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Ze zasedání Rady města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 14. veřejném zasedání 

dne 7. září 2016 usneslo:

1)  Schvaluje zápis z Finančního vý-
boru č. 10.

2)  Schvaluje změny rozpočtu č. 12 
pro rok 2016 podle předložené-
ho návrhu.

3)  Schvaluje: 
 a) prodej podzemního kabelo-

vého vedení vysokého napětí 
elektrické energie na pozemcích 
č. St. 1162, č. St. 1772. č. 1100/1, 
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, 
všechny v  katastrálním území 
Vamberk, za cenu podle znalec-
kého posudku 172.250 Kč ku-
pujícímu ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
247  29  035, Teplická 874/8, Dě-
čín IV - Podmokly, 405 02 Děčín,

 b) odkoupení stavební parcely 
č. St. 1535, druh pozemku zasta-
věná plocha a  nádvoří, výměra                                              
701 m2, v  katastrálním území 
Vamberk, za  cenu obvyklou 
podle znaleckého posudku 
210.000 Kč od  vlastníka České 

republiky, příslušný k  hospoda-
ření Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.

4)  Zastupitelstvo města Vam-
berk příslušné podle § 6 odst. 
5 písm. e) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
za použití § 55 odst. 1 stavební-
ho zákona projednalo a schvalu-
je Zprávu o uplatňování Územní-
ho plánu Vamberk č. 2 za období  
9/2012 – 7/2016, která tvoří pří-
lohu tohoto usnesení. 

5)  Zastupitelstvo města Vamberk:

 a) souhlasí, aby se město Vam-
berk stalo členem Spolku pro 
záchranu vambereckých mumií, 
z. s., 

 b) schvaluje stanovy spolku Spo-
lek pro záchranu vambereckých 
mumií, z. s., včetně určení první-
ho statutárního orgánu spolku, 

c) ukládá starostovi města realizaci 
bodů a) a b) tohoto usnesení.

Rudolf Futter                    

starosta města

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Rada města Vamberk se na svém 

50. zasedání dne 24. srpna 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
48 a 49. 

2)  Projednala a  schválila „Smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcných břemen – služebností 
inženýrské sítě“ spočívající v prá-
vu zřídit, provozovat a opravovat 
vodovodní přípojku, plynovodní 
přípojku, přípojku splaškové 
kanalizace, přípojku optického 
kabelu a  telefonu a  el. přípojku 
VN na  pozemcích p.  č. 1842/4, 
1764/1, 2280 a  1775 vše v  k. ú. 
Vamberk, vč. silničního mos-
tu p. p. č. 1764/1 a p. p. č. 1775 
za  účelem realizace výstavby 
nového závodu společnosti 
pewag nemovitosti s. r. o., se 
sídlem Smetanovo nábřeží 934, 
517  54 Vamberk, IČ 28806867 
a rozhodla za umístění přípojek 
na pozemcích města požadovat 
jednorázovou úhradu 1.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

3)  Projednala nabídku na  zhoto-
vení leteckého snímku města 
a rozhodla ji nevyužít.

4)  Vydala kladné stanovisko k  žá-
dosti Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  udě-
lení licence k  provozování 
zvláštní linkové autobusové do-
pravy společností AUDIS BUS s. 
r. o., Rychnov nad Kněžnou pro 
linku 680 986 Svitavy - Kvasiny.

5)  Projednala a  schválila cenovou 
nabídku Ateliéru TSUNAMI s. 
r. o., Palachova 1742, Náchod 
na  zpracování konceptu revita-
lizace obytné skupiny Sídliště 
Jiráskova a  na  zpracování uce-
leného urbanistického návrhu 
revitalizace obytné skupiny 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

6)  Projednala a  zamítla návrh 
na  zveřejnění záměru prodeje 
pozemkové parcely č. 1110/9, 
orná půda, výměra 760 m2, k. ú. 

Vamberk z  důvodu uvažované 
komunikace v této lokalitě.   

7)  Schválila na  základě žádosti 
ředitelky MŠ Vamberk výjimku 
z  počtu zapsaných dětí ve  tří-
dách MŠ od 01.09.2016. Výjimka 
je udělena pro 14 dětí.

8)  Schválila dohodu o  ukončením 
výpůjčky místnosti v  městské 
knihovně podle Smlouvy o  vý-
půjčce z  09.05.2011, výpůjčitel 
MC Vamberecký dráček, o. s., 
ukončení k  31.08.2016. Dále 
schválila pronájem jedné míst-
nosti v budově č. p. 260 v Tyršo-
vě ulici ve Vamberku pro téhož 
výpůjčitele, a  to od  01.09.2016. 
Náklady na topení, vodu a elek-
trickou energii ponese město 
Vamberk.

9)  Schválila Smlouvu o výpůjčce  č. 
3/2016 mezi městem Vamberk 
a  Muzeem a  galerií Orlických 
hor, Rychnov nad Kněžnou a po-
věřila starostu jejím podpisem.

10)  Projednala nabídky oslovených 
fi rem na akci „Prodloužení vodo-
vodu Jugoslávská“ a rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena se spo-
lečností, která předložila nejnižší 
nabídku, tj. Vamberecká voda s. 
r. o. za cenu 500.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

11)  Projednala nabídku paní 
Ing.  Mileny Roosové na  od-
kup lesa na  parcelách č. 879/4 
a 899/1 a pověřila starostu dal-
ším jednáním v této záležitosti.

12)  Projednala a  schválila nabíd-
ku společnosti REMING, s. r. o., 
Soukenická 1176, Rychnov nad 
Kněžnou na  „Stavební úpravy 
volební místnosti – Merklovice“ 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

13)  Projednala a  schválila nabídku 
Ing. Jana Tomka na administraci 
zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky „Pořízení nové CAS pro JSDH 
Vamberk“ a  pověřila starostu 
podpisem objednávky za  cenu 
47.000 Kč bez DPH.

Rada města Vamberk se na svém 

51. zasedání dne 7. září 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
50. 

2)  Revokovala usnesení z  RM č. 
44 bod č. 4 a schválila uzavření 
smluv na  zpracování žádostí 
o dotace a studií proveditelnosti 
- akce bod b) a c) a pověřila sta-
rostu jejich podpisem. Jedná se 
o akce:

 a) Revitalizace obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk,

 b) Infrastruktura MŠ Vamberk – 
pracoviště Jugoslávská,

 c) Infrastruktura DD Vamberk - 
neformální, celoživotní a zájmo-
vé vzdělávání.

 Smlouvy budou uzavřeny 
s  Ing.  Davidem Plíštilem, Ph.D., 
Za  Stadionem 3842, Mělník,       
IČ 66992354 za cenu 2 % z uzna-
telných nákladů - bod a), resp. 
70.000 Kč bez DPH - body b) a c). 
Nárok na uhrazení ceny vznikne 
jen v případě, že dotace schválí 
Řídící výbor MMR.   

3)  Projednala a schválila Smlouvu 
s LK Advisory, s. r. o., Kubánské 
náměstí 1391/11, Praha na  or-
ganizační zajištění a  projekto-
vé a  fi nanční řízení projektu 
„Pořízení nové CAS pro JSDH 
Vamberk“ za  ceny dle ceníku 
jednotlivých úkonů, max. však 
60.000 Kč bez DPH  a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

4)  Schválila žádost Výkonného vý-
boru Fotbalového oddílu TJ Ba-
ník Vamberk a  posunula dobu 
zahájení nočního klidu dne 
17.09.2016 na  fotbalovém sta-
dionu u  koupaliště až na  02:00 
hod. dne 18.09.2016, a to z dů-
vodu hudební produkce v rámci 
Svatováclavské zábavy.

5)  Seznámila se s  zápisem z  jed-
nání, konaného dne 29.08.2016 
ohledně řešení některých ak-
tuálních záležitostí ve  městě 
– provoz koupaliště, předání 
agend VAMBEKONU, s. r. o., po-

stup prací na  projektech MŠ + 
DDM, zahrada knihovny, schody 
Voříškova – Farská, revitalizace 
obytného souboru Jiráskova, 
Městského klubu Sokolovna, re-
vitalizace spodní části náměstí.      

6)  Projednala a schválila Smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene – služebnos-
ti a  smlouvy o  právu provést 
stavbu č. IV-12-2014743/VB/3, 
Vamberk, Jugoslávská, 1140/7, 
Cens-kNN na  pozemkové par-
cele:

 a) p. p. 1147/5 a p. p. 1147/7 obě 
v  k. ú. Vamberk a  ve  vlastnictví 
města Vamberk za  jednorázo-
vou úhradu 5.000 Kč,

 b) p. p. 1140/16 v k. ú. Vamberk 
ve  spoluvlastnictví města Vam-
berk (1/4) a Státního pozemko-
vého úřadu (3/4) za  jednorázo-
vou úhradu 1.000 Kč.

      Současně pověřila starostu pod-
pisem smluv.

7)  Vydala kladné stanovisko k  žá-
dosti Krajského úřadu KH kraje 
o  udělení licencí k  provozování 
veřejné linkové osobní autobu-
sové dopravy společností ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s. pro linky:

 a) 700 931 Česká Třebová – Vam-
berk - Kvasiny,

 b) 700  991 Lanškoroun – Vam-
berk – Hradec Králové.

8)  Rozhodla o  poskytnutí daru 
ve výši 3.000 Kč hudební skupi-
ně GEMMA Sopotnice. Dar bude 
použit na  úhradu cestovních 
a  režijních nákladů při vystou-
pení skupiny v kostele sv. Proko-
pa.

9)  Schválila přijetí účelově urče-
ného fi nančního daru ve  výši 
5.012 Kč Základní školou Vam-
berk od společnosti Women for 
women, o. p. s, v rámci projektu 
„Obědy pro děti“. 

Rudolf Futter                    

starosta města

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města
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Mobilní svoz
 nebezpečného odpadu

Ve  dnech 21.10. – 22.10.2016 

proběhne ve spolupráci s fi rmou 

Ekopart s.r.o. mobilní svoz ne-

bezpečného odpadu. 

Svoz bude proveden zastávkovým 
způsobem, při kterém vozidlo za-
staví v  určený čas na  níže uvede-
ných stanovištích v obci, kde bude-
te moci odpady obsluhám vozidla 
odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI

Pátek 21.10.2016

1)  Merklovice – prostor pro otáče-
ní autobusů 15:30 – 15:50

2) Merklovice – u Chrastilů                                        
 15:50 – 16:10 
3) Merklovice – pohostinství                                      
 16:10 – 16:30 
4) Peklo n. Zd. – bytovky                                           
 16:40 – 16:55 
5) Peklo n. Zd. – křižovatka pod 

Bednářovými 16:55 – 17:10 
Sobota 22.10.2016

1)  ul. Lidická – stavebniny VASPO                            
 8:00 – 08:15 
2)  ul. Jůnova – hasičská zbrojnice                               
 8:20 – 08:35 
3) Sebranice – u kapličky                                            
 8:40 – 08:50 
4)  náměstí Dr.  Lützowa – horní 

náměstí 8:55 – 09:10 
5) ul. Jiráskova – konzum                                            
 9:15 – 09:30 
6)  sídliště Struha – za poštou                                       
 9:35 – 09:50   
7)  ul. Komenského – pod školou                                 
 9:55 – 10:10 
8)  ul. Janáčkova – autobazar REKI                           
 10:15 – 10:25 
9) Podřezov – trafostanice                                         
 10:30 – 10:40 
10) Smetanovo nábřeží – u vrátni-

ce VASPO 10:45 – 10:50 
11) křižovatka Na Drahách, ul. Kraj-

kářská 10:55  – 11:10 

Žádáme občany, aby své odpady 
předem neodkládali na  stanoviš-
tích, ale předali je přímo posádce 
svozového vozidla v určenou dobu 
z  důvodu bezpečnosti a  ochrany 
životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů:

baterie, oleje, plechovky od ba-

rev, rtuťové zářivky a  výbojky, 

zbytky ředidel, čistící hadry, 

rtuťové teploměry, pesticidy, 

fotochemikálie, léky, nádoby se 

zbytky škodlivin, pneumatiky.

Ledničky, televize, rádia a  další 
elektrospotřebiče doporučujeme 
odevzdat v  těchto dnech, tj. v  pá-
tek 21.10. od 7:00 do 17:00 a v so-
botu 22.10. od 8:00 do 11:00 přímo 
fi rmě Ekopart (areál bývalé cihel-

ny). Důvodem tohoto opatření je 
skutečnost, že při mobilním svozu 
dochází často k zcizení a rozebrání 
těchto spotřebičů, což má negativ-
ní dopad na  výši ceny za  likvidaci 
těchto odpadů a současně dochází 
i k znečišťování životního prostředí. 
Občané, kteří hradí městu úhradu 
za svoz, třídění a zneškodnění ko-
munálního odpadu, mohou všech-
ny odpady odevzdat bezplatně.
Odvoz odpadu z  podnikatelské 

činnosti je možno dohodnout 

předem na adrese:

EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 
Vamberk   tel. 494 541 522 a bude 
proveden za úplatu.
Bližší informace k  jednotlivým 

svozům: VAMBEKON, s.r.o. – 
Ing. Václav Krsek tel. 494 541 840
Technické služby Vamberk  – Zde-
něk Vavroušek tel. 605 458 723

Svoz kompostovatelného 
odpadu

Společnost VAMBEKON s.r.o. Vam-
berk, ve  spolupráci s TS Vamberk, 
bude opět organizovat svoz ze-
leně, spadaného listí, staré trávy, 
větví, či jiného kompostovatelné-
ho odpadu. 
Na každé níže uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve dnech 21.11.2016 až 24.11.2016 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery v těchto místech.

Pondělí 21.11.2016

ul. Fibichova(u kolejí)                 
ul. Vrabcova (u Krsků)                 
ul. Jůnova (hasiči)   
ul. B.Němcové (křižovatka) 
Úterý 22.11.2016

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
 ul. Polská, Bulharská
ul. Kolárova (dvouletky)
Středa 23.11.2016

ul. Draha (AQUA servis)  
Helouska (panelka)
Peklo n. Zd. (bytovky)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)  
Čtvrtek 24.11.2016

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u obchodu)      
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny 

v daný den od 12:00 - do 18:00.

Žádáme občany, aby pořezané 
větve nakrátili cca na 1m z důvodu 
manipulace a skladování. 

MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ

Tato zpráva byla předložena zastu-
pitelstvu města Vamberka na  jeho 
14. veřejném zasedání dne 7. září 
2016.
Výchozím záměrem bylo provést 
dílčí dispoziční úpravy stávajících 
objektů, tj. odstranění původních 
nevyhovujících příček a  zhotovení 
příček nových, zhotovení vyrov-
návky podlah a  podlahových kry-
tin, zhotovení nových hydroizo-
lací ve  sprchách, elektroinstalací, 
zdravotně technických instalací, 
zhotovení vnitřních omítek a  ob-
kladů, maleb a  nátěrů, provedení 
výměny venkovních dveří a  oken 
a  zhotovení fasády, zhotovení 
skladu zahradního nábytku a další 
s tím související práce. Dále zámě-
rem bylo obměnit vnitřní vybavení 
v šatnách a v bufetu.
Cílem opravy objektů bylo zajistit 
splnění hygienických, bezpečnost-
ních a všech ostatních legislativních 
požadavků a v neposlední řadě na-
plnění standardních (očekávaných) 
požadavků od návštěvníků.
Zpracovatelem projektové do-
kumentace byla společnost ApA 
Vamberk s.r.o. Náklady na  1. část 
dokumentace byly 25.200 Kč, na 2. 
část dokumentace 9.600 Kč.
Náklady na projektovou dokumen-
taci byly celkem ve  výši 34.800 Kč, 
vč. DPH 42.108 Kč.
Výběr zhotovitele stavebních prací 
byl zahájen v 3/2016, kdy bylo pří-
mo osloveno 5 uchazečů. Na jedná-
ní hodnoticí komise 9.4.2016 byla 
vybrána a  jako budoucí zhotovitel 
doporučena fi rma SK-EKO Systems, 
s.r.o. (Pardubice). S  touto fi rmou 
Město Vamberk (jako objednatel 
prací) rozhodlo uzavřít smlouvu 
o dílo – viz usnesení ze zasedání RM 
Vamberk č. 39 z 20.4.2016. Základ-
ní smlouva na  provedení staveb-
ních prací byla uzavřena 22.4.2016 
ve výši 2.097.459 Kč bez DPH.
Dále byl projednán záměr rozšíření 
stavebních prací na  objekt bufetu 
(854.464 Kč) a  vyjmutí méněprací 
ze základní smlouvy (58.368,- Kč), 
který RM Vamberk schválila na svém 
zasedání č. 41 dne 18.5.2016. Do-
datek ke  smlouvě o  dílo č. 1 byl se 
zhotovitelem uzavřen 19.5.2016 
ve výši 796.096 Kč bez DPH a součas-
ně 19.5.2016 byla s  fi rmou Jindřich 
Schlesinger – GASTRO komplet uza-
vřena smlouva na  vybavení bufetu 
ve výši 320.490 Kč bez DPH. Předmět 
této smlouvy byl aktualizován a RM 
Vamberk na  svém zasedání č. 45 
dne 10.8.2016 schválila dodatek č. 1 
smlouvy ve výši 13.208 Kč bez DPH.
Náklady na stavební práce a vyba-
vení GASTRO byly zasmluvněny 

celkem ve  výši 3.227.253 Kč, vč. 
DPH 3.904.976 Kč. Skutečné (ko-
nečné) náklady budou k  dispozici 
po dofakturaci poslední etapy prací 
na konci září.

Mimo výše uvedené smlouvy byly 
vystaveny objednávky a  realizova-
né přímé dodávky na:
-  nerezové výrobky (fi rma LVA Lu-

děk Vandas – 45.900 Kč),
-  vzduchotechniku (fi rma TRA-

MONTA KLIMA s.r.o. – 33.240 Kč),
-  likvidaci stavebních odpadů (fi r-

ma KENVI CZ s.r.o. – 13.616 Kč).
Náklady na  přímo realizované 

dodávky byly celkem ve  výši 
92.756 Kč, vč. DPH 112.235 Kč.

V  průběhu realizace projektu byly 
odsouhlaseny a  formou objedná-
vek realizovány další přímé dodáv-
ky na:
- vizualizace a  informační systém 
(fi rma TAH reklamní agentura s.r.o. 
– 51.083 Kč),
- práce malířské a natěračské (fi rma 
Miloslav Kubíček – 17.550 Kč),
- elektronická zabezpečovací sig-
nalizace (fi rma AT Com plus a.s. – 
26.170 Kč)
Náklady na tyto realizované dodáv-
ky byly celkem ve výši 94.803 Kč, vč. 
DPH 114.7112 Kč.
Vlastní stavební práce byly zahá-
jeny v souladu se smlouvou o dílo 
22.4.2016 – viz předávací protokol 
staveniště. Průběh realizace díla je 
dokumentován záznamy ve staveb-
ním deníku a  zápisy z  kontrolních 
dnů. Dokončení díla dle smlouvy 
o dílo bylo sjednáno na 5.6.2016.
Předávací řízení dokončeného 
díla bylo dle skutečnosti zahájeno 
15.7.2016 (dnem zahájení provo-
zu bufetu) a  k  dnešnímu dni není 
ukončeno (dílo není převzato). 
Předmětem jednání se zhotovi-
telem stavebních prací je postup 
a termín odstranění vad a nedoděl-
ků díla (a s nimi souvisejících prací) 
a  výše smluvní pokuty za  nedodr-
žení termínu dokončení díla (dle 
ustanovení smlouvy 2.000 Kč/den 
prodlení).
Dodávky ostatních zhotovitelů 
a dodavatelů byly realizovány v po-
žadovaných objemech a termínech.
Na dílo se vztahuje záruka, která je 
dle smlouvy stanovena v  délce 60 
měsíců od předání díla. Smluvní po-
kuty za porušení BOZP, PO a ochra-
ny ŽP v průběhu realizace díla ne-
byly uplatněny, případy nenastaly.

Drahomír Jindra, 

ředitel Správy sportovních 

zařízení

Zpráva o realizaci projektu
Oprava havarijního stavu koupaliště Vamberk – 1. etapa

„Sociální zázemí a bufet“
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MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.

494 541 757
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 531 955
494 539 225

01.10.
02.10.
08.10.
09.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.

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

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST 
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Do 30.09.2016 byl splatný místní poplatek za komunální odpad. Po-
platek ze psů je splatný 30.10.2016. Kdo ještě neuhradil tyto místní 
poplatky, ať tak učiní co nejdříve!

V  části svozu směsného komunál-
ního odpadu společnost zajišťuje 
2x týdně svoz a  likvidaci odpadu 
z 5 ks kontejnerů 6,3 m3 umístěných 
na sídlišti Struha, jednou týdně pak 
svoz 54 ks kontejnerů 1,1 m3 umís-
těných převážně na sídlišti Jiráskova 
a cca 1.200 ks popelnic 120 a 240 l, 
které jsou v  majetku jednotlivých 
občanů. V  roce 2015 bylo tímto 
způsobem svezeno 1.053 t směsné-
ho komunálního odpadu.
Společnost Marius Pedersen zajiš-
ťuje současně svoz, třídění a využití 
separovaných odpadů. 
Ve městě je zajišťováno třídění těch-
to komodit, kterých bylo svezeno 
v roce 2015: 
- směsný plast a  nápojový karton 

(ukládá se do kontejnerů na plast) 
46,0 tun

- sklo bílé + barevné 54,9 tun     
- papír 19,9 tun  
Jednotlivé kontejnery na  tříděný 
odpad jsou umístěny na 26 frekven-
tovaných místech ve  městě. Svoz 
plastů probíhá 1x týdně, papírů 1x 
za 14 dní a skla 1x měsíčně. 
Problémem je  přeplňování kontej-
nerů u dvou komodit, a to u plastů 
(převážně v  létě) a  u  papíru. V  pří-
padě plastů byl proveden rozbor, 
na  kterých stanovištích k  přeplňo-
vání dochází. Bylo zjištěno, že se jed-
ná o cca. 10 stanovišť, na kterých by 
bylo vhodné buď umístit kontejner 
s větším objemem, nebo kontejner 
další. O  zapůjčení kontejnerů jsme 
zažádali společnost EKO-KOM, která 
je partnerem pro separaci odpadů. 
Dle posledního sdělení máme při-

slíbeno, že kontejnery budeme mít 
k dispozici v průběhu měsíce října. 
Stanoviště, u kterých by mělo dojít 
k posílení o další nádoby, jsou Peklo 
u prodejny, Merklovice u prodejny, 
Palackého u  kotelny, Draha, Bačin-
ka, Jugoslávská u MŠ, Struha u pro-
dejny, Jiráskova u prodejny, Tyršova 
u Sokolovny a Polská.  

Co se týče papíru, bylo dohodnuto 
s  technickými službami, že budou 
kontrolovat naplnění kontejnerů 
a v případě nepořádku okolo stano-
viště provedou úklid. Zvláště u pa-
píru apelujeme na všechny občany, 
aby se snažili krabice a kartony uklá-
dat do nádob rozložené, aby se pa-
píru do nádob vešlo co nejvíce. Bo-
hužel, stále to není samozřejmost…

Náklady na  svoz separovaných od-
padů v roce 2016 představují částku 
435 tis. Kč vč. DPH. Z toho je zřejmé, 
že sběr a  likvidace separovaných 
odpadů není záležitost zisková. 
Nicméně čím více je separovaného 
odpadu vytříděno, tím méně město 
Vamberk zaplatí za svoz komunální-
ho odpadu. Tím se i může snížit část-
ka, kterou občané hradí za odpady.
Hustota sítě sběrných hnízd a  vy-
bavení nádobami v  našem městě 
odpovídá dle informací EKO-KOM 
krajskému průměru.

Co se však týká množství vytřídě-
ných surovin, je město Vamberk 
ve skupině plastů a skla pod okres-
ním i krajským průměrem. Nad prů-
měrem jsme jen ve sběru papíru, a to 
především zásluhou sběrny druhot-
ných surovin, jejíž objemy se do cel-
kových statistik rovněž promítají. 
Společnost EKO-KOM odměňuje 
jednotlivá města a  obce za  množ-

ství vytříděných obalů. V roce 2016 
předpokládáme, že odměna bude 
činit cca. 400 tis. Kč. Tuto částku lze 
navýšit pouze zvýšeným tříděním 
odpadů jednotlivými občany. Vě-
říme, že k tomu dojde i zmíněným 
navýšením počtu sběrných nádob.   
Dalším tříděným odpadem je 
odpad biologický. Biologický od-
pad z  veřejných ploch je ukládán 
na  kompostárnu, případně zpra-
cováván ve  fermentační stanici 
umístěné v  areálu čistírny odpad-
ních vod, a  následně je ukládán 
na kompostárnu. Občané mají také 
možnost odpad ze zahrad (trávu, 
listí a větve) uložit na kompostárně. 
Kromě toho je dvakrát ročně orga-
nizován sběr kompostovatelného 
odpadu pomocí rozmístěných kon-
tejnerů na určených místech města. 
Množství takto sesbíraného odpa-
du je odhadnut na 110 t.
Nebezpečný odpad mohou občané 
odevzdat při dvakrát ročně pro-
váděném mobilním sběru. Kromě 
toho v průběhu roku je možné ten-
to odpad odevzdat ve  společnosti 
Ekopart.
Velkoobjemový odpad (nábytek, 
koberce, lino apod.) je možné ode-
vzdat, po  dohodě s  technickými 
službami, na  sběrném místě, které 
je v  současné době u  garáží v  ul. 
Jůnova. V roce 2015 bylo takto ode-
vzdáno 111 t odpadu.
Technické služby zajišťují dále svoz 
odpadu z odpadkových košů a těž-
ko dostupných míst. V roce 2015 se 
jednalo o 45 t odpadu.
Veškerá elektrozařízení (nejedná se 
o  odpad, ale o  zpětný odběr) jsou 
svážena v  rámci svozu nebezpeč-
ného odpadu, ale je ho také možné 
odevzdat bezplatně ve společnosti 
Ekopart.                    Ing. Václav Krsek 

Nový bankomat 
ve Vamberku
Usilovná jednání s  bankami o  in-
stalaci dalšího bankomatu ve měs-
tě mají dobrý konec. Několik 
metrů od  náměstí v  Žamberecké 
ulici, v budově Reality Nekvinda, 
byl zprovozněn bankomat ČSOB. 
Věříme, že zkvalitnění služeb při-
spěje k Vaší spokojenosti.

Rudolf Futter 

starosta města

Odpadové hospodářství města Vamberka
Město Vamberk uzavírá na  základě každoročně organizovaných 

výběrových řízení smlouvu o svozu a likvidaci odpadu s vysoutěže-

ným dodavatelem. Tím je i v letošním roce společnost Marius Peder-

sen a.s. V roce 2016 se jedná o objem 3.521 tis. Kč vč. DPH, z toho 

na separaci využitelných odpadů připadá částka 435 tis. Kč vč. DPH.

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2015 (kg na obyva-

tele a rok)

VCEL = výtěžnost celkem, VPAP = výtěžnost papír, VPL = výtěžnost plasty

VSK = výtěžnost sklo, VNK = výtěžnost nápojové kartóny



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 6

V  minulém čísle jsme Vás informovali o  udělení vlajky městu Vamberk. Za-

jímá-li Vás reálná podoba vlajky a  znaku města, můžete si jej prohlédnout 

v době konání voleb v pátek dne 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 a v sobotu          

8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 v obřadní síni Městského úřadu ve Vamberku. 

Reakce na článek: Páni radní, 
stydím se, vy ne?
REAKCE:  Vážený pane inženýre, že byť i tato věcná, konkrétní a správná 
kritika (a mohla by být i na spoustu jiných, co za více jak 50 let života 
ve Vamberku stále dříme) se domnívám, že přísluší tomu, kdo pro  věc 
veřejnou - město krásnější, něco prakticky udělal a vytvořil sám od sebe. 
Třeba se i Páni radní nyní ťuknou do čela a vytvoří něco, čím by (něco 
za něco) bylo zapojeno více vamberáků (na co sami nestačí), pro naše 
město krásnější. 
I ve Vašich letech budete mít jistě ještě šanci.
Jinak čest vaší teoretické a pisatelské práci.
S pozdravem                                                                                                    Luboš Frede

Kdo a kdy zvítězí v DUELU  
město Vamberk - SÚS Rychnov n/K?

Během prvního pololetí roku 
2016 jsme uskutečnili 6 výbo-
rových schůzí a  jednu výroční 
členskou schůzi, třikrát rehabili-
tační koupání, dvakrát Přátelské 
posezení s rodinnými příslušníky 
při hudbě a  malém pohoštění 
a jeden výlet po památkách naší 
vlasti. Máme velkou radost, že 
se nám daří naší prací přinášet 
zdravotně postiženým občanům 
hezkou pohodu a radost v jejich 
nelehkém životě.
Díky městu Vamberk máme hez-
ké zázemí v  naší klubovně, kde 
mají naši členové možnost se 
setkávat, hrát různé hry, využívat 
rehabilitační prostředky, kte-

ré máme v  klubovně od  města 
Vamberka zapůjčené.
Nakonec bych chtěla jménem 
všech našich členů upřímně po-
děkovat městu Vamberk, měs-
tysu Doudleby nad Orlicí, obci 
Záměl a  obci Potštejn za  jejich 
fi nanční podporu, bez které by-
chom tyto akce nemohli usku-
tečňovat.
Za celou naši členskou základnu 
Vám chci popřát hodně zdraví, 
dny plné pohody, neboť s úsmě-
vem a  písničkou hned všechno 
méně bolí.
Svaz tělesně postižených v ČR, 

místní organizace Vamberk,

za organizaci L. Skalická

S úsměvem všechno méně bolí
Naše místní organizace má ve  své členské základně zdravotně 

postižené zrakově, sluchově, tělesně a  vnitřně. Počet členů se 

pohybuje kolem 160-170 členů. V  tomto počtu zastřešujeme 

zdravotně postižené občany z  Vamberka, Doudleb nad Orlicí, 

Záměle, Potštejna, Sopotnice a Pěčína.

Je tomu již 30 let od počátku nové obytné zástavby na horním konci Kollá-
rovy ulice. Následně poté  označení obce Vamberk bylo posunuto z místa 
napojení 17. Listopadu na  současné místo horní úroveň vodárny. Kolik 
za  onu časovou dobu proběhlo voleb a  kolik jich ještě zažijeme, než za-
registrujeme vítěze, tohoto duelu, tedy správce daného územního úseku 
k  současnému umístění označení obce Vamberk. Jedná se samozřejmě 
o nejenom údržbu, ale i v současné době, kdo zajistí uříznutí uschlých stro-
mů jeřabiny v tomto neutrálním území  (než to na někoho spadne). Rovněž 
i prorostlé větve vzrostlé třešně do elektrického vedení. Stačí tak málo. Za-
volat na linku ČEZ 840 840 840 o zajištění nápravy.  Otázka se naskýtá, ale 
kdo tam zavolá?  Město Vamberk, nebo SÚS Rychnov n/K?
A ještě něco…  Je to jako vymyslet GRANT na zvelebení našeho zanedba-
ného města. Jak jednoduché. Halíře dělají talíře, drobnosti velké celky. Co 
takhle to dotáhnout do konce, jít příkladem, podat pomocnou ruku i v po-
době materiálních drobností, nebo ty pro nás (město), my pro tebe. Do-
mnívám se, že pro naše město krásnější by se našlo dost ochotných rukou. 
Hezký den za vítězství zdravého rozumu nad lhostejností a úředním alibis-
tickým byrokratismem všem vamberákům, kterým na tom záleží.                

Luboš Frede

VÝSTAVA 
ZAHRÁDKÁŘŮ

Český svaz zahrádkářů Bohousová, 
Záchlumí a Litice nad Orlicí

vás zve na výstavu ovoce, zeleniny, květin 
a dalších zajímavých exponátů ve dnech 

28. až 30. října 2016
Místo konání: 

sál restaurace Fontána v Záchlumí.
Přijďte se podívat a vezměte s sebou i děti. 

Jistě i ony se budou mít na co podívat.
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Dne 16. 10. 2015 pracovníci Národ-
ního muzea navštívili na  popud 
starosty města Vamberka p. Rudol-
fa Futtera kryptu Benediktinského 
opatství sv. Václava v  Broumově, 
aby posoudili stav v  ní uložených 
mumifi kovaných těl. Prohlídka se 
konala za účasti starosty p. Futtera, 
ThDr. Pawla Novatkowského, fará-
ře kostela sv. Prokopa ve Vamber-
ku, paní PhDr. Martiny Bekové, pra-
covnice Muzea a galerie Orlických 
hor, paní Mgr.  Pavly Laštůvkové, 
vedoucí Diecézního konzervá-
renského centra v  Hradci Králové 
a správce kláštera p. Přemysla So-
chora. Důvodem prohlídky bylo 
zjištění, zda stav mumií dovolí 
jejich návrat do  místa původního 
uložení, tj. do  krypty kostela sv. 
Prokopa ve Vamberku. 
Mumie byly naším pracovištěm 
posuzovány již v  prosinci 2011, 
kdy byl zjištěn jejich neuspokoji-
vý stav a  jejich nevhodná prezen-
tace. Rakve byly umístěny bud‘ 
těsně nad podlahou, nebo přímo 
na podlaze, kolem rakve nemohlo 
být zajištěno proudění vzduchu 
a ohrožovala je podlahová vlhkost. 
Na tělech jsme proto nalezli kolo-

nie plísní. Rakve nebyly odděleny 
od návštěvnické trasy a návštěvní-
ci mohli volně kolem rakví a mezi 
rakvemi procházet. Ve  zprávě ze 
dne 13. 1. 2012 jsme uvedli dopo-
ručení, která by stav mohla zlepšit. 
Jednalo se o odstranění plísní, za-
jištění intenzivnějšího proudění 
vzduchu jak v  kryptě, tak i  kolem 
rakví, doporučovali jsme umístění 
rakví alespoň 50 cm nad zem. Dále 
jsme považovali za vhodné upravit 
prostor tak, aby měla prohlídka 
mumií pietnější ráz, především 
aby se návštěvníci nemohli pohy-
bovat volně mezi rakvemi.
V  současné době jsou mumie 
očištěny, plísně byly odstraněny, 
rakve jsou umístěny na cca 50 cm 
vysokých podstavcích, je zajištěno 
proudění vzduchu kolem rakve. 
Rakve jsou částečně zahaleny lát-
kou, která zakrývá těla směrem 
od  pasu dolů. Podle vedení kláš-
tera byl vybrán natolik prodyšný 
materiál, že by zakrytí nemělo 
znemožňovat proudění vzduchu 
kolem těla a látka by neměla zadr-
žovat vlhkost. Prostor pro návštěv-
níky je od  rakví oddělen nataže-
ným provazem. 

Že byla opatření provedená na vy-
stavovaných mumiích účinná, je 
patrné na  mumiích, které jsou 
uloženy mimo návštěvnickou tra-
su a  jsou nadále umístěny nízko 
nad podlahou. Na rozdíl od vysta-
vovaných se na  nich po  očištění 
počínají znovu objevovat kolonie 
plísní. Doporučujeme, aby i v těch-
to prostorách byly rakve umístěny 
na podstavce, aby pod nimi mohl 
vzduch volně proudit. Při porovná-
ní umístění v rámci místnosti, jsou 
v  lepším stavu ta těla, která jsou 
uložena blíže okna, takže by bylo 
lépe, kdyby z  hůře větratelných 
výklenků rohů byla přenesena co 
nejblíže oknu. 
Sanace mumií a  úpravy interiéru 
byly, podle správce kláštera, pro-
vedeny v  červnu letošního roku. 
I  když vystavované mumie jsou 
v současné době ve velmi dobrém 
stavu, je doba uplynulá od  změn 
poměrně krátká a  stav mumii je 
zapotřebí sledovat, aby bylo jasné, 
že změny byly dostačující a  zaru-
čují další uchování mumií ve  stej-
ném stupni zachovalosti. Pokud se 
v delším časovém horizontu (ales-
poň rok, tj. po všechna roční obdo-

bí) ukáží být současné podmínky 
uložení mumií vyhovující, mělo by 
prostředí v  případě jejich přemís-
tění zpět do domovské obce, tedy 
do Vamberka, být v  novém místě 
co nejvíce podobné tomu v Brou-
movské kryptě. 
Zachování mumií do  budoucna 
považujeme za zásadní otázku. Vy-
užívání tohoto způsobu uchování 
lidských těl při pohřbívání pochází 
ze Španělska a Portugalska a u nás 
ho rozšířily některé řeholní řády 
v  době pobělohorské. Mrtví byli 
pohřbíváni v  kryptách kostelů se 
složitými systémy větracích prů-
duchů a  vamberecké mumie jsou 
ukázkou této přirozené mumifi ka-
ce. Jsou historickým pozůstatkem 
minulých generací a myslíme si, že 
by měly být považovány za  sou-
část kulturního dědictví. Ať budou 
umístěny ve  Vamberku, nebo zů-
stanou v Broumově, určitě domov-
ský region obohatí. 

RNDr. Miluše Dobisíková; 

Mgr. Sylva Kaupová; 

RNDr. Vítězslav Kuželka

Anotropologické oddělení 

Národního mueza

Zastupitelstvo na svém 14. zasedání dne 9. září 
2016 schválilo členství města ve Spolku pro zá-
chranu vambereckých mumií a  jeho stanovy. 
Rád bych Vás seznámil s  tím, co tomuto kroku 
předcházelo, co by mělo následovat a jaká jsou 
očekávání.
Začátkem loňského roku proběhla v  Muzeu 
krajky schůzka zástupců Spolku přátel historie 
Vamberka, Muzea a galerie Orlických hor, Řím-
skokatolické farnosti Vamberk a vedení města. 
O  účelu schůzky a  příběhu vambereckých mu-
mií jsme Vás následně informovali v březnovém 
zpravodaji a  tak jen připomenu, že všichni zú-
častnění deklarovali zájem o  navrácení mu-
mií zpět do  Vamberka, protože bylo zřejmé, že 
v  Broumově ideální podmínky pro jejich dlou-
hodobé uchování nejsou.
Ze schůzky jsem odcházel se dvěma úkoly. Prv-
ním bylo zajištění důkladné kontroly těsnosti 
vodovodů a kanalizací v okolí kostela, abychom 
je mohli případně vyloučit jako zdroj vlhkosti 
v kryptě. Kontrolu provedli pracovníci společnos-
ti Vamberecká voda a kromě úniku vody ze staré, 
již nepoužívané, přípojky k muzeu žádnou záva-
du nenašli. Tato přípojka byla majitelem oprave-
na. Průzkum dešťové kanalizace kostela ukázal 
mírné zanešení listím a tento nedostatek odstra-
nili naši hasiči. Druhým úkolem bylo zajistit za-
řízení pro dlouhodobé měření vlhkosti a teploty 
v kryptě. Po krátké době zkoumání různých mož-
ností koupila farnost elektronické záznamové 
zařízení s možností dálkového přístupu k datům. 

Namontovali jsme ho na jeden ze sloupů v kryptě 
a natáhli od něj komunikační kabel do sakristie 
kostela. Od té doby mám občas milou povinnost 
navštívit s panem farářem kostel a stáhnout za-
znamenaná data do notebooku. Jejich vyhodno-
cení už ale milé není. Více než rok po provedení 
zmíněných oprav se situace nezlepšila a vlhkost 
v kryptě je stále příliš vysoká. 
Po první schůzce všechny zainteresované samo-
zřejmě zajímal i stav mumií v Broumově. Obrátil 
jsem se tedy na Antropologické oddělení Národ-
ního muzea, které se touto problematikou zabý-
vá, a požádal RNDr. Miluši Dobisíkovou o nové 
posouzení stavu mumií a  případný návrh dal-
ších opatření. Důležitá byla zejména otázka 
možnosti přemístění mumií zpět do  Vamberka 
a  za  jakých podmínek. Musím říci, že jsem se 
setkal s maximální ochotou a dne 16. října 2015 
jsme se s antropology sešli v Broumově. O tom-
to setkání a stavu mumií se dočtete ve „Zprávě 
antropologů“, kterou najdete poblíž tohoto 
článku. Na  tomto místě jen shrnu, že stav mu-
mií zatím umožňuje přestěhování do vhodných 
podmínek. Jak jsem zjistil už dříve, v  Broumo-
vě nikdy k  žádnému měření vlhkosti a  teploty 
nedošlo, a  tak jsem požádal správce kláštera, 
pana Sochora, jestli by bylo možné provádět 
u  nich stejné měření jako u  nás ve  Vamberku. 
Bez váhání souhlasil a  zakoupil stejný měřicí 
přístroj. S  jejich technikem jsem se domluvil 
na  konfi guraci záznamníku a  způsobu předá-
vání naměřených hodnot.

Už první záznamy předčily naše očekávání, 
ovšem v tom špatném slova smyslu. Průměrná 
vlhkost v  Broumově není menší než v  kryptě 
ve Vamberku a navíc vykazuje větší výkyvy, což 
platí i  pro teplotu. Jestli chceme vamberecké 
mumie uchovat, musíme jim zajistit vhodné 
podmínky ve Vamberku. To už se ale neobejde 
bez významných nákladů, spojených s  odbor-
ným zjištěním příčin špatných klimatických 
podmínek v kryptě, s pořízením projektu k jejich 
odstranění a  samozřejmě také se samotnou 
realizací úprav. Proto jsme se domluvili s  Řím-
skokatolickou farností Vamberk a  Muzeem 
a galerií Orlických hor na založení spolku práv-
nických osob Spolek pro záchranu vamberec-
kých mumií. Ve stanovách je jako povinný údaj 
uveden účel spolku: „Účelem a  cílem spolku je 
zajistit  obnovení a  ustálení klimatických pod-
mínek v kryptě kostela sv. Prokopa ve Vamber-
ku, vhodných pro další  dlouhodobé uchování 
mumií,  které zde přirozeným způsobem vznikly, 
a následně tyto mumie přemístit zpět do Vam-
berka z kláštera v Broumově, kde v současných 
klimatických podmínkách hrozí jejich zkáza.“ 
Pro uskutečnění cíle bude muset spolek zajis-
tit fi nancování všemi dostupnými prostředky, 
zejména se bude ucházet o  peníze z  grantů 
a  dotací. Doufejme, že se vše podaří dříve, než 
mumifi kované ostatky lidí významně spojených 
s historií Vamberka podlehnou zkáze.              
                            

Rudolf Futter

Zpráva o stavu mumifi kovaných lidských těl uložených 
v kryptě Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově

Spolek pro záchranu vambereckých mumií
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Předmět měsíce

Víte, že i káva má svůj mezinárodní den? A ten připadá na 1. října. Tak 
nás napadlo, že bychom Vám ukázali z  rychnovských sbírek například 
originální mlýnek na kávu, který používala paní Jindráková z Vamberka 
v první polovině 19. století. Z počátku se kávová zrna drtila ve hmoždí-
řích, nebo mlela v kamenných mlýncích na  jemný prášek. Teprve poz-
ději se začaly vyrábět různé malé i  velké mlýnky s  kovovými kameny. 
V období 1. světové války si vojáci z cenových důvodů kupovali pouze 
vnitřní strojky a  k  těm si pak vyráběli z  použité munice vlastní obaly. 
Dříve praktické nástroje pro běžné denní používání dnes už spíše slouží 
jako dekorace na chatách, chalupách ale co je důležité, že až na většinou 
oprýskaný lak jsou stále funkční a  stále jakoby čekají na  další použití. 
A co vy, melete si?                                                         Ing. Tereza Zemánková

kurátorka sbírkového fondu

Muzeum a galerie Orlických hor

Konec letošních prázdnin a  za-
čátek nového školního roku přál 
všem milovníkům sluníčka a  tep-
la. Denně padaly teplotní rekordy 
na  meteorologických stanicích 
Čech, Moravy i  Slezska. V  řekách 
a potocích ubývalo vody, půda vy-
sychala. Na sobotu 10. září byla na-
plánovaná oslava 110 let provozu 
na  lokální železniční trati Doudle-
by - Vamberk - Rokytnice spojená 
s  regionálním Dnem železnice 
v  Rokytnici v  Orlických horách. 
O den dříve však vydal Český hyd-
rometeorologický ústav varování 
před suchem a mj. byl vydán zákaz 
jízd parních vlaků - s  okamžitou 
platností. Co teď? Páteční odpole-
dne probíhala horečnatá jednání, 
jak nastalou situaci vyřešit. Akce 
byla široce prezentovaná, prodej 
jízdenek v plném proudu. Zklamat 
veřejnost? Dát přednost protipo-
žární bezpečnosti? Večer bylo roz-
hodnuto. Jízda parního vlaku se 
uskuteční, parní lokomotiva řady 
464 bude zatopená jen napůl, aby 
z  komína nelétaly jiskry, a  vzadu 
bude vlak tlačit menší motorová 
lokomotiva zvaná Hektor. Řešení 
šalamounské, vyhovělo se všem.
Sobotní ráno jako malované. 
Z  Hradce Králové vyjela souprava 
s parní mašinkou v čele a šesti dře-
věnými vagonky. V deset hodin při-
supěl vlak na vamberecké nádraží, 
kde již čekaly desítky obdivovatelů 
nostalgické historie na  železnici. 
Nejvíc bylo rodin s  malými dětmi. 
Vagony byly hojně obsazeny ces-
tujícími, ve  Vamberku přistoupili 
další. Vlak se s  malým zpožděním 
rozjel. Na  zahradách, u  přejezdů, 
kolem trati, všude postávají lidé 
a  máváním zdraví čoudící vláček. 
V  každé následující zastávce při-

stoupí další zájemci. Před jedenác-
tou přijíždí vlak do konečné stani-
ce v  Rokytnici v  Orlických horách. 
Na  nástupišti opět množství ob-
divovatelů. Pod střechou vyhrává 
dechovka. Z vlaku vystupují cestu-
jící, mezi nimi desítka vojáků v his-
torických uniformách ze 30. let 20. 
století. Jednotka se řadí na  nástu-
pišti, velitel podává hlášení, místní 
farář vojákům žehná. Dav lidí se 
rozchází, program v  cílové stanici 
je bohatý. Někdo zamíří do muzea 
v  místní výtopně. Zde je k  vidění 
parní lokomotiva, mnoho historic-
kých návěstidel a  železničářských 
pomůcek, dvě modelová koleji-
ště, na  nichž se projíždějí vláčky. 
Ve stínu za budovou láká milé ob-
čerstvení. Vedle staniční budovy si 
zájemci prohlížejí prodejní stánek 
knih a  kalendářů s  železniční té-
matikou. Muzeum Sýpka poskytlo 
mimo stálé expozice též výstavu 
o  historii zdejší lokální trati. Mezi 
rokytnickým nádražím a  pevností 
na Haničce jezdil po celý den auto-
bus se zájemci o vojenskou historii. 
Kousek od nádraží představují svou 
techniku zdejší hasiči. I oni nabíze-
jí stan s  občerstvením. Parní vlak 
po poledni sjíždí zpět do Doudleb 
a  odpoledne ještě jednou zavítá 
do Rokytnice. Při zpáteční cestě je 
k  soupravě přivěšen salonní vůz, 
který byl po  celý den vystaven 
v Doudlebách pro veřejnost. Tento 
vagon užívali v 60. a 70. letech stát-
ní představitelé, mj. v něm cestoval 
i Alexander Dubček.
Oslava železnice u  příležitosti 
výročí postavení železnice do  Or-
lických hor se bezesporu vydařila 
a  potěšila pamětníky i  nejmladší 
generaci.  

Miroslav Berger

Vamberecký betlém 
bude přemístěn
O Neumannově mechanickém betlému jsme se mohli dočíst v ob-
sáhlém článku pana Oldřicha Zemana v loňském prosincovém čísle 
VZ. Po dlouhá desetiletí si bylo možno betlém prohlédnout ve hřbi-
tovním kostele svaté Barbory, kam jej rodina Neumannových po-
tomků zapůjčila. Koncem minulého století byl ovšem betlém značně 
poškozen krádeží převážného množství fi gurek. Přesto i zbylé torzo 
působí na návštěvníky svou monumentalitou a propracovaností.
Před několika týdny se dědicové mechanického betléma písemně 
obrátili na vambereckou farnost a oznámili, že se rozhodli Neuman-
nův mechanický betlém darovat Třebechovickému muzeu betlé-
mů. Po více než 60 letech se betlém přestěhuje ze svého dosavad-
ního stanoviště. Věřme, že věhlasná instituce bude mít prostředky 
na opravu a pozdější vystavení úctyhodného díla dávného vambe-
reckého měšťana.

Miroslav Berger

Podhorská dráha 
potěšila malé i velké
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Základní škola Vamberk

DDM Vamberk
Vážení rodiče, milé děti!
Naše nabídka kroužků se Vám dostala do rukou na začátku září. Další dů-
ležité informace můžete získat přímo v DDM nebo na tel. č. 494 541 545 
a mob. 736 443 729 a na  internetových stránkách. Sledujte též vitríny 
u  ZŠ a  naši vývěsku (naproti drogerii), kde vás budeme informovat 
o tom, co se chystá. Dále bychom vám chtěly poděkovat za účast na ak-
cích a  na  zájmových činnostech v  minulém školním roce a  těšíme se 
na vás a vaše ratolesti!                                                                   Štěpka a Verča

PRÁZDNINOVÉ  OHLÉDNUTÍ 
Jak se dětem líbily příměstské tábory? Fotky trošku napoví, ale více vám 
prozradí facebook a webové stránky (pod ZŠ Vamberk) DDM.

Slavnostní zahájení 
školního roku 
Ve čtvrtek 1. září začal pro děti po dvou měsících prázdnin nový školní 
rok 2016/17. Slavnostní zahájení proběhlo tradičně před školou. Nejvíce 
se asi na tento den těšili noví prvňáčci. Letos přišlo do 1. A k paní učitelce 
Mgr. Aleně Petrové 18 žáků. Paní učitelka Mgr. Věra Vídeňská bude mít 
ve své 1. B 17 žáků. Jak už bývá ve Vamberku zvykem, má každý prvňák 
svého patrona z řad deváťáků, který ho první týden provází a pomáhá 
mu v  jeho školních začátcích. Celkem do  školy nastoupilo 354 žáků. 
Za všechny přítomné popřál všem žákům a zaměstnancům hodně úspě-
chů do nového školního roku ředitel školy Mgr. Martin Vrkoslav a pan 
starosta Rudolf Futter.                                                                       Vedení školy
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

Dovolte, abychom Vás informovaly o  otevření no-
vých prostor MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Jako mateřské centrum působíme ve Vamberku už 
od konce roku 2008. Nápad vzešel z hlavy paní Ja-
roslavy Martinové – vedoucí městské knihovny a ně-
kolika šikovných a  podnikavým maminek. Jako zá-
zemí sloužily prostory městské knihovny. Protože ale 
šikovných maminek přibývalo a s nimi pořádaných 
akcí, kapacity našeho zázemí leckdy nestačily. Jinak 
řečeno, byly dny, kdy jsme si se všemi maminkami 
a dětmi šlapaly po hlavách.
Ve spolupráci s městem (a podporou místních fi rem 
i  občanů jako sponzorů) jsme proto otevřely nové 
prostory v bývalých „prvních třídách“, tedy na adrese 
Tyršova 260. Prostory jsou to rozsáhlé (102 m2) a plně 
doufáme, že za rok nebude žádat znovu o větší.  Ro-
diny s dětmi si nás zvykly navštěvovat a  jejich více 
a více. Což nás velmi těší.  Jen tak dál. Možná budeme 

příští rok žádat o pronájem fotbalového stadionu…
Co je naší náplní.  Zázemí, jinak řečeno „hernička“ 
slouží, jak název napovídá, jako velká herna s množ-
stvím hraček, klouzačkou do  bazénku s  míčky, do-
mečkem a občerstvením pro malé i velké.  Pořádáme 
spoustu aktivit na  týdenní, čtrnáctidenní a měsíční 
bázi: Hrátky s  dětmi, Batolení, Tvoření pro rodiče 
nebo děti, Solná jeskyně, Piloxing, Masáže miminek. 

Dále pořádáme výlety větší nebo v okolí. Pravidelné 
jsou například královéhradecké Tongo, Mamutíkův 
park v Dolní Moravě, ale i mnoho dalších. Aktuálně 
se chystáme do Pradědova muzea.  A v neposlední 
řadě pořádáme přednášky na  témata související 
s dětmi a rodičovstvím. Například zveme psycholož-
ku PhDr.  Lidmilu Pekařovou, řešíme logopedii, růst 
a vývoj dětí aj.
Pokud se o nás chcete dozvědět více, každý měsíc se 
prezentujeme ve Vambereckém zpravodaji, na měst-
ských nástěnkách, Facebooku a  na  webu http://
mcdracek.webnode.cz/.  Aktuální program najdete 
na výše uvedených kontaktních místech a o pár strá-
nek dále. Hledejte logo dráčka.
Našim heslem je „pomáhat rodičům aktivně prožít 
čas strávený společně s dětmi“. Hezké prožití začátku 
podzimu.                               Petra Vaňková a maminky 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Mateřské centrum pomáhá rodičům 
aktivně prožít čas strávený společně 
s dětmi. Srdečně zveme všechny ro-
diče, prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak do-
provodných akcí. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

A NOVINKY S NÍM SOUVISEJÍCÍ

 Po létu je tu “HERNIČKA”. Opět kaž-
dou středu od 9:00 do 11:30, ale v no-
vých prostorech. Tedy v  Tyršově 260.
Zveme všechny místní i přespolní ro-
diny do naší nové “herny”. A “herna” je 
to skutečně rozsáhlá. 17 x 6 m plochy 
na hraní a skotačení. Provoz zahájen, 
trháme rekordy. Na  prní herničku 
přišlo 11 rodin, na druhou 22. I takto 
velký prostor se dá lehce zaplnit. 
 13.09. proběhl Den otevřených 

dveří, děkujeme všem, kteří přišli 
a  novou hernu hlasitě chválili. Bez 
pochvaly jsme domů nikoho nepus-
tily, takže chválil každý.
 
A děkovat budeme dál. Toto je přímo 
děkovná stánka. 
Velice děkujeme městu Vamberk. 
Nejen za tyto prostory, ale i za pod-
poru při našem fungování.
Velký dík dále patří našim sponzo-
rům. Jmenovitě děkujeme: 
-  Drogerii Strejda za malířské barvy - 

nevěřili byste, ale spotřebovalo se 
tu 50 kg barev,

-  Malířství a natěračství Martin a Petr 
Žampachovi, Vamberk,

-  Rodině Přikrylově z  Vamberka 
za sítě a folie,

-  Studiu Kala a  paní Kaplanové 
za poskytnutí zrcadlové stěny,

-  fi rmě JEDLINSKÝ - interiéry s.r.o. 
za desky na kuchyňku a bar,

-  paní Martině Jedlinské za rohovou 
skříňku na boty,

-  velkoobchodu H+H obal s.r.o 
z  Rychnova nad Kněžnou za  po-
skytnutí baldachýnu a  jednorázo-
vého nádobí,

-  Tercii, velkoobchodu - Ovoce a ze-
lenina za  vitamínové občerstvení 
na den otevřených dveří,

-  rodině Kubcově z Čestic za darová-
ní kuchyňské linky,

-  Městské knihovně a  její vedoucí 
paní Martinové za  dlouhodobou 
zapůjčku židlí a koberců.

-  Speciální dík patří všem členkám 
a jejich rodinám za podporu, jejich 
šikovnost, nápady a čas, který strá-
vily na vytvoření toho všeho :-)

Tímto Vám všem moc a moc děkuje-
me, bez Vás by to nešlo.

 “DĚTSKÝ BAZÁREK” je opět sou-
částí herničky. Přijďte prodávat i na-
kupovat. Za  5 Kč měsíčně si můžete 
pronajmout boxík na  oblečení pro 
děti k prodeji. 
 Od 3. října začína každé pondělí 

ve vambereckém DDM (Jugoslávská 
607, Vamberk) od 8:30-9:30/10:00-
11:00 “BATOLENÍ”/ “HRÁTKY S DĚTMI”.  
Pro děti od  6 do  18 měsíců/od 1,5 
roku do  “nástupu do  školky”. Náplní 
jsou hry pro nejmenší (s balonky, mo-
litanovými kostičkami, gymbally a  ji-
nými pomůckami) společně s  říkadly 
a  písničkami. Dále básničky, cvičení 
s  plyšáky, využití jednoduchých hu-
debních nástrojů, překážková – opičí 
dráha. Oblíbené je pouštění bublin, 
prolézání aj.. Vstupné 15/20 Kč. 
 “MASÁŽE MIMINEK” už brzy, za-
čnou od listopadu. 

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 Tvoření dětí

Nové, půlhodinové tvoření pro malé 
děti, které rozvíjí jejich motorické 
schopnosti. Tvoření je součástí stře-
deční herničky a  bude každých 14 
dní. První bylo na  téma “Blížící se 
podzim”. Děti na  předkreslené stro-
my tiskaly tiskátky z  korkových zá-
tek (bezpečnými prstovými barvavi) 
barevné lístky. Děti byly nadšené. 
Mamky už míň. Často přehlédly upo-
zornění, že mají děti vybavit starým 

tričkem. Proto část dětí skončila jako 
naháči. Barvy měly až za  ušima, ale 
výtvory i dětské nadšení za to stály. 
 Přednáška PhDr. Lidmili Pekařové

Téma “Partnerství a jeho úskalí” bylo 
slovy velké části oslovených účastní-
ků “jako vystřižené” z jejich rodinné-
ho života. Dr. Pekařová opět vtipem 
sobě vlastním rozebrala rodinné 
situace a  vysvětlila, jak předcházet 
konfl iktům, jak řešit rodinné pro-
blémy, zkrátka, co udělat proto, aby 
to v  rodině fungovalo. Až uvidíte 
po Vamberku chodit blaženě tvářící 
se rodiny, víte, že přednášku navští-
vily a nechte se na příští inspirovat.
 Výlet do Minizoo v Častolovicích

Pravidelný výlet do  nedaleké Mi-
nizoo v  krásném prostředí častolo-
vického zámku a  parku asi ani není 
třeba dlouze popisovat. Počasí bylo 
milosrdné. Zima, ale nepršelo. Děti 
zvířátka milují, zvířátka se buď vy-
stavovala na obdiv nebo prchla. Ale 
vždycky vykoukla, takže žádný expo-
nát nám nebyl zatajen.

DOPROVODNÉ AKCE ŘÍJEN 
2016 – pěkně chronologicky
 TVOŘENÍ “ZÁLOŽKA DO  KNI-

HY nebo SPONKOVNÍK” – pondělí 
03.10.2016; 16:30-18:00 v  nové Her-
ničce DRÁČKU (Tyršova 260). Vstup-
né 30,- Kč.
 SOLNÁ JESKYNĚ – úterý 
04.10.2016; 9:00-9:45 v Solné jeskyni 
na náměstí, výhodná cena pro dráč-
kovské rodiny; 40 Kč za návštěvu.
 PŘEDNÁŠKA “DETSKÁ NOŽIČKA 

A  JEJÍ VÝVOJ” – středa 05.10.2016; 
16:00-17:00 (podle zájmu i  déle) 
v  nové Herničce DRÁČKU (Tyršova 
260). Vstupné DOBROVOLNÉ Kč. Před-
náška na téma jakou zvolit obuv (typ, 
vlastnosti, nejen značka), jaké jsou vý-
vojové vady nohou, jak jim předchá-
zet, jak je léčit, jaké mohou mít násled-
ky. A  HLAVNĚ je to velice praktické, 
obě přednášející vše ukáží a v případě 
zájmu „mrknou“ na Vás i Vaše děti.

 PILOXING – úterý 11.10.2016; 
9:00-10:00 v nové Herničce DRÁČKU 
(Tyršova 260). Vstupné pro maminky 
50 Kč.
 TVOŘENÍ PRO DĚTI – středa 
12.10.2016; 10:00-10:30 v Nové Her-
ničce DRÁČKU (Tyršova 260). Vstup-
né 10 Kč. Aktuální téma bude vyvě-
šeno na níže uvedených kontaktních 
místech.
 VÝLET do  PRADĚDOVA MUZEA 

v Bludově, sobota 15.10.2016 – Výlet 
námi vypraveným autobusem do zá-
bavního parku, který nabízí takřka 
600 m2 hravých expozic v  interiéru 
a 0,2 ha velké přírodní dětské hřiště. 
Pradědovo muzeum je tak ideální 
za  každého počasí. Vstupné: do-
spělí 30 Kč, děti do  1 roku 1 Kč, děti 
do  90 cm 60 Kč, ostatní děti do  15ti 
let 90 Kč. Doprava: dospělí 120 Kč, 
děti 70 Kč. 
 TVOŘENÍ “PODZIM JINAK – SVÍ-

CEN Z DÝNĚ” – pondělí 17.10.2016; 
16:30-18:00 v  nové Herničce DRÁČ-
KU (Tyršova 260). Vstupné 30 Kč.
 PILOXING – úterý 25.10.2016; 
9:00-10:00 v nové Herničce DRÁČKU 
(Tyršova 260). Vstupné pro dráčkov-
ské maminky 50 Kč.
 TVOŘENÍ PRO DĚTI – středa 
26.10.2016; 10:00-10:30 v  nové Her-
ničce DRÁČKU (Tyršova 260). Vstup-
né 10 Kč. Aktuální téma bude vyvě-
šeno na níže uvedených kontaktních 
místech.

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.

Těšíme se na  Vás na  pravidelných 
i doprovodných akcích. 

Maminky MC Dráček.

NOVÉ PROSTORY MATEŘSKÉHO CENTRA
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První měsíc nového školního roku 
je skoro za námi. Počasí nám i dě-
tičkám přálo, a protože bylo letos 
opravdu dlouhé babí léto, trávili 
jsme většinu času venku. Krásné 
prosluněné září nás pomalu opou-
ští a  děti z  naší MŠ si už zvykly 
na nové kamarády a paní učitelky. 
Nově příchozí děti překonaly ne-
jistotu a obavy z nového prostředí 
a  učí se být samostatné. Slzičky 
jsou již zažehnané a sluníčko svítí 
i v našich třídách. V tomto novém 
školním roce se malá Kuřátka mu-
sela nejdříve adaptovat na  školní 
prostředí. Zvykala si na  své nové 

paní učitelky, učila se kamarádství 
a  vzájemnému respektu mezi se-
bou. V  tomto krásném barevném 
období jsme díky slunečnému 
počasí denně pozorovali na  vy-
cházkách, co se děje v  přírodě 
na  podzim a  jak se příroda mění. 
Stromy, keře, plody podzimu, jak 
se barví listí, jak dozrává ovoce, ži-
vot na řece. Hodně jsme poznávali 
a také si povídali. Malovali obrázky 
s podzimní tématikou, posloucha-
li pohádky a  rýmovaná říkadla, 
nacvičovali básničky a  písníčky. 
Tvořili jsme z  přírodnin a  hráli 
jsme si. Podnikali vycházky do lesa 

a  do  přírody. Z  ovoce a  zeleniny 
malovali koláže, vytvářeli razítka, 
ovoce jsme počítali, na  sadaře 
jsme i hráli a samozřejmě i zdravé 
ovoce ochutnávali. Také barevné 
listí bylo naší oblíbenou pomůc-
kou a  hračkou. Krásné podzimní 
období končí, ale na naše dětičky 
čeká ještě mnoho zážitků a aktivit, 
na které se mohou v průběhu roku 
těšit. Milí rodiče, předškolní věk 
je jednou z  nejdůležitějších etap 
ve  vývoji dítěte. V  tomto období 
dítě poprvé opouští bezpečné 
rodinné zázemí a vstupuje do dět-
ského kolektivu. V něm si osvojuje 

mnohé návyky, dovednosti, po-
stoje a vlastnosti, které si s sebou 
ponese do  dalšího života. Věříme, 
že čas prožitý v MŠ bude pro Vaše 
děti radostnou zkušeností a důle-
žitým vkladem do  života. Vzdělá-
vání vašich dětí rozvíjíme přiroze-
nou cestou pomocí prožitků, hry, 
praktických zkušeností a  experi-
mentů. Uskutečňuje se ve  všech 
činnostech a  situacích, které se 
v průběhu dne v MŠ vyskytnou.
Přejeme Vám i vašim dětem krásné 
barevné podzimní dny.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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„Naše školka kouzelná je, 
každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme,  lumpačíme, 
nikdy se však nemračíme. 
Máme se tu všichni rádi 
a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima.“

Milí čtenáři, po  delší prázdnino-
vé odmlce se opět hlásíme z  naší 
školičky Vodníček se zářijovými 
zprávičkami. O  to, aby to bylo 
v  naší mateřské škole skutečně 
tak prima, usilují všechny zaměst-
nankyně – ve stejném složení jako 
loňský školní rok. V krásně připra-
vené školce jsme přivítali nové, 
ale i  všechny ostatní děti. První 
dny jsou pro „maláčky“ většinou 
velmi náročné – zažívají a  pozná-
vají něco nového, jsou odloučeny 
od rodičů. Proto se tomuto období 
říká adaptační, děti se seznamují 
s  chodem a  prostředím mateřské 
školy, poznávají nové kamarády, 
ale i  paní učitelky. Bohužel občas 
k  tomu patří i pláč a slzičky. Po pár 
dnech se však na  tvářičkách na-
šich nejmenších objevily slzičky 
jen zcela náhodou. Starší děti se 

už do  školky po  prázdninách po-
dle jejich slov velmi těšily a  také 
se hned v  prvních dnech aktivně 
zapojily do připravených činností.
Velkou výhodou naší mateřské 
školy, ač si to mnozí z nás neuvě-
domují, je vlastní školní jídelna. 
Nejen, že mají děti denně čerstvě 
uvařené jídlo, ale také můžeme 
pokračovat v systému zdravého ži-
votního stylu, který je jednou z pri-
orit našeho Školního vzdělávacího 
programu „Kouzelné brýle“.
Všechny děti se naštěstí v  ma-
teřské škole rychle zadaptovaly 
v rámci adaptační nabídky a v zá-
plavě nabídnutých činností nově 
zpracovaných Třídních vzděláva-
cích programů, kdy se jim snaží 
paní učitelky dát zapomenout 
na stesk po mamince a svých nej-
bližších a  také se především hra-
vou formou naučit mnoho nového 
pro život.
U Šnečků s názvem „Cesty a cestič-
ky aneb Kam nás cesty zavedou“  
- cesta školním rokem nás povede 
jednotlivými dny, týdny, měsíci, 
ročními obdobími. Povede nás 
poznáváním světa kolem nás i po-
znávání sebe sama, povede nás 

získáváním znalosti a  dovedností, 
povede nás rozvíjením schop-
ností. Moc o  ní dopředu nevíme. 
Jedno je však jisté – projdeme ji 
pomalu a budeme si užívat každé-
ho kousku této cesty, protože pro 
nás nebude důležitý cíl, ale cesta 
sama…Žabičky si vybraly název 
Třídního vzdělávacího programu 
„Duhový rok“ , ve  kterém se za-
měříme na  barevnost, proto náš 
letošní rok bude barevně naladěn. 
Užijeme si mnoho veselých barev-
ných dnů. Dále se zaměříme na li-
dové písně propojené tancem. Při-
blížíme  dětem nenásilnou formou 
texty těchto lidových písní. V  ne-
poslední řadě nesmí chybět ani 
třída Rybiček. Jejich TVP nese ná-
zev „Kufrování přírodou“ – bude-
me celoročně pozorovat přírodu, 
budeme vnímat změny v  každém 
ročním období, čím je jiné, čím nás 
překvapuje a čím nás obohatí. Kuf-
rováním nás bude provázet velký 
cestovní kufr, který nám napoví 
a určí cíl naší cesty.
Aby i maminky měly klid, že jejich 
„zlatíčko“ je v  těch nejlepších ru-
kách, pozvali jsme všechny rodiče, 
jako už tradičně vždy na  začátku 

školního roku na  seznamovací 
schůzku. 
Měsíc září se nám rychlými kroky 
chýlí ke  svému závěru a  podzim 
je tady. Slunečné dny už budou 
jen vzácností a  deště a  chladna 
bude stále víc. V případě, že je den 
naplněn samými příjemnými oka-
mžiky, to však nevadí. Vyzdobíme 
si školku všemi barvami a  materi-
ály, které nám vůbec podzim na-
bízí a  budeme i  v  těch deštivých 
a chladných dnech hledat sluníčko 
a  pohodu třeba v  písničce, ob-
rázku a  básničce, v  pohlazení či 
úsměvu. Když je nač se těšit, je to 
také veselejší. My se s  dětmi těší-
me na již tradiční „Výstavu rybiček“ 
v  Rychnově nad Kněžnou, dále 
na  divadelní představení v  soko-
lovně „O Sněhurce“ a v neposlední 
řadě i na to, co prožijeme a zažije-
me každý den v mateřské škole.
Děkujeme všem, kteří s námi v MŠ 
spolupracují a  jakkoli nám pomá-
hají.
Všem občanům našeho městeč-
ka přejeme co nejdelší „babí léto“ 
a k tomu ještě podzim bez nemocí 
a nachlazení, bez starostí a problé-
mů.                 Kolektiv MŠ Vodníček

Vodníček přivítal podzim
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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 říjen 2016
BELETRIE
 DIRIE, Waris: Safa

Příběh malé Safy, která si zahrála 
ve fi lmu o topmodelce Waris Dirie. 

 DONALDSOVOVÁ, Julianne: 

     Panství Edenbrooke

Romantický román. 

 KLEVISOVÁ, Michaela: 

     Štěstí je zadarmo

Kniha povídek o tom, jakou podo-
bu může mít štěstí.

 NOVOTNÝ, David Jan: 

     Zpověď agenta StB

Společenskohistorický detektivní 

román, kde se prolínají dvě dějové 
linie. 

 ROLLINS, James: 

     Labyrint z kostí

Nejnovější díl ze série Sigma Force, 
řeší záhady kolem Atlantidy ...

NAUČNÁ LITERATURA
 CÍLEK, Roman: 

     Případ Lessing

První zločin nacistů na našem úze-
mí v roce 1933.

 FABER, Adele 

     MAZLISH, Elaine: 

     Sourozenci bez rivality

Rady pro rodiče, aby děti spraved-
livě vychovávali a  zabránili jejich 
sporům. 

 HARMACHOVÁ, Jana a spol.: 

     Od patchworku po artquilt

Každá z autorek seznamuje čtená-
ře se svou textilní technikou, které 
naprosto propadly. 

 KOUTEK, Tomáš: 

     Čeští biskupové 

     a arcibiskupové

Kniha o  životních osudech osob-
ností, které stály v  čele pražské 
diecéze.

V  letošním roce proběhne ve  dnech 3. – 9. října ju-
bilejní 20. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní 
akci na  podporu četby a  knihoven vyhlašuje pravi-
delně Svaz knihovníků a  informačních pracovníků. 
Každým rokem tak i  naše knihovna v  tomto týdnu 
představuje své nové i stávající služby, Nejen po celý 
tento týden je pro vás připraven pestrý program, kte-
rý nezapomíná ani na  naše nejmenší. Součástí této 
celostátní akce je rovněž přihlašování nových čtenářů 
zdarma.
Knihovny v  celé zemi tak chtějí i  tímto způsobem 
vzbudit pozornost nejen u svých pravidelných ná-
vštěvníků a  čtenářů, ale především u  široké veřej-
nosti. Aby upozornily, že již dávno nejsou pouze 
„zhmotnělou pamětí národa“, nýbrž dynamicky 
se rozvíjející informační institucí.  Právě knihovny 
dnes představují výjimečnou alternativu k  náplni 
volného času nejen dospělých, ale především dětí 
a mládeže.
„Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily 
- čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizova-

tele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho 
druhu.“

TÝDEN KNIHOVEN 2016
Motto: „Braňte knihu!“
*  Přihlašování nových čtenářů zdarma
*  Výstava výtvarných prací Drahomíry Novotné „Ra-

dosti duše“ (06.-31.10.)
*  Přednáška o  Barmě  Tomáše Kubce „Za  lovci le-

bek“(čtvrtek,13.10. v 17:30) 
*  Přednáška manželů Špillarových  „Srí Lanka“ 

(v pondělí 31.10. v 17:30)
*  VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ pro děti „mateři-

nek“: Jan Karafi át: Broučci
*  Pásmo besed pro děti a mládež „Strach je, když…“
*  Autorské čtení Ilony Jílkové ke knížce „Cesta mého 

života“ 
 (zahájení nového cyklu SETKÁVÁNÍ – pátek 07.10. 

v 19:00)

Příběh pro nás
… o nás:
Jedna malá holčička
(vyprávění paní C.F.)

Potkali jsme kamarádku. Vezla 
si v  kočárku malého chlapečka. 
Narodil se chudák s  nějak po-
chroumanýma nožičkama. Už 
byl operovaný, ale jestli bude 
někdy chodit, kamarádka neví.
Chlapečkovi budou tři roky. Je 
veselý, bystrý a  moc pěkně si 
vždycky s  mou dcerou povídá. 
Vidím, že jeho matka je ráda, 
chlapeček má rozptýlení, s dětmi 
běhat nemůže, aspoň si popoví-
dá. Když jsem chodila do  školy, 
sedala chlapečkova maminka 
přede mnou v první třídě…Koho 
by napadlo, že se budeme potká-
vat před supermarketem s malý-
mi dětmi. I když někdy spěchám, 
snažím se, abych si udělala čas 
a děti si mohly popovídat.
Dnes si taky popovídaly. 
Když se rozloučily, říká dcera: 
„Ten je fajn, viď?“
Kývnu.
„Toho si vezmu, až vyrostu,“ 
dodá dcera.
„Fakt?“
„Jo,“ pokračuje.
Jdeme po  ulici, ohlédneme se, 
chlapeček na kočárku se za námi 
dívá… dcera mu zamává, on 
jí… mávají si, dokud se ne-
ztratí mezi chodci… I  já tomu 
chlapečkovi ještě zamávám.
„Tobě nevadí, že nemůže chodit?“
„Copak hezky chodit,“ říká má 
malá dcera rozšafně, jak se na-
učila od  babičky, „chodit umí 
lidí… Ale on… umí moc hezky 
„myslet…“
„MOC HEZKY?“
„Ono je lepší, že pěkně myslííííí,“ 
protahuje dcera mazlivě, „než 
kdyby pěkně chodil.“

Co na to říct? 
Snad jen – kéž ti to uvažování… 
tohle moudré uvažování… ještě 
nějakou dobu vydrží… Anebo 
radši: kéž ti vydrží napořád…

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00, pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

čtvrtek: 9:00 – 11:00

POBOČKA MERKLOVICE      POBOČKA PEKLO

středa:  18:00 – 19:00       úterý: 17:00 – 19:00

Týden knihoven (3. - 9. 10. 2016)
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - říjen 2016

Vážení divadelní přátelé,
zveme Vás k  návštěvě představení, 
která slibují dobrou zábavu, dodají 
potřebnou energii a  zpříjemní pod-
zimní dny. I  tentokrát ve Vamberku 
přivítáme řadu vynikajících herců 
a  osobností, z  nichž někteří u  nás 
budou hostovat poprvé. Předvánoč-
ní čas oslavíme s  nejpopulárnější 
zpěvačkou české scény Lucií Bílou 
a  jejími českými i  světově známými  
skladbami. 
Přejeme Vám krásné zážitky.
        
 5. října v 19:00 hodin

HVĚZDNÉ MANÝRY /Michael McKe-
ever/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA PRA-
HA
Hvězdné manýry jsou tak povede-
ná, rychlá a  bláznivá fraška, že by 
se za  ni nemusel stydět ani mistr 
tohoto žánru Feydeau. Odehrává se 
ve  velice elegantním hotelu v  Palm 
Beach v roce 1942. Má se uskutečnit 
koncert s benefi cí na podporu ame-
rických válečných výdajů a organizá-
toři se neobejdou bez dvou hvězd, 
které spolehlivě plní sály a pokladny. 
Jenže to má jeden háček. Dvě zmí-
něné umělkyně se nesnášejí a  po-
tkají-li se na  jevišti, neváhají zajít až 
k fyzickému napadení. Jak je ubyto-
vat aby se nepotkaly? Ředitel hotelu 
připraví přesný plán, který ale od za-
čátku selhává. Vydrží ale jeho nervy 
do  konce? Bude to těžké, protože 
obě hvězdy mají své manýry a  ne-
kompromisně vyžadují to nejlepší 
apartmá. 
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová / A. 
Gondíková / K. Špráchalová, V. Že-
hrová / O. Želenská, B. Chybová / R. 
Pavlovčinová, M. Zounar, I. Andrlová 
/ P. Rychlá, M. Nohýnková / V. Peter-
ková / V. Jeníková, F. Tomsa, Z. Pantů-
ček / M. Sobotka.

 26. října v 19:00 hodin

TANČÍRNA
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO 
PRAHA
Nádherné a  jedinečné představení 
nabité energií a  emocemi. Světově 
proslulá divadelní hra, jejímž námě-

tem je každodenní život taneční ka-
várny – místa, kde se potkávají lidé 
různého věku i charakteru, aby zapo-
mněli na  starosti. Z  osamělých duší 
se stávají páry, z  lidí, včera si ještě 
cizích, partneři nebo milenci. Kolem 
se řítí dějiny, jen v  tančírně osamělí 
tanečníci zůstávají v  každé době 
pořád stejní – se svou touhou, ne-
smělostí i nesplněným snem. Hra má 
nejen svou hloubku i humor, je navíc 
ozdobena nekonečným množstvím 
kostýmů a propojena desítkami svě-
tově známých melodií, což vytváří 
ojedinělou atmosféru. 
Hrají: K. Hábl, V. Efl er, H. Gregorová, V. 
Károlyi, M. Mejzlík, D. Čárová, A. Har-
dt, M. Roneš, P. Mourková, P. Vágner 
/ D. Gránský, K. Velebová, P. Semerád, 
Ch. Doubravová, M. Hrabě / T. Slaví-
ček, V. Hájek, P. Pálek, P. Procházková.    

 16. listopadu v 19:00 hodin

LIMONÁDOVÝ JOE /Jiří Brdečka/
DS TYL RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Slavná parodie na  rodokapsové 
příběhy z  divokého západu. Díky 
úspěšnému fi lmovému zpracování 
baví a  bude bavit diváky ještě hod-
ně dlouho. A co je důležité ona baví 
i  rychnovský herecký soubor a  mu-
zikanty. Díky spolupráci s  kapelou 
Pružná těla nastudovali slavnou 
komedii jako „Limonádový kabaret“ 
s přidanými melodiemi i písničkami. 
Celý soubor doufá, že jejich přístup 
ke klasice diváky pobaví a potěší.  
Hraje: DS Tyl Rychnov nad Kněžnou, 
režie: Josef Koráb
 
 10. prosince v 19:00 hodin

LUCIE BÍLÁ
BÍLÉ VÁNOCE
Slavnostní vánoční koncert nejpo-
pulárnější české zpěvačky Lucie Bílé.
Již řadu let zpříjemňuje Lucie Bílá 
sváteční čas svým tradičním vánoč-
ním koncertem, ze kterého dýchá 
láska, klid a kouzelná atmosféra blí-
žícího se Štědrého dne. 
Díky svému mimořádnému talentu, 
humoru, bezprostřednímu vystu-
pování se řadí mezi nejoblíbenější 
osobnosti této země.   

Zdeňka Freivaldová 

 5. října v 10:00 hodin

O SNĚHURCE
DIVADLO KAPSA KARLOVY VARY
Jedna z  nejstarších německých 
renezančních pohádek vás zavede 
do  smutného království a  bude 
vám povídat o zlé královně i o Sně-
hurce, také o jednom 
užvaněném zrcadle, dvou rozpus-
tilých stromech a  hlavně sedmi 
malých mužících.
Pro děti od 3 do 12 let.
Vstupné 30 Kč.
 5. října v 19:00 hodin 

HVĚZDNÉ MANÝRY
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA 
PRAHA
Povedená bláznivá komedie.
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová, K. 
Špráchalová, O. Želenská, B. Chy-
bová, M. Zounar, I. Andrlová, V. 
Jeníková, F. Tomsa, Z. Pantůček 
a další. 
Vstupné 300 Kč.
 7. října v 19:30 hodin

MANDRAGE
VŠECHNY KOČKY TOUR PART II
Koncert jedné z nejpopulárnějších 
českých kapel. 
Předprodej vstupenek v síti Ticket-
stream a v kanceláři MKS.
Vstupné 300 Kč.
 9. října v 10:00 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 14. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 15. října v 19:00 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Uvádí modelingová agentura Vlas-
ty Frejvaldové.
Vstupné 120 Kč.
 21. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 22. října v 17:00 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Odehnal obchod módou.
Vstupné 180 Kč.
 26. října v 19:00 hodin

TANČÍRNA
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO 
PRAHA
Nádherné a jedinečné představení 
nabité energií a emocemi. Světově 
proslulá divadelní hra, jejímž ná-
mětem je každodenní život taneč-
ní kavárny.    
Hrají: K. Hábl, H. Gregorová, V. Efl er, 
M. Mejzlík, D. Čárová, D. Gránský, 
P. Semerád, M. Hrabě a další.
Vstupné 300 Kč.

 28. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY 
Vstupné 40 Kč.

Připravujeme:
 3. listopadu v  8:30 a  v  10:00 

hodin

A DO TŘETICE VŠEHO…
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
O  třech pradlenách, Otesánek, 
Obušku, hýbej se! Tři pohádky, 
jak je vypráví starý orchestrion. 
Po výletech mezi indiány či do cir-
kusového zvěřince se Divadlo Drak 
obrací zpět k lidové klasice. 
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.
 5. listopadu v 19:00 hodin

SLZA
KATARZE TOUR PODZIM 2016
Nedostal jsi se na první turné nebo 
chceš úžasnou atmosféru zažít 
znovu? Doraž na koncert a užiješ si 
všechny písničky, které znáš z  CD 
Katarze, naživo. Čeká tě super ve-
čer s parádní show a po koncertě 
autogramiáda!
Koncert začíná v  19:00 hodin 
a dveře se otevírají v 18:00 hodin.
Předprodej vstupenek v síti Ticket-
portal a kanceláři MKS.
K  prodeji zbývá omezený počet 
vstupenek.
Vstupné 290 Kč.

 10. prosince v 19:00 hodin

LUCIE BÍLÁ
BÍLÉ VÁNOCE
Vánoční koncert.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
PODZIM 2016

DS ZDOBNIČAN VAMBERK
hledá pro svá představení 

starší lehkou 
válendu
Pokud podobnou válendu 
vlastníte a již vám neslouží, 
ozvěte se prosím na tel. 
494 541 484.
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Společenská kronika

V říjnu 2016 oslaví:

85 let Vlasta Pokorná 
80 let Jindřich Fabián

75 let Jitka Čabanová
75 let  František Přibyl

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Tvé ruce už nepohladí, ústa neporadí, 
Tvou lásku nikdo nenahradí.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout 
na nejsmutnější den v našem životě.
Dne 3. října 2016 si připomeneme 20. smutné výročí 
od úmrtí naší milované maminky paní MARIE ŠTAJNE-

ROVÉ z Merklovic.

S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami

Děkujeme za tichou vzpomínku

Velké a srdečné poděkování panu Radku Pavelkovi, paní Janě Šimo-

nové, panu Bohumíru Pavelkovi a osádce záchranky RK za rychlou 
a úžasnou pomoc při úrazu mé maminky Lidušky Jenčkové!

S vděčností Hanka Diblíková

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 živo-
ta, 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, matri-
ka, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

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

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

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

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

Domácí umění aneb dřívější 
klenoty našich domácností
Výstava představí artefakty, které si lidé vytvářeli sami pro výzdobu svých 
příbytků ve druhé polovině 20. století, a to především od 50. do konce 80. 
let. Tyto artefakty, které jsou někdy také označované pejorativně jako kýče, 
zhotovovali lidé bez výtvarného vzdělání i větších ambicí, přičemž tvořili 
drobná i monumentální díla pro radost svou a svých blízkých. Tato díla, čas-
to vznikala z nedostatku dekorativních předmětů v obchodech a z nadbyt-
ku volného času jejich tvůrců. Tak jako slohové vysoké umění ovlivňovalo 
umění lidové, i zde se projevilo svým tvaroslovím na podobě dekorativních 
předmětů zhotovovaných v našich domácnostech. Ačkoli tvorba kulmino-
vala především kolem poloviny 60. let, je možné zaznamenat ještě několik 
vrcholů, a to v polovině let 70. a na začátku 80. let. Tato novodobá lidová 
tvorba víceméně zanikla se změnou společenského řádu – s pádem komu-
nistického režimu v roce 1989. Ing. Tereza Zemánková

Muzeum a galerie Orlických hor
I. patro Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou
1. 10. – 6.12.2016
otevřeno denně mimo pondělí (9:00-13:00 a 14:00-17:00)
vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti do šesti let, důchodci a studenti
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ODĚVY - LAURA
Vamberk - náměstí u kostela

nabízíme nové outletové 
značkové oděvy a kabelky, 

společenské šaty, topy, 
sukně, halenky.

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

So 9 - 11 hod.

VIG a.s hledá pro nové pobočky 
specialisty pro zajištění 

osob a majetku 
Podmínkou je SŠ vzdělání, komunikativnost 

a chuť do práce. 
CV zasílejte na adresu 

nabizim.praci@post.cz, tel. 608 335 752

Mladá rodina koupí byt 3+1 
s balkonem ve Vamberku. 

Tel.: 603 202 143

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

 Kompletní zhotovení pomníků 
z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

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

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

Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

Stalo se aneb bejvávalo
Před 325 lety
Majitel panství Jan Adam Záruba z  Hustiřan potvrdil 10. října 1691 
na vambereckém zámečku měšťanům cech rozličný (kovářský, kolář-
ský, zámečnický, ručnikářský, truhlářský, soustružnický a bečvářský).

Před 120 lety
Firma Jan Zeman otevřela 7. října 1896 poblíž kamenného mostu přá-
delnu žíní s parním pohonem.

Před 110 lety
K  otevření lokální železniční trati Doudleby - Vamberk - Rokytnice 
došlo 14. října 1906. Stavbu v hodnotě 2,6 milionů K zhotovila fi rma 
Zdeněk Kruliš z Královských Vinohrad během roku a půl.

Před 90 lety
Divadelním představením „Naši furianti“ byla 28. října 1926 otevřena 
dvorana Hotelu Kubias na náměstí. Později v tomto objektu bylo pro-
vozováno kino.

Před 85 lety
V  Hotelu Hrad byl 3. října 1931 založen „Místní rybářský spolek 
ve Vamberku“. Prvním předsedou se stal obchodník Slávo Beníček.

Před 75 lety
V Praze byli 1. října 1941 popraveni členové obávané zlodějské bandy 
z Pekla nad Zdobnicí Alois Kovář (* 1906), Štěpán Kovář (* 1904) a Ja-
roslav Pavlišta (* 1912).
Nacisté 12. října 1941 rozpustili Českou obec sokolskou a zabavili její 
majetek.

Před 45 lety
Na  místě dřívějšího domu „Na  pavlači“ v  ulici Rudé armády (dnešní 
Žamberecká) byl svépomocí postaven obytný dům vojenské správy 
s osmi bytovými jednotkami.

Před 40 lety
Ve dnech 22. a 23. října 1976 se uskutečnily volby do všech stupňů 
národních výborů s  obvyklou účastí přes 99 % oprávněných voličů 
(ve  Vamberku se k  urnám nedostavilo deset občanů). Po  připojení 
okolních obcí čítalo nové zastupitelstvo 56 členů (včetně 13 radních).

Před 30 lety
V říjnu 1986 začala v dolních lukách výstavba tažírny drátu pro svařová-
ní v ochranné atmosféře. Nový závod železáren byl otevřen v roce 1990.

Před 25 lety
Na horním náměstí, odkud byl odstraněn tank, byla 28. října 1991 za-
sazena lípa nazvaná „Strom života“.

Před 10 lety
V komunálních volbách konaných 20. a 21. října 2006 zvítězila Občan-
ská demokratická strana.

Výročí osobností
15.10.1936 zemřel Bohumír Barták, hoteliér. Byl majitelem hostince 
Na Špici v Žamberecké ulici. Okolo roku 1905 přistavěl patro a otevřel 
zde Hotel Helgoland. V  letech 1926-1927 přistavěl k objektu sál. V ob-
dobí 1919-1923 byl 2. náměstkem starosty za  sociální demokracii. 80. 
výročí úmrtí (* 1875?) 
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8. ročník Soutěže seniorů 
v Pekle nad Zdobnicí 3.9.2016
Letos již po osmé Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí pořádal 
Soutěž seniorů v hasičském útoku. Do boje o první místo se přijelo s do-
mácím mužstvem utkat 7 družstev z okolních sdružení. Celé sportovní od-
poledne se neslo v duchu fair play a příjemné atmosféry. O vítězství boju-
jící „veterány“ přišlo podpořit mnoho diváků, kteří se spolu se soutěžícími 
rádi občerstvili nejen pečenými makrelami a klobásami, ale také chlaze-
nými nápoji. Nejlépe se oba soutěžní útoky podařily Slatině nad Zdobni-
cí, která obsadila 1. místo, na 2. místě skončil Kostelec nad Orlicí-město,                                  
3. místo patřilo družstvu z Vamberka. Další soutěžící přijeli z Doudleb nad 
Orlicí, Javornice-Betléma, Kostelce nad Orlicí-Skály a Kostelecké Lhoty. Je 
jistě zajímavé, že nejstarším družstvem bylo mužstvo z Vamberka, jehož 
věkový průměr byl přes 63 let, zde soutěžil i nejstarší člen tohoto hasič-
ského klání, pan Oto Kubový, za což mu patří velký obdiv. Nemalý zájem 
vzbudili hasiči z Javornice-Betléma, kteří provedli útok s historickou po-
žární stříkačkou od fi rmy Stratílek z roku 1935. 

Za SDH Peklo nad Zdobnicí R.F

Dne 17.09.2016 se konal ve  spor-
tovní hale ve  Vamberku již 15. 
ročník Významné soutěže České 
obce sokolské v Karate „Shotokan 
Cup Sokol Vamberk 2016“. Tato 
významná sportovní akce byla 
VčSKe jako nominační a  závod-

níci z  Východočeského kraje zde 
získávali body do  republikového 
žebříčku a zkušenosti na MČR mlá-
deže. Do Vamberka se sjelo na 225 
závodníků z  32 oddílů z  celé ČR, 
ale i oddíly ze Slovenska a Polska. 
Z celkového počtu se soutěže zú-
častnilo cca 3/4 mládeže.
Ve sportovním klání, které skonči-
lo kolem sedmnácté hodiny, se ne-
ztratili ani zástupci oddílů z  ČOS. 
Soutěž byla vysoce hodnocena jak 
ze strany účastníků, tak i  pozva-
ných hostů.
Na  závěr bych chtěl poděkovat 
za fi nanční podporu OS ČOS, měs-
tu Vamberk, VčSKe a  také všem 
pořadatelům za jejich významnou 
pomoc při organizaci soutěže.

mistr Ladislav Lux, 

ředitel soutěže a člen komise 

Bojových umění OS ČOS

VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE 
SOKOLSKÉ V KARATE 2016

Oddíl karate SKC Sokol Vamberk 
pořádá od 23.09.2016 do 30.10.2016 

nábor nových členů 
do oddílu 

Nábor bude proveden při tréninku vždy ve středu 
a v pátek od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Vamberk (vchod od hřiště). 

Zájemci od 6 let výše, přijďte rozšířit naše řady.



Vždy něco začíná a  končí a  není 
tomu jinak ani u  motoristického 
sportu. Jak určitě fanoušci rally zjis-
tili, letošní 6. ročník „Rally Orlické 
hory“ se neuskutečnil, neboť se or-
ganizátorům tohoto závodu nepo-
dařilo zajistit veškerá povolení.
Přesto však pořadatelé nad uspo-
řádáním soutěže v  našem regionu 
nezlomili pomyslnou hůl. Rozhodli 
se pro pokračování soutěže pod ná-
zvem „Rally Sudety“, která se v loň-
ském roce velmi osvědčila nejen 
u samotných jezdců, ale i fanoušků. 
Tato soutěž byla původně plánova-
ná jako Česko-Polská soutěž v  roz-
sahu dvou rychlostních zkoušek 

na  území České republiky a  jedné 
rychlostní zkoušky na  straně Pol-
ska. Bohužel, na polskou rychlostní 
zkoušku pořadatelé neobdrželi po-
volení z úřadu, kde působí činovník 
polského AutoMotoKlubu. Přesto se 
první ročník soutěže odjel na území 
naší republiky a soutěž se dle ohla-
sů zařadila mezi kvalitní soutěže.
Pro druhý ročník, který proběhl 
v termínu 23. – 24. září 2016, našli 
pořadatelé zázemí ve  Vamberku. 
Díky podpoře a spolupráci s vede-
ním města Vamberk byla servisní 
zóna u  vambereckého fotbalo-
vého stadionu. Slavnostní start 
i  vyhlášení výsledků se uskutečnil 

ve  Vamberku na  náměstí. Celkem 
bylo na startu 70 posádek z Česka, 
Polska a  Německa. Za  příznivého 
počasí a  hojného zájmu diváků 
bylo odjeto celkem 8 rychlostních 
zkoušek v  délce 56,8 km. Bližší in-
formace o  výsledcích všech kate-
gorií jsou dostupné stránce: www.
rallysudety.cz .
Tento závod byl i  vhodnou náhra-
dou za zrušené Rally Jeseníky a jak 
nám prozradil ředitel tohoto závo-
du Jiří Procházka: „Rád bych, aby se 
tímto závodem do města Vamberk 
po  mnoha letech vrátila tradice 
motoristického sportu, kdy pamět-
níci mohou zavzpomínat například 

na  Rally Vamberk, Štít Orlických 
hor, Labskou Trotinu rally. Nelze 
zapomenou ani nádhernou soutěž 
Rally Kostelec, jejíž poslední ročník 
se konal v roce 2013 a patřila nejen 
mezi nádherné podniky v  rámci 
MČR v  rally, ale rovněž organizací 
závodu pod vedením Václava Krejsy 
k  divácky velmi zajímavým. Tento 
region má za  sebou nejen boha-
tou historii soutěží, ale rovněž řady 
osobností, spojených s  motoristic-
kým sportem, jako je například Jiří 
Šedivý, Jirka Janeček, Honza Ko-
pecký, Petr Šimurda a  také Martin 
Vodehnal, který už bohužel není 
mezi námi.“ 

Rally Sudety ve Vamberku

Foto: Petr FOTIJEV - (©pietrofoti)




