:00 – 19:00

V září 2016
můžete vidět
a slyšet...
 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 – 30.
9. v 18.00 se středověkou
hudbou skupiny Solideo a Jaroslava Čížka v rámci oslav
700. výročí narození Karla IV.

... a dále
chystáme
 výstavu – Drahomíry Novotné – RADOSTI DUŠE od 6.
10. do 31.10.2016
 přednášku Hany Urbánkové ze Sedmikrásky o bylinách
a jejich využití Sedmikráska –
sirupy, čaje apod. - 6. října
 přednášku o Barmě –
za lovci lebek – přednáší Tomáš Kubeš 13. října

 NOVÉ povídky o mužích
Soubor povídek českých autorů
především o vztazích můžů a žen.
 OWEN, Mark
MAURER, Kevin:
Nejsem hrdina
Akční a napínavý příběh a svědectví o kamarádech z týmu a všech
ostatních aktivních i bývalých členech SEAL.
 RICH, Roberta:
Porodní bába z harému
Děj knihy se odehrává v Konstantinopoli a v přepychovém paláci
Murada III.

Dědictví ve Skotsku po rodičích
je tématem příběhu mladé ženy,
která Skotsko opustila, protože jí
připadalo těsné.
NAUČNÁ LITERATURA
 CORNWELL, Bernard:
Waterloo
Historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev.
 FABER, Adele
MAZLISH Elsině:
Jak mluvit, aby nás děti
poslouchaly
Rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let.
 KOŠŤÁLOVÁ, Michaela:
Ze zákulisí života královny
Alžběty II.
Autorka poutavě provádí čtenáře
událostmi a zvyky Alžbětina dvora. Nechybí ani občasná srovnání
s českou historií.
 TOULAVÁ KAMERA 22.
Dvacátý druhý díl zajímavostí
z různých krajů Čech.

 WALDEN, Laura:
Skrýš na konci útesu

CO JE „VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU“
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské 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 vysokých škol či
univerzit.
Garantem studijního programu a organizačním garantem
VU3V je Provozně ekonomická
fakulta ČZU v Praze.
Projekt VU3V bude otevřen podle zájmu v září 2016. Zájemci
o vysokoškolské zájmové studium se mohou hlásit v městské knihovně v oddělení pro
dospělé čtenáře. Přesné datum první schůzky bude ještě
upřesněno.

Eduard Martin – Petiška:

VĚČNÝ DÉŠŤ
Doprovázeli jsme přátele, kteří nás navštívili, na vlak.
Mladé manžele a jejich tříletou roztomilou holčičku.
Holčička poskakovala kolem nás, smála se, občas se
rozeběhla za nějakým motýlem a volala na něj, povídala si s motýly. Malé děti to dobře umějí. Jak člověk
stárne, zapomíná hovořit s motýly... Krásné počasí,
které bylo na začátku cesty, se rychle změnilo, setmělo
se, přišla bouřka a po ní silný déšť. Měli jsme s sebou
deštníky, bouřka se očekávala, tak jsme nezmokli
a došli suší na nádraží. Ale holčička se už cestou pod
deštníkem usedavě rozplakala a nepřestávala naříkat
ani v čekárně.
Snažili jsme se jí přesvědčit, že není proč se bát, hromy
a blesky už skončily a šumění deště za oknem čekárny
nám nevadí. Jenomže holčička nepřestávala naříkat.
Snažili jsme se vyzvědět, proč pláče. Neodpovídala, jenom vyrážela beznadějné dětské vzlyky, plakala, jako
by měl za okamžik nastat konec světa.
Nakonec přece promluvila:
„Bude pršet pořád.“
„Jak pořád?“
„Nepřestane. Nikdy. Nikdy.“
Chvíli jsme na ni dívali – a pak – navzdory jejímu pláči
– jsme se začali usmívat. Už už bychom měli strach, že ji
něco bolí, že má nějaký „opravdový“ důvod k pláči a ona
zatím... Ona si jenom myslí, že tenhle déšť bude padat
navěky. Snažili jsme se jí vysvětlit, že déšť zeslábne

www.vamberk.cz

a odejde, že šumění za oknem ustane, vysvitne slunce...
Jenomže naříkala a naříkala.
„Je jako já,“ řekla matka děvčátka s úsměvem, „taky si
občas myslím, že když přijde něco zlého, že to nikdy neskončí.“ Mlčeli jsme a čekali na vlak, který měl za chvilku
přijet. A každý jsme mysleli na své deště, na svůj věčný
déšť... Nejsme jako ta povzlykávající holčička? Nemyslíme si s průzračnou naivitou, že ta potíž, nejistota, ono
trápení, které se nás občas dotýká, je věčné, že nikdy, nikdy neskončí? Déšť ustával, tak jako ustávají někdy letní
dešťě, náhle, jako začal.
Vyšli jsme před nádraží. Na obloze svítilo slunce. Vlak
přijížděl. Déšť skončil, věčný déšť skončil – každý déšť
přece jednou skončí – holčička se dívala podezíravě
a užasle na oblohu... A pak se dala do smíchu. Jak je to
krásné, když věčný déšť skončí... Jak je krásné vědět, že
žádný déšť nebyl, není a nebude věčný... Vlak odjížděl
a malá holčička se smála z okénka a mávala nám, mávala na cestě do sluneční krajiny...
(Povídka z knihy „KNIHA RADOSTI“)

Šťastnou cestu i Vám, vážení a milí... Na viděnou
v „domečku knihy“.
Jaroslava Martinová,
vedoucí MK Vamberk
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MKS nabízí - září 2016
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 2. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení.
Vstupné 40 Kč.
 9. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 16. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 17. září 9:00 – 17:00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Kulturní program – občerstvení –
atrakce – stánkový prodej.
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma.
 21. září v 19:00 hodin
DVACÁTÝ ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkuje: Radek Hanuš – varhany,
Jana Vávrová – flétna, pozoun.
Kostel sv. Prokopa
 23. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 24. září v 18:00 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA /Robert Tomas/
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
Komedie plná humoru a člověčenství. Zdánlivě všední situace ze
zdánlivě všedního dne se odehrává v útulné pařížské kavárničce.
Režie: Alena Joachimstahlerová
Vstupné 50 Kč.

 5. října v 19:00 hodin
HVĚZDNÉ MANÝRY
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Povedená, bláznivá komedie.
V předplatném.
Vstupné 300 Kč.
 7. října v 19:30 hodin
MANDRAGE
VŠECHNY KOČKY TOUR PART II
Koncert jedné z nejpopulárnějších
českých kapel.
Kapela Mandrage vydala na podzim minulého roku v pořadí již pátou studiovou desku, která nese
název Potmě jsou všechny kočky
černý. Na podporu této řadovky
odstartuje 7. 10. podzimní turné
Všechny kočky tour part II. Na koncertě zazní všechny písně z novinkového opusu, ale i největší hity.
Koncert je příjemným zážitkem,
nejen hudebním ale i obrazovým.
Je na něm možné vidět spoustu
efektů a nad hlavami fanoušků drží
dohled velká kulisa ve tvaru kočky.
Klukům z Mandrage se turné jednoznačně povedlo, a na pódiích
napříč celou republikou je k vidění
něco, co jste dlouho neviděli.
Předprodej vstupenek v síti TICKETSTREAM a v kanceláři MKS.
Vstupné 300 Kč.

5. listopadu v 19:00 hodin

SLZA
KATARZE TOUR 2016
Jedna z nejúspěšnějších skupin současnosti vyráží na podzimní
turné KATARZE TOUR 2016. S velkou radostí vám oznamujeme, že
skupina za vámi přijede i do Vamberka. Tak neváhejte a pořiďte si
vstupenku včas, ať o to nepřijdete!
Předprodej vstupenek v síti Ticketportal a v kanceláři MKS.
Vstupné 290 Kč.

 30. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
 5. října v 8:30 a v 10:00 hodin
O SNĚHURCE
DIVADLO KAPSA
Jedna z nejstarších německých
renesančních pohádek vás zavede do smutného království
a bude vám povídat o zlé královně
i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých
stromech a hlavně sedmi malých
mužících.
Pro děti od 3 do 12 let.
Vstupné 30 Kč.

www.vamberk.cz
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SECOND HAND
ODĚVY - LAURA
náměstí u kostela
nabízíme nové outletové značkové
oděvy a kabelky, společenské šaty,
topy, sukně, halenky.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V září 2016 oslaví:
95 let Věra Červenková
91 let Jaromír Bárta
80 let Milena Valášková
80 let Věra Kobrová

75 let
75 let
75 let
75 let

Marie Nováková
Eduard Lukavský
Josef Hilsch
Jaroslav Kaplan

VZPOMÍNKA
Vydal ses na cestu, již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán!
Dík za to, čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 9. září 2016 vzpomínáme druhého smutného výročí, co nás navždy opustil pan LADISLAV ŠTAJNER
z Merklovic.
S láskou vzpomínají děti s rodinami a Anička

Otevřeno:
PO - PÁ 9 - 12 hod., 13 - 15 hod., So 9 - 11 hod.

Stalo se aneb bejvávalo
Před 120 lety
Pamětní deska spisovateli Františku Hajnišovi byla odhalena 28. září
1896 na jeho rodném domku čp. 111 pod náměstím.

Kdo nikdy nezažil ztrátu svého dítěte,
nikdy nemůže pochopit tu ukrutnou bolest
v srdci, plném slz a beznaděje.
Dne 21. září 2015 si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho milovaného syna Milana Jelínka.
Děkuji všem, kteří vzpomenou
Stále vzpomíná matka a sestra s rodinou

Před 95 lety
Prvním duchovním správcem nově vzniklé Církve československé
byl ve Vamberku 1. září 1921 ustanoven Alois Jakubec. Působil zde
tři roky.

Před 90 lety

Jen tichou vzpomínku věnovat,
pár květů na hrob dát může jen ten,
kdo Tě měl upřímně rád.
Dne 29. září 2016 uplyne 19 let, co nás navždy opustila naše
maminka paní JAROSLAVA ŽÁKOVÁ, rozená Dlabková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina

Přípravnými pracemi začala 29. září 1926 výstavba nového vodovodu
z Podřezova.

Před 85 lety
Na budově radnice byla 6. září 1931 odhalena pamětní deska nakladateli Josefu Richardu Vilímkovi, dílo akademického malíře Josefa
Šejnosty.
V témže měsíci byla lékárna přemístěna z čp. 6 (dnes sídlo České spořitelnay do čp. 26 na roh Žamberecké a Potštejnské ulice, kde sídlí
dodnes.
V obecních volbách konaných 27. září 1931 zvítězili ve Vamberku národní demokraté, v Pekle Občanská strana.

Před 65 lety
Na místě rodného domku Jana Václava Hugo Voříška na Husově náměstí byla odhalena 16. září 1951 pamětní deska, jejíž autorkou byla
akademická sochařka Ludmila Jiřincová.
Hostinec Na pětce byl 17. září 1951 uzavřen a byla zde zřízena veřejná
kuchyně, dosud provozovaná u Serbousků (dnešní prodejna Konzum
na náměstí).
V Pekle byl 30. září 1951 zprovozněn místní rozhlas.

Před 60 lety

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji firmě Richarda Sokola Kuchyně – interiéry za perfektně odvedenou práci.
Blanka Zubová
UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.03.
2016 do 31.08.2016, že město Vamberk připravuje na měsíc říjen
vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 07.10.2016.

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Po čtyřletém komunistickém zákazu byla v září 1956 povolena činnost Církve adventistů sedmého dne.

Jména a příjmení rodičů:

Před 35 lety

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

V bývalé Suchánkově vile v Tyršově ulici byl 1. září 1981 otevřen Městský dům pionýrů a mládeže. V jeho sousedství byl téhož dne zprovozněn školní objekt, tzv. Dřevák, který ulehčil přeplněné školní budově.

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

Před 30 lety

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

V září 1986 byla do užívání předána vstupní přístavba budovy základní školy. Do 30 tříd tehdy nastoupilo 877 dětí, nejvíce v historii naší
školy.

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

Před 25 lety

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

Ve Vamberku byla 1. září 1991 zřízena městská policie.
První Svatováclavský jarmark se uskutečnil 28. září 1991.
Ve Vamberku dne ..................................

Před 10 lety
K 1. září 2006 byly sloučeny Mateřské školy Tyršova a Jugoslávská.

www.vamberk.cz

Podpisy rodičů: ....................................
....................................
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KURZY
ANGLIČTINY
v Rychnově nad Kněžnou

od září 2016

www.jcaj.cz
 kurzovné 1.850,- Kč
za celé pololetí
bez ohledu na počet lidí
v kurzu (46 Kč za jednu
vyučovací hodinu včetně
veškerého jaz. servisu)
 studium probíhá v přátelské
a pohodové atmosféře
a bude Vás to s námi bavit

Pro klienta - rybáře
hledám ke koupi
chatu u vody.
Tel.: 603 202 143

 rádi bychom Vás ujistili,
že správným vyučovacím
přístupem, přiměřenou pílí
a vytrvalostí se anglicky
skutečně velmi dobře
naučí každý

Mladý pár koupí
menší rodinný dům
v okolí Vamberka.
Tel.: 734 622 739

Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl

 budeme se na Vás těšit

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

Společnost pewag
a pewag Snow Chains
hledá kolegyně a kolegy
do Vamberka na pozice:

Obsluha linek
dvousměnný provoz, mzda dle úkolu
od 17 000 do 35 000 Kč

Montážní dělnice
jednosměnný provoz, mzda dle úkolu
od 15 000 do 27 000 Kč

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Technik kontroly kvality

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 603 112 690

jednosměnný provoz, mzda od 20 000 Kč

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

Nabízíme:
 Zajímavou práci a nadstandardní
ohodnocení ve stabilní společnosti
 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené, příspěvek
penzijního připojištění, pojištění
odpovědnosti, stravenky, flexipassy...

www.vamberk.cz

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.

Vamberecký
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Páni radní, stydím se, vy ne?
Tak jsem se v srpnu po osmi měsících nuceného ´provozního azylu v nedalekém Týništi vrátil konečně a naposled do rodného Vamberka.
Teď už opravdu, ale opravdu ke skutečnému
trvalému pobytu... Po tomto návratu jsem
objevil zajímavou zkušenost; i takto relativně
krátká odluka od běžných každodenních vambereckých starostí a radostí má něco do sebe.
Člověk se najednou jakoby dívá na věci s větším nadhledem, možná i objektivněji, a na druhé straně vidí věci
i kritičtěji (více se za něco stydí?).
Jednu z prvních akcí v mém ´sta- travnatá fotbalová hřiště (druhé
ronovém působišti´ jsem si sa- lepší prvního), solidní zázemí pod
mozřejmě nemohl nechat ujít. tribunou (šatny, sociálky), pěkná
Před týdnem, v sobotu 13. srpna, nová ´country maxipergola s grise na zdejším fotbalovém hřišti lem - prý zhotovená i svépomocí
slavilo. A sláva to byla převeli- (Hoši z ´béčka etc., děkujem!).
ká; fotbalisté a stovky příznivců Jenže; veškerá chvála končí, když
této hry si připomněli výročí 110 našinec a ještě hůře host, musí nalet fotbalu ve Vamberku. Po zají- vštívit nikoliv toalety, ale opravdu
mavém předzápase, kdy domácí záchody VII. cenové skupiny. Tahle
borci (konečně zase v I. B třídě!) sabotérská a buranská záležitost
sehráli pohlednou vyrovnanou zcela devastuje vše předchozí!
partii se sousedními Doudlebami, Tady ale končí legrace, takže ´z
nastoupili k oslavnému tolik oče- hrušky dolů´: Ptám se: „Kdo za to,
kávanému utkání hráči staré gardy sakra, může?! Kdo může za to, že
domácích proti svým vrstevníkům jsem se - močíce v tom odpudivém
z Bohemians 1905. A bylo to moc kamrlíku - strašně styděl, že jsem
hezké, takové poetické odpoled- vůbec z Vamberka?!
ne... Aby ne, vždyť v týmu hostů Jak se tedy věci mají? Rada měsnechyběli ani pánové Tonda Pa- ta na svém zasedání 20. srpna
nenka a Karol Dobiáš! Ale podě- 2015 projednala žádost TJ Baník
kovat za pěkný zážitek je nutné Vamberk a zřejmý požadavek
všem ´hochům na hřišti, stejně tak na rekonstrukci uvedeného sovšem, co se jakýmkoliv počinem ciálního zařízení pro veřejnost
podíleli na celkové organizaci. zařadila do rozpočtu na rok 2016.
Návštěva této bohulibé akce mě Bez dlouhých řečí tvrdím jediné;
přivedla k tomu, že jsem si po delší v rozpočtu, resp. v následné readobě uvědomil, jak krásný fotba- lizaci akcí, mohou mít přednost
lový areál u Zdobnice máme! Dvě pouze akce havarijního charak-

teru a veškerá činnost sloužící ku
pomoci slabší, zranitelnější části
společnosti. A hned za těmito prioritami musí - v každé civilizované
zemi - být hygiena pro veřejnost
odpovídající počátku 21. století.
Není přece náhoda, že tomu tak je
vždy a všude (!) na západ či sever
a dokonce i na jih od našich hranic? A já znovu na Východ, páni
radní, s tím hradním ´zlotrotlem
nechci, proboha už né!! Takže vás
nikoliv prosím, ale rovnou povojensku žádám: „Urychleně tu hrůzu
napravte!“
A ani se nezkoušejte vymlouvat,
že nejsou zdroje, že to bude drahé
atd. Není to pravda; úplně by totiž
postačila dočasná úprava bez razantních stavebních změn. Tedy:
nakoupit pár stovek obkladaček
(ve slevě), a obložit tu stávající
hrůzu, není třeba ani po celém
obvodě, ani po celé výšce. A samozřejmě vyměnit všechny zařizovací předměty (jedno zánovní
menší rohové umyvadlo městu
věnuji zdarma!) včetně zásobníků
na teplou vodu. A samozřejmě trochu nové elektriky. No, a pak už jen
odstranit tragické kovové vstupní
dveře (relikt z CO?) a instalovat
nové s dalšími dvěma novými
vnitřními - pro pány a pro dámy.
U dam otočit otevírání (ve větším
rohu pak umístit rohové umyvadlo). A je vymalováno! (A opravdu
vymalovat v závěru akce může, jistě zdarma a rád, trenér ´béčka, že
Pavle?).

KLUB KAKTUSÁŘŮ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU POŘÁDÁ

tradiční podzimní výstavu
kaktusů a sukulentů
ve dnech 17 - 20.9.2016 v Domě zahrádkářů
na Poláčkově náměstí (u Kolowratského zámku).
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Prodej přebytků a poradenská služba.

www.vamberk.cz

A proč jen ta ´dočasná úprava?
Šušká se totiž, že by novému travnatému hřišti slušela tribun(k)a
pro diváky. Ta by vyloženě sedla
jako doslova přilepená k zádům
tribuny stávající. Vše samozřejmě
s novými sociálkami (zmíněné
nové zařizovací předměty by se
tedy použily!). A jako pověstná
třešnička na dortu by celé akci
slušela nová ´občerstvovna navazující v dispozici na stávající hrůzu
(rozuměj, ten ´bufet jak v Rumunsku´) a především občerstvovna
zvětšená právě o stávající odporné
záchody (k tomuto účelu slavnostně odstřelené dynamitem).
A na úplný závěr si dovolím ještě
jednu kritickou poznámku (chvály
bylo dost). Mně se prostě nelíbí,
nemůžu si pomoci, ony tzv. ´čestné výkopy, resp. výkopy v podání
´potentátů (toho jsme si užili snad
dost, ne?!). Nemluvě o tom, že
na té naší vamberecké oslavě se
oba vysocí politici málem ošklivě
zranili... Čestné výkopy, když už
to musí být, by měly kopat především ženy - hérečky, zpěvačky, missky apod. Anebo místní fotbaloví
opravdu uznávaní, zasloužilí plejeři. Anebo funkcionáři, tedy takoví ti
´až za hrob´ loajální nadšenci, bez
kterých žádnej fotbalovej oddíl
nemůže pořádně existovat. Takže
mám návrh: na oslavách 120 let kopané ve Vamberku, v roce 2026, by
´čestnej vejkop´ moh´ slavnostně
vykonat Jiří Vídeňský! „Jirko, drž se,
to dáš...!“
Ing. Jan Dusil
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Fotoreportáž z oslav 110. výročí vambereckého fotbalu

Foto: Václav Matějka, Radoslav Vídeňský

www.vamberk.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

18

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech
 1.-3.7.2016
Veteran cup 2016
Kostelec n.Orl.
(Vamberk + Kostelec n.Orl.)
Po jarní části přišla na řadu série vícedenních prázdninových závodů.
Pořadatelem prvních závodů byl
ve spolupráci s kosteleckým oddílem právě náš oddíl, který umístil
centrum do těsné blízkosti kosteleckého koupaliště. První sprintová etapa se běžela po Kostelci
s cílem u koupaliště, druhá a třetí
etapa se běžela v lesích kolem
Mírova s centrem na hřišti v Kostelecké Lhotě. Vzhledem k tomu, že
souběžně probíhal závod na Moravě, přesto přijelo na naše závody
bezmála 300 závodníků.
Poděkování patří především majitelům a správcům lesů v okolí Mírova, městu Kostelec n. Orl., všem
sponzorům závodů (město Kostelec n. Orl., město Vamberk, ZOPOS
Přestavlky, pivovar CLOCK, Sokol
interiéry, DDM Kostelec n. Orl. ad.)
a samozřejmě všem členům jak
z kosteleckého tak i vambereckého oddílu za ochotu.

 08.-10.7.2016
H.S.H. Vysočina cup
Štěměchy u Třebíče (SK Chrast)
Další vícedenní závody se běžely
u obce Štěměchy (okr. Třebíč) tedy
v různorodém vysočinském terénu
s množstvím malých vodních rýh
a se střídavou pasáží lesů s různou
průběžností a podrostem. Běhalo
se v nadmořské výšce 550 – 680
m.n.m.
Výsledky: H21C/10. Tadeáš Kula,
H55C/1. Jiří Kula
 14.-17.7.2016
Grand Prix Silesia 2016
Vidnava (OB Opava)
Do zajímavých terénů v okolí Jeseníků odjela malá skupinka na šesti
etapový závod. Běhalo se v terénech, kde před měsícem proběhlo
ME dospělých. Počasí bylo v tomto
termínu poměrně chladné (20°C),
ale pro závody naprosto ideální.
Našim závodníkům se velmi dařilo
a z těchto náročných terénů si odvezli tři třetí místa.
Výsledky: D35B/3. Jitka Rykalová,
H21B/3. Viktor Hladký, H45B/6. Karel Rykala, H55A/3. Jiří Kula

Jóga s Hankou

 05.-07.8.2016
Rumcajsovy míle
Mužský (SC Jičín)
V loňském roce (díky extrémnímu
suchu) byly zrušeny závody v krásných terénech CHKO Český ráj. Letos bylo vše bez problémů a tak se
mohly tyto závody uspořádat. Prostředí ve skalních městech vždy
láká mnoho závodníků, ale vzhledem k tomu že se běhá v CHKO,
tak mají pořadatelé jen omezený
počet závodníků. Našim závodníků se opět dařilo a s nástrahami
skal si poradili velmi dobře.
Výsledky: D21B/2. Pavla Smutná,
14. Michaela Bednářová, D21C/14.
Petra Műllerová, D40/6. Jana Smutná, 11. Markéta Vandasová
H21B/1. Tomáš Petras, 5. Šimon
Smutný, 7. Jiří Andrš, 8. Tomáš Veverka, 18. Petr Drhlík, 24. Michal
Klapal, H40/1. Libor Netopil, 11.
Kamil Műller, H50/1. Luděk Vandas,
H55/10. Jiří Kula

 10.-14.8.2016
Česká Kanada 2016
Zvůle u Jindřicova Hradce
(SK Praha)
Letos největší závody s účastí
přes 1700 závodníků !!! uspořádal
pražský oddíl s centrem v campu
Zvůle u Jindřichova Hradce. Nád-

herný přírodní park Česká Kanada
přilákal velké množství závodníků
nejen z Čech, ale dobrá třetina
byla i ze zahraničí. Organizačně
to bylo velmi náročné, ale pořadatelé zvládli vše výborně, v lese
to byly perfektně postavené tratě
a také zázemí pro závodníky bylo
dobře zajištěné. Po závodech bylo
možné navštívit mnoho zajímavých míst v okolí ve Slavonicích
katakomby, hrad Landštejn, bizoní
farmu v Rožnově apod. Počasí bylo
první den deštivé, ale ostatní dny
byly ideální na běhání, zvláště neděle už byla ale tropická.
Byly to další povedené vícedenní
závody.
Výsledky: D21C/18. Petra Műllerová, H21B/7. Viktor Hladký, H45B/21.
Alan Mikyska, H50B/9. Karel Rykala
Na závěr, v termínu 15.10.2016
bude pořádat náš oddíl ve spolupráci s kosteleckým oddílem další kolo Východočeského poháru
s centrem v obci Kozodry (u Kostelecké Lhoty), pořadatel připravuje
vždy trať i pro začátečníky, pokud
bude mít někdo zájem zkusit si
orientační běh, může se dostavit
v tento den do centra v Kozodrech
(do 9 hod. na prezentaci).
Za oddíl OB

Karel Rykala

Je tu škola a jóga volá!
Ásany a relaxace, pránajáma, meditace,
úžasná totˇ kombinace.:))
Procvičme si naše těla, aby záda nebolela.
To je vše, oč tu běží, být zdraví,
čilí a vždy svěží.:))

Kurz deseti pátků jógy počínaje
7. 10. 2016 od 17:30 do 19:30 hod
v Domě dětí ve Vamberku
Jóga pro všechny s Hankou Koskovou
www.jogaprovsechny.estranky.cz
Přihlašujte se na adrese:
hana.koskova@centrum.cz
nebo na tel: 739 911 933

www.vamberk.cz
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a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o.,
Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje
krácení příspěvků.

Nesledujte čas...

KAMENICTVÍ
RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

Sledujte své
oblíbené pořady
až 7 dní

 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

zpětně
Nyní

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

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)

tel.: 488 999 100

Nejlepší volba

www.nej.cz t nettv@nej.cz

Přijďte se podívat, třeba hlasovat a vybrat si ten nejhezčí
zpravodaj!
Soutěž organizuje Knihovna U Mokřinky Mokré ve spolupráci s partnery, kterým patří velké poděkování!
Hlavní partner: ORLICKÝ.net

Více informací na stránkách:
www.obecmokre.cz/zpravodaje2012

PROČ SE PŘEREGISTROVAT K ZPŠ?
ZPŠ byla v letošním roce na základě hodnocení ředitelů nemocnic opět vyhlášena
nejlepší zaměstnaneckou pojišťovnou a je
rovněž známá individuálním přístupem ke
svým pojištěncům a podporou preventivních programů.
Pojištěnci, kteří se zaregistrují do
30. 9. 2016 se stanou pojištěnci ZPŠ již od
1. 1. 2017 a mohou tak využívat veškeré
výhody , které budou podobné jako v letošním roce.

Moderní léčebné metody
až 1 000 Kč na úhradu nových moderních
léčebných metod – plánovaných zákroků,
které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jsou pro pojištěnce šetrnější.
Uvedený příspěvek se týká např. i těchto
zákroků a vyšetření:
endoskopická operace karpálního tunelu
ruky
vyšetření očí na OCT (při onemocnění
sítnice, zeleném zákalu, diabetické retinopatii atd.)

radiofrekvenční operace žil dolních končetin
fyzioterapeutický výkon – rázová vlna
ZPŠ příspěvek pojištěnci poskytne po předložení lékařské zprávy a originálního dokladu
o zaplacení.

Očkování
až 400 Kč chřipka (do 65 let)
až 400 Kč klíšťová encefalitida
až 800 Kč hepatitida A+B
až 800 Kč meningokok B (do 5 let)
až 400 Kč meningokok C
až 1 000 Kč rotavirové infekce
(kojenci do 1 roku)
až 4 000 Kč HPV infekce (12 – 18 let)
– netýká se pojištěnců, u kterých je očkování hrazené z veřejného zdravotního
pojištění
až 800 Kč HPV infekce (ženy do 45 let)
– očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování po konizaci děložního
čípku pro prekancerózu
až 800 Kč balíček ostatních očkování

Dárci krve
až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce
krve
až 3 000 Kč pro držitele Zlatého kříže
až 10 000 Kč na ozdravný pobyt v ČR
pro aktivní dárce kostní dřeně

Žáci a studenti (6-20 let)
až 300 Kč na sportovní a pohybové
aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium
do zahraničí

Senioři 65+
až 300 Kč na sportovní a pohybové
aktivity a prevenci úrazů

Těhotné, maminky
a novorozenci
až 1 000 Kč a kufřík v hodnotě
1 200 Kč pro maminku a novorozence
až 500 Kč pro těhotné

Příspěvek na ﬁxní rovnátka
(do 18 let)
až 800 Kč na ﬁxní rovnátka na každou
čelist
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