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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

52. zasedání dne 21. září 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 51. 

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání komise životního 
prostředí ze dne 06.09.2016.

3)  Souhlasila se zápisem stavby 
garáže manželů Lindrových 
na  stavební parcele č. St. 999      
a  pověřuje starostu města 
podpisem souhlasu.

4)  Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů k bytům nájem-
cům dle přílohy.

5)  Schválila výpovědi z  nájem-
ního poměru v  Domě s  pečo-
vatelskou službou z  důvodu 
neplacení nájemného na  byt 
č. 11 - nájemce paní Vlasta Do-
ležalová, na byt č. 5 - nájemce 
Ladislav Písecký a  dohodu 
o  ukončení nájemního pomě-
ru ke  dni 30.09.2016 na  byt č. 
28 - nájemce paní Zdenka Ka-
rásková.

6)  Rozhodla o  likvidaci nepo-
třebného stánku v  ulici Jirás-
kova v návaznosti na budová-
ní nové autobusové zastávky.

7)  Schválila účetní závěrku za rok 
2015 společnosti Vamberecká 
voda, s. r. o.

8)  Ukládá řediteli společnosti 
Vamberecká voda, s. r. o. zajistit 
zpracování projektové doku-
mentace na  prodloužení vo-
dovodu a kanalizace v ulici Ju-
goslávská a následně předložit 
cenovou nabídku na realizaci.

9)  Projednala návrh Povodí Labe 
na  zpevnění komunikace 
u  ČOV. Rada města souhla-
sí s  používáním komunika-
ce a  požaduje její uvedení 
do  sjízdného stavu a  pověřu-

je starostu dalším jednáním 
s navrhovatelem. 

10)  Schválila ve  své kompetenci 
rozpočtové opatření č. 13 pro 
rok 2016 podle předloženého 
návrhu.

11)  Projednala roční plán Mateř-
ské školy Vamberk na  školní 
rok 2016/2017 a schválila kon-
cepci rozvoje mateřské školy.

12)  Projednala nabídku Diakonie 
Broumov na provedení sbírky 
použitého ošacení a konstato-
vala, že toto jako každoročně 
zajišťuje městská knihovna. 

13)  Schválila organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Vam-
berk.

14)  Schválila smlouvu o  dílo 
na  opravu a  výměnu oplo-
cení na  tenisových kurtech 
ve Vamberku, zhotovitel Ploty 
Vamberk - Wire metal, s. r. o., 
Vamberk, za cenu 91.506,25 Kč 
včetně DPH a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy o dílo.

15)  Souhlasila s  umístěním po-
mníku obětem I. světové války 
v  Merklovicích na  pozemku 
města č. 789/1 v k. ú. Merklo-
vice.

16)  Projednala a  schválila Smlou-
vu o dodávce tepelné energie 
se společností VAMBEKON,    
s.r.o., Vamberk a  pověřila sta-
rostu podpisem.

17)  Uložila řediteli společnosti 
VAMBEKON, s. r. o., předložit 
seznam pohledávek po  lhůtě 
splatnosti.

 
Rada města Vamberk se na svém 

53. zasedání dne 5. října 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 52. 

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise          
č. 7 ze dne 27.09.2016 s tím, že 
prozatím nebude realizován 
bod č. 3 zápisu.

3)  Projednala žádost o  řešení 
dopravní situace u  základní 
školy a postoupila ji k vyřízení 
starostovi města.

4)  Vydala kladná stanoviska 
k žádosti Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje o  udě-           
lení licence k provozování ve-
řejné linkové osobní dopravy 
společností ČSAD Ústí nad 
Orlicí:

 a) pro linku 660 511 Rychnov 
nad Kněžnou – Vamberk,

 b) pro linku 660 512 Doudleby 
nad Orlicí – Rokytnice v Orlic-
kých horách,

 c) pro linku 700 981 Žamberk 
– Rychnov nad Kněžnou,

 d) pro linku 640 384 Náchod – 
Brno.

5)  Projednala nabídky na  opra-
vu fasády Lützowovy hrobky 
a  rozhodla uzavřít smlouvu 
s  fi rmou Jaromíra Horáka 
za cenu 54.000 Kč s DPH.

6)  Projednala problematiku sta-
vebního řízení „Centrum recy-
klace separovaného odpadu, 
k. ú. Vamberk“ (stavebník KEN-
VI CZ, s. r. o.) a trvá na zpraco-
vání rozptylové studie zamě-
řené na pachové látky.

7)  Projednala seznam pohledá-
vek (nájemné) po  lhůtě splat-
nosti a  uložila pohledávky 
rozdělit na vymahatelné a ne-
vymahatelné a tyto navrhnout 
k odepsání. 

8)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje stavební parcely č. st. 
1764, druh pozemku zastavě-
ná plocha a  nádvoří, výměra         

9 m2, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk.

9)  Schválila ve  své kompetenci 
rozpočtové opatření č. 14 pro 
rok 2016 podle předloženého 
návrhu. 

10)  Projednala žádost o  umístění 
informačních desek na  městu 
darované budovy a postoupila 
ji k vyřízení starostovi města.

11)  Projednala a  schválila návrh 
provedení autobusové za-
stávky v  ulici Jiráskova včet-
ně cenové nabídky ve  výši 
416.331 Kč včetně DPH.

12)  Schválila dohodu o  ukončení 
nájemního poměru na proná-
jem bytu č. 9 v  domě čp. 52 
ve Vamberku v Janáčkově ulici 
ke dni 31.10.2016 s nájemcem 
paní Bohuslavou Antesovou.

13)  Projednala rozbor odpadové-
ho hospodářství města a  roz-
hodla vypsat výběrové řízení 
na svoz a likvidaci odpadu pro 
rok 2017.

14)  Vzala na vědomí informaci zá-
stupců Vamberecké vody s. r. 
o., o havarijním stavu techno-
logie v  aktivační nádrži ČOV 
uložila řediteli Vamberecké 
vody s. r. o., připravit realiza-
ci instalace provzdušňování 
aktivační nádrže v souladu se 
zpracovanou projektovou do-
kumentací Rekonstrukce ČOV 
a provést výběr zhotovitele.

15)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 5.000 Kč na pokrytí 
nákladů hudebního vystoupe-
ní „Večer beatových legend“.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Společnost VAMBEKON s.r.o. 
Vamberk, ve  spolupráci s  TS 
Vamberk, bude opět organizo-
vat svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu. 
Na  každé níže uvedené místo 
budou současně přistaveny dva 
kontejnery. Jeden z  nich bude 
určen na větve a druhý na zbylý 
kompostovatelný odpad.  Žádá-
me občany o důsledné třídění.
Ve  dnech 21.11.2016 až 

24.11.2016 budou na  území 

města postupně rozmístěny 

velkoobjemové kontejnery 

v těchto místech.

Svoz kompostovatelného odpadu

Kontejnery budou přistaveny v daný den od 12:00 - do 18:00 hodin.

Žádáme občany, aby pořezané větve nakrátili cca na 1m z důvodu manipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kompostovatelný odpad.

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)          
Peklo n. Zd. (bytovky)             
Peklo n. Zd. (u Bednářů)           
     
Čtvrtek 24.11.2016

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)
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Na  počátku úvah stála neutěšená 
situace v  ulici Jugoslávská, kdy 
zástupci obyvatel této ulice dlou-
hodobě upozorňovali na  špatnou 
situaci kolem parkování v  této lo-
kalitě. Parcelace pozemků na  lou-
ce v  předchozích letech a  začátek 
soukromé výstavby situaci jen zvý-
raznily. Rovněž fakt, že Jugoslávská 
dosud postrádá veřejné osvětlení 
a je třeba v ní provést výměnu vo-
dovodního řadu, zavdal příčinu 
připravit plán na  zlepšení situace. 
Ve spolupráci s místními vznikl zá-
měr, podle kterého měl být chod-
ník v celé ulici posunut o cca. čtyři 
metry blíže k domům, čímž by byl 
získán prostor pro více parkujících 
aut při šikmém stání. Mnoho ener-
gie bylo věnováno přípravě tohoto 
řešení a po dohodě s městem jed-
notliví vlastníci bytů darovali městu 
své spoluvlastnické podíly na  po-
zemcích s chodníky k domům, aby 
záměr mohl být zrealizován. Nic-
méně nestalo se tak u všech vlastní-
ků a s přibývajícími stížnostmi i z ji-
ných částí sídliště, kde se parkování 

také stalo noční můrou, rozhodla se 
rada města neřešit problém „stříle-
ním od pasu“, ale řešit situace kom-
plexně a s patřičným nadhledem. 
Za  tímto účelem byla oslovena ar-
chitektonická kancelář Atelier TSU-
NAMI s.r.o. z  Náchoda, se kterou 
bylo provedeno základní nastavení 
zadání, a  sice, nevěnovat pozor-
nost pouze autům, ale zaměřit po-
zornost na  všechny složky života 
na sídlišti tak, aby se z lokality stalo 
opravdu komfortní a  vyhledáva-
né místo k  životu, které uspokojí 
všechny potřeby jeho obyvatel. 
Rovněž padlo rozhodnutí, že má-li 
sídliště opravdu sloužit svým oby-
vatelům, nelze jakýkoliv projekt 

připravovat bez těch, kteří v  něm 
žijí. Proto je celý projekt od počát-
ku koncipován tak, aby proběh-
la co možná nejširší participace 
obyvatel, tedy zapojení veřejnosti 
do  přípravy projektu, který je co 
do území vymezen po jižní straně 
ulicí Jiráskova a  zahrnuje obytné 
domy až po ulici Jugoslávská včet-
ně tzv. dvouletek nad mateřskou 
školkou.   
Jako první krok byla vypracována 
základní urbanistická koncepce, 
která po odborné stránce zhodno-
tila a zohlednila možnosti dopravy 
a budoucího parkování v celé loka-
litě. Vytipována byla místa pro nová 
parkovací místa úpravou stávají-

cích ploch i nalezením nových míst 
v  prolukách mezi domy, označena 
byla i  místa rezerv do  budoucna. 
Zvláštní důraz byl kladem na  tzv. 
potkávací místa blízkého soused-
ství, která se zpravidla nacházejí 
u  vstupů do  jednotlivých vchodů. 
Ostatně, zná to asi každý z  vás, že 
nejlepší je zastavit se se souse-
dem hned u dveří a vyměnit s ním 
pár slov. Tomu by mělo napomoci, 
pokud u  vchodů do  budov bude 
o něco více místa, které bude k ta-
kovému setkání vybízet. 
V  rámci celé sídelní skupiny pak 
byla vytipována klidnější místa, kte-
rá by svým budoucím charakterem 
využití měla sloužit přání obyvatel. 
Připravené participační mapy zvý-
raznily místa pro volnočasové ak-
tivity, které by měly vzniknout dle 
výsledků šetření průzkumu názorů 
obyvatel. Ať už se jedná o místa pro 
dětská hřiště, venčení psů, relaxaci 
či aktivní pohyb, mělo by celé sídli-
ště nabídnout vyžití každému. 

Mgr. Jan Rejzl, 

místostarosta

Projekt Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk 
odstartoval. Prosíme, zapojte se také!
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Proces tzv. participace odstartoval představením celého záměru pozva-
ným předsedům společenství vlastníků jednotek v  domech zahrnutých 
do projektu na společné schůzce v malém sálu Sokolovny dne 18. října, 
a  to za účasti zástupců města a architektky paní Ing. arch. Markéty Krej-
čí, Ph.D., která je hlavní zpracovatelkou projektu. Již zde zazněly zajímavé 
podněty pro přizpůsobení projektu. Všichni přítomní byli požádáni, aby 
ve svých domech iniciovali debatu na téma budoucích možností využití 
sídliště a zapojení obyvatel domů do této debaty. Tomu by měl přispět také 
tento článek ve Vambereckém zpravodaji, kterým se obracíme na veškerou 
veřejnost, aby nám pomohla svými nápady a náměty přispět ke zlepšení 
stavu sídliště Jiráskova. Na  internetových stránkách města je zveřejněno 
představení návrhu a tímto vás žádáme o Vaše připomínky k němu.

Veškeré podklady v elektronické 
podobě naleznete na stránkách:

www.vamberk.cz/sidliste-jiraskova
 

vaše náměty a připomínky
 můžete zasílat na email:

sidliste-jiraskova@vamberk.cz
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Opuštěný novinový stánek, který 
dříve plnil funkci zastávky na  Ji-
ráskově ulici, už dlouho nedělal 
dobrou pověst tomuto místu. Za-
stávka je zvláště v  ranních hodi-
nách hojně využívána cestujícími, 
kteří míří autobusem do  Rychno-
va, a ani kdyby stávající stánek byl 
v provozu, nestačil by počtu těch, 

kteří v  něm hledají útočiště před 
nepřízní počasí. Z  tohoto důvodu 
bylo rozhodnuto o  kompletní re-
konstrukci zastávky, která by měla 
zvýšit komfort cestování a celkově 
přenést stávající zastávku na  úro-
veň 21. století. V  souvislosti s  pří-
pravou projektu Revitalizace obyt-
né skupiny Jiráskova, o  kterém se 

dočtete na  jiném místě tohoto 
Zpravodaje, byl připraven projekt 
rekonstrukce této zastávky. Ten 
zahrnuje kromě změny povrchů 
dlažeb, napojení na  okolí opěr-
nými zídkami a  novým městským 
mobiliářem, především kvalitní 
velkokapacitní zastávku z řady Au-
reo od  společnosti mmcité, která 

je lídrem na evropském trhu v této 
oblasti. Tímto se také předem 
omlouváme za nepohodlí při ces-
tování v příštích týdnech z důvodu 
stavebních prací, avšak věříme, že 
výsledek oceníte a  tento pak při-
spěje k  povznesení cestování ze 
zastávky „Vamberk, sídliště“.    

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

A jaké sídliště Jiráskova byste si přáli mít Vy? 
Dejte nám o tom vědět!  

Zastávka na Jiráskově projde rekonstrukcí

Rekonstrukce uličky pod Helgolandem
V úterý 20. září zahájila společnost KONKRET 
– CZ, spol. s r. o., která zvítězila v soutěži na vý-
běr zhotovitele díla, práce na  rekonstrukci 
uličky pod Helgolandem. Po  skrytí povrchu 
komunikace bylo zjištěno, že kanalizace 
i  vodovodní síť v  podstatě v  celé uličce je 
v  nevyhovujícím stavu a  je nutné ji vymě-
nit. Z  tohoto důvodu přistoupila společnost 
Vamberecká voda s.r.o. k  okamžité výměně 

kanalizace v  části od  schodů nahoru v  délce 
35 m, byla zhotovena nová šachta a napojení 
do stávajících šachet a čtvero přepojení stáva-
jících přípojek. Práce proběhly v jednom dni. 
Dále po zjištění špatného stavu vodovodního 
potrubí ve vjezdu do Žamberecké ulice a po-
ruchy na  navrtávacím pasu jedné z  přípojek 
byl demontován koncový hydrant, vyměněno 
vodovodní potrubí a přepojeny čtyři domovní 

přípojky a  osazeno koncové šoupě. Při této 
příležitosti bylo vyměněno nefunkční šoupě 
na hlavním řadu pod schody před bytovkou, 
takže nyní lze zavřít v  případě poruchy pou-
ze uličku bez nutnosti odstávky v dalších ne-
movitostech. V těchto dnech pokračují práce 
na  rekonstrukci povrchu komunikace, která 
bude nově provedena v žulové kostce. 

Ing. Václav Krsek a Ing. Leoš Podsedník



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 7

Úřad práce v Rychnově n. Kn. již ně-
kolik let nabízí v  průběhu jednoho 
podzimního týdne řadu zajímavých 
akcí pro širokou veřejnost, které 
spolupořádá se středními školami, 
vzdělávacími institucemi, zájmo-
vými organizacemi, kluby a  další-
mi kulturními zařízeními našeho 
regionu. Letos se opět pokusíme 
v  období od  7. do  11. listopadu 
2016 sestavit program zaměřený 

převážně na  vzdělávání dospělých, 
uplatnění dovedností na trhu práce, 
osobní rozvoj, komunikaci, rekvali-
fi kace, dny otevřených dveří a  také 
na  možnosti využití volného času 
apod. Akce povedou zkušení lektoři 
a věříme, že si každý z naší nabídky 
vybere. Aktivity budou probíhat 
v prostorách spolupracujících orga-
nizací a úřadu práce.
Takže až uvidíte letáky s  nadpisem 
Týden vzdělávání dospělých 2016, 
tak se jedná o tuto pestrou nevšední 
akci, jejíž zadavatelem je Královéhra-
decký kraj a  záštitu nad ní převzal 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomír Franc. 
Možná, že i  vy jste vloni byli jedni 
z mnoha účastníků, kteří si vybírali z  
různě orientovaných akcí.
Přijďte i letos, všechny přednášky, díl-
ny a semináře jsou zdarma. Komplet-
ní program bude zveřejněn v regio-
nálním tisku, plakátovacích plochách 
a na www.kr-kralovehradecky.cz. 
Všechny Vás srdečně zveme 

na  Týden vzdělávání dospělých 

2016 od 7. do 11. listopadu 2016. 

Za  pořadatele pracovnice oddělení 
poradenství a  dalšího vzdělávání 
Úřadu práce ČR, KoP Rychnově n. Kn.

Důchody? Myslete na ně už ve 30
Janu N. je 30 a v tomto věku se odchod 
do důchodu měří na světelné roky, as-
poň jemu to tak připadá. Má dobrou 
práci, zajímavé koníčky, právě založil 
rodinu… A vůbec nepřemýšlí nad tím, 
co bude za 39 let, kdy bude odcházet 
do  důchodu. Řeší hypotéku, což je 
chvályhodné, protože v  penzi ušetří 
peníze za  nájem, ale na  důchodové 
zajištění mu připadá stále dost času. 
Přitom možná ani nevnímá, jak se 
zhoršují podmínky odchodu do pen-
ze právě pro jeho generaci – posouvá 
se věk odchodu do důchodu, lidé mu-
sejí pracovat déle - místo 25 je to nyní 
už 35 let. Zatímco současní starobní 
důchodci jsou přibližně na  polovině 
průměrné čisté mzdy, Jan N. bude mít 
podstatně horší pozici. Jeho genera-
ce má nezáviděníhodnou situaci – je 

více než jisté, že podmínky odchodu 
do důchodu se budou v průběhu let 
měnit a vyvíjet. Právě proto by si měl 
už teď dávat stranou aspoň desetinu 
měsíčního příjmu, což je v jeho přípa-
dě přes dva tisíce korun. Obecně se 
dnešním třicátníkům doporučuje spo-
řit si na penzi mezi 1500-2000 Kč. Stát-
ní penze jim totiž maximálně zabrání 
spadnout do chudoby. Ale ne udržet si 
stávající či aspoň srovnatelnou životní 
úroveň. 
Český důchodce pořád ještě příliš 
spoléhá na  pomoc státu, soukromé 
zdroje pokrývají jen 6 % jeho důcho-
du, zbytek – 94 % - fi nancuje stát. Jen 
pro srovnání: v Německu je tento po-
měr 35 % (soukromé zdroje) a  65 % 
(stát), ve  Švýcarsku dokonce 74 % 
a  26 % ve  prospěch soukromých 
zdrojů. 

Jestli bude Jan N. chtít v  důcho-
du vyrazit na  dovolenou s  dcerou 
a vnoučaty, měl by do své budouc-
nosti investovat už dnes.

Lukáš Majvald s.r.o.

Hotline: 604 140 951

Dotaz:

Je mi přes padesát a slyšel jsem, že 
penzijní spoření po  padesátce je 
velmi výhodné, je to pravda?
Ano, pro tuto věkovou skupinu před-
stavuje penzijní spoření výhodnou 
alternativu zhodnocení peněz.
Příklad:
Začne-li si muž narozený v  lednu 
1966 a  s  hrubým měsíčním příjmem 
20  000 Kč spořit v  50 letech 1000 Kč 
měsíčně až do doby odchodu do dů-
chodu, tj. do 65 let, přilepší si ke stát-
ní penzi měsíční částkou2 423 Kč 
po  dobu prvních deseti let vyplácení 
renty.
http://mojepenze.cz/Calculator/Retire
Výhody doplňkového penzijní-
ho spoření:

 státní příspěvek - přímo navyšuje 
spořící složku 

Na maximální státní měsíční příspě-
vek ve výši 230 Kč dosáhnou klienti 
spořící 1 000 Kč měsíčně a více.

 daňové odpočty - můžete díky 
nim ušetřit při ročním vyúčtování 
daní 
Dosud platilo, že o  nejvyšší částku 
(12 tisíc korun) si mohl daňový zá-
klad snížit ten, kdo si spořil měsíčně 
alespoň 2  000 korun, a  ušetřil pak 
1 800 korun za rok. Nově – tj. od led-
na 2017 - bude maximální odeči-
tatelná položka 24 tisíc a  dosáhne 
na ni každý, kdo si bude spořit ales-
poň tři tisíce měsíčně. V tom případě 
pak ročně získá maximální státní pří-
spěvky, tedy 2 760 korun, a dalších 
3 600 korun ušetří na daních.

 možnost využití příspěvku za-
městnavatele či třetí osoby
Od ledna 2017 se hranice pro daňo-
vé zvýhodnění posune z  30 na  50 
tisíc korun.
Nově také platí, že se střadatel do-
stane ke svým penězům už v 60 le-
tech, nemusí čekat na státní důcho-
du, aby mu peníze byly vyplaceny.

Finanční gramotnost
Vážení čtenáři,

na stránkách našeho zpravodaje se v několika příštích měsících budete setkávat s krátkými texty, jejichž cílem je dát vám podnět k zamy-

šlení nad tématy, která řeší – nebo měl by řešit – každý z nás, ať už se jedná např. o důchod, fi nanční krizi, investice apod. 

Neváhejte se nás ptát na vše, co vás v oblasti fi nančního zabezpečení zajímá. Vaše dotazy směřujte na mail fi nancni-gramotnost@post.cz. 

Budou zveřejněny anonymně a rádi na ně zodpovíme.

Týden plný zajímavých akcíMUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Kvasiny 145
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
Voříškova 169, Vamberk
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška

494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
494 515 696
494 621 665
602 514 715
494 323 152
775 224 093
494 623 775

05.11.
06.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
03.12.
04.12.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon
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Ve  stínu velkých oslav 700. výročí 
narození Otce vlasti Karla IV. zů-
stává další letošní kulaté jubileum. 
Uprostřed hrozného víru světové 
války 21. listopadu 1916, právě 
před sto lety, zemřel ve Vídni sta-
řičký mocnář František Josef I. Co 
víme o  tomto muži, který vládl 
habsburské říši neuvěřitelných 68 
let? Že se v mládí oženil s krásnou 
Sissi, ale manželství nebylo šťast-
né? Že pod jeho vládou Češi pro-
žívali třísetletou porobu pod habs-
burskou knutou? Že měl ve  stáří 
zkostnatělé názory? Známe jej 
z  portrétů s  mohutnými licousy 
ve  vojenské uniformě? Pojďme si 
tuto osobnost více přiblížit.
František Josef I. se narodil ve Vídni 
18. srpna 1830 arcivévodovi Fran-
tišku Karlovi (1802-1878) a  jeho 
ženě Žofi i Bavorské (1805-1872) 

jako prvorozený. Měl tři bratry a se-
stru. Cílevědomá matka jej od mlá-
dí vychovávala jako budoucího 
císaře. Pocit výjimečnosti mladého 
arcivévodu dovedl k  izolovanosti, 
po celý život se nesblížil ani s vlast-
ními sourozenci. Ve  třinácti letech 
nastoupil službu v  armádě. Jeho 
záliba ve  všem vojenském měla 
vliv i na jeho oblékání, nosil téměř 
výhradně uniformu. Vzhledem 
k  časnému převzetí vlády se mu 
nedostalo obecnějšího a  širšího 
vzdělání. Na císařský trůn nastoupil 
jako osmnáctiletý mladík v prosin-
ci 1848. Potlačil revoluci a  obnovil 
velmocenské postavení Rakous-
ka v  italské a  německé oblasti. 
Ve  vnitřní politice odvolal ústavu 
a  obnovil absolutistické zřízení. 
V následujících letech však nedoká-
zal zabránit vzniku Italského králov-
ství a po porážce s Pruskem (1866) 
se Rakousko stáhlo i  z  německé 
oblasti. Roku 1867 došlo k rakous-
ko-uherskému vyrovnání, monar-
chie byla rozdělena na dvě části se 
společným panovníkem, armádou 
a  zahraniční politikou.  František 
Josef I. až do své smrti bránil další 
federalizaci říše, jejímiž velkými 
zastánci byli Češi. Přes český po-
žadavek se nikdy nedal korunovat 
českým králem. Po  roce 1893 říše 
čelila vlně nacionalismu a nadstra-
nický císař plnil důležitou integru-
jící úlohu. Byl mezi lidem oblíben, 
stal se symbolem tradice a zárukou 
spravedlnosti. Roku 1907 bylo za-
vedeno všeobecné volební právo. 
Rakousko-Uhersko hodlalo velmo-

censky ovládnout Balkán, kde na-
razilo na ruské ambice. Na sklonku 
života byl stařičký císař zatažen 
svým německým spojencem do vá-
lečného konfl iktu - 1. světové války.
Třiadvacetiletý císař se roku 1854 
oženil s  šestnáctiletou kráskou 
Alžbětou Bavorskou, která poz-
ději získala přezdívku Sissi. Přes 
počáteční ambice manželství 
brzy skončilo v  troskách. Příčinou 
byla císařova citová chladnost, cí-
sařovnina extravagance a  zásahy 
Františkovy matky do  mladého 
manželství. Císařskému páru se 
narodily čtyři děti, tři dcery a syn. 
V pozdějších letech stíhala Františ-
ka Josefa I. jedna rodinná tragédie 
za druhou. Roku 1867 byl v Mexiku 
zastřelen bratr Maxmilián. Jediný 
syn Rudolf spáchal v roce 1889 se-
bevraždu a císařovna se stala roku 
1898 obětí atentátu.
A  jak se za  období dlouhého pa-
nování Františka Josefa I. proměnil 
Vamberk? Doslova k  nepoznání. 
V  polovině 19. století se městeč-
ku přezdívalo Krajkářov. Mnoho 
obyvatel si na živobytí vydělávalo 
paličkováním krajek. O  nějakém 
průmyslu se takřka nedalo mluvit. 
Ve  dvou mlýnech, pivovaru, pile, 
barevně, bělisku, dílně na  brda 

a paprsky a cihelně pracovalo do-
hromady snad 30 zaměstnanců. 
Čemu se ve Vamberku dařilo, byla 
kultura. Zásluhou zdejších kantorů 
a varhaníků tady byla silná hudeb-
ní tradice. Působil zde kamenic-
ký a  sochařský rod Melnických. 
Od počátku 19. století se ve Vam-
berku hrálo ochotnické divadlo. 
Veřejná knihovna ještě tehdy ne-
existovala, ale knihy se již po sou-
sedsku půjčovaly. 
Situace na sklonku života Františka 
Josefa I. byla zcela odlišná. Ke kon-
ci 19. století zažilo městečko do-
slova průmyslový boom. Velkým 
rozvojem prošla cihelna. K  roz-
květu přivedl Jindřich Kubias svůj 
uzenářský podnik. Textilní tradici 
podtrhly dvě továrny, Bednářova 
a Hernychova. I Josef Zeman svou 
původní dílnu na  brda a  paprsky 
značně rozšířil. Obyvatelé využívali 
práce a služeb mnoha řemeslníků 
a živnostníků. Působily zde tři pe-
něžní ústavy. Městečko mělo svůj 
poštovní úřad a  bylo připojeno 
k  železniční síti. Školství bylo roz-
šířeno o  krajkářskou, měšťanskou 
a tzv. pokračovací školu. Volný čas 
lidem vyplňovaly mnohé spolky 
a  organizace, začínalo se sporto-
vat.                            Miroslav Berger 

Pozapomenuté jubileum

Předmět měsíce
Jedno z důležitých poslání rychnovského muzea je i péče o sbírky a fy-
zické zachování sbírkových předmětů pro budoucí generace. Toto po-
slání pomáhá naplňovat v muzeu – Oddělení konzervace a restaurování. 
Sbírkové předměty se v  muzeu ukládaly od  jeho založení už od  roku 
1892. O uložené předměty pečovali správcové sbírek dle svých možnos-
tí. Současný konzervátor muzea se stará o  muzejní sbírkový fond tím, 
že konzervuje, popř. restauruje artefakty, které tento zásah nezbytně 
potřebují jako např. keramický džbán ze 14. století s kompletní vsádkou 
ze zřícené pece. Zcela zachovalý (80% slepený), malé velikosti, povrch 
zdobený jemným rastrem a červeným malováním s motivem jedlové vě-
tévky. Byl nalezen v roce 2014 a následně vykopán na městské parcele 
čp. 78 ve Vamberku (dnes KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 
- COOP).                                                                            Ing. Tereza Zemánková

kurátorka sbírkového fondu, Muzeum a galerie Orlických hor

Krajkářská škola Vamberk 
na módní přehlídce
V  sobotu 8. října 2016 se v  letovisku Studánka u  Rychnova 

nad Kněžnou uskutečnila Velká módní show, které se účastnila 

i Krajkářská škola Vamberk.

Hlavní organizátorkou celé akce byla Martina Loufková a její módní 
salon ZUJI MODE.
Autorské modely Martiny Loufkové doplňovaly ručně malované 
kožené kabelky fi rmy VEROS HAJN Veroniky Janouškové, malované 
hedvábí Evy Jurčíkové a kovové šperky s polodrahokamy Lenky Ver-
nerové, jenž jsou i k zakoupení v salonu Martiny Loufkové v Kostelci 
nad Orlicí. Modelky dále předvedly luxusní spodní prádlo značky 
WERSO a sportovní oblečení Mika Sport Kostelec nad Orlicí.
Krajkářská škola Vamberk představila divákům a  hostům na  Stu-
dánce noblesní společenské šaty s  krajkovými aplikacemi, celopa-
ličkované šály, elegantní límce a  originální paličkované šperky pro 
slavnostní příležitosti, navržené a zrealizované učitelkami Krajkářské 
školy Vamberk.
Bylo nám ctí zúčastnit se této prestižní společenské události, kde 
jsme mohly propagovat moderní, přesto tradiční ručně paličkova-
nou krajku, Krajkářskou školu a  město Vamberk. Martině Loufkové 
děkujeme za pozvání.                     Miroslava Šustrová a Jana Langová
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Podle přírodních i  společenských 
zákonů stále dochází ke  střídání 
lepších a  horších časů, Vamberk 
nevyjímaje. Protože lidská paměť 
je poměrně krátká, není na  škodu 
si některé události připamatovat 
a  ty mladší generace informovat. 
Vždyť historie je zdrojem veškerého 
poznání, jak  hlásal J. A. Komenský. 
Seneca již na  počátku letopočtu 
dokonce tvrdil: „Kdo nezná historii 
je věčným dítětem, protože jej pře-
kvapuje stále něco, co již mnoho-
kráte bylo“.
Vamberecká historie je velmi dob-
ře popsána ve  dvou publikacích, 
proto se zamyslím jen nad dobu 
poslední, jak jsem ji viděl a prožíval 
po svém zvolení do městského za-
stupitelstva v roce 1976.
Tehdy byl předsedou MěÚ J. Řehák 
a pro další dvě volební  období jej 
vystřídal J. Vyčítal. Vamberk byl 
nejprůmyslovějším městem okre-
su. Největším podnikem byl ŽAZ 
(Železárny Antonína Zápotockého), 
dalším důležitým byl VčPM (Výcho-
dočeský průmysl masný), Vambe-
recká krajka, Kamnárna, Vigona, 
„Kasárna“ - voj sklady s malou voj. 
posádkou a  uloženým tankem, se 

kterým jedenkrát ročně vyjížděli 
vojáci na Vyhlídku na pivo, nežli byl 
postaven na podstavec na Horním 
náměstí.
Zemědělství bylo v té době již cel-
kem konsolidované, a  po  těžkých 
začátcích násilného združstevňo-
vání  prosperující v JZD Merklovice, 
Peklo a Lupenice, kam bylo po mi-
zerných začátcích připojeno i vam-
berecké. Ty tam byly již doby, kdy 
si zemědělci v počátcích združstev-
ňování vydělávali 5 Kč za jednotku, 
a  tudíž většinou i  jeden pracovní 
den. Druhou pětikorunu dostali 
až na  konci hospodářského roku, 
pokud hospodaření vyšlo podle 
plánu.
Potraviny ve  městě byly v  malých 
prodejnách státního monopolu 
PRAMEN a  na  vesnicích v  druž-
stevních prodejnách JEDNOTA. 
Tam byly trvale k dispozici základní 
potraviny. Před   vánoci však i  již-
ní ovoce a  buráky, což zvyšovalo 
kouzlo Vánoc. Na  to se však mu-
sely vystát fronty před obchody. 
Na časté fronty byly lidé zvyklí, pro-
tože průmyslového zboží byl ne-
dostatek a tak třeba na chladničku 
před ELEKTROU čekali lidé někdy 

i od večera předchozího dne ozná-
meného prodeje. Na  ostatní zboží 
byly ve Vamberku rozptýleny různé 
drobné specializované prodejny.
Noviny, rozhlas ani televize nevzbu-
zovaly svým obsahem v občanech 
žádné politické vášně. Během ka-
ždého roku se pravidelně střídaly 
čtyři největší nepřátelé socialismu 
- jaro, léto, podzim a zima.
I přes ateistickou výchovu se v soci-
alistickém Československu vyskyto-
valy tři zázraky. 1. spočíval v tom, že 
i když byl nedostatek surovin, tak se 
plnil plán. Druhý navazoval tím, že 
i při plněných plánech byl nedosta-
tek zboží. Vyvrcholením byl zázrak 
třetí, protože i  když zboží nebylo, 
tak český člověk postupně všech-
no sehnal. Dnes to mladým lidem 
do 30 let připadá jako pohádka, ale 
pohádka to doopravdy není.
Ptejte se starších!
Řízení města není nikdy záležitost 
jednoduchá. Tehdy však nedosa-
hovalo pozdější složitosti, protože 
většina činnosti byla nařízena  nad-
řízenými orgány a  již dlouhodobě 
zaběhnuta. Město bylo rozděleno 
na 6 částí, se svými občanskými vý-
bory zajišťujícími oboustranný styk 

s  občany. Připojené vesnice měly 
každá svůj občanský výbor.
Práce bylo dost a  zajištěna, čímž 
byla vytvářena sociální jistota. Lidí 
bylo sice dost, ale pracovníků málo.
Lidé si vzájemně ani moc nezávidě-
li, protože nebyl vcelku ani důvod. 
Úroveň byla záměrně srovnávána 
a o těch privilegovaných, jež mohli 
nakupovat zahraniční a  výběrové 
zboží za  bony v  TUZEXU, se moc 
nevědělo.
Veškerá činnost směla být provádě-
na jen v rámci linie KSČ. Klid měl jen 
každý, kdo držel krok a mlčel. 
Tím byli psychicky deptání lidé 
přemýšliví a  podnikaví. Zvláštní 
skupinu však   tvořili veksláci. KSČ 
měla  v  celém státě tak zajištěnou 
absolutní moc, že to ani více nešlo. 
Kdo chtěl i ve Vamberku zastávat ja-
koukoliv funkci, musel být členem. 
Již ústavně byla zajištěna vedoucí 
úloha této strany. Odbory byly jed-
notné a  sloužily jako „B“ mančaft 
strany. Armáda, policie, sdělovací 
prostředky, cenzura, omezený styk 
se zahraničím, rušení zahraničního 
vysílání a  vlastní stranické ozbro-
jené složky ve  větších závodech 
-  LM, KSČ též jistily. Nad vším pak 

Vzpomínka na dobu před 17. listopadem 1989 
ve Vamberku a ČSSR

Foto: z archivu pana Ladislava Prause
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byla rozprostřena „ochranná“ kří-
dla SSSR s  vytvořenou Varšavskou 
smlouvou.
Nejhorší  bylo všudypřítomné špic-
lování, kdy si každý musel dávat 
pozor na to, co a před kým mluví.
Tato nemorálnost byla pro udržení 
absolutní nadvlády záměrně pod-
porována. Slyšel jsem, že jeden 
občan byl přísně potrestán za  ve-
řejně vyřčené „Husák je vůl“. Hned 
se objevil vtip, že nebyl potrestán 
za nadávku, ale za prozrazení stát-
ního tajemství.
Byla však i  řada dobrých činností. 
Nedá se říci, že za  socialismu bylo 
v  republice i  Vamberku jenom 
vše  špatné. V  podnicích byla roz-
šiřována výroba a  tím zajišťována 
práce i  sociální jistota. Rozšiřovaly 
se provozy ŽAZ. Masna Vamberk 
připravovala rozsáhlou výstavbu 
na  Kaprlově, kde ji město uvolnilo 
prostor. Pro zajištění nových pra-
covníků bylo potřeba stavět nové 
byty. Byla uskutečňována nová vý-
stavba sídliště Struha 1 a Struha 2. 
Bylo připravováno projekčně sídliš-
tě Cihelna. Byla zahájena výstavba 
penzionu pro důchodce. Bylo vy-
budováno tehdy nejlepší koupali-
ště v  okrese, postavena sportovní 
hala a požární zbrojnice. Dle výzev 
OV jsme chodili na  bezplatné bri-
gády pomáhat stavět potřebné 
stavby pro město.
To by dnes bylo pro mnohé lidi ne-
pochopitelné.
Na budování Vamberka a jeho roz-
voj byla i určitá závist z nadřízených 
orgánů. Okres nám stáhl 170 bytů 
potřebných pro ŽAZ do Rychnova, 
pro svoji potřebu na doplnění roze-
stavěného sídliště. Dělníci pak mu-
seli z  Rychnova dojíždět. Stejnou 
věc tehdy provedly i Týništi n. Orl., 
odkud rovněž stáhly pro Rychnov 
část výstavby. Rychnov měl totiž 
obavy z  udržení funkce okresu. 
Dalších 270 bytů bylo Vamberku 
zablokováno těsně před volbami 
1990. Tím naše město přišlo o 440 
bytů. Vzpomínám, že jsme jednou 
vážně v  zastupitelstvu uvažova-
li o  možnosti odtržení Vamberka 
z okresu Rychnov a připojení k Ústí 
n. Orl., které je vzdálenější a  kon-
kurenční tlak by nebyl takový. Zde 
vzdálenější Dobruška již také neby-
la omezována.
Je však skutečností, že měla vždy 
v  okresních orgánech průraznější 
zastoupení, než Vamberk.
Na  silnicích se zvyšoval počet na-
kupovaných aut značek Škoda, 
Trabant, Wartburg, Moskvič, Lada 
a Volga. Na cizí „fára“ jsme se jezdili 
dívat na Václavák. Škoda 1000 MB 
stála v roce 1968 48.000 Kčs.
Muselo se ale na  ni   po  zaplacení 
zálohy 20.000 Kčs ještě dva roky 
čekat. Škoda 120 L přišla po  roce 

1982 již na  60.000 Kčs, ale nákup 
byl snazší. V  roce 1968 jsem měl 
při započítání 10 let praxe (vojna 
se počítala) plat ve  školství 1.760 
Kčs hrubého. Zvyšováním silniční-
ho provozu začal Vamberk čím dál 
více, jako hlavní křižovatka silnic                                       
1. třídy rychnovského okresu, trpět. 
Na  společném úseku obou hlav-
ních silnic (od mostu až na náměs-
tí) byla situace stále neúnosnější. 
Přes   zařazování silnič. obchvatu 
města do  volebních programů, 
i  snah předsedů MěNV a  celých 
zastupitelstev byla odezva nadří-
zených orgánů stále hluchá. A  sa-
motný Vamberk na takovouto akci 
neměl šanci.
Po silnicích se často přesouvaly ko-
lony vojenské techniky, jak české 
- tak sovětské armády. Tehdy všich-
ni mladí muži museli absolvovat 
dvouletou základní vojenskou služ-
bu, a  potom ještě několik cvičení 
- jako záložáci. Vzpomínám na jed-
no takové záložácké, asi 3 týdenní 
cvičení. Tehdy nás bylo ve stanech, 
u  josefovského letiště, asi 200 zá-
ložáků. Na vlastní výcvik si již moc 
nevzpomínám, ale jiná událost se 
mi vryla do  paměti. Pro potřeby 
armády tam byly provizorně vybu-
dovány latriny - vždy asi tak pro  de-
set účinkujících. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, to patřilo ke  všem 
větším polním cvičením. Tentokrát 
se však ujal výstavby nějaký stra-
tég, který vybral místo na  návrší 
s  nejlepším výhledem na  Jaroměř. 
Každé ráno, při družném konání 
denní potřeby, jsme zírali na   ruch 
probouzejícího se města. Nezapo-
menutelné!
Vojna nebyla jen tvrdý výcvik, ale 
také chlapské kamarádství, na kte-
rá se pak dlouho a hezky vzpomíná.
Dnes to mladým chybí, protože 
na vojnu odcházeli chlapci, a vrace-
li se překonáním různých obtíží již 
vyzrálejší mladí muži.  
Ve Vamberku pokračoval rozvoj po-
volených činností. Svá nejlepší léta 
prožíval úsek zahrádkářství, včelaři, 
a zejména spolek turistů-pod vede-
ním pana učitele Poslušného a dal-
ších výborných vedoucích.
Do  zahraničí (mimo soc. státy) 
se nesmělo, ale tito lidé dokázali 
v  rámci možností a  nezištně, pro 
dospělé i  mládež, zorganizovat 
mnoho krásných a  nezapomenu-
telných akcí.
Pro cestu do  zahraničí musel mít 
každý, kromě cestovního pasu, 
ještě cestovní doložku, devizový 
příslib a  vízum od  cílové země. To 
vše měli naději získat  jen politicky 
spolehliví. Požadavek platil i  pro 
některé soc. státy. Na státních pře-
chodech byli komisní pohraničníci 
a  celníci. Všechny státní hranice 
byly střežené.

Ty se Západem   železnou oponou 
(zátarasy). Každý cizinec v  republi-
ce byl potenciálně podezřelý. Cizí 
výrobky byly považovány za  lepší, 
protože naše nejkvalitnější se vyvá-
žely a doma zůstával zbytek.
Ve vambereckém ŽAZ  se vyráběly 
elektrody a  balily do  obalů znače-
ných „Sdělano v SSSR“.
V  republice již přestala doba, kdy 
byli vyhazováni učitelé ze škol, pro-
tože chodili do kostela. Všude však 
byla budovatelská a politická hesla, 
jako např. „Se SSSR na  věčné časy 
a  nikdy jinak“. Na  mnoha místech 
byly sochy, busty, nebo alespoň ob-
razy  těch tehdy nejvýznamnějších 
- zejména V. I. Lenina. O jeho  všu-
de - přítomnosti kolovalo i mnoho 
vtipů, např. o  obavě při otevírání 
masových konzerv.
Mnoho let již uběhlo od  politic-
ké vraždy oblíbeného politika 
Jana Masaryka v  roce 1948. Již jen 
ve  vzpomínkách byla doba prezi-
dentování Stalinova místodržícího 
Kl. Gottwalda, kdy měli u nás velkou 
moc sovětští poradci, kteří zde prak-
tikovali již vyzkoušené manýry KGB. 
Pro vyvolání strachu docházelo 
v  padesátých letech k  zinscenova-
ným procesům a následným popra-
vám, kdy byla poslána   na  krutou 
smrt i  významná politička Horáko-
vá. Byla oběšena bestiálním způso-
bem, kdy nedošlo ke zlomení vazu, 
ale k dušení na oprátce a  zápas se 
smrtí trval dlouhé minuty. Až tak 
daleko docházela zášť fanatiků! Pak 
došlo i na likvidaci vlastních předá-
ků. Byl popraven tehdejší generální 
tajemník ÚV KSČ Slánský - údajně 
za vlastizradu.
Nikdo se tehdy nedozvěděl, že 
to bylo zejména kvůli tomu, že to 
byl Žid ve  vysoké funkci v  Česko-
slovensku, které jako jediné (ale 
se souhlasem Stalina) podpořilo 
po 1800 letech obnovený židovský 
stát Izrael v Palestině, v jeho smrtel-
ném zápase o přežití.
Tehdy, po  obnovených protiži-
dovských pogromech v  Polsku, 
Československo umožnilo organi-
zování vlakových transportů Židů 
ze střední a východní Evropy smě-
rem ke své nové vlasti. Prodali jsme 
jim zbraně a v programu HAGANA 
zajišťovali výcvik jejich pilotů, kteří 
pak na zakoupených letadlech od-
létali přímo do bojů v přepadeném 
Izraeli. Je to zlé, když stejné území 
patří právoplatně dvěma národům! 
Jelikož však plánovaná socializace 
Izraele nevyšla, tak to musel někdo 
odskákat!
Plnily se věznice a  lidé pod vlivem 
procesů začali střízlivět z počáteční-
ho nekritického obdivu k SSSR a ko-
munismu. Od  roku 1949 do  1953 
bylo popraveno 178 lidí. Lidé tehdy 
opět začali tajně poslouchat silně 

rušené vysílání  ze zahraničí. Teprve 
tehdy jsem pochopil, proč naši le-
gionáři, ani vojáci ze druhé světové 
války nechtěli moc hovořit o pomě-
rech v Rusku a SSSR. Legionáři ne-
věděli, zda větší zabijáci byli „ rudí“, 
třeba pod   velením legendárního 
Čapajeva, který se utopil na  útě-
ku před jejich útokem, nebo“ bílí“, 
pod velením admirála Kolčakova. 
A  mnozí vojáci generála Svobody, 
zase před vstupem do  jednotek 
prošli Stalinovými gulagy. Všichni 
tedy věděli své!
Ve  Vamberku se v  padesátých le-
tech neslavně proslavil tehdejší 
předseda MěNV V. Jánský, který 
pronásledoval soukromé země-
dělce a  živnostníky. Byla to doba, 
ve které - jak vzpomínal můj tchán, 
potkal stařičkého pana tovární-
ka  Bednáře, jež si postěžoval, jaký 
má hlad. Takhle končili lidé, kteří 
toho pro Vamberk tolik udělali. 
Každý fanatismus je špatný, ať je 
náboženský, nebo politický!
Padesátá léta pomalu   upadají 
do  zapomnění. Již jen někteří si 
pamatují značnou úlevu obyvatel 
po  smrti J. V. Stalina, Gottwalda 
a  popravě vykonavatele perzekucí 
v SSSR - Berii. Zapomíná se na okra-
dení drobných střadatelů (velcí 
již nebyli) měnovou reformou 1:5 
a  1:50. Tehdy se „proslavil“ nově 
zvolený prezident Zápotocký, který 
večer v rozhlasovém projevu ubez-
pečoval, že naše měna je pevná 
a ráno byl krach. Nastal velký hněv 
obyvatel. V  Pekle to odneslo rádio 
vržené z okna se slovy majitele, že 
takovou prolhanou bedýnku doma 
nepotřebuje. V Doudlebách rozčile-
ná paní volala, že něco takového je 
na Zápotondu podobné, protože ji 
ještě dluží za ubytování, když jako 
kameník pracoval na  dláždění sil-
nice ke Kostelci. Byla to i doba, kdy 
naše největší přírodní bohatství - 
uranová ruda, po řadu let byla vlaky 
odvážena do SSSR.
Bylo to bohatství srovnatelné s ro-
pou některých arabských zemí. 
Tehdy nám za  ni USA nabízely vy-
budování sítě dálnic. Z  politických 
důvodů však byla věnována Sov. 
Svazu za ochranu proti západnímu 
imperialismu.
Lidé si dodnes ani neuvědomu-
jí, jak blízko jsme již dvakrát byli 
k  vypuknutí světové války. Prvně 
při vypuknutí „Berlínské krize“ v  r. 
1960. Tehdy jsem končil základní 
vojenský výcvik u chemických prů-
zkumníků v Liberci.
Místo odchodu do  civilu byla vy-
hlášena pohotovost a  voj. služba 
prodloužena. Tím byly v kasárnách 
tři ročníky vojska a  v  nejkritič-
tějších chvílích jsme museli spát 
oblečeni, jen s  povolením vyzutí. 
Ještě mnohem horší situace nasta-
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la v  období tzv. „Kubánské krize“ 
1962. Tehdy jsem dostal povo-
lávací rozkaz na  dobu neurčitou 
a nástup do kasáren chemiků v Ja-
roměři. Tam byla narychlo sestave-
na průzkumná družstva z různých 
ročníků prezenční služby a  záloh. 
Během tří dnů jsme byli přezbro-
jeni. Místo vozidel T 805 „kvíčal“ 
jsme dostali polopásové obrněné 
transportéry. Vyfasovali potřeb-
né chemikálie a  přístroje, zásoby 
ostrého střeliva, granátů a  v  nej-
kritičtější dny jsme spali ustrojení 
v  transportérech, připravených 
na nádvoří kasáren k výjezdu. Ná-
lada byla smíšená, s  odhodláním 
plnit úkoly i strachem.
Asi po  třech nejkritičtějších dnech 
byl stupeň pohotovosti snížen, 
a  my jsme si mohli jít lehnout 
na  postele do  kasáren. Sice i  tam 
oblečeni, ale již jsme se mohli zout. 
To byla úleva-tělesná i duševní. Te-
prve později jsme se dozvěděli, že 
Sověti vrátily své lodě, plující s ná-
kladem dalších raket na Kubu. Teh-
dy ještě rozum zvítězil!
Následovala demonstrace síly, kdy 
náš prapor, v rámci jednotek druhé 
Československé armády,  se pře-
souval na  určenou druhou obran-
nou linii, do  lesů někde pod Plzní. 
V  životě jsem nikdy tolik vojska 
neviděl, jako při   tehdejším přesu-
nu. V  jednom místě byly poměrně 
blízko souběžně vedle sebe tři sil-
nice, po  kterých se valily jednotky 
od  různých druhů zbraní. Bylo to 
povznášející i  hrůzné! Po  několi-
ka dnech strávených ukrýváním 
techniky a  nočních přesunů jsme 
se vrátili do  jaroměřských kasáren 
a následně domů.
V  jednotlivých okresech státu pak 
byly vytvořeny na ochranu civilních 
obyvatel zvláštní jednotky ORS 
(Okresní  radiační služby). V  rych-
novském okrese byl štáb této jed-
notky na  okresní vojenské správě 
a několik  jednotek, v síle družstva, 
v  případě potřeby rozmístěno 
na  strategických místech okresu. 
Jedno takové bylo na Vyhlídce nad 
Vamberkem. Byl jsem určen veli-
telem tohoto družstva, na  které 
rád vzpomínám. Chemických prů-
zkumníků bylo málo, proto jsme 
byli často voláni k plnění úkolů. Po-
plach nám byl vyhlašován ze štábu 
telefonicky – většinou v noci, mezi 
jednou a  pátou hodinou ranní. 
Zaujetí stanoviště jsme museli do-
sáhnout, včetně navázání telefonic-
kého a  radiového spojení do  120 
minut od  vyhlášení. Pak jsme te-

prve stavěli meteorolog. stanici 
a  stan. Proto jsme měli uniformy 
a malé polní každý doma. Technic-
ký materiál byl uložen ve  vambe-
reckých kasárnech, vozidlo a  zbra-
ně zatím dovezli z  Rychnova. Byly 
jsme sehrané party, s  mnohaletou 
činností utuženým přátelstvím.
Dokonce jsme se, i  po  rozpuštění 
tohoto útvaru, dobrovolně sešli 
Na Vyhlídce zavzpomínat.
Státní hospodářství bylo řízeno 
dle nereálně plánovaných 5 LP. 
Vzpomínám na  jednoho řečníka 
z  té doby, propagujícího zmíněný 
způsob řízení, který v  zápalu pro-
jevu prohlásil „A pětiletku splníme, 
kdybychom ji měli plnit deset let“! 
Skvělé!
Pozvolna uplynula doba, kdy pre-
zident Novotný krotil požadavky 
slovenských nacionalistů, generál 
Svoboda pracoval jako účetní v JZD 
a Dr. Husák, v době svého věznění 
řekl spoluvězňům, že jednou stejně 
stane v čele státu.
I  v  mezinárodním dění jsme měli 
hodně za sebou. Sice se nikdo nedo-
zvěděl obsah společné dohody USA 
a  SSSR na  konferenci v  Teheranu 
o budoucím uspořádání Evropy, ale 
odpor proti politice svých vlád   se 
v zemích soc. tábora postupně pro-
jevoval. Nejprve v roce 1953 v NDR, 
jež byl potlačen sov. vojáky, tam tr-
vale od války umístěnými.
Následovalo povstání v  polské 
Poznani v  r. 1956, jež bylo rovněž 
tvrdě   potlačeno. Nejkrvavěji však 
bylo potlačeno povstání roku 1956 
v  Budapešti Sov. armádou. Ta te-
prve po  několikadenních bojích, 
za  použití tanků a  dalších těžkých 
zbraní porazila povstání lidu, s  vý-
sledkem několika tisíc padlých po-
vstalců. I následné represe byly zlé.
V  Československu byla druhá po-
lovina šedesátých let ve  znamení 
politického tání. Strana se řídila 
heslem „Žít a nechat žít“. Pozvolna 
se prosazoval „Socialismus s  lid-
skou tváří“, s  uvolněnou cenzurou 
a  řadou demokrat. práv. Preziden-
tem byl zvolen Ludvík Svoboda. 
Demokratizace  v ČSSR byla trnem 
v  oku dogmatickým silám v  SSSR 
a  NDR. Možná si uvědomily, že 
rozklad všech špatných zřízení 
začíná snahou o  jejich zlepšení, 
protože pak lidé požadují stále víc. 
Výsledkem bylo přepadení naší 
republiky  vojsky „spřátelených“ ar-
mád pěti států (SSSR, NDR, Polska, 
Maďarska a  Bulharska). Rumunsko 
účast odmítlo! Pozdější pokus SSSR 
jej potrestat za  tuto neposlušnost 

nebyl uskutečněn pro rozhodný 
postoj Rumunů svoji zemi vojensky 
bránit. Rumunsko bylo sice také 
socialistickou zemí v  rámci bloku 
Varšavské smlouvy, ale s  vlastním 
diktátorem Čaušeskem.
Vzpomínám, jak ve dnech „osvobo-
zení“ stála kolona polské   armády 
na silnici č. 11 u Vamberka, směrem 
k  Rybné.   Nad Vamberkem hučela 
těžká letadla „Antonov“, dopravující 
do Prahy zbraně a další vojska SSSR.
Podrobně připravený přepad však 
stejně spolehlivě nevyšel. ÚV KSČ 
ještě před svým pozatýkáním stačil 
vydat prohlášení o  nezákonném 
a  nepožadovaném   obsazení. Tím 
byla před světem zlikvidována sna-
ha SSSR a  několika přisluhovačů 
z republiky o legitimitu akce. Gene-
rální tajemník KSČ Dubček a  řada 
dalších byla odvlečena do Moskvy. 
Pak prezident Svoboda, se zbytkem 
představitelů našeho státu, odletěl 
do  Moskvy   vyjednávat podmínky 
pro stát a vyzvednout zatčené. Od-
por proti jejich osvobození zlomil 
pohrůžkou, že se  zastřelí a  nikdo 
na světě sovětům neuvěří, že nebyl 
zavražděn.
Protože generál Svoboda byl nosi-
telem vyznamenání „Hrdina SSSR“, 
tak s ním museli jednat jinak.
Došlo tedy ke spojení obou skupin 
a  složitému vyjednávání. Nakonec 
všichni podlehli nátlaku Moskvy, 
kromě Dr. Kriegla, který projevil vel-
kou osobní statečnost a  ponižující 
podmínky nepodepsal. Možnost 
návratu Dr.  Kriegla do  vlasti byla 
umožněna   až po  rozhodnutí pre-
zidenta Svobody i ostatních, že bez 
něho neodjedou.
V  té době jsem dálkově studoval 
na VŠZ v Praze. Krátce po 21. srp-
nu 1968 jsme měli vypsaný termín 
konzultací a předmětových cviče-
ní. Tehdy naše celá parta z východ-
ních Čech jela autem, s  nejistým 
očekáváním. Byl to stísněný pocit 
při projíždění pod zvednutými 
hlavněmi seřazených sov. tanků 
u  parčíku vedle hotelu Olympic, 
na  okraji Prahy. Tenkrát někteří ji-
hočeši z obav ani nepřijeli. Tam to-
tiž vojska, pro blízkost západních 
hranic rozmístěna nebyla a  infor-
mace byly různorodé.
Večer, po  přednáškách, jsme se 
vždy šli projít městem. Viděli jsme 
rozstřílenou omítku budovy Národ-
ního muzea a  někde hořící svíčky, 
na  místech tragických událostí. 
Ještě hlubší zážitek nastal po  se-
beupálení studenta Jana Palacha! 
S jedním spolužákem jsme šli nave-

čer uctít jeho památku. V  ten zim-
ní večer jsme se zařadili do  velice 
dlouhé a klikatící se fronty na Sta-
roměstském náměstí, jež pozvolna 
postupovala k budovám KU. Přes tři 
hodiny trvalo pozvolné postupová-
ní mlčícího zástupu, který dobro-
volně snášel tehdy nepříznivé po-
časí. Z  chování zástupu vyzařoval 
zvláštní duševní dojem, který nelze 
popsat.
Když jsme došli do  auly KU, kde 
na  katafalku s  čestnou stráží pro-
fesorů a  docentů fakult KU byla 
vystavena rakev s tělem J. Palacha, 
poklonili jsme se a  uvolnili místo 
dalším čekajícím. Doufali jsme, že 
se nám režim za tento čin nebude 
mstít.
Pak nastal „dočasný“ pobyt 85 ti-
síc sov. vojáků na  našem území. 
Okupace republiky vyhovovala 
jak Východu, tak Západu. Východ 
měl obavu ze ztráty totalitní moci, 
a  Západ   z  větších sympatií jejich 
dělnictva pro socialismus v  přípa-
dě, když by pokus o „Socialismus 
s lidskou tváří“ vyšel.
Přepad ukázal pravou tvář totality 
a  způsobil vystřízlivění z  naivních 
sympatií francouzského a italského 
dělnictva. Odnesli jsme to však my.
Prezidentem byl zvolen G. Husák, 
který byl zpočátku velice inteligent-
ní a  který uměl dokonale využít 
nastalou politickou změnu ve  svůj 
prospěch. Postupně ale propa-
dal depresím a  alkoholu. Po  celou 
dobu podporoval přednostní bu-
dování Slovenska, kam šlo padesát 
procent státního rozpočtu.
To je tak nástin podmínek a situace 
před „Sametovou revolucí“ 1989. 
Po dvou volebních obdobích jsem 
již do  zastupitelstva nekandido-
val a  od  1987 jen spolupracoval 
jako člen komise ŽP a  jednoho 
občanského výboru. Řešili jsme 
problematiku černých skládek, čis-
totu odpadních vod, brigády, účasti 
na povinných oslavách a pronásle-
dovali dodavatele pitné vody v pří-
padě výpadků.
V  republice a  Evropě se ale začalo 
mnohé měnit. Socialistický blok 
stále více ekonomicky slábnul, 
do  popředí politiky nastupovali 
i  umírněnější předáci a  situace se 
stávala čím dál více neúnosnou.
Tak nastal i čas M. Gorbačova a jeho 
„Perestrojky“ v  SSSR. Došlo k  po-
litickému zvratu v  Polsku, Maďar-
sku a NDR. Pak nastal i 17. listopad 
v naší republice, ale o tom zase až 
někdy příště.

Augustin Šubrt

Pro zamýšlenou výstavu prosíme o zapůjčení fotografi í starých Struh ve Vamberku před výstavbou sídliště v 70. letech 

Zprávu nebo fotografi e zanechte na sekretariátu starosty. Děkujeme.

     Spolek přátel historie Vamberka
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Zatímco Vamberk i Peklo vzdaly čest svým padlým 
v bojích První světové války již před dávnými lety, 
Merklovicím zůstával tento dluh dosud nesplacený. 
Jak spočítal a upozornil již před mnoha lety znalec 
místní historie, pan Alois Mimra blahé paměti, při-
šly Merklovice o 22 svých spoluobčanů. Představa, 
že v téměř každé chalupě byla rodina, která měla 
svého padlého, je pro nás v dobách míru již jen stěží 
představitelná. Myšlenka na důstojné připomenutí 
jejich památky proto zrála mnoho let, dlouho se 
hledala vhodná forma i místo pro památník. 
Loňského roku se iniciativy chopil nově ustave-
ný Merklovický okrašlovací spolek, který se pustil 
do příprav nového pomníku. Na návrhu jeho celko-
vé podoby ve tvaru jednoduchého pilíře na nízkém 
podstavci se podílel pan Karel Pavlišta z Helousky, 
všechny bronzové části ve  své kovolitecké dílně 
zpracoval a odlil pan Jindřich Janeček z Merklovic. 
Na pomníku jsou užity motivy národní symboliky 
dle uměleckého návrhu akademického sochaře 
Zdeňka Kolářského. Hlavním prvkem pomníku 
pak je stylizovaná busta neznámého vojína. Vlastní 
těleso pomníku je zhotoveno z místního zeleného 
pískovce ze  zámělského lomu, který má symboli-
zovat pomyslnou rodnou hroudu padlých, na kte-
rou se již nevrátili. Pomník je umístěn na veřejném 
prostranství v blízkosti merklovické hospody, které 
bylo nově upraveno. Na  slavnostní odhalení, kte-
ré připadá na  sobotu po  Dni válečných veteránů 
připomínajícím konec I. světové války, je veřejnost 
srdečně zvána. Věříme, že tímto počinem bude po-
myslný dluh našim padlým splacen a bude jim dů-
stojně vyjádřena zasloužená úcta.      Mgr. Jan Rejzl

Merklovice odhalí pomník svým padlým spoluobčanům

Merklovický okrašlovací spolek si vás dovoluje pozvat
v sobotu, dne 12. listopadu 2016 v 15 hodin

na SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
pomníku padlým I. světové války

v Merklovicích
Následně jste srdečně zváni na sousedské Svatomartinské posezení 

v Merklovické školce. 

Živá hudba, bohaté občerstvení a ochutnávka svatomartinských vín

MĚSTO VAMBERK – MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 
ve spolupráci s vamberskými dětmi, pedagogy, spolky a přáteli 

MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ
„vánoční štěstí sladký koláček vám věští…“ 

*NEDĚLNÍ PODVEČER, 27. LISTOPADU 2016 *vamberské náměstíčko 
Do kapsy vezměte si zvoneček, společně rozsvítíme vánoční stromeček… 

PROGRAM: 
17.30 „Tichá noc“ – houslové sólo v podání Danky a Anny Novotných 

17.35 Vánoční slovo starosty města Rudolfa Futtera 
17.40 Vánoční rozjímání faráře ThDr. Pawla Nowatkowského

17.45 „Vánoční něha“- taneční vystoupení TS M 
17.50 „Staročeské vánoční koledování“ s dětmi a učiteli MŠ Vodníček

18.00 Vánoční pásmo DFS ČERVÁNEK z Hradce Králové 
18.20 Pro nás zpívá… duet „PATRIK a KATEŘINA“ 

18.25 Příchod Svaté rodiny 
18.30 Rozsvěcení vánočního stromečku 

18.30 Průvod andílků za zvuku zvonů kostela sv. Prokopa 

PŘIJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ K TRADIČNÍ AKCI PROVONĚNÉ VÁNOČNÍM PUNČEM, 
STAROČESKÝMI DOBROTAMI A RADOSTÍ Z DÁREČKŮ Z RUKOU NAŠICH DĚTÍ.

Oznámení
V  období od  31.10.2016 
do 11.11.2016, vždy v pracovních 
dnech v  otevíracích hodinách 
městského úřadu (v kanceláři ve-
doucí správního odboru) a  dne 

07.11.2016 od  8:30 do  17:00 

v  budově bývalé základní 

školy  v  Pekle (za  přítomnos-

ti zaměstnance katastrálního 

úřadu), bude vyložen k  veřejné-
mu nahlédnutí katastrální operát 
obnovený přepracováním na digi-
talizovanou katastrální mapu v ka-
tastrálním území Peklo, na  části, 
která není zahrnuta do komplexní 
pozemkové úpravy, obce Vam-
berk.

V období od 14.11.2016 do 28.11. 
2016, vždy v  pracovních dnech 
v  otevíracích hodinách městské-
ho úřadu (v  kanceláři vedoucí 
správního odboru) a ve dnech 21. 

a  22.11.2016 od  8:30 do  16:30 

v budově bývalé mateřské školy 

v  Merklovicích (za  přítomnos-

ti zaměstnance katastrálního 

úřadu), bude vyložen k  veřejné-
mu nahlédnutí katastrální operát 
obnovený přepracováním na  di-
gitalizovanou katastrální mapu 
v  katastrálním území Merklovi-
ce, na  části, která není zahrnuta 
do komplexní pozemkové úpravy, 
obce Vamberk.
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Přírodovědný 
klokan
12.10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčast-
nili soutěže Přírodovědný klokan, 
která je zaměřena na  matematiku, 
přírodopis, chemii, fyziku a  země-
pis. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků. 
Žáci odpovídali celkem na  24 otá-
zek, které jsou rozděleny do 3 oddí-
lů s bodovým ohodnocením 3, 4 a 5 
bodů. Celkově tedy soutěžící může 
získat maximálně 120 bodů, proto-
že každý soutěžící vstupuje do sou-
těže s  24 body. A  jak dopadli naši 
žáci? Na 1. místě s 63 body se umís-
tila Pavla Potužníková z 9. ročníku, 
2. a 3. místo obsadili 2 soutěžící se 
stejným počtem bodů. Lukáš Jin-
dra z 8. roč. bodově přeskočil ostat-
ní soutěžící a  s  Natálií Mládkovou 
z  9. ročníku získal 61 bodů. Všem 
soutěžícím gratulujeme, děkujeme 
za účast v soutěži. Letošním žáků 8. 
ročníku přejeme, aby zájem o  pří-
rodní soutěže u nich přetrval a zú-
častnili se dalšího ročníku.

Náš partner „Ovoce a zeleniny do škol“ MK Fruit s.r.o. připravil pro žáky 
1. stupně besedu o stravovacích návycích, dále praktické ukázky lisování 
ovocných šťáv. Součástí krátkého programu byla i ochutnávka čerstvého 
ovoce a zeleniny v podobě vyrobených špízů a ovocné šťávy a také baná-
nový koktejl s mlékem a medem, kdy žáci sledovali jeho přípravu. 

„Zeleninou a ovocem, bráníme se nemocem“

Od  1. září 2016 byl na  naší 
škole za fi nanční podpory Krá-
lovéhradeckého kraje zahájen 
přírodopisný projekt s názvem 
„Nechceme pouze slyšet, chce-
me i  vidět“. V  rámci tohoto 
projektu se zájemci z  řad žáků 
zúčastnili výstavy Zahrada vý-
chodních Čech v Častolovicích. 
Prohlédli si expozice ovoce 
uvnitř budovy i  ve  venkov-
ních prostorách, zopakovali 
si bylinky a  léčivé rostliny, 
které vystavovala botanická 
zahrada UK Hradec Králové, 
hlasovali v  soutěži aranžování 
ovoce a  zeleniny. Domů si od-
nesli vedle zajímavých zážitků 
a  poznatků zakoupené knihy 
o  vaření nebo např. rostlinku 
kaktusu. 
Tento projekt bude realizován 
do  poloviny června roku 2017 
a  o  dalších akcích, které se 
v  rámci jeho trvání uskuteční, 
Vás budeme průběžně infor-
movat.                                       JCh.

Na naší škole je již řadu let zvykem, 
že žáci a  žákyně 6. tříd stráví dva 
dny v pěkném prostředí rekreační-
ho zařízení Železničář v  Potštejně. 
Pobyt je součástí projektu pro 6. 
třídy – Proč se starat o své zdraví?
Tento školní rok se kurz uskutečnil 
19.-20. září 2016. Zúčastnily se ho 
obě 6. třídy. Děti se poznávaly v si-
tuacích a prostředí, které je odlišné 
od školního. Navazovaly nová přá-
telství, seznámily se s koníčky a zá-
libami svých kamarádů. Každá třída 
zvlášť si určila pravidla třídy, které 
si děti zapsaly na velký arch papíru, 
a  všichni se na  znamení souhlasu 
podepsali.

Šesťáci se dověděli i nové poznatky 
o  škodlivosti kouření a  alkoholu. 
V  skupinách pak zhotovili projekt, 
ve kterém upozorňují na nebezpe-
čí užívání alkoholu, drog a kouření 
cigaret. Na závěr před třídami pre-
zentovali výsledky své práce. Tyto 
aktivity se střídaly se sportovními.
Počasí bylo příjemné, v  noci jsme 
v  chatkách nemrzli. Velký podíl 
na tom, že pobyt byl fajn, mají i lek-
toři paní Mgr.  Ženatová, pan Šána 
a třídní učitelé Mgr. Černoch a Říčař.
Děkuji KÚ Královéhradeckého kraje 
a  KRPŠ při ZŠ Vamberk za  poskyt-
nutou fi nanční dotaci.

Mgr. Vlastimila Krsková, ŠMP

Soutěž se konala 5. října v plavec-
kém bazénu Rychnov nad Kněž-
nou. Cílem bylo vzbudit zájem 
široké veřejnosti o  pohybovou 
aktivitu, uplavat 100 m libovolným 
způsobem a vlastně udělat hlavně 
něco pro své zdraví. V  kategorii 
A – měst do 20 000 obyvatel bylo 
přihlášeno 11 měst. V  Rychnově 
se zúčastnilo 457 plavců, což je 
pěkný výsledek. Z  naší školy jelo 
20 žáků bojovat o  dobré umístě-
ní a  porovnat si síly s  ostatními. 
Po  sečtení bodů Rychnov obsadil 

4. místo stejně jako v  loňském 
roce. Děkujeme všem žákům, kteří 
se dobrovolně přidali.
Soutěž podpořili: M. Hájek, V. Mel-
kes, J. Falta, T. Málek, V. Kohoutek 
a M. Linert ze 7. ročníku, V. Suchá-
nek, D. Licehammerová, L. Málko-
vá, S. Rauchová a K. Červinková z 8. 
ročníku a V. Kovaříček, J. Dubánek, 
Z. Tobiška, N. Mládková, A. Hláv-
ková, A. Bojčuková, K. Kotyzová, 
P.  Ondernický a  A. Vandasová z  9. 
ročníku.

A. Podolská

Dopravní soutěž 
pro 5. ročníky
Již tradičně náš okres připravuje soutěž pro žáky 5. tříd v Rychnově nad 
Kněžnou. Je to pro žáky taková zkouška, před hlavní postupovou soutěží 
koncem školního roku.
Naši školu reprezentovala dvě družstva. První ve složení: Jakub Jedlin-
ský, Tomáš Rousek, Emma Bartošová a Klára Čižinská obsadilo 3. místo. 
Od prvního je dělilo pouze 20 bodů.
Druhé družstvo ve složení: Vendula Nechutová, Adéla Štveráková, Mar-
tin Kotlář a Lukáš Kotyza obsadilo 5. místo. Každá drobná chyba posunu-
la družstvo dál od stupňů vítězů.
Myslím si, že toto umístění je pěkné, vzhledem k celkovému počtu 19. 
družstev. Všem žákům patří díky za  vzornou reprezentaci naší školy 
a doufám, že doladíme nedostatky a zkusíme zabojovat v letních kolech 
a třeba dosáhnout dobrých výsledků i v krajském či celorepublikovém 
kole.                                                                               A. Podolská – učitelka ZŠ

Letošní 25. ročník plavecké soutěže měst 
podpořili i naši žáci ze 7.-9. ročníku

Adaptační kurz v Potštejně
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM
 “HERNIČKA”.  Každou středu 

od 9:00 do 11:30, na adrese Tyr-

šova 260.

Zveme všechny rodiny do  naší 
prostorné “HERNIČKY”. Hraček 
nespočetně: domeček, bazének 
se kuličkami, klouzačka, kočárky, 
knížky, hrací a  jiné hlučné nástro-
je, auta i jiná hejblata. Doprovodu 
rády uvaříme kávu, čokoládu nebo 
čaj. Pro děti se taky něco najde.

 “DĚTSKÝ BAZÁREK” je samo-

zřejmě součástí herničky. Přijďte 
prodávat i nakupovat. Za 5 Kč mě-
síčně si můžete pronajmout boxík 
a začít vydělávat na první milion. 

 Každé pondělí ve vambereckém 

DDM od  9:00-9:45/10:00-11:00 

“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, 
molitanovými kostičkami, gymbally 
a  jinými pomůckami) společně s ří-
kadly a  písničkami. Dále básničky, 
cvičení s  plyšáky, využití jednodu-
chých hudebních nástrojů, překáž-
ková – opičí dráha. Oblíbené je pou-
štění bublin, prolézání aj. Vstupné 
15/20 Kč. 

 “MASÁŽE MIMINEK”. Začíná-
me. Vedení proškoleno, tak s chutí 
do  toho. Doražte s  děťátky od  3 
měsíců. Jemná dětská masáž, ole-
jíčky a  relaxační hudba. Kdo by 
nechtěl být miminem. Konkrétní 
den a hodinu upřesníme na webu, 

Facebooku i nástěnkách. Ale před-
běžně si pište čtvrtky dopoledne.

 “HRÁTKY VE  VODĚ”, plavání 
pro děti je tu zpět. Každých 14 
dní v pátek dopoledne. Začínáme 
4.11. Pro děti od  1 roku, vstupné 
50 Kč. Maminky, nezapomeňte si 
rezervovat místo. 

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
Bylo toho spousta, takže  v  rych-
losti.

 Tvoření dětí

Účast je hojnější a  hojnější. Aby 
ne. Ježečci z lístků a papírové dýně 
přinesli radost nejen dětem, ale 
i rodičům. 

 Tvoření 

Tedy tvoření maminek a  větších 
dětí je tak oblíbené, že Vás neod-
radí ani nedostatek židlí. Na  zemi 
je místa dost a  “dobrých lidí se 
všude hodně vejde”. Svícny z dýně 
budeme zřejmě muset na přesrok 
zopakovat.

 Přednáška “Dětská nožička 

a její vývoj”

Mamky, udělali jste nám radost. 
Přišlo Vás vážně spousta. Je víc 
než jasné, že potřeba vzdělávání 
v  této oblasti je pro Vás důležitá. 
Obě přednášející – Tereza Novot-
ná i dr. Zachariášová byly názorné, 
praktické, konkrétní. Po  teorii při-
šla na  řadu praxe. Jaké boty ano, 
jaké ne. Jak jsou na tom nožky na-
šich dětí i naše. Paní doktorka nás 
omrkla, paní Novotná nás přemě-
řila a teď jde jen o to, abychom si 
rady vzali k srdci. 

 Piloxing

Sportem ku zdraví. Makáme a po-
tíme se každé druhé úterý dopole-
dne. Děti mezi námi pobíhaly, čas-
to se proměnily v néčekané závaží. 
A  tentokrát proběhlo i  obrovské 
překvapení na závěr. Mamča Stáňa 
Peřinová pro nás upekla vynikající 
zdravý dort. Nevím, co bylo větší 

překvapení. Zda to, že ráno při-
vstala a pro všechny napekla nebo 
to, že zdravý dort z jáhlové mouky 
může být tak dobrý. 

 Sobotní hernička

Bohužel jsme musely zrušit výlet 
do  Pradědova muzea. I  přesto, že 
expozice je i  pod střechou, oba-
va ze sychravého počasí zvítězila. 
Ale dle vašich reakcí, se pokusíme 
zopakovat výlet za  teplejších dní. 
Abychom se alespoň částečně re-
vanžovaly, připravily jsme pro vás 
“Sobotní herničku”.

 Solná jeskyně

Tuto aktivitu zřejmě přesuneme 
do “pravidelného programu”. Pod-
zim postoupil, za chvíli je tu zima. 
Solná jeskyně nám vyšla vstříc, tak-
že pracujeme na našem imunitním 
systému každý týden. Střídáme 
dopoledne a  odpolednem. Ale 
vždy v úterý. Přidejte se. 

DOPROVODNÉ AKCE
LISTOPAD 2016

 LAMPIONOVÝ PRŮVOD  - stře-

da 2.11., sraz u Herničky na Tyršo-

vé 260 v 16:30. Tradiční dráčkovská 
aktivita, které nezklame. Lampiony 
a špekáčky na cestu na Merklovické 
hřiště se sebou. Občerstvení zajiště-
no, překvapení taktéž. 

 PILOXING – každých 14 dní 

v úterý 8.11. a 22.11.; 9:00-10:00 
v nové Herničce DRÁČKU (Tyršova 
260). Vstupné pro maminky 50 Kč.

 TVOŘENÍ PRO DĚTI – každých 

14 dní středa 9.11. a  23.11; 

10:00-10:30 v  Nové Herničce 
DRÁČKU (Tyršova 260). Vstupné 
10 Kč. Aktuální téma bude vyvěše-
no na níže uvedených kontaktních 
místech.

 VÝLET DO  KRÁLOVÉHRADEC-

KÉHO TONGA – neděle 13.11. 
Již tradiční výlet námi vyprave-
ným autobusem i  vlastní dopra-
vou do  zábavního centra. Cena 
dopravy: 100 Kč/dospělý a 50 Kč/

dítě. Vstup do centra: 80 Kč/osoba 
(cena na  osobu je stejná pro dítě 
i  dospělého). Dítě do  2 let vstup 
zdarma.

 TVOŘENÍ “– pondělí 14. a  28. 

11., témata “Adventní kalendář 
pro děti” a “Vánoční věnec trochu 
jinak” ; 16:30-18:00 v nové Hernič-
ce DRÁČKU (Tyršova 260). Vstupné 
30,- Kč.

 SOLNÁ JESKYNĚ – úterý do-

poledne 1., 15. a 29.11.; od 9:00 

i 10:00, úterý odpoledne 8. a 22. 

11. od 16:30 v Solné jeskyni na ná-
městí, výhodná cena pro dráčkov-
ské rodiny; 40 Kč za návštěvu.

 PŘEDNÁŠKA “LOGOPEDIC-

KÁ PREVENCE” – čtvrtek 24.11. 

od  17:30; Co všechno můžeme 
udělat pro správný vývoj řeči své-
ho dítěte. Užitečná přednáčka 
Bc. Vendulky Havlové, kterou není 
radno vynechat. Vstupné 30 Kč.

 SBÍRKA PRO PSÍ HOSPIC “DO-

MOV NA  KONCI CESTY”. Celo-
měsíční sbírka pro lupenické psí 
stařečky. Jídlo, deky, matrace, hy-
giena, peníze. Zkrátka všechno, 
co pesani potřebují, noste, prosím, 
každou středu do Dráčku. Jiné ter-
míny lze domluvit. Děkujeme, Vaše 
pomoc je potřebná.

Všechny informace budou vyvě-

šeny a  potvrzeny na  stránkách 

www.mcdracek.webnode.cz, či 

na Facebooku (MC Dráček Vam-

berk). Dále se prezentujeme 

na  nástěnkách u  školy, ve  škol-

kách a  naproti drogerii Teta. 

Zodpovězení dotazu je možné 

na  tel.čísle 605  451  810, nebo 

na  emailu   mcdracekvamberk@

gmail.com.

Těšíme se na Vás na  pravidelných 
i doprovodných akcích. 

Maminky MC Dráček.
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Ze života mateřské školy
Měsíc říjen už je tady, 
míchá barvy dohromady.
Přebarvuje stromům listy, 
zelenou nechá jen místy.
Červená a žlutá s hnědou 
v té podzimní módě vedou.
 
V měsíci říjnu se prostřednictvím her 
v  přírodě a  zajímavých výtvarných, 
hudebních a  pohybových činností 
děti seznamovaly s  charakteristic-
kými znaky podzimu, a  to jak smys-
lovým vnímáním, tak i  prožitkovým 
učením. Integrované bloky ve  třídě 
Kuřátek, Žabiček i  Ptáčat děti se-
známily s  ročním obdobím podzim 
a  jeho hlavními znaky. Jednotlivá 
témata byla zaměřena na poznávání 
podzimních plodů, barev a vůní, po-
znávání volně žijících zvířat a  jejich 
život, osvojování poznatků o podzim-
ním lese, poznávání stromů a  jejich 
plodů, dary lesa, podzimní počasí, 
změny v  přírodě a  na  tradiční pod-
zimní zábavu - pouštění draků. Děti 
si dráčky různými výtvarnými tech-
nikami také vyrobily. Využívaly svoji 
fantazii a představivost, rozpoznávaly 
a  pojmenovávaly geometrické tvary 
a dráčky také počítaly.
Během činností v  MŠ a  vycházek 
do  přírody děti pozorovaly měnící se 
přírodu a  uvědomovaly si její zákoni-
tosti. Učily se chápat, že každý člověk 
je její součástí, musí v ní žít a patřičně ji 
chránit. Děti se učily hmatem, čichem, 
chutí i  zrakem poznávat podzimní 

plody vypěstované na zahrádce nebo 
na poli, hmatem a zrakem poznávaly 
i  plody lesní a  přírodniny. Záměrem 
bylo poznávat podzimní přírodu 
a  praktickým prožitkem seznámit 
děti s  hlavními znaky podzimu. Po-
zorováním, experimentováním, po-
pisem obrázků, tříděním a  různými 
výtvarnými a  pracovními činnostmi 
vedeme děti k  poznávání a  ochraně 
přírody. Tématickou nabídkou didak-
tických pomůcek, podnětů, her a čin-
ností je motivujeme k  samostatnosti, 
tvořivosti a  rozvoji fantazie. Zvláště 
v dramatických hrách mohou hodno-
tit sebe i  ostatní děti, mají možnost 
vyjádřit svůj názor, zbavují se ostychu 
a  lépe mohou poznat pocit úspěš-

nosti. V  průběhu tohoto podzimního 
období měly děti za  úkol podnikat 
vycházky do  okolí a  sbírat přírodni-
ny, které se na  podzim objevují. Děti 
mohly do  školky nosit kaštany, žalu-
dy, barevné listy, ořechové skořápky, 
lískové oříšky, šišky, jeřabiny a  šípky. 
V průběhu praktických činností jsme si 
z nasbíraných materiálů vytvořili pod-
zimní paletky, skřítky Dýňáčky nebo 
dráčky. Přírodniny jsme si nejprve po-
jmenovali a  určili, z  jakého stromu či 
keře pochází. Všímali jsme si barevnos-
ti listů i dalších donesených přírodnin, 
abychom potom dokázali pracovat 
s  jednotlivými plody a  vnímat bar-
vy podzimu. Velmi hezkou zábavou 
v  podzimním čase bylo naše společné 

sbírání a lisování listů stromů. Již učitel 
národů J.A. Komenský říkal, že nejlépe 
je učit děti hrou. My se o  to snažíme 
také. Lidé toto podzimní období ne-
mají zrovna v lásce. Začaly již sychravé 
dny, opadává listí a čím dál tím dřív za-
padá slunce. Ale i na podzim můžete 
zažít mnoho pěkných chvil. Procházky 
a  výlety s  vašimi dětmi vám zpestří 
krásné zbarvení stromů. Více si vychut-
náte horký čaj nebo kávu . A  hlavně 
můžete své děti naučit pouštět draka. 
Také v naší školce proběhlo několik za-
jímavých akcí. Jako každý rok na pod-
zim mohly děti obdivovat barevný ti-
chý podvodní svět na Výstavě rybiček. 
Do školky za námi přijela milá paní vy-
pravěčka se svým Příběhem Pastelek 

a také jsme navštívili divadlo, kde děti  
shlédly pohádku Zvířátka a Loupežní-
ci.  Milé už téměř zimní překvapení si 
pro naše děti uchystaly paní vychova-
telky z  Domu Dětí ve  své keramické 
dílně. To podzimní dopoledne se velmi 
pilně pracovalo. Všechny dětičky mají 
naši velkou pochvalu.

Každý den je překvapení, 
jak se barva listů mění.
Jednoho dne zjistíš rázem, 
že ty listy spadly na zem.

Přejeme všem našim čtenářům krás-
né podzimní dny

Kolektiv MŠ Sluníčko
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„Pročpak draci papíroví létají jen na podzim?
Já se svého dráčka zeptal a teď už to dobře vím.
Pro draky je podzim dobrý, silný vítr přijde vhod.
To se potom na obloze prohánějí o závod.“

Čas neúprosně ukrajuje kousek po  kousku, den 
po dni, měsíc po měsíci a rok se nám pomalu chýlí 
ke svému konci. Ale než doběhne do cílové pás-
ky, čekají nás ještě dva měsíce plné radosti a zá-
žitků v  naší mateřské škole Vodníček. Ještě však 
na chvilku „přibrzdíme“ a ohlédneme se za proži-
tým měsícem říjnem. Jako již tradičně jsme v tom-
to měsíci odstartovali pobyt ve školkovém bazénu 
a  nadstandardní aktivity: Koťátko, Veselé pískání 
a  Výtvarníček. A  proč jsme si vybrali do  úvodu 
básničku o drakovi? Protože i my – Rybičky, Žabič-
ky a Šnečci jsme si s draky zadováděli. Šnečkové 
s názvem „Co viděl papírový drak“. Děti si povídaly 
nejen o krásách podzimu, ale poprvé otevřely po-
myslnou knihu našeho školkového ekologického 
projektu „Životní prostředí kolem nás aneb třídím, 
třídíš, třídíme, naši zem si čistíme“, kde nahlédly 
pod pokličku různých druhů materiálů a základní-
ho třídění odpadu. Než však ke Šnečkům přilétl je-
jich papírový drak, seznamovaly se děti s lidským 
tělem v  tématu „Hlava, ramena, kolena, palce 
aneb cesta po  našem těle“. Děti poznávaly  části 
lidského těla, některé vnitřními orgány a  jejich 
funkcí. Nemohly opomenout ani na svoje smysly. 
Však také hra „Na doktora“ patří u Šnečků k  těm 
nejoblíbenějším. A  jakou roli hrál dráček ve třídě 

Žabiček? U Žabiček si vyletěl pyšný drak za duhou 
až do oblak. A proč právě za duhou? Protože duha 
bude provázet Žabičky celý školní rok. Nejdříve si 
děti vypravovaly o tom, kde se duha vzala – poví-
daly si o počasí. A jaké je podzimní počasí? Velmi 
často deštivé a větrné. Nemohla tedy chybět ani 
„Dešťová módní přehlídka“. Žabičky oblékly gu-
máky, pláštěnky, deštníky a věřte, že si tento den 
opravdu užily. Větrné počasí dětem napovědělo, 

že je čas pouštění dráčků, ale ne ledajakých. Žabič-
ky se také zapojily do našeho ekologického pro-
jektu a vyrobily dráčka pouze z  igelitů. Jestli jste 
navštívili naši školku, tak jste si mohli všimnout, 
jak nám krásně poletuje u hlavních dveří. A jakou 
barvičku Žabičkám duha přinesla pro měsíc říjen? 
Červenou, celá třída se proměnila do  červeného 
království – hračky, oblečení …celý den převlá-
dala pouze červená barva. Už se těšíme, na další 
barvičku od duhy…a jakou? To se budeme muset 
nechat překvapit. V  neposlední řadě nesmíme 
opomenout ani třídu Rybiček. Jejich téma neby-
lo jen dráčkové – „Ovoce a zeleniny plný kufříček 
nasbírala třída Rybiček“. Jak sám název napovídá, 
u Rybiček se poznávaly různé druhy ovoce a ze-
leniny. Vařilo se, ochutnávalo se, krájelo se, po-
zorovalo a  zkoumalo. A  kde mají děti z  Rybiček 
dráčka? Ukrytého v dalším tématu „Podzim všech 
barviček zaplnil nám kufříček“. Nejdříve si však Ry-
bičky povídaly o podzimním počasí – mlze, dešti, 
větru. Všechny tyto rozmary podzimního počasí si 
děti vyzkoušely v podobě pohybových her, tvoře-
ní, smyslových her a dalších zajímavých činností. 
S větrem přišli na  řadu i dráčci a  jejich kamarádi 
kruh, čtverec, trojúhelník a  obdelník. S  geomet-
rickými tvary zažily děti spoustu legrace a zábavy. 
A co dalšího prožily děti z mateřské školy Vodní-
ček v  měsíci říjnu? Navštívily divadelní předsta-
vení v MKS a pod vedením Štěpánky a Verunky 
z DDM vyráběly malé překvapení z keramiky. 
Krásný podzim                      Kolektiv MŠ Vodníček
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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 listopad 2016
Beletrie

 ANDRÁSOVÁ, Regina: 

     Řvoucí čtyřicítky

Všední i  sváteční příhody, partnerské 
vztahy tří současných čtyřicátnic. 

 BOČEK, Evžen: 

    Aristokratka na koni

Třetí v  pořadí je vyprávění Marie 
Kostkové z  Kostky, v  rodové his-
torii také třetí. Předcházely knihy 
Poslední aristokratka a Aristokratka 
ve varu.

 COLE, Martina: Bestie

Hlavní hrdinka je příkladem lidí, kte-
ří chtějí všechno a nestačí jim to, co 
mají, chce stále víc, obvykle něco, co 
mají druzí ...

 ENGER, Cecilie: Matčiny dary

Příběh jedné rodiny a  vánočních 
dárků, které dostala a  darovala 
v průběhu čtyř desetiletí. 

Naučná literatura
 KŘÍŽOVÁ, Markéta: 

     Dějiny Střední Ameriky

Autorka se zabývá indiánskými kul-
turami Nového světa, především 
vztahy původních obyvatel a  Evro-
panů. 

 SVĚRÁK, Zdeněk a kolegové: 

     Půlstoletí s Cimrmanem

Unikátní knížka, která přibližuje 

obrazem i  textem neznámou tvář 
slavného českého divadelního sou-
boru.

 ŠIMÁNEK, Leoš: 

     Cestování je můj život

Zážitky z  mládí, cesta Tichomořím, 
plavba na  nafukovacích člunech 
až do  Severního ledového oceánu 
společně s  ještě nezveřejněnými 
fotografi emi.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
Spisovatelka Iva Pekárková
Jedna ze současných autorek, od roku 2005 žije v Londýně a při své 
návštěvě České republiky zavítá i do knihovny ve Vamberku. V emigra-
ci (v New Yorku) vystřídala mnoho zaměstnání (barmanka, taxikářka, 
sociální pracovnice), které zúročila ve svých románech. Některé knihy 
jí vyšly v  překladu ve  Spojených státech, Velké Británii, v  Německu 
a Španělsku. Posledními romány jsou Levhartice a Pečená zebra. Obě 
knihy, kromě jiných, jsou ve fondu knihovny. 
Iva Pekárková je úspěšná spisovatelka a setkání s ní bude velkým zá-
žitkem. Nenechte si ho ujít.

LISTOPAD
* Den pro dětskou knihu

Již podesáté světlo světa v předvá-
nočním čase spatří celostátní akce 
„Den pro dětskou knihu“ na pomoc 
dětskému čtenářství.  Ve spolupráci 
s knihkupectvím NADĚJE paní Olin-
ky Pírové vám proto i my nabízíme 
nejen výstavu, ale i prodej půvabné 
a zajímavé literatury pro děti a mlá-
dež. Rády vám poradíme a pomůže-
me s  výběrem. Knížka je jistě i  mi-
lým vánočním dárkem, co myslíte…
* Cyklus SETKÁVÁNÍ nabízí každé 
úterý v  měsíci listopadu a  prosinci 
TERAPII KRESBOU, v páteční podve-
čer 4. listopadu pak setkání na téma 
ANDĚLÉ V MÉM ŽIVOTĚ.
* Podvečerní program pro teen-

agery „FOR YOU II“

* MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ

Milá adventní akce spojená s  roz-
svěcením vánočního stromečku je 
připravena na podvečer  1. advent-
ní neděle, 27. listopadu. V  letošním 
roce pomáháme touto akcí navíc 
také nejpotřebnějším -  nadaci PO-
MOZTE DĚTEM.
* DROBNÉ VÁNOČNÍ originální 

DÁRKY z rukou výtvarníků, řemeslní-
ků a klientů chráněných dílen potěší 
srdce nejednoho z obdarovaných. 
* KNIHY S  REGIONÁLNÍ TÉMATI-

KOU udělají radost všem, kteří mi-
lují náš kraj…

* VÝSTAVA „Krajinky“ Lenky Vac-

kové je připravena od 3. do 30. lis-
topadu 2016
* AUTORSKÉ ČTENÍ A VYPRÁVĚNÍ 

české spisovatelky Ivy PEKÁRKO-

VÉ na  vás čeká 10. listopadu 2016 
v 17,30 hod. 
* PANÍ KATEŘINA GERŽOVÁ nás 

seznámí s bylinkami a jejich zpra-
cováním v přednášce  24. listopadu 
2016 v 17,30 hod. „O bylinkách“

PROSINEC
* VÝSTAVA OBRAZŮ Josefa Kejva-

la „Biblické výjevy“
* VÝSTAVA STAROČESKÉHO BET-

LÉMU z dědictví rodiny Paukových
* ADVENTNÍ VEČER s  herečkou 

Klicperova divadla, paní Lenkou 

Loubalovou, dne 8. 12. v  17:30 

v  sálku knihovny pod názvem 

„Adventní rozjímání“ (Advent 
v minulých stoletích, historie betlé-
mů, Vánoce v  divadle i  divadelním 
Vánočníčku)
* Vánoce pro zvířátka pro malé 
čtenáře
* V  cyklu SETKÁVÁNÍ besední 

podvečery MILUJI SVŮJ ŽIVOT 

a POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH

* ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY s Českým 

rozhlasem a  s  regionálním DENÍ-

KEM -   začátkem prosince (termín   
bude upřesněn).

Laskavý měsíc listopad, milí přáte-
lé. A zastavte se u nás vybrat nejen 
z nové nabídky knižních novinek.

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

Čvrtek: 9:00 – 11:00 

KNIHOVNA MERKLOVICE:
Středa: 18:00 – 19:00
KNIHOVNA 
PEKLO NAD ZDOBNICÍ:
Úterý: 17:00 – 19:00

„To by bylo krásný, kdyby se nadělova-
lo pod stromečkem každý den,“ uvažu-
je dítě. Jdeme letní loukou a  každou 
chvíli popoběhne, zasměje se, utrhne 
kytičku, běží ta motýlem - Je podivné 
uprostřed žhavého léta myslet na Vá-
noce…  Ale není divné, že děti myslí 
na dárky. Většina dětí si asi říká, že žije 
stále v Zemi dárků a nepřestává dárky 
očekávat. Hodně dětí dokonce pova-
žuje za křivdu, když dárky nedostáva-
jí… Druhé dítě, starší, se na  něj dívá 
s převahou staršího sourozence.
„Ty si myslíš, že jsi třeba… dneska nic 
nedostal?“
Dítě zakývá.
„A dostal?????“
„No a  co tyhle kytky?“ ptá se starší 
dítě. Ukazuje na oceán květin, kterým 
putujeme…
„Kytky?“
„A co… tyhle mraky?“
Pozvedneme pohled vzhůru… po jas-
né, křišťálově čisté obloze právě pro-
plouvají úžasná oblaka… jako by-
chom se dívali na nejkrásnější galerii 
ze všech galerií světa.
„A co…“
Malé dítě se zapojuje do hry: „A co ti 
motýli a ta řeka, kde se budeme kou-
pat….a tatínek...a tamhle lípa… a ta 
dobrá limonáda … a to, že…“
Zaváhá.
„A  to, že můžeš běhat…. a  nemusíš 
jezdit na  vozíčku jako chromý Láďa,“ 
dodává druhé dítě.

„A  že…“ uvažuje malé dítě překotně 
a  v  překotnosti si ne a  ne vzpome-
nout.
„A to, že to vidíš a že můžeš mluvit… 
a že neprší…“
Děti se baví.
Poskakují po louce. A vymýšlejí jednu 
věc za  druhou, jeden dárek za  dru-
hým.  A  opravdu – Uvědomuji si při 
jejich hře: vlastně kráčíme nesmírnou 
zemí  darů… tolikrát neuvědomova-
ných darů… úžasných darů… stále 
jako bychom kráčeli Štědrým veče-
rem… dostávali DARY…
Jdeme se koupat k letní řece.
A přece jdeme vánoční krajinou…
Krajinou, ve  které je narozená nadě-
je… Radost… Tolik darů…
Připojuji se k této hře. Vymýšlím to i to 
– Přidávám k darům, jaké děti na letní 
louce pozorují, vymýšlejí a pojmeno-
vávají… přidávám k nim další dary… 
jaké dostal, jaké dostává, jaké dosta-
ne... 
Každou chvíli je možné vyjmenovávat 
něco z  té řeky darů, která kolem nás 
… i v nás… nepřestává protékat.
Je krásný letní den. 
Jsou Vánoce. 
Je Štědrý den.
Stále je Štědrý den – nekonečně štěd-
rý den – Stále je Štědrý den pro toho, 
kdo si dokáže pojmenovávat dary. 
Dary této chvíle…

(Nejen) předvánoční příběh:
DÁT MOC

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

MKS nabízí - listopad 2016

 3. listopadu v 8:30 a v 10:00 h.

A DO TŘETICE VŠEHO…
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
O  třech pradlenách, Otesánek, 
Obušku, hýbej se! Tři pohádky, jak 
je vypráví starý orchestrion. Po výle-
tech mezi indiány či do cirkusového 
zvěřince se Divadlo Drak obrací zpět 
k lidové klasice. Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 4. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY - vstupné 40 Kč.

 5. listopadu v 19:00 hodin

SLZA 
KATARZE TOUR PODZIM 2016
Vstupné 290 Kč. VYPRODÁNO! 

 11. listopadu v 14:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY - prodloužená.
Vstupné 40 Kč.

 13. listopadu v 19:30 hodin

Kostel sv. Prokopa
DUCHOVNÍ KONCERT
Jan Václav Hugo Voříšek
Slavnostní mše B dur, op. 24
Sólisté: E. Hájková, B. Pučalíko-
vá, J. Serbousek, D. Behina
Vysokoškolský umělecký sou-
bor Pardubice
Smíšený sbor Konz. Pardubice
Symfonický orchestr Konzerva-
toře Pardubice
Dirigent – Tomáš Židek

 16. listopadu v 19:00 hodin

LIMONÁDOVÝ JOE
DS TYL RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Slavná parodie na  rodokapsové 
příběhy z divokého západu.
Vstupné 100 Kč.

 18. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 25. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 26. listopadu 9:00 – 14:00 hodin

VÁNOČNÍ JARMARK   
Vstup zdarma!  

Připravujeme:
 2. prosince v 19:00 hodin

VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společen-
ské výchovy.
Vstupné 100 Kč.

 4. prosince v 15:00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
se ŠÁŠOU VIKTOREM
Vstupné 20 Kč.

 10. prosince v 19:00 hodin

LUCIE BÍLÁ
BÍLÉ VÁNOCE
VYPRODÁNO! 
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Společenská kronika

V listopadu 2016 oslaví:

91 let Marie Svobodová
90 let Soňa Dostálová
90 let Olga Kacrová 

80 let Marie Kadlecová
75 let Ludmila Poborská
75 let  Jan Pilař

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 21. listopadu vzpomínáme 10. smutného výročí,          
co nás opustil pan FRANTIŠEK PETRAŠ z Vamberka.

Stále vzpomíná rodina

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

MKS nabízí - listopad 2016

Manželé oslavili ve Vamberku 
diamantovou svatbu
Koncem října se v  obřadní síni vamberecké radnice konala svatba, ja-
kých nebývá mnoho. Pro připomínku šedesátileté společné cesty živo-
tem se rozhodli manželé Průšovi z Hradce Králové, kteří si dne 30. září 
1956 právě na zdejší radnici řekli své ANO. Pan Rudolf pochází z Bob-
rovčeku na Slovensku, jeho paní Vlasta, rozená Cvejnová, je z Rychnova 
nad Kněžnou. První léta svého manželství bydleli na adrese Janáčkova 
52. Paní Vlasta pracovala jako úřednice a pan Rudolf byl státním zaměst-
nancem, dlouhá léta příslušník letectva ČSLA. Rodina se proto musela 
často stěhovat a postupně bydleli v Plzni, Pardubicích a Hradci Králové. 
Společně vychovali 2 děti, syna Pavla a dceru Danu. Dnes jim radost dělá 
5 vnoučat a už i 2 pravnoučátka Mariánka a Pepíček. Za město Vamberk, 
na které nezapomněli a rádi se do něj s celou svou rodinou přijeli podí-
vat a zavzpomínat, jim přejeme mnoho životní energie a pevné zdraví 
do dalších společných let.                                                       Lenka Prokešová

Stalo se aneb bejvávalo

Před 130 lety
V listopadu 1886 uspořádali sokolové první vystoupení pro veřejnost. 
Na  hrazdě, koni a  bradlech vystoupilo 20 vambereckých a  12 rych-
novských cvičenců.

Před 95 lety
V listopadu 1921 byla zahájena plošná elektrifi kace města. Práce tr-
valy necelý rok.

Před 85 lety
Obecním starostou v Pekle nad Zdobnicí byl 7. listopadu 1931 zvolen 
Bohumil Steklík za republikánskou stranu.

Před 75 lety
Spojovací ulička nad náměstím získala 20. listopadu 1941 pojmeno-
vání Hlavsova.

Před 45 lety
Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 se uskutečnily volby do národních 
výborů. Pro kandidáty Národní fronty „hlasovalo“ přes 99 % voličů. Ze 
35 poslanců bylo 21 členy KSČ, 1 ČSL a 13 bez politické příslušnosti.

Před 10 lety
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva byl 8. listopadu 2006 
potřetí za sebou zvolen starostou města Ing. Jiří Mazúch ze Sdružení 
nezávislých kandidátů Evropských demokratů.

Výročí osobností
 01.11.1836 se narodil Alois Urban, barvíř a obecní starosta. Živ-

nost provozoval v domě čp.84 na náměstí, který postavil (dnes zde sídlí 
knihovna). V letech 1874-1876 byl obecním starostou. Zastával čestnou 
funkci obecního důchodního. Byl tchánem továrníka a mecenáše Ladi-
slava Bednáře. 180. výročí narození († 30.08.1905)

 05.11.1946 zemřel Ing.  Jaroslav Boháč, úředník. V  období 1945-
1946 zastával funkci městského tajemníka. Byl starostou hasičů, zakla-
datelem Junáka a turistou. 70. výročí úmrtí (* asi 1901)

 18.11.1896 se ve Vamberku narodil Bohuslav Hlaváček, úředník 

a  legionář. Pracoval jako obchodní příručí. Roku 1915 byl odveden 
na ruskou frontu, kde byl později zajat. V roce 1917 vstoupil do českoslo-
venských legií a bojoval na francouzské frontě. Po válce pracoval jako fi -
nanční úředník na Podkarpatské Rusi. 120. výročí narození († 16.10.1935 
Mukačevo)

Orlicko-kladský varhanní 
festival opět ve Vamberku
Letos jsme oslavili 20. výročí založení Orlicko-kladského varhanního fes-
tivalu - akce, která se stala významným obohacením kulturního života 
celých východních Čech i polského příhraničí a která si získala během 
let mezinárodní věhlas. Původní myšlenka koncepce regionálního festi-
valu se ihned nečekaně rozrostla přes hranice. Hned další rok spontánní 
zájem východočeských měst a obcí způsobil raketový nárůst počtu kon-
certů přibližně na dvě desítky ročně. K významným barokním nástrojům 
patří i varhany v kostele sv. Prokopa ve Vamberku. I to byl jeden z důvo-
dů, proč se Vamberk zapojil hned do prvního ročníku festivalu. Na letoš-
ním jubilejním dvacátém ročníku zahrál na varhany Radek Hanuš, ředitel 
Základní umělecké školy ve Vrchlabí, za doprovodu absolventky Pražské 
konzervatoře ve hře na fagot a fl étnu Jany Vávrové. Hojná účast na kon-
certě přispěla ke slavnostní atmosféře.

Zdeňka Freivaldová   
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ORIGINÁL MÓDA 

ODĚVY - LAURA
ŠPANĚLSKO - ITÁLIE
Vamberk - náměstí u kostela

nabízíme nové outletové 
značkové oděvy a kabelky

-20% SLEVA z nákupu
Otevřeno:

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

Koupím chalupu k rekonstrukci 
v okolí Vamberka. 

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. 

Pozvánka na adventní výstavu

ZIMNÍ ROMANCE 
v Krajkářské škole Vamberk

od 28.11. do 9.12. 2016
Pondělí, úterý a středa 

9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:30 hodin,
čtvrtek a pátek

9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Krajkové vánoční naladění, tradiční perníčky 
Bohdany Archlebové a modely 
Martiny Loufkové ZUJI MODE.
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Společnost pewag 
a pewag Snow Chains 
hledá kolegyně a kolegy 

do Vamberka na pozice:

Obsluha linek/
masterlink/kalírna
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

Technik kontroly kvality
jednosměnný provoz, mzda od 20 000 Kč

Technolog/konstruktér
jednosměnný provoz, mzda od 27 000 Kč

Bližší informace o výše 

uvedených pozicích 

najdete na www.pewag.cz 

sekce Práce a kariéra, 

nebo Vám je podá personální 

oddělení společnosti 

tel. 494 549 132/985.

Nabízíme:

 Zajímavou práci a nadstandardní 
     ohodnocení ve stabilní společnosti

 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené, příspěvek 

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

Oddíl všestrannosti zahájil čin-
nost 12.9. hrou v  přírodě. Malí 
sokolíci sbírali po vytyčené trase 
části obrázku, velcí části textu 
v  morseovce. Hru jsme pojali 
jako přípravu na  Zálesácký zá-
vod zdatnosti. Sportovní odpo-
ledne jsme zakončili opékáním 
špekáčků.
V  sobotu 24.9. jsme podnikli 
zájezd do  Deštného v  Orlických 
horách a  vystoupali na  nejvyšší 
vrchol Orlických hor – Velkou 
Deštnou. Počasí se vydařilo a tak 
se 29 dětí a  dospělých vrátilo 
domů možná trochu unaveno, 
ale na duši spokojeno. 
S  trochou obav o  počasí jsme 
8.10. nastupovali do  autobusu 

a  vydali se směrem Říčky v  Or-
lických horách. Ve zdejším lano-
vém parku zdolávalo 29 lezců 
jednodušší i  náročnější lanové 
překážky. Pět z nich s přehledem 
absolvovalo i  tu nejnáročnější 
trasu.
Ještě chystáme pro děti na pon-
dělí 31.10. zájezd do  bazénu 
v  Rychnově nad Kněžnou a  po-
slední letošní akcí bude Mikuláš-
ská hodina pro veřejnost – úte-
rý 6.12. – kde se děti pochlubí 
svými dovednostmi při cvičení 
na nářadí.
O  všech akcích i  pravidelném 
cvičení se dovíte v  naší skříňce 
proti drogerii Teta.

Výbor TJ 

Prvními utkáními začala sezóna 
2016-17 stolním tenistům TJ Baník 
Vamberk. V  soutěžích má oddíl 
stolního tenisu 4 mužstva. A-muž-
stvo hraje krajský přebor 1. třídy, 
B-mužstvo regionální přebor 1. 
třídy, C-mužstvo regionální přebor 
2. třídy a  D-mužstvo regionální 
přebor 3. třídy. Výsledky úvodních 
utkání:
KP 1:

Baník Vamberk „A“ – TTC Nové 

Město nad Metují   7:10                                                                                           
V tomto utkání s loňským účastní-
kem divize se k  domácímu týmu 
obrátila štěstěna zády. Ve  velmi 
vyrovnaném průběhu prohrá-
li domácí hráči 5 zápasů 2:3!                                                                               
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Ma-
cháček 0, Podolka 0, čtyřhra Jaku-
bec-Vrkoslav 1.
Baník Vamberk „A“ – Sokol Val-

dice  10:8                                                                                                                       
V  náročném utkání se silným cel-
kem hostí dosáhli domácí pře-
kvapivého vítězství. Všichni hráči 
podali výborný výkon. Přesto je 
nutno vyzdvihnout výkon Vladi-
míra Souhrady, který hrál opravdu 
jako za  mlada. Body: Jakubec 3, 
Vrkoslav 3, Souhrada 2, Podolka 1, 
čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.

Baník Vamberk „A“ – TJ Nová 

Paka  6:10                                                                                                                      
V utkání s  druhým loňským účast-
níkem divize domácí na  soupeře 
nestačili. Janu Jakubcovi se v  po-
sledním zápase ozvalo zranění zad, 
na Janu Podolkovi a Martinu Vrko-
slavovi se projevila únava z nároč-
ných dopoledních zápasů. Dobře 
zahrál odpočatý Milan Valášek.                                                    
Body: Jakubec 3, Valášek 2, Vrko-
slav 1, Podolka 0.
RP 1: 

Start Olešnice v  Orlických ho-

rách „A“ – Baník Vamberk „B“  10

:6                                                             
Body: Kosek 3, Melkes st. 2, Jedlin-
ský 1, Melkes ml. 0.
RP 2:

Baník Vamberk „C“ – Sokol Hro-

ška  12:6                                                                                                                        
Body: Novák 4, Jedlinský 3, No-
votný 3, Pavel 0, Riesner 0, čtyřhry 
Novotný-Riesner 1, Jedlinský-No-
vák 1.
RP 3:   

Baník Vamberk „D“ -  Start Oleš-

nice v Orlických horách „C“ 14:4                                                                           
Body: Panocha 4, Štefanides 3, 
Přibyl 3, Martinek 3, čtyřhra Marti-
nek-Přibyl 1.                  Jan Podolka, 

předseda oddílu ST

Podzim v Sokole

Stolním tenistům 
začala sezóna
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I letošní rok jsme se účastnili soutě-
ží neregistrované ligy tenisu. Této 
soutěže se účastní převážně oddíly 
z rychnovského okresu, ale rozšířila 
se i  o  družstva z  Královéhradecka 
a Náchodska. 
Tenisový oddíl Vamberka se tento-
kráte soustředil pouze na jednu sou-
těž. Bojoval ve třetí divizi OPEN, kde 
mohou hrát i hráči, kteří se účastní 
ofi ciálních soutěží ČTS.
Za  vamberecká družstva nastupo-
vali hráči: Michal Hudousek, Pavel 
Stehlík, Petr Štěpánek, Roman Koráb 
a Otakar Müller. 
Hlavně zásluhou dvojice Michal 
Hudousek a  Pavel Stehlík družstvo 
devětkrát zvítězilo ve dvanácti utká-
ních a  pouze třikrát odešlo těsně 
poraženo. Výsledkem je druhé mís-
to za družstvem Nahořan a postup 
do druhé nejvyšší divize pro ročník 
2017. 
Druhým rokem se staráme o rozvoj 
mladé tenisové generace. Pod ve-
dením trenérů Oty Müllera a  Pavla 
Chocholouše děti trénují dvakrát 
týdně. V zimním období a v předjaří 
jsme využívali sportovní halu a škol-
ní tělocvičnu a  na  jaře a  začátkem 
podzimu jsme se scházeli na  teni-
sových kurtech. Od  poloviny října 
opět využíváme vnitřní prostory 
sportovní haly a  školní tělocvičny. 
Díky podpoře města máme dosta-
tečné tréninkové vybavení a  není 
třeba, abychom získávali prostředky 
od rodičů trénujících dětí. V součas-

né době nás pouze mrzí, že je o tenis 
mezi dětmi malý zájem. Na tréninky 
pravidelně dochází tři dívky a  tři 
chlapci ve věku od pěti do jedenácti 
roků. 

Cílem je naučit děti tenis a  podnítit 
v nich zájem o pravidelné sportování.
Tenis je složitá hra, která vyžaduje 
velice dobrou koordinaci pohybu 
celého těla a  odhad letu a  odsko-
ku míčku. Věříme, že děti ve  svém 
současném úsilí vytrvají a  většina 
zvládne hru na  takové úrovni, aby 
se jí mohly v budoucnu bavit. 

Členové tenisového oddílu se 
v  červnu účastnili sportovního 
dne, který pro žáky zorganizo-
valo vedení školy a  Baník Vam-
berk. Na tenisových kurtech jsme 
pořádali tenisový turnaj. Pavel 
Chocholouš, Luboš Doležal a Ota 
Müller vedli dopolední program, 

na  kterém si žáci mohli vyzkou-
šet dovednosti potřebné k tenisu 
a následně si zahráli tenisový tur-
naj. Všichni si vyzkoušeli, že dobrá 
tenisová hra vyžaduje dlouhodo-
bou přípravu.
Mimo vlastního tenisu se členové 
oddílu celý rok starají o kurty a okol-
ní zeleň. 

A jako každý rok patří velký dík Petru 
Štěpánkovi za  údržbu kurtů, které 
jsou pravidelně jedny z  nejlepších 
v  širokém okolí. O  přírodní zelené 
ploty se trvale starají Luboš Doležal 
s Karlem Müllerem.
Město letos uvolnilo fi nance na vý-
měnu plotu kolem tenisových kur-
tů. Firma Wiremetal zajistila prove-
dení kompletní rekonstrukce. Byla 
odstraněna rez z  ocelových kůlů 
a tyto byly nově natřeny. Dále bylo 
nataženo pletivo s plastovým povr-
chem, které by mělo mít živostnost 
několik desítek roků. Nová zelená 
barva kůlů a pletiva osvěžila vzhled 
celého areálu.
Na  tomto místě pravidelně apeluji 
na  obyvatele města, aby více vyu-
žívali pěkného tenisového areálu. 
Tenis snoubí radost ze hry s udržo-
váním, případně i zvyšování fyzické 
kondice. Na našich a okolních teni-
sových kurtech můžete vidět šede-
sátileté a  sedmdesátileté „mladíky“, 
kterak svižně dobíhají míček a  bra-
vurně jej odehrávají na protihráčovu 
stranu. Ti, kdo propadli tenisu, vědí 
o čem je řeč.

Otakar Müller

Vlastně jsme byli s  jógou na  ho-
rách poprvé. Vybrali jsme si Dolní 
Moravu, resort, který v  poslední 
době zaznamenal nebývalý příval 
turistů a to zejména díky loni ote-
vřené Stezce v  oblacích, bobové 
dráze a  dalším atrakcím, hotelům 
a restauracím.
Náš denní program byl následující. 
Ráno rozcvička, snídaně, pochod 
15 km na Stezku v oblacích, nave-
čer cvičení jógy 1hod. a  45 min, 
večeře a až nám trochu slehlo, tak 
hotelový bazén a  sauna. Zalehli 
jsme po  desáté a  druhý den na-
novo. Akorát jsme šli na  Králický 
Sněžník, což byla 20 kilometrová 
túra.

Když jsme se kolem 4 hodiny od-
poledne vrátili celí zmoženi, i  já 
jsem si těžko představovala, že nás 
od 17:00 čeká večerní cvičení.
Ale co se nestalo. Začali jsme 
relaxací, při které jsme se zcela 
uvolnili, pak jsme dlouho cvičili 
na  zádech s  končetinami nahoře, 
za  hlavou nebo nad hlavou. Ty se 
odkrvily, a  když jsme je položili 
na  zem, všichni jsme začali poci-
ťovat příliv nové energie. No a čím 
více jsme se blížili ke  konci lekce, 
kdy jsme cvičili v sedu na patách, 
v lehu na břiše, na pravém a levém 
boku atd. …, tím svěžejší a  čilejší 
jsme se cítili. Jako bychom mávli 
kouzelným proutkem jógy a  úna-

va byla tatam.:)) O to víc nám pak 
chutnala večeře, protože ani jíst se 
nemá, když je tělo unavené.:))
Ještě bych zmínila jednu zají-
mavost našeho výletu. Tou byla 
paní Milena z  Hradce, maminka 
jedné účastnice zájezdu. Za  rok jí 
bude 80 let. Nemohli jsme uvěřit 
tomu, že paní Milena absolvovala 
náš poměrně náročný program 
bez nejmenších problémů. Cho-
dila do  strmých kopců, mnohdy 
v  čele, cvičila všechny ásany a  při 
Paščimottánásaně (pozici kleští 
– předklon v  sedě ) dala hlavu až 
na kolena.
Ptala jsem se jí, jak dlouho cvičí 
jógu a  ona odvětila: „Cvičila jsem 

jógu 14 let, ale poté co cvičitelka 
„ochabla“, cvičím každý den sama.“ 
Všichni jsme propukli ve  smích, 
protože jsme si představovali, 
jak to asi vypadá, když cvičitelka 
ochabne… Ale není to jen jóga, 
která paní Milenu udržuje v  úžas-
né kondici. Její druhou zálibou je 
turistika. S hradeckými turisty cho-
dí každou sobotu a někdy i středu 
na pěší výlety.
Tak jsem si řekla, že až budu v dů-
chodu, určitě se přihlásím do rych-
novského turistického oddílu, pro-
tože jóga a turistika, jak zjevně zdá 
se, vede k  fyzické zdatnosti a  du-
ševní kráse.              Hanka Kosková  

www.jogaprovsechny.estranky.cz

3.RTL OPEN v tenisu – konečná tabulka

Pořadí Družstvo Utkání Vítězná Porážky       Skóre Body

1. Nahořany B  12 10 2 27:9 22
2. Baník Vamberk 12 9 3 22:14 21
3. Rychnovek B 12 7 5 22:14 19
4. Pohoří 12 6 6 19:17 18
5. Dobré 12 5 7 18:18 17
6. Opočno B 12 3 9 10:26 15
7. Týniště n.O. B 12 2 10 8:28 14

Výsledky jednotlivých utkání 

z pohledu Baníku Vamberk

Soupeř Doma Venku

Nahořany B 1:2 2:1
Rychnovek B 2:1 2:1
Pohoří  2:1 0:3
Dobré 1:2 2:1
Opočno B 2:1 3:0
Týniště B 3:0 2:1

Zprávy z tenisového oddílu
Letošní léto je již nenávratně minulostí a také podzim spěje ke své-

mu závěru. To je čas, kdy informujeme čtenáře Zpravodaje o uply-

nulé tenisové sezóně. 

S jógou na Dolní Moravě



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Foto: Zdeněk Fabiánek



10. prosince 2016 v 19:00 hodin 

LUCIE BÍLÁ
BÍLÉ VÁNOCE

Vánoční koncert


