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Editorial
Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje,
dovolte mi, abych vám u příležitosti začátku nového roku jménem celé redakční rady poděkoval za vaši čtenářskou přízeň v loňském roce a poodhalil vám něco z budoucí náplně našeho Vambereckého zpravodaje,
který právě vstupuje do svého padesátého čtvrtého ročníku.
Jak jste zřejmě v posledních ročnících postřehli, snažíme se vám přinášet informace o zásadních událostech
a projektech ve městě, a to i prostřednictvím barevných příloh. S největším ohlasem se setkaly rovněž loňské
mimořádné přílohy velikonoční a železniční k 110. výročí naší trati. V tomto trendu hodláme pokračovat i letos a je třeba poděkovat zastupitelům, kteří při schvalování rozpočtu města souhlasili s nárůstem rozpočtu
Zpravodaje, neboť každá taková příloha je pochopitelně výdajem za tisk navíc. Jsme však toho názoru, že
spokojený čtenář nám za tyto výdaje stojí a že v dnešní mediální (a často i virtuální) době dokáže našich
2.200 výtisků měsíčně oslovit více lidí, než jiné prostředky komunikace.
Trendem, ve kterém rovněž hodláme pokračovat, je přinášení většího počtu fotografií a důraz rovněž na jiné
literární útvary než jen na prostá informační sdělení. Tím bychom chtěli Zpravodaj posouvat k opravdovému časopisu, na který se budete těšit a který si rádi přečtete. V tomto směru bude pokračovat i naše spolupráce s Českým rozhlasem Hradec králové.
Novým zdrojem informací pak v letošním roce budou články všech úspěšných žadatelů o peníze z rozpočtu města z řad spolků a sportovních oddílů, neboť grantová pravidla nově zavedla povinnost informovat
ve Zpravodaji o činnosti každého příjemce dotace. Tento krok nemá pochopitelně vést k pění ód na poskytovatele financí. Jeho smyslem (a myslíme si, že velmi důležitým) je právo veřejnosti dozvědět se o tom, jak
bylo s veřejnými penězi města naloženo a jaké aktivity ve městě probíhají.
Co mě osobně na Zpravodaji velice těší, jsou jeho kvalitní a obsahově bohaté články týkající se místní historie. Díky zapáleným přispěvatelům z okruhu místních historiků se můžeme na články tohoto zaměření těšit
i nadále. Malým příspěvkem na toto téma pak byly v posledních dvou letech i dvě pravidelné roční rubriky –
Krajka měsíce a Předmět měsíce, kterými jsme se snažili přiblížit různé zajímavosti z krajkářského i muzejního
prostředí. Pro letošní rok jsme připravili nahlédnutí do moderních dějin našeho města – konkrétně přinášíme
zcela novou rubriku „Četli jsme ve Zpravodaji před 30 lety“, ve které budeme vybírat z příspěvků otištěných
ve Zpravodaji roku 1987 (mimochodem měl formát A5, šestnáct stran a byl placený, stál 1,50 Kčs). Jsme si
vědomi toho, že vstupujeme na tenký led, neboť mnozí dobu pamatují a mnozí byli i přímými účastníky toho,
o čem budeme číst. Články však přinášíme jako dokument a svědectví doby. Nechceme se ani vysmívat, byť
k pousmání bude leccos, ani moralizovat. Poučení z tohoto historického pramene a svůj názor nechť si laskavý
čtenář utvoří sám.
Dovolte mi tedy, vážené čtenářky a čtenáři, abych vám popřál krásný nový rok 2017. Bude nám ctí a potěšením, strávíte-li ho v dobré společnosti Vambereckého zpravodaje. Příjemné čtení vám přeje
Mgr. Jan Rejzl, předseda redakční rady

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
56. zasedání dne 16. listopadu
2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 55.
2) Projednala žádost České unie
sportu OS Rychnov nad Kněžnou o příspěvek na pořádání
akce „Nejúspěšnější sportovec
Rychnovska roku 2016“ a rozhodla poskytnout finanční dar
ve výši 2.000 Kč a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
3) Projednala žádost IV – Nakladatelství s. r. o., pobočka Ústí nad
Labem o příspěvek na výukové
omalovánky pro děti na téma
„Na výletě v přírodě – zima“ a rozhodla se do projektu nezapojit.
4) Projednala a schválila Smlouvu
o realizaci podpůrných místních sbírkových akcí na konto

5)

6)

7)

8)

Pomozte dětem v rámci akce
„Městem chodí andělé“ a pověřila starostu podpisem.
Schválila ve své kompetenci
rozpočtové opatření č. 17 pro
rok 2016 podle předloženého
návrhu.
Projednala Zprávu o provozu
koupaliště v roce 2016 předloženou ředitelem Správy sportovních zařízení a schválila plán
posezónních prací a návrh investičních záměrů pro další období.
Souhlasila s prodejem pozemkové parcely č. 682/5, ostatní
plocha, způsob využití ostatní
komunikace, 218 m2, v katastrálním území Vamberk, z majetku České republiky, panu
Miloši Sloupenskému.
Projednala a schválila Operační
plán zimní údržby městských

komunikací a chodníků ve Vamberku v zimním období 2016 2017.
9) Vydala kladné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
licence k provozování veřejné
linkové osobní dopravy společností AUDIS BUS s. r. o., pro linku 660 217 Rychnov nad Kněžnou – Vamberk.
10) Projednala žádost o dořešení
dopravního značení pod základní školou a postoupila žádost dopravní komisi s tím, že
na zasedání dopravní komise
budou k řešení této problematiky pozváni delegáti ze základní
školy.
11) Projednala a schválila Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služeb-

www.vamberk.cz

nosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005720/
VB/1 stavby: Vamberk, Smetanovo nábřeží – rekonstrukce
NN za jednorázovou náhradu
150 Kč za každý započatý délkový metr zařízení uloženého
v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1.000 Kč. Celková cena bude činit 220.500 Kč
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
12) Projednala a schválila Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-2005719/VB/25
stavby: Vamberk, Janáčkova ul.
– rekonstrukce NN a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
13) Projednala nabídky na rekonstrukci střešního pláště bývalé
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14)

15)

16)

17)

18)

kotelny v ulici Jiráskova a rozhodla, že akce bude realizována
z rozpočtu města na rok 2016
a smlouva o dílo bude uzavřena se společností VASPO VAMBERK s. r. o., Smetanovo nábřeží
180, 517 54 Vamberk za cenu
551.820 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Projednala a schválila protokol
o otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Projektová dokumentace – MŠ, jesle a DDM
Vamberk“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena se společností Ing. Pavla Pawerová,
Jamné nad Orlicí 226, 561 65
Jamné nad Orlicí, za cenu
670.000 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na „Pořízení nové
CAS pro JSDH Vamberk“: Jaroslav Pavelka, Jaroslav Sedláček,
Zdeněk Vavroušek, Mgr. Jan
Rejzl, Rudolf Futter, náhradníci:
Miroslav Kotyza ml., Aleš Čižinský, Vratislav Sokol, Ing. Aleš Fišer, Karel Bačina.
Na návrh tajemnice jmenovala
paní Jolanu Richterovou vedoucí odboru stavební úřad, a to
na dobu neurčitou.
Vzala na vědomí informaci tajemnice o omezení provozu
Městského úřadu ve Vamberku
v době mezi vánočními svátky
a Novým rokem.
Projednala protokol z výběrového řízení na „Svoz komunálního a separovaného odpadu
ve Vamberku“ a na základě doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek schválila
vítěze zadávacího řízení společnost Marius Pedersen a. s., se
sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, 500 09 Nový Hradec
Králové a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém
57. zasedání dne 30. listopadu
2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 56.
2) Projednala žádost o spolufinancování údržby hrobu vambereckého rodáka Augustina
Vyskočila umístěného v Olšanských hřbitovech v Praze a rozhodla poskytnout finanční dar
5.000 Kč a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
3) Projednala návrh na pojištění odpovědnosti a lesů města
Vamberk a schválila uzavření
nových pojistných smluv s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., na základní pojištění
odpovědnosti a na pojištění
lesních porostů proti požáru.

4) Schválila ve své kompetenci
rozpočtové opatření č. 18 pro
rok 2016 podle předloženého
návrhu.
5) Souhlasila s přijetím účelově
určeného finančního daru pro
Základní školu Vamberk, příspěvkovou organizaci, ve výši
4.000 Kč od Ing. Miroslava Vyčítala, xxxxxxxxx, 517 54 Vamberk, dar bude použit na financování výdajů školní družiny.
6) Projednala a schválila zvýšení
počtu členů Komise pro umisťování uchazečů o byt v Domě
zvláštního určení ze tří na pět
a rozhodla, že novými členy komise budou pan Stanislav Vimer
a pan Jiří Klekar.
7) Projednala vyjádření k bodu
č. 13, 55. zasedání Rady města
ze dne 02.11.2016 - přemístění stávající autobusové zastávky „U kapličky“ na silnici
I/11 ve Vamberku. Vzhledem
k tomu, že splnění parametrů
požadovaných pro nově zřizované nebo upravované zastávky u silnic I. třídy by bylo příliš
finančně náročné a obtížně
technicky proveditelné, rozhodla akci nerealizovat.
8) Vzala na vědomí oznámení
ředitelky Mateřské školy Vamberk o přerušení provozu školky v době vánočních prázdnin
v době od 23.12. do 30.12.2016,
tj. 5 pracovních dnů.
9) Projednala a vzala na vědomí
Roční hodnocení školy za školní
rok 2015/2016 Mateřské školy
Vamberk.
10) Projednala a schválila uzavření dodatku č. 002 ke smlouvě
o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě (dle žádosti o připojení č. 4120747168), kterým se
prodlužuje lhůta pro připojení
do 31.12.2017.
11) Projednala a schválila Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o podmínkách
odběru povrchové vody z vodního toku číslo: SPMV 150078 uzavřené dne 16.12.2015 a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
12) Projednala a schválila protokol
o otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Pořízení nové
CAS pro JSDH Vamberk“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude
uzavřena se společností THT
Polička, s.r.o., Starohradská 316,
572 01 Polička, IČ: 46508147,
DIČ: CZ15053920
za cenu
8.225.580 Kč včetně DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
13) Starosta seznámil s návrhem
na udělení odměn ředitelům ZŠ
a MŠ a jednatelům VAMBEKONU, s. r. o. a Vamberecké vody

s. r. o. - viz příloha. Rada města
návrh schválila.
14) Projednala a schválila přípravu
projektu „Sociálního zázemí
pro veřejnost“ ve víceúčelovém
areálu „V Lukách“, pro přípravu
žádosti o dotaci, takto:
a) Posouzení prostoru za tribunou a zpracování architektonické studie (nejpozději
do 31.12.2016)
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
(nejpozději do 30.01.2017)
c) Zahájení spojeného stavebního a územního řízení
(01.02.2017).
15) Projednala a schválila návrh
kupních smluv se společností
VAMBEKON, s. r. o., Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ:
60112981:
a) na nákup komunálního traktoru AC TTR HST 4400 reg. značky H001042, VIN 30405107327,
za cenu obvyklou pro obdobné
stroje 200.000 Kč bez DPH,
b) na nákup drobného majetku, dopravních prostředků
a pracovních strojů, dle přílohy,
za cenu 217.522 Kč bez DPH.
Cena drobného majetku byla
stanovena na základě směrnice
města Vamberk č. 8/2012 Dlouhodobý majetek a jeho evidence a u dopravních prostředků
a pracovních strojů jako cena
obvyklá pro stroje obdobného
typu a stáří,
c) na prodej majetku, dle přílohy, za cenu 46.009 Kč bez DPH
společnosti VAMBEKON, s.r.o.,
Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981. Celková
prodejní cena byla stanovena
na základě směrnice města
Vamberk č. 8/2012 Dlouhodobý
majetek a jeho evidence, a pověřila starostu podpisem kupních smluv.
16) Projednala a schválila návrh nájemní smlouvy mezi společností VAMBEKON, s. r. o., jako pronajímatelem a Městem Vamberk,
jako nájemcem, na pronájem
dvou strojů a to: komunálního
traktoru Rondo K 327 a nakladače Schaeff S KS 633 za roční
pronájem 155.160 Kč, stanovený z výše ročních odpisů těchto
zařízení, povýšených o 20 %,
a pověřila starostu podpisem
nájemní smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém
58. zasedání dne 5. prosince 2016
usnesla:
1) Schválila, ve funkci valné hromady společnosti Vamberecká
voda, s. r. o., pověření ředitele
společnosti Vamberecká voda,
s.r.o., Ing. Leoše Podsedníka

www.vamberk.cz

k provedení výběru zhotovitele
I. etapy rekonstrukce ČOV – instalace aerace dle schválené
projektové dokumentace MK
profi Hradec Králové a předloženého výkazu výměr. V rámci
výběru budou osloveny min. 3
firmy s odpovídající kvalifikací
a uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace 31.03.2017.
2) Schválila pověření ředitele
společnosti Vamberecká voda,
s. r. o., Ing. Leoše Podsedníka
k přípravě podkladů pro žádost
o dotaci z OPŽP na „Odkanalizování lokality Bačinka“ s vybraným zpracovatelem žádosti
společností VIS Hradec Králové.
3) Schválila pověření ředitele
společnosti Vamberecká voda,
s.r.o., Ing. Leoše Podsedníka
k přípravě akce „Havarijní výměna vodovodního potrubí v ulici
Tyršova“. V rámci akce bude
zpracován odhad nákladů, vybrán zhotovitel prací a projednáno dopravní omezení.
4) Schválila objednávku na provedení nového potrubí kanalizace
v délce 38 m a nového vodovodu v délce 12 m dle nabídky
za cenu 100.000 Kč bez DPH
od společnosti Vamberecká
voda, s.r.o.
Rada města Vamberk se na svém
59. zasedání dne 7. prosince 2016
usnesla:
1) Na základě usnesení Zastupitelstva města Vamberk ze dne
07.12.2016, rada města činila
podání v elektronické dražbě
dle usnesení (dražební vyhlášky)
č. j. 002 Ex 887/13-114. Předmětem byla dražba nemovitého
majetku na LV č. 551, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
pro obec a katastrální území
Vamberk - parcela st. 695, výměra 295 m2, zastavěná plocha
a nádvoří (součástí pozemku
je stavba - budova č. p. 546)
a parcela č. 1061/11, výměra
412 m2, zahrada. RM schvalovala podání do výše 500.000 Kč
(13.000 Kč nad vyvolávací cenu),
kdy byl městu Vamberk udělen
příklep.
Rada města Vamberk se na svém
60. zasedání dne 14. prosince
2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 57-59.
2) Vydala kladné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
licence k provozování zvláštní
linkové osobní dopravy – dopravce Jiří Myšák, Kostelecká
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Ze zasedání Rady města

3)

4)

5)

6)

Lhota 89, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, pro linku 660 068 Kostelec nad Orlicí - Lipovka.
Schválila Plán zasedání rady
města a jednání zastupitelstva
města v roce 2017.
Schválila stanovení příplatku
za vedení pro ředitele příspěvkových organizací města: ředitel ZŠ Vamberk 35 %
a ředitelka MŠ Tyršova 35 %
od 01.01.2017.
Schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č.“ IV-12-2015142/SoBS
1 Vamberk, p. p. č. 954/34,
s ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu odpovídající věcnému břemenu ve výši
410.000 Kč bez DPH.
Schválila smlouvu o výpůjčce
nemovitých věcí, dopravních
prostředků a dlouhodobého
hmotného majetku podle přílohy č. 1 k této smlouvě příspěvkové organizaci města Správě sportovních zařízení, na dobu určitou
5 let, s účinností od 01.01.2017,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

7) Rada města Vamberk ve funkci valné hromady společnosti
VAMBEKON, s. r. o., se sídlem
Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981
a) odvolává Ing. Václava
Krska, r. č. xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx, 516 01 Vamberk
z funkce jednatele společnosti
VAMBEKON, s. r. o., se sídlem
Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981, a to ke dni
31.12.2016,
b) jmenuje pana Drahomíra
Jindru, r. č. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 564 01 Žamberk, do funkce jednatele
společnosti VAMBEKON, s. r.
o., se sídlem Na Struhách 536,
517 54 Vamberk, IČ: 60112981,
a to ke dni 01.01.2017.
8) Projednala návrh zadávací
dokumentace územní studie
„Studie územních dopadů
rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny od Královéhradeckého kraje a neměla k ní
připomínky.
9) Projednala a schválila návrh Dodatku č. 12 k nájemní
smlouvě na pronájem lesů,
kterým se stanovuje hrubý zisk

za rok 2016 ve výši 504.000 Kč,
a pověřila starostu podpisem
dodatku.
10) Projednala návrh Ing. Miroslava Vyčítala na řešení kanalizace
1. etapy zasíťování parcel pro
rodinné domy na Bačince napojením na kanalizaci u penzionu U Barbory. Rada rozhodla
na návrh nepřistoupit, protože
nepřináší výhody oproti projektovanému řešení, na které
už bylo vydáno stavební povolení.
11) Projednala rozšíření nabídky
projektových prací ATELIERU
TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742,
547 01 Náchod, na projekt „Revitalizace veřejného prostoru
Voříškova - Farská“ o požadavek projekčních prací na zpracování pochozí lávky za cenu
164.500 Kč bez DPH a rozhodla ji
přijmout.
12) Seznámila se seznamem pozemků, které je třeba vykoupit
pro realizaci pozemkových
úprav v k. ú. Merklovice a pověřila místostarostu Mgr. Jana
Rejzla a Ing. Aleše Fišera dalším
jednáním s vlastníky dotčených
pozemků.

13) Souhlasila se záměrem vybudování obchodního střediska Penny Market ve Vamberku a dopravním řešením jeho napojení
na veřejné komunikace dle studie zpracované Ateliérem architektury Šuda - Horský a.s.
14) Projednala a schválila nabídku
ATELIERU TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, 547 01 Náchod,
na vypracování urbanistické
studie „Revitalizace veřejného
prostoru ulice Žamberecké“
za cenu 33.000 Kč bez DPH.
15) Schválila dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu změn
rozpočtu č. 19 a návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám
jaké jsou uvedené v tabulkové
části tohoto materiálu, pokud
budou schváleny zastupitelstvem města. Zároveň schválila veřejnoprávní smlouvy pro
schválené dotace.

charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města a starostovi města.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném starostou města
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou města a jejího stručného
odůvodnění.
4) Schvaluje dotační programy
na rok 2017 „AKCE A REPREZENTACE“ A „PROVOZ“ dle přílohy
a souhlasí s úpravou Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu
města Vamberk dle přílohy.
5) Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, s účinností
od 01.01.2017, kterým se povoluje doplňková činnost.
6) Zastupitelstvo města projednalo tyto převody nemovitostí:
a) Schvaluje prodej nově oddělené stavební parcely č. st.
1764, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, výměra 9 m2,
v katastrálním území Vamberk,
za cenu podle znaleckého
posudku 2.600 Kč firmě ČEZ

Distribuce, a. s., IČ 247 29 035,
Teplická čp. 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín.
b) Neschvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 879/4,
druh pozemku lesní pozemek,
výměra 8646 m2, 900/1, druh
pozemku trvalý travní porost,
výměra 13157 m2 a č. 899/1,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 427 m2, v katastrálním
území Vamberk (po schválení
pozemkových úprav budou
těmto parcelám odpovídat
nové pozemky č. 1402/1, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 8932 m2 a č. 1402/2, druh
pozemku trvalý travní porost,
výměra 13795 m2), od paní
Ing. Mileny Roosové, za cenu
lesní pozemek 177.976 Kč a trvalý travní porost 93.016 Kč, celkem 270.992 Kč.
c) Schvaluje znění kupní smlouvy č. j. UZSVM/HRK/4653/2016-HRKM – město Vamberk a Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
7) Schvaluje vyhlášení výběrového
řízení na půjčky z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2017 - I. kolo.

Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se
na svém 15. veřejném zasedání
dne 7. prosince 2016 usneslo:
a) Schvaluje nabytí následujících
nemovitých věcí v elektronické
dražbě:
- stavební parcela parcelní číslo
st. 695 - zastavěná plocha a nádvoří (součástí pozemku je stavba - budova č. p. 546),
- pozemková parcela parcelní
číslo 1061/11 - zahrada, oboje
nacházející se v obci a katastrálním území Vamberk, včetně
příslušenství (kolna, skleník,
venkovní úpravy) a dále včetně
trvalých porostů. Nemovitosti
jsou zapsány na listu vlastnickém číslo 551 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou pro obec
a katastrální území Vamberk.
b) Pověřuje radu města stanovením nejvyššího dražebního
podání a vyřízením všech záležitostí souvisejících s účastí
města v elektronické dražbě
a nabytím nemovitých věcí
v elektronické dražbě.
Zastupitelstvo města Vamberk se
na svém 16. veřejném zasedání
dne 14. prosince 2016 usneslo:
1) Schvaluje zápisy z Finančního
výboru č. 11 a 12.

2) Schvaluje změny rozpočtu č. 19
pro rok 2016 dle přílohy a bere
na vědomí změny rozpočtu
č. 13 -18 pro rok 2016 schválené
v kompetenci rady města.
3) Schvaluje rozpočet města pro
rok 2017 podle předloženého
návrhu, včetně zapracovaných
schválených pozměňovacích
návrhů, závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy a dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok
2017 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám jaké jsou
uvedené v tabulkové části tohoto materiálu a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy
na schválené dotace.
Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) a § 99 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty
města k provádění rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
a) rozpočtové zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální

www.vamberk.cz

Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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Penny Market míří do Vamberka
Téma výstavby supermarketu ve Vamberku bylo po problematice zbourání kasáren druhou z nejvíce diskutovaných otázek v rámci strategického plánu města. Zdá se, že i v této otázce nastal po letech, kdy se potra-

Vzhled prodejny má být obdobný jako např. u prodejny v Hradci Králové –
Třebši (na fotce)

vinové řetězce našemu městu vyhýbaly, zásadní obrat a i u nás vyroste
prodejna, která rozšíří nabídku služeb a zvýší konkurenci na místním
trhu, což ocení nejen ti, kteří dnes za nákupy dojíždí či si naopak na nákup do jiného města zajet nemohou. V souladu s územním plánem města je pro tento projekt určena lokalita v Tyršově ulici naproti Sokolovně,
kde se dnes nachází dvě staré skladovací haly bývalé masny. Investor,
provozující řetězec značky Penny Market, již zpracoval a představil radě
města studii umístění nové prodejny, která by měla zahrnovat rovněž
tři odjezdová stání pro autobusy se zastávkou. Samotná stavba by pak
měla být řešena dle posledního trendu Penny Marketu, kdy na místo budovy se sedlovou střechou, jak je známe např. z Rychnova či Kostelce, by
měla vzniknout moderní stavba, jaká byla např. loni na jaře zprovozněna v královehradecké Třebši. Podaří-li se investorovi zvládnout veškerou
agendu spojenou s inženýrskou přípravou, stavebním řízením i samotnou výstavbou, netají se plánem stihnout v nové prodejně již vánoční
sezónu roku 2017.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Projekt počítá rovněž se zapojením veřejné hromadné dopravy

www.vamberk.cz
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Dotační programy na rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 14.12.2016 dotační programy na rok 2017 - dotační
program „PROVOZ“ a dotační program „AKCE A REPREZENTACE“. Celé znění vyhlášených dotačních programů
zveřejňujeme a zároveň jsou k dispozici, včetně Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a formulářů, na www.vamberk.cz v sekci Dotace z rozpočtu města.
Dotační program „PROVOZ“
vyhlášený městem Vamberk na rok
2017
1. Základní ustanovení
1.1. Poskytování dotací z programu
„PROVOZ“ (dále jen Program)
se řídí Pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města Vamberk (dále jen Pravidla) a dotčenými právními předpisy.
1.2. Čerpání dotace, její finanční vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených v příslušné veřejnoprávní
smlouvě a v Pravidlech.
1.3. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu:
Hana Motyčková, Finanční odbor Městského úřadu Vamberk,
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, Tel. 494 548 114, e-mail:
motyckova@vamberk.cz
1.4. Čerpání a realizace podporovaného
účelu
dotace:
od 01.01.2017 do 31.12.2017.
1.5. Místo a způsob podávání žádostí: Podatelna Městského
úřadu Vamberk dle Pravidel
2. Účel dotačního programu
Účelem a cílem dotačního programu
je dotace na provoz organizací v oblasti sportu, volnočasových aktivit
dětí, mládeže a seniorů, v oblasti
kultury, v sociální oblasti a v oblasti
životního prostředí.
3. Důvody podpory stanoveného
účelu
Důvodem podpory je zejména efektivně podporovat celoroční pravidelnou činnost nekomerčního a obecně
prospěšného charakteru v oblasti
sportu a volnočasových aktivit dětí,
mládeže a seniorů, v oblasti kultury,
v sociální oblasti a v oblasti životního
prostředí.
4. Podporované aktivity
V rámci programu jsou podporovány
zejména tyto aktivity:
- celoroční, pravidelná činnost podporující a propagující sportovní
a volnočasové aktivity, zejména
dětí, mládeže a seniorů nebo široké veřejnosti,
- celoroční, pravidelná činnost podporující a propagující oblast kultury, sociální oblast a oblast životního prostředí,
- opravy a údržba, technické zhodnocení areálů spojených s volnočasovými aktivitami (pokud se nejedná o majetek města).

5. Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu
na podporu stanoveného účelu
Objem finančních prostředků 500.000 Kč (slovy: Pětsettisíc korun
českých).
6. Maximální výše dotace
v jednotlivém případě; kritéria
pro stanovení výše dotace
6.1. V případě poskytnutí dotace
20.000 Kč a více je žadatel povinen zajistit spolufinancování
z vlastních nebo jiných zdrojů.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných
zdrojů činí v takovém případě
20 % z celkových ročních výdajů žadatele dle žádosti.
V případě poskytnutí dotace
do 20.000 Kč je žadatel povinen zajistit spolufinancování
z vlastních nebo jiných zdrojů.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných
zdrojů činí v takovém případě
5 % z celkových ročních výdajů
žadatele dle žádosti.
Jsou-li skutečné náklady nižší,
než původně plánované, bude
finanční podpora snížena dle
míry spolufinancování a příjemce je povinen tento rozdíl vrátit
na účet města Vamberka při finančním vypořádání dotace.
6.2. Žadatel v žádosti uvede mimo
jiné:
- Popis celoročních aktivit, přihlášené soutěže, plánovaná
vystoupení, atd.
- Údaje o pravidelnosti své
činnosti (1x, vícekrát týdně,
apod.)
- Celkový počet členů, z toho
ve věku do devatenácti let.
- Výčet případných úspěchů
nadregionálního významu.
- Umístění v soutěžích, postupy, sestupy, nový oddíl, nové
aktivity.
Informace o finančním krytí aktivit:
- celkové plánované náklady,
- z toho vynakládané na děti
a mládež,
- z toho vynakládané na seniory,
- z toho vynakládané na kulturní a společenskou činnost
pro veřejnost,
- zajištění chodu organizace,
- celkové plánované příjmy,
- z toho dotace města,
- členské příspěvky,

- ostatní dotace/dary,
- podnikatelská činnost/pronájmy atd.
6.4. Žadatel je povinen do žádosti
uvést podrobné informace, které náklady budou z poskytnuté
dotace kryty. Žádosti bez podrobného popisu plánovaného
využití nebudou posuzovány.
V případě, že hodnotící komise
neshledá podklady dostatečnými, může požádat žadatele
o doplnění údajů nebo žádost
nedoporučit ke schválení.
7. Okruh způsobilých žadatelů
Příjemci podpory z tohoto programu
mohou být fyzické i právnické osoby,
za předpokladu, že vyvíjejí celoroční
činnost v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v oblasti kultury, v oblasti
sociální a v oblasti životního prostředí.
8. Lokalizace dotačního programu
Projekt (akce, činnost) musí být realizován na území města Vamberka
nebo jeho realizace musí mít přínos
pro město Vamberk a jeho občany, případně dochází jeho realizací
k reprezentaci a zviditelnění města
Vamberk v jiném regionu ČR nebo
v zahraničí.
9. Lhůta pro podání žádosti,
předkládání žádostí
a dotační řízení
9.1. Vyhlášení dotačního programu
bude realizováno zveřejněním
na elektronické úřední desce
Městského úřadu Vamberk,
na internetových stránkách města Vamberk www.vamberk.cz.
9.2. Žádosti do dotačního řízení se
podávají ve lhůtě od 16.01.2017
do 15.02.2017 do 16:00 na podatelnu Městského úřadu Vamberk na předepsaném formuláři
(viz Pravidla).
9.4. Hodnocení žádostí provádí
grantové komise. Členy grantové komise jsou po jednom
zástupci ze sportovní komise,
komise životního prostředí, finančního výboru, kontrolního
výboru, vedoucí Městského
klubu Sokolovna, její složení
schvaluje rada města. Do grantové komise určí své zástupce
jednotlivé komise nebo výbory.
Grantová komise předloží svá
doporučení k rozhodnutí radě
města resp. zastupitelstvu. Doporučení mohou být schválena
beze změn, schválena v upravené výši nebo zamítnuta.
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9.5. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými
přílohami, které jsou v souladu
s vyhlášeným dotačním programem, podané ve lhůtě pro
podávání žádostí.
9.6. Žádosti, které nesplní podmínky dotačního programu nebo
nejsou doručeny řádně a včas,
budou vyřazeny.
9.7. O poskytnutí dotace (včetně její
výše) a schválení veřejnoprávní
smlouvy rozhodne orgán města
Vamberk příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
9.8. O výsledku dotačního řízení
bude žadatel informován písemnou formou do 15 dnů
od schválení příslušným orgánem města a s úspěšnými žadateli poskytovatel uzavře veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.
10. Kritéria pro hodnocení žádostí
Žádosti, které splňují formální náležitosti, budou dále hodnoceny podle
následujících kritérií:
- Otevřenost projektu (zda je projekt
otevřen široké veřejnosti)
- Cílová skupina (velikost, složení,
zvýhodněné skupiny děti a mládež, senioři)
- Aktivní práce s mládeží
- Účast v dlouhodobých soutěžích –
podle úrovně soutěže (okres, kraj,
ČR, mezinárodní)
- Dosažené výsledky
- Organizace práce (školení, atd.)
- Propagace oddílu (např. ve Vambereckém zpravodaji)
- Propagace a reprezentace města
- Ekonomické hledisko (reálnost
projektu, finanční spoluúčast – financování z vlastních nebo z jiných
zdrojů)
11. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Rozhoduje-li o poskytnutí dotace
rada města: do 30 dnů po termínu
pro podání žádostí.
Rozhoduje-li o poskytnutí dotace zastupitelstvo města: do 90 dnů po termínu pro podání žádostí.
12. Podmínky pro poskytnutí
dotace
12.1. Dotace je určena na (uznatelné
náklady):
Investiční výdaje – technické
zhodnocení (nástavba, přístavba, rekonstrukce, modernizace), pořízení samostatné

Vamberecký

zpravodaj
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movité věci a souborů s dobou
použitelnosti delší než jeden
rok v ocenění převyšujícím
částku 40.000 Kč.
Podmínkou pro poskytnutí investiční dotace je, že majetek je
ve vlastnictví příjemce dotace
nebo že existuje právní vztah
opravňující žadatele užívat majetek min. po dobu 5 let. Tuto
skutečnost doloží žadatel o dotaci např. kopií nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod.
dokladujícím rovněž písemný
souhlas vlastníka se zhodnocením majetku.
Neinvestiční výdaje - opravy
a údržba, drobný dlouhodobý
hmotný majetek, provozní výdaje na zajištění provozu a činnosti, pořádání a organizování
sportovních akcí.
Sporné případy rozhoduje
grantová komise.
12.2. Dotaci nelze použít zejména na (neuznatelné náklady):

úhradu alkoholických nápojů
a tabákových výrobků, úhradu
mezd a platů včetně odvodů
(pokud se nejedná o odměny
trenérům mládežnických oddílů nebo vedoucím zájmových
kroužků pro děti), sankční
platby, pokuty, manka a škody,
poskytnutí příspěvků dalším
osobám.
12.3. Dotace smí být použita pouze
na výdaje uvedené ve schválené žádosti. Příjemce může
ve výjimečných případech
požádat radu města, případně
zastupitelstvo o změnu ve využití dotace - žádost může být
schválena nebo zamítnuta.

Dotační program „AKCE A REPREZENTACE“
vyhlášený městem Vamberk na rok
2017

lu, kultury a k rozvoji aktivit v oblasti
životního prostředí a sociální oblasti.

1. Základní ustanovení
1.1. Poskytování dotací z programu
„AKCE A REPREZENTACE“ (dále
jen Program) se řídí Pravidly
pro poskytování dotací z rozpočtu města Vamberk (dále jen
Pravidla) a dotčenými právními
předpisy.
1.2. Čerpání dotace, její finanční vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených v příslušné veřejnoprávní
smlouvě a v Pravidlech.
1.3. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu:
Hana Motyčková, Finanční odbor Městského úřadu Vamberk,
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, Tel. 494 548 114, e-mail:
motyckova@vamberk.cz
1.4. Čerpání a realizace podporovaného účelu dotace:
od 01.01.2017 do 31.12.2017.
1.5. Místo a způsob podávání žádostí: Podatelna Městského
úřadu Vamberk dle Pravidel
2. Účel dotačního programu
Účelem dotačního programu je
podpora nekomerčního a obecně
prospěšného charakteru v oblasti
sportu, kultury, volného času dětí,
mládeže a seniorů, oblasti životního
prostředí, sociální oblast pořádaných
v roce 2017.
3. Důvody podpory stanoveného
účelu
Důvodem podpory je zejména efektivně přispívat k rozvoji sportovního
vyžití a zdravého využití volného
času, zejména dětí a mládeže a seniorů a rozšíření občanských aktivit v oblasti sportu a zdravého životního sty-

13. Publicita
Žadatel je povinen na internetových
stránkách (svých nebo města) uvádět, že provoz organizace je spolufinancován z dotace města Vamberk
s uvedením konkrétního použití dotace a její výše a k vyúčtování dotace

4. Podporované aktivity
V rámci programu jsou podporovány
zejména tyto aktivity:
- sportovní a volnočasové akce
s mezinárodní účastí, sportovní
akce regionálního a nadregionálního významu,
- ostatní akce podporující a propagující sportovní a volnočasovou
činnost zejména dětí a mládeže,
seniorů nebo široké veřejnosti
- akce podporující a propagující kulturu, sociální oblast a oblast životního prostředí
5. Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu
na podporu stanoveného účelu
Objem finančních prostředků:
- 150.000 Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) pro 1. kolo.
- 150.000 Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) pro 2. kolo.
6. Maximální výše dotace
v jednotlivém případě; kritéria
pro stanovení výše dotace
6.1. Maximální výše dotace určená
na jeden projekt činí 40.000 Kč
(slovy: Čtyřicettisíc korun českých).
6.2. V případě poskytnutí dotace
20.000 Kč a více je žadatel povinen zajistit spolufinancování
z vlastních nebo jiných zdrojů.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných
zdrojů činí v takovém případě
20 % z celkových výdajů dle žádosti.
V případě poskytnutí dotace
do 20.000 Kč je žadatel povinen zajistit spolufinancování z vlastních nebo
jiných zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo

doložit článek otištěný ve Vambereckém zpravodaji (minimálně 1.000
znaků).
14. Veřejnosprávní kontrola
V případě dotací na provoz je příjemce dotace povinen předložit ke kontrole celé své účetnictví za 3 roky
zpětně zaměstnancům finančního
odboru Městského úřadu Vamberk,
finančnímu výboru a hodnotící/
grantové komisi.
15. Vyhodnocení dotace
Hodnotící komise provede zpravidla
do měsíce po předložení vyúčtování
nejdéle však do 31.01.2018 vyhodnocení poskytnutých dotací.
V případě zjištění využití finančních
prostředků v rozporu s veřejnoprávní smlouvou o přidělení dotace komise navrhne radě města resp. zastupitelstvu města vrácení celé dotace
případně té části dotace, která byla
použita v rozporu se smlouvou o přidělení dotace. O vrácení dotace příp.
jiných zdrojů činí v takovém případě
5 % z celkových výdajů dle žádosti.
Jsou-li skutečné náklady nižší, než
původně plánované, bude finanční
podpora snížena dle míry spolufinancování a příjemce je povinen
tento rozdíl vrátit na účet města
Vamberka při finančním vypořádání
dotace.
7. Okruh způsobilých žadatelů
Příjemci podpory z tohoto programu
mohou být fyzické i právnické osoby,
za předpokladu, že vyvíjejí činnost,
pořádají akce, realizují aktivity či
projekty s prokazatelně sportovním
či volnočasovým obsahem, v oblasti
kulturní, sociální nebo v oblasti životního prostředí.
8. Lokalizace dotačního programu
Projekt (akce) musí být realizován
na území města Vamberka nebo jeho
realizace musí mít přínos pro město
Vamberk a jeho občany, případně
dochází jeho realizací k reprezentaci
a zviditelnění města Vamberk v jiném regionu ČR nebo v zahraničí.
9. Lhůta pro podání žádosti,
předkládání žádostí a dotační
řízení
9.1. Vyhlášení dotačního programu
bude realizováno zveřejněním
na elektronické úřední desce
Městského úřadu Vamberk,
na internetových stránkách města Vamberk www.vamberk.cz.
9.2. Žádosti do prvního kola se podávají ve lhůtě od 16.01.2017
do 15.02.2017 do 16:00 na podatelnu Městského úřadu Vamberk na předepsaném formuláři (viz Pravidla).
9.3. Žádosti do 2. kola se podávají
ve lhůtě do 31.05.2017 do 16:00
na podatelnu Městského úřadu
Vamberk na předepsaném formuláři (viz Pravidla).
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její části rozhoduje rada města příp.
zastupitelstvo.
16. Závěrečná ustanovení
Tento dotační program schválilo Zastupitelstvo města Vamberk
na svém zasedání č. 16., bod č. 4, dne
14.12.2016.
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu
Vamberk dne 15.12.2016.
Poučení: Na poskytnutí dotace není
právní nárok. O přiznání či nepřiznání dotace rozhoduje příslušný orgán
města.
Příslušné formuláře jsou dostupné
na internetových stránkách města
www.vamberk.cz nebo k dispozici
k vyzvednutí na Městském úřadě
ve Vamberku - finanční odbor.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
9.4. Hodnocení žádostí provádí
grantová komise. Členy grantové komise jsou po jednom
zástupci ze sportovní komise,
komise životního prostředí, finančního výboru, kontrolního
výboru a vedoucí Městského
klubu Sokolovna a její složení
schvaluje rada města. Do grantové komise určí své zástupce
jednotlivé komise nebo výbory.
Grantová komise předloží svá
doporučení k rozhodnutí radě
města resp. zastupitelstvu. Doporučení mohou být schválena
beze změn, schválena v upravené výši nebo zamítnuta.
9.5. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými
přílohami, které jsou v souladu
s vyhlášeným dotačním programem, podané ve lhůtě pro
podávání žádostí.
9.6. Žádosti, které nesplní podmínky dotačního programu nebo
nejsou doručeny řádně a včas,
budou vyřazeny.
9.7. O poskytnutí dotace (včetně
její výše) a schválení veřejnoprávní smlouvy rozhodne
orgán města Vamberk příslušný podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
9.8. O výsledku dotačního řízení
bude žadatel informován písemnou formou do 15 dnů
od schválení příslušným orgánem města a s úspěšnými
žadateli poskytovatel uzavře
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
10. Kritéria pro hodnocení žádostí
Žádosti, které splňují formální náležitosti, budou dále hodnoceny podle
následujících kritérií:
- Potřebnost projektu (propagace
a reprezentace města, apod.)

strana

Vamberecký

9

- Otevřenost projektu (zda je projekt
otevřen široké veřejnosti)
- Cílová skupina (velikost, složení,
zvýhodněné skupiny děti a mládež, senioři široká veřejnost)
- Ekonomické hledisko (reálnost
projektu, případná spoluúčast - financování z vlastních zdrojů)
11. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Rozhoduje-li o poskytnutí dotace
rada města: do 30 dnů po termínu
pro podání žádostí.
Rozhoduje-li o poskytnutí dotace zastupitelstvo města: do 90 dnů po termínu pro podání žádostí.
12. Podmínky pro poskytnutí
dotace
Dotace je určena na:
12.1. Neinvestiční výdaje (uznatelné náklady) - provozní výdaje
na zajištění provozu a činnosti,
pořádání a organizování sportovních akcí - materiál (položkový rozpočet), pohoštění, služby,
nájemné, pořadatelská služba.

zpravodaj
Dotaci nelze použít zejména na (neuznatelné náklady):
úhradu alkoholických nápojů
a tabákových výrobků, úhradu
mezd a platů včetně odvodů
(pokud se nejedná o odměny
trenérům mládežnických oddílů nebo vedoucím zájmových
kroužků pro děti), sankční
platby, pokuty, manka a škody,
poskytnutí příspěvků dalším
osobám.
Sporné případy rozhoduje
grantová komise.
12.2. Dotace smí být použita pouze
na výdaje uvedené ve schválené žádosti. Příjemce může
ve výjimečných případech
požádat radu města, případně
zastupitelstvo o změnu ve využití dotace - žádost může být
schválena nebo zamítnuta.
13. Publicita
Žadatel je povinen na výstupech
akce (publikace, propagační předměty) a v tisku, na internetových

stránkách uvádět, že dotace na akci
byla poskytnuta z prostředků města
Vamberk a k vyúčtování dotace doložit článek otištěný ve Vambereckém
zpravodaji (minimálně 1.000 znaků).
14. Veřejnosprávní kontrola
V případě dotací „AKCE A REPREZENTACE“ je příjemce dotace povinen
předložit ke kontrole celé své účetnictví za 3 roky zpětně zaměstnancům finančního odboru Městského
úřadu Vamberk, finančnímu výboru
a grantové komisi.
15. Vyhodnocení dotace
Grantová komise provede zpravidla
do měsíce po předložení vyúčtování
nejdéle však do 31.01.2018 vyhodnocení poskytnutých dotací.
V případě zjištění využití finančních
prostředků v rozporu s veřejnoprávní smlouvou o přidělení dotace komise navrhne radě města resp. zastupitelstvu města vrácení celé dotace
případně té části dotace, která byla
použita v rozporu se smlouvou o při-

dělení dotace. O vrácení dotace příp.
její části rozhoduje rada města příp.
zastupitelstvo.
15. Závěrečná ustanovení
Tento dotační program schválilo Zastupitelstvo města Vamberk
na svém zasedání č. 16, bod č. 4, dne
14.12.2016.
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu
Vamberk dne 15.12.2016.
Poučení: Na poskytnutí dotace není
právní nárok. O přiznání či nepřiznání dotace rozhoduje příslušný orgán
města.
Příslušné formuláře jsou dostupné
na internetových stránkách města
www.vamberk.cz nebo k dispozici
k vyzvednutí na Městském úřadě
ve Vamberku - finanční odbor.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Schválený rozpočet města na rok 2017
počítá s investicemi
V souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl na 16. zasedání Zastupitelstva města Vamberka schválen
rozpočet města na rok 2017. Návrh rozpočtu byl před schválením
projednán na zasedání Finančního
výboru města Vamberk ve dnech
7. 11. 2016 a 9. 11. 2016. Mimo
těchto zasedání proběhla schůzka
o návrhu rozpočtu se členy zastupitelstva města dne 23. 11. 2016
a ke zveřejněnému návrhu rozpočtu měli možnost podávat své
připomínky občané města.
Rozpočet města byl, po zapracování schválených připomínek
do návrhu rozpočtu, schválen jako schodkový se saldem
13.420.277 Kč, s celkovými příjmy
80.021.771 Kč a s celkovými výdaji 93.442.048 Kč. Schodek rozpočtu je financován ze zůstatků
na účtech minulého období. Do fi-

nancování jsou zahrnuty splátky
dvou úvěrů od Komerční banky,
a.s. a od České spořitelny, který
bude v roce 2017 doplacen. Výdajová část rozpočtu navíc počítá
s tzv. nespecifikovanou rezervou,
kterou lze ponechat, příp. použít
v průběhu roku na mimořádné či
další výdaje dle rozhodnutí zastupitelstva města.
Rozpočet je členěn dle skupin podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Při sestavování návrhu
byly brány v úvahu dostupné informace o vazbě rozpočtu města
na státní rozpočet a rozpočet Královéhradeckého kraje.
V daňových příjmech je zohledněn
vliv zákona o rozpočtovém učení daní a do přijatých transferů je
zahrnuta předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu (dotace na správu) ve výši 3.600.000 Kč
a dotace na novou cisternu pro

Vyhlášení výběrového řízení
z Fondu rozvoje bydlení
Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 – I. kolo. Žádosti je možné podávat
do 31. března na Městský úřad Vamberk, správní odbor, Ing. Eva Forejtková, tel.: 494 548 116, e-mail: forejtkova@vamberk.cz.
Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků
z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ jsou k dispozici na www.vamberk.cz, v sekci
Občan a úřad - Důležité dokumenty.
Rudolf Futter, starosta města

JSDH Vamberk, na kterou již bylo
vydáno rozhodnutí o přidělení
dotace. Ostatní příjmy jsou zohledněny na základě předpokládaného skutečného plnění v roce
2016 a dle očekávaného vývoje
v roce 2017.
Běžné výdaje byly schváleny
s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti města se snahou minimalizovat tyto
výdaje. Součástí běžných výdajů
jsou výdaje na veřejnou podporu
v celkové výši 1.455.500 Kč a závazné ukazatelé rozpočtu - neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím - příspěvek pro Mateřskou školu Tyršova 2.046.928 Kč, příspěvek pro
Základní školu 3.534.000 Kč a příspěvek pro Správu Sportovních
zařízení 1.900.000 Kč.
Kapitálové výdaje byly schváleny v celkové výši 32.030.000 Kč
a mezi významné schválené inves-

tice patří: rekonstrukce sociálního
zařízení v Městském klubu Sokolovna, veřejné zařízení na stadiónu, vzduchotechnika ve sportovní
hale, revitalizace sídliště Jiráskova, nová cisterna (CAS) pro JSDH
Vamberk, asfaltový povrch části
horní cesty v Pekle, chodníky v ulicích Žamberecká a Jiráskova, projekt „Jesle, MŠ a DDM“ (projektová
dokumentace), altán a zahrada
Městské knihovny, výměna rozvodů úpravny vody a výměna dlažby
ochozů na koupališti, osvětlení
v ulici Na Kameni, Radniční, Jugoslávská, Merklovice (Zahumeni),
obytný soubor rodinných domů
Bačinka.
Schválený rozpočet města na rok
2017 je zveřejněn na www.vamberk.cz v sekci Město a samospráva - Rozpočet města.
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

Římskokatolická farnost Vamberk děkuje zastupitelům za schválení příspěvku na opravu
dřevěných okenic a žaluzií ve věži kostela svatého Prokopa, který není jen vizitkou farnosti,
ale též dominantou Husova náměstí. Během
roku se v něm kromě bohoslužeb konají koncerty a výstavy.

www.vamberk.cz
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Město získalo v dražbě problematickou nemovitost
Zejména obyvatelé sídliště Struha
dobře znají rodinný dům č.p. 546,
stojící za hotelem Helgoland. Tato

kdysi krásná vilka z počátku 20.
století se po výstavbě panelových
domů ocitla bez příjezdové cesty

a noví vlastníci bohužel nemovitost nevedli k rozkvětu. Sousedské
spory zde byly velmi časté, nezříd-

ka za asistence městských strážníků. Vzhledem k tomu, že stávající
majitel byl dlouhodobě v exekuci,
již od počátku volebního období vedla rada města tento dům
v patrnosti. V prosinci loňského
roku pak nadešla příležitost získat
tuto nemovitost v rámci nařízené dražby. Na 15. mimořádném
zastupitelstvu města byl proto
nákup v dražbě zastupitelstvem
schválen a nemovitost byla prostřednictvím elektronické dražby
vydražena za částku 500.000 Kč,
což s ohledem na původní vyvolávací cenu 487.000 Kč (a ocenění
znalcem na 730.000 Kč) lze označit
jako úspěch. Městu se tak podařilo získat strategickou nemovitost,
která v budoucnu umožní rozvoj
sídliště Struha.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Projekt Revitalizace obytné skupiny
Cena tepla
ve Vamberku Jiráskova Vamberk pokračuje
Po představení prvního návrhu pro- bytových domů. Další připomínky, zpracovatele paní Ing. arch. Markév roce 2017
jektu předsedům společenství vlast- a to vícekrát uvedené, směřovaly tou Krejčí, Ph.D. a zástupci města
V roce 2015 byla cena tepla ve Vamberku 588,66 Kč/
GJ bez DPH. V letošním roce
očekáváme snížení skutečné
ceny tepla přibližně na 580 Kč/
GJ bez DPH. Přesná skutečná
cena bude známá až na konci měsíce ledna, kdy budou
zaúčtovány všechny náklady,
a tu bychom chtěli v roce 2017
udržet.
Lze konstatovat, že se nám
znovu podařilo sjednat ještě
nižší cenu plynu než pro rok
2016. Na druhou stranu bychom chtěli investovat do modernizace technologie a provést výměnu řídicího systému
jednotlivých předávacích stanic na sídlišti Jiráskova.
Skutečnou cenu tepla však
ovlivňují i další náklady a klimatické podmínky. Jedná se
zejména o výši finančních
prostředků na opravy a plánovanou údržbu, režijní náklady,
náklady na mzdy pracovníků
a jiné. Pro závislost délky zimního období a ceny tepla platí
nepřímá úměra. Čím delší je
zima, tím větší je spotřeba
a tím nižší je cena tepla.
Na základě výše uvedených
známých i odhadovaných nákladů předpokládáme, že cena
tepla pro rok 2017 ve Vamberku bude nižší cca o 3 %.
Ing. Václav Krsek

níků na říjnové schůzce v Městském
klubu Sokolovna a po zveřejnění informací o projektu v listopadovém
Zpravodaji, obdržela rada města
písemné a emailové připomínky
občanů. Připomeneme, že tímto
projektem má být připravena komplexní obnova veškerých veřejných
ploch sídliště, řešící nejen konkrétní problematiku parkování, hřišť či
míst pro umístění kontejnerů, ale
která má i zajistit celkové zvýšení
kvality bydlení v této lokalitě.
Zásadní připomínka, která byla
shledána jako opodstatněná, byla
k územnímu rozsahu projektu. Původní vymezení počítalo pouze se
zpracováním projektu pro oblast
na sever od ulice Jiráskova, nicméně
na základě připomínek občanů z bytových domů č.p. 837-841 a č.p. 848850 došlo k posunutí hranice pro
přípravu projektu i na okolí těchto

k rozšiřování parkovacích ploch – ač
na potřebě zvýšení počtu parkovacích míst panuje shoda, ukázalo se,
že zvláště centrální plochy zeleně
jsou obyvateli velice citlivě vnímány a rozhodně zájem na zachování
této zeleně převažuje nad zájmem
na zřízení nových parkovacích míst
na těchto plochách. Další připomínky pak směřovaly k zeleni, kdy
občané upozorňovali na nevhodné
dřeviny, ať již z hlediska alergenů,
stínění či údržby a vyjadřovali se též
ke konkrétním sjezdům, výjezdům
a dalším navrženým řešením.
K projednání všech došlých připomínek se dne 1. prosince 2016 konalo další setkání s občany z dané
lokality. Po krátkém uvedení došlých připomínek se přítomní rozdělili do dvou pracovních skupin podle
obývaných domů a nad zvětšenými
mapami se s přítomnou zástupkyní

dali do posuzování jednotlivých
návrhů a procházeli všechna dílčí
opatření pro danou lokalitu. Veškeré
připomínky a návrhy vzešlé z diskuse byly zaznamenávány do map
a budou podkladem pro zpracování
závěrečného návrhu.
Setkání bylo zakončeno s tím, že
před konečným zpracováním návrhu projektu ještě proběhne dotazníková anketa a sociologická studie
k ověření získaných poznatků, a to
hned zkraje roku 2017. Konečné
představení projektu před jeho realizací pak opět proběhne prostřednictvím webových stránek města
a Vambereckého zpravodaje.
Dobrou zprávou pak je, že v rámci
nově schváleného rozpočtu města
pro rok 2017 již je počítáno s částkou 5 milionů korun pro začátek
realizace revitalizace.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Konkrétní připomínky se řešily nad zvětšenými mapami a živě se o nich diskutovalo.
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Přesně dva dny před Štědrým
dnem byla uvedena do provozu
nová autobusová zastávka Jiráskova. Plánované dokončení stavby do 23.12.2016 se zhotoviteli
podařilo dodržet, ale vezměme to
popořádku.
Zastávka se nachází v obytné zóně
Jiráskova. Projekt její revitalizace
získal a architektonický návrh připravuje ATELIER TSUNAMI s.r.o.,
konkrétně pak Ing. Arch. Markéta
Krejčí, Ph.D. se svými spolupracovníky. Jako dodavatel autobusového
přístřešku a souvisejícího mobiliáře
byla vybrána společnost mmcité 1
a.s. z Bílovic nad Svitavou.

Po přípravě architektonického návrhu v říjnu loňského roku bylo
rozhodnuto o realizaci stavby
zastávky. Okamžitě se rozběhla
přípravná fáze projektu. Hledal se
vhodný zhotovitel, řešily se specifikace dodávek a výrobní možnosti
dodavatelů, prověřovalo se umístění podzemních sítí v zájmovém
prostoru, získávala se potřebná
povolení a souhlasy dotčených
osob.
Pro stanovení harmonogramu
stavebních prací se jako klíčové
ukázaly omezené výrobní možnosti dodavatelů. Výrobce autobusového přístřešku potřebuje pro
jeho výrobu 6 týdnu, na některé
nestandardní stavební materiály
byla dodací lhůta 2 měsíce. I přes
riziko nepříznivých klimatických
podmínek nakonec bylo rozhodnuto o realizaci stavby v samém
závěru roku.
Přípravné práce, zejména pak
odstranění původního stánku zastávky, zajistily Technické služby,
stavebních prací se velmi dobře
zhostila společnost Stavitelství EU
s.r.o. pana Sloupenského. Mobiliář dodala a namontovala již výše
zmíněná společnost mmcité 1 a.s.
jako svoji zcela poslední zakázku
v tomto roce. Konečné terénní
úpravy a osázení okolí zastávky
rostlinami budou provedeny v jarních měsících.
Zda se bude nová zastávka líbit
a vyhovovat, se může přesvědčit každý sám. My jsme si dovolili
oslovit několik málo prvních cestujících a jejich názor zde tlumočím. Senior pan Jiří N. nám řekl:
„Jedním slovem nádhera.“, paní
Zdeňka J.: „Bydlím tady naproti,
celé 3 týdny jsem práce pozorovala a nechtěla uvěřit, že se vše
stihne. Zastávka je velká, může ji
využít hodně lidí.“, studentka Mar-

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

07.01.
08.01.
14.01.
15.01.
21.01.
22.01.
28.01.
29.01.
04.02.
05.02.

MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla

adresa ordinace

telefon

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 515 697
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114

cela J.: „Studuji v krajském městě
a mohu srovnávat. Tato zastávka
je opravdu na úrovni, musí vyhovovat potřebám všech cestujících,
má velmi pěkný nadčasový design. Těším se na připravovanou
revitalizaci celého sídliště.“
V závěru bych chtěl poděkovat
všem účastníkům tohoto projektu
za velmi dobře odvedenou práci.
Zejména pak Stavitelství EU s.r.o.,

které dodrželo jak očekávaný standard kvality prací, tak i napjatý harmonogram a plánované finanční
náklady. Do nové roku 2017 mi dovolte vám všem popřát nejenom
příjemné cestování ze zastávky Jiráskova, ale zejména pevné zdraví
a spokojenost v osobním životě.
Drahomír Jindra
VAMBEKON s.r.o.

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety
Zpráva o stavu zásobenosti a kádrového naplnění prodejen
Během 2. pololetí 1986 provedli členové komise pro obchod a cestovní
ruch (KOCR) prověrky v 10 obchodních organizacích.
Dne 12. listopadu m. r. zajistili 3
členové České obchodní inspekce
z Hradce Králové instruktáž členů Spotřebitelské rady, spojenou
s kontrolou jednotlivých obchodů
a restaurací. Kontrola byla zaměřena na stav zásobenosti a poctivosti
prodeje. Ze zápisu a z informací
pracovníků České obchodní inspekce vyplývá, že zásobenost dostupným zbožím je dobrá, pokud
jde o nedostatkové zboží, je situace
v celém kraji stejná. Předvánoční
nedostatkové zboží v době kontroly zatím nebylo v prodeji.
Z jednotlivých druhů chybějícího
zboží uvádíme alespoň některé:
masox, grilovací koření, vorchestr,
nedostatečný sortiment je u sterilované zeleniny, trvanlivého pečiva
a jižního ovoce. V obchodech chybějí levnější druhy masa (přední
hovězí, bůček, droby), delší dobu
jsou stálé stížnosti na kvalitu masných výrobků a uzenin, již se přes
několikerá jednání ve zdejším výrobním závodě nedaří napravit. Je
nedostatek nátěrových hmot, zejména barev Indrustrol, některých
druhů namáčecích prostředků,
parfémů, filmů a podobně.
Neustálé fronty každý čtvrtek před
prodejnou Kniha ukazují na špatnou distribuci, příp. nedostatečné
dodávky žádaných knih. Komise
OCR se snažila tuto situaci řešit.
Z jednání s krajským podnikem Kniha vyplynulo: Dodávky atraktivních
knih jsou vázány na celkové zásoby
prodejny, a protože naše prodejna
má vysoký stav zásob, jsou dodávky žádaných publikací podstatně
kráceny. Také předchozí jednání
o předdistribuci knih bylo zatím
bezúspěšné. Podle vyjádření inspektorky ČOI Hradec Králové mají
být od 15.11.1986 dodávány knihy
na prodejny nepravidelně (čtvrtky

www.vamberk.cz

budou zrušeny), takže fronty před
Knihou by měly odpadnout.
Z ostatního sortimentu zboží budou i nadále chybět sportovní
kola, naproti tomu se předpokládá
zlepšení v dodávkách el. chladniček a mrazniček, i když poptávka
nebude ještě plně uspokojena. Jinak došlo ke zlepšení v zásobování
kuchyňskými potřebami, drobnými
el. spotřebiči, v několika sortimentech bude prodej obohacen o zboží
z dovozu.
Kádrová situace na prodejnách
je proměnlivá. Vyřešila se situace v prodejně Jednoty v Lupenici,
v Merklovicích v prodejně i pohostinství, v Pekle v prodejně Jednoty.
K pohostinství v Pekle nejsou podstatné připomínky.
Poněkud jiná je situace v prodejnách n.p. Potraviny, z nichž jedině
samoobsluha na náměstí má plánovaný počet kvalifikovaných pracovníků. U dalších dvou prodejen
není počet pracovníků úplný. Bez
problémů je prodejna na nábřeží.
Provozovny RaJ Náchod jsou nyní
dobře personálně obsazeny. Přetrvává dlouhodobý nedostatek
levnějších druhů nealkoholických
nápojů. Závěrem je možno konstatovat, že většina organizací projevuje zájem o odstranění zjištěných
nedostatků k prospěchu celé naší
veřejnosti.
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Nová cisterna pro JSDH Vamberk
Začátkem března 2016 jsem dostal od velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů podrobný
seznam závad na technice a výhled nutné rozsáhlejší údržby
a oprav. Jako prioritní se ukázala
nutnost rozhodnutí, jakým směrem se bude ubírat zajištění provozu cisternového automobilu.
Naše hasičská Tatra CAS 32 – T
815 slouží už čtvrt století a má
už některé závažnější neduhy.
Pro vyřešení problému s provozem cisterny se nabízely tři
možnosti.
Hasiči navrhovali pokusit se získat
dotaci od Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
na technické zhodnocení stávající Tatry rekonstrukcí. Náklady by
činily přibližně 4 miliony korun
a dotace by mohla být ve výši
2 mil. Kč. Ještě se nabízela šance získat příspěvek půl milionu
od krajského ředitelství. Přiznám
se, že jsem pro tohle řešení “ge-

nerální opravou” příliš nadšení
neprojevil.
Druhou možností řešení bylo zařazovat v příštích letech do výdajů rozpočtu postupně vždy částku
na nějakou větší dílčí opravu. Museli bychom ovšem počítat i s tím,
že cisterna bude potřebovat větší
opravu kdykoliv.
Třetí variantou bylo podání žádosti o dotaci na pořízení nové
hasičské cisterny dle Výzvy č. 19
“Technika pro IZS” z IROP. Možnost získat dotaci ve výši 90 %
nákladů byla pro město ekonomicky nejvýhodnější ze všech
variant, přestože předpokládaná
cena nové CAS byla 8,5 mil. Kč.
Když radní 23. března 2016 toto
řešení schválili, zároveň rozhodli
o uzavření smlouvy na zpracování žádosti a studie proveditelnosti s firmou LK Advisory, s. r. o.
Vzhledem k tomu, že “výzva” byla
průběžná, museli jsme jednat
rychle, abychom kvalitně zpraco-

vanou žádost podali v dostatečném předstihu před vyčerpáním
alokovaných prostředků. O to se
zasloužili i naši hasiči, kteří museli
ihned zapracovat na zodpovězení
řady otázek k projektu a na technické specifikaci nové cisternové
automobilové stříkačky. Mé poděkování patří také krajskému řediteli HZS brig. gen. Ing. Františku
Menclovi, který mi k naší žádosti
ihned vydal potřebné kladné stanovisko.
Začátkem srpna 2016 jsme se
dozvěděli, že jsme vše v pořádku
stihli. Bylo vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace na “Pořízení
nové CAS pro JSDH Vamberk”. Tím
pro nás nastal čas pro zahájení
výběrového řízení na dodavatele.
Projekty financované z IROP jsou
podrobovány důkladným kontrolám a jakékoliv, byť formální, pochybení je postihováno krácením
dotace, proto jsme se s žádostí
o spolupráci při organizaci výbě-

rového řízení obrátili na Ing. Jana
Tomka, který má se stejnými nadlimitními veřejnými zakázkami
bohaté zkušenosti.
Po zpracování zadávací dokumentace bylo výběrové řízení vypsáno a 14. listopadu 2016 jsme
mohli otevřít obálky s nabídkami. Nabídku podali dva uchazeči
a oba podmínky zadání splnili.
K uzavření smlouvy hodnotící komise doporučila firmu THT Polička, s. r. o., která nabídla nižší cenu
ve výši 8.225.580 Kč včetně DPH.
V létě roku 2017 už by naše jednotka dobrovolných hasičů měla
být vybavena novou cisternovou
automobilovou stříkačkou CAS
30 – Tatra 815 6x6.2 v provedení
speciálním pro velkoobjemové
hašení. Přeji našim hasičům, aby
byli s novou technikou spokojeni
a pro ostré zásahy v našem městě
ji potřebovali co nejméně.
Rudolf Futter,
starosta

Obdobné vozidlo, jaké obdrží SDH Vamberk, již používají hasiči města Karolinka na Valašsku.

Několik technických dat o vítězném vozidle TATRA CAS 30 – T 815 6x6.2
z Vozidlo je vybaveno podvozkem s třínápravovým šasi s připojitelným pohonem přední
nápravy a s průběžným rámem, výrobce
TATRA Trucks a.s.

vodem OHV. Motor má 8 válců do V, zdvihový
objem motoru 12.677 cm3, čistý výkon motoru 325 kW/1.800 min-1, čistý točivý moment
2.100 Nm/1.100 min-1

z Kabina osádky je určena k přepravě celého
požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel. Kabina je čtyřdveřová, s počtem míst k sezení 1+1+4 ve dvou
řadách orientovaných po směru jízdy.

z Převodovka je mechanická, čtrnáctistupňová
se synchronizací a posilovačem řazení.

z Vozidlo je osazeno naftovým motorem, vznětovým, čtyřdobým, přeplňovaným s chlazením plnicího vzduchu, vidlicovým, vzduchem
chlazeným s přímým vstřikem paliva, s roz-

z Nástavba vozidla je upravena tak, aby veškeré požární příslušenství bylo přístupné ze
země, bez použití stupaček. Je rozdělena
na tři části, kdy v přední a zadní části jsou
umístěny skříně s příslušenstvím, v zadní části je též čerpací zařízení, dále pak nástavba
obsahuje nádrž na vodu a pěnidlo.

www.vamberk.cz

z Nádrž pojme 8.500 litrů vody a 510 litrů pěnidla.
z Nástavba obsahuje celou řadu moderního
vybavení, jako např. přiměšovací zařízení,
lafetovou proudnici, osvětlovací stožár, výkonnou elektrocentrálu, a desítky položek
dalšího požární příslušenství.
z Celé vozidlo je včetně lanového navijáku
dlouhé 9.430 mm, široké 2.550 mm a vysoké 3.150 mm. Jeho provozní hmotnost je
14.600 kg, celková hmotnost 26.000 kg. Dosahuje maximální rychlosti 100 km/h.
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ADVENTNÍ DOZVUKY – ANDĚLÉ CHODÍ MĚSTEM
Již tradičně se účastním předvánoční akce „ Andělé chodí městem“ a tak se chci s vámi podělit
o svoje dojmy.
Úvodem se chci zmínit, že vánoce nejsou od slova vánočka a advent není očekávání vánočního
stromku a rozsvícení první svíčky
na adventním věnci. (Čekal jsem
více od projevu římskokatolického
faráře.)
Před 2 000 lety přišel někdo, kdo
převrátil pohledy a kulturu světa. Zrodil se Ježíš Kristus, bytost
zcela výjimečná, zvaná Spasitel
světa, Mesiáš, Zachránce… Již
ne války a oko za oko, ale miluj
bližního jako sebe sama. Nepřišel
však pravdoláskař dnešního typu
s plnými ústy slov, vydávající plakáty s pochybnými vzory. On přišel
svědčit životem nepřekonatelným
způsobem. Sám nenapsal ani řádek o svém učení, ale síla jeho
ducha lásky léčila nemocný svět
posedlý válkami. Jako bychom
najednou byli v dnešní době. Snad
jako nikdy jindy nepotřebujeme
dnes nastoupit cestu s živým Kristem – jeho smírnou láskou v duši
a moudrostí převyšující pozemsky
lidské pohledy ekonomiky. Jen
jednou se rázně a nesmlouvavě
Ježíš ohradil, a to když do chrámu
přišli kupci prodávat a kupovat,
kšeftovat s penězi a věcmi. Chrám
je naše duše, nitro, srdce, místo
pro lásku, pro nejušlechtilejší city
pro bratrství. Pro lásku typu Ježíše
Krista, chcete-li pro lásku Boží.
Kristus by ve své lásce asi naše vá-

noční „stoly“ či stromky nezpřevracel (jako to provedl Židům v chrámu). Ale smutek v srdci by musel
mít veliký, při pohledu, jak je láska
člověka o vánocích překryta balíky a balíčky a věcmi, že jí není
k zahlédnutí. Jak plačící popelka
s holoubky – anděli strážnými - se
někde v koutě krčí. Čeká na příležitost, aby se rozletěla a rozkvetla.
A vánoce, připomenutí příchodu
Krista je ta pravá příležitost. On
jako každý lidský duch (člověk
ve své podstatě) je nesmrtelný.
Ale proti nám je On plný lásky
a moci uzdravovat, jako když kráčel zemí. Jen čeká na naše vánoční či jiné zavolání: „Lásko – Kriste,
vstup do mého srdce. Obejmi mne
i s mými milovanými, s mými bližními.“
To vám přeji při této příležitosti
a andělé – vaše děti, kteří za chvíli budou procházet, ať vás s touto
láskou propojují!
Toto jsem čekal v projevu kazatele,
ale už po několik let marně. Příště
bych pozval kazatele z nějaké protestantské církve. Na ně se nějak
zapomíná. Třeba od Adventistů,
patří také k našemu městu.
Zdravice pana starosty byla upřímná a potěšila mne.
Za průvod andělů pracovníkům
knihovny ze srdce děkuji, jen bych
jej zviditelnil. Měli by procházet
pódiem, abychom si krásu dětských tvářiček, ještě nepoznamenaných vychytralostí a přetvářkou
světa, mohli více užít a vychutnat,
a také vyfotit.

Program pozvaného souboru lidových písní a tanců zapadl do rámce
celého adventního programu (příště by se mohl ale už pozměnit).
Housle a zpěv tří sólistů byly pěkné
a jejich vystoupení mohlo být i delší.
Postrádal jsem však krásná vystoupení, která nám po roky připravovala s většími dětmi paní Ichová
s LŠU – škoda.
Vystoupení dětí ze školky bylo velmi pěkné, škoda, že jsme ještě při
tom neviděli i ty, co hráli za plentou na klávesy, působilo to jen jako

reprodukovaná hudba a nebylo to
ono.
Bohu díky (i moje díky) všem, kdo
nám tento program i s dobrým
svařákem a dobrotami připravili.
Můžete mít možná jiný názor, ale
takto jsem to vnímal já …
PS: začátek akce bych ještě posunul na 16:30 h, nebývá taková
zima, a také kvůli dětem, a abychom na sebe také trochu lépe
viděli při sdílení vzájemné radosti
a úsměvů…
12.12.2016
Bořivoj Šubrt

Muzeum krajky Vamberk
Ty z vás, kteří ještě neměli čas navštívit výstavu „Pod praporem tunelářů“ věnovanou výročí 110 let trati Doudleby – Vamberk – Rokytnice, srdečně zveme do našeho muzea. Výstava, která je naplněna
nepřeberným množstvím informací o této trati a která je doplněna
celou řadou vystavených předmětů z dob jejího budování a provozu,
je pro vás otevřena do 13. ledna 2017. Následně se můžete po krátké
přestávce těšit na novou výstavu, věnovanou výstavbě sídliště Struha. O jejím otevření Vás budeme informovat v únorovém čísle Zpravodaje. Na vaši návštěvu se těší
Muzeum krajky Vamberk

Finanční gramotnost
Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti
vám nabízíme informace o novinkách týkajících se spotřebitelských
úvěrů. Dočtete se v něm, na jaké
služby máte jako spotřebitelé nárok a čeho se změny týkají. Vaše
dotazy rádi zodpovíme na info@
lukasmajvald.cz.
Novela
spotřebitelského úvěru
Novela zákona o spotřebitelském
úvěru nabyla účinnosti 1. prosince
2016. Reguluje všechny typy spotřebitelských úvěrů, kam nově spadají i spotřebitelské úvěry na bydlení, dříve označované jako hypotéky,
a nově reguluje i tzv. mikropůjčky
(úvěry do 5 000 Kč).
U zprostředkovatelů úvěrů dochází
ke zpřísnění podmínek a dohledu

České národní banky nad zprostředkovatelskou činností. Spotřebitel tak bude mít jistotu garance
a profesionality poskytovaných
služeb.
Pokud již máte úvěr sjednaný před
datem novelizace, nové podmínky
pro vás začnou platit po skončení
fixace, a to na základě podpisu dodatku ke smlouvě. Jedinou výjimkou, kdy zákon začne platit ihned,
jsou hypotéky s variabilní neboli
float sazbou.
Pro úvěry uzavřené po 1. 12.
2016 přináší nový zákon několik
novinek:
z Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční úvěry,
u kterých po 1. 12. 2016 vyprší
tzv. fixace, bude možné bez
jakýchkoliv poplatků každý
rok splatit až 25 % ze sjednané

z

z

z

z

výše hypotéky, a to vždy měsíc
před výročím uzavření smlouvy.
Při prodeji nemovitosti bude
možné hypotéku splatit celou,
pokud smlouva trvala alespoň
dva roky.
Lze bezplatně splatit celou
hypotéku při závažné osobní
situaci - úmrtí dlužníka nebo
úmrtí partnera dlužníka, obdobně to platí při dlouhodobé
nemoci dlužníka nebo jeho
partnera.
Pozdní splácení úvěru bude
možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 %
výše úvěru, nejvýše však 200
tisíci korunami.
Poskytovatelé úvěrů budou
mít nově povinnost prověřit
příjmy a výdaje žadatele. Pokud schopnost splácet nebude

www.vamberk.cz

řádně prověřena, bude smlouva o úvěru neplatná.
z Stoprocentní hypotéky skončily na začátku října 2016.
Nejvyšší možný úvěr je nyní
na 95 % z hodnoty nemovitosti. Z toho plyne, že v roce 2017
poskytne banka žadateli max.
95 % z hodnoty nemovitosti.
Zbytek, tj. 5-20 %, musí žadatel doplatit z vlastních zdrojů. Dále si musí připravit 4 %
z kupní ceny na daň z nabytí
nemovitosti, kterou od 1. 11.
2016 platí kupující.
z Banky budou muset už v reklamách na své produkty uvádět,
kolik bude úvěr skutečně stát,
a tuto informaci spotřebitel
navíc obdrží písemně ještě
před podpisem smlouvy.
Lukáš Majvald

Vamberecký
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Zpětná vazba s občany ve Vamberku?
Reakce na článek pana Augustina Šubrta
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat za podnětný a v mnohém pravdivý článek pana Augustina Šubrta,
uveřejněný v minulém čísle Zpravodaje, ve kterém pan Šubrt vyjadřuje
lítost nad skutečností, že poté, co došlo
ke schválení Strategického plánu rozvoje města Vamberka, se již nekonají
schůzky členů pracovních skupin, kteří
se do přípravy plánu dobrovolně zapojili a podíleli se na jeho vzniku. I já
považuji za velkou škodu, zůstává-li
tento lidský potenciál a přísun nových
nápadů a myšlenek ve městě nevyužit.
Pro připomenutí uvádím následující
fakta. Strategický plán vznikl s desetiletým výhledem pro roky 2014-2024
a vytkl si za cíl systematickou přípravu
rozvojových projektů, to vše s jistým
nadhledem pro stanovení priorit.
Jeho přípravě se věnovaly čtyři pracovní skupiny. A. Infrastruktura pro
rozvoj města (péče o majetek města);
B. Kvalita života a bydlení; C. Kultura,
sport, tradice, cestovní ruch; D. Řízení
a rozvoj města (bezpečnost, kriminalita atp.).

Jak vypočítává ve svém článku pan
Augustin Šubrt, celkem bylo v těchto
skupinách zapojeno 27 osob, v jejich
čele stáli (a stojí) stávající radní pan
Karel Bačina (A.), stávající zastupitel
pan Mgr. Martin Vrkoslav (C.) a stávající starosta pan Rudolf Futter (D.),
funkci vedoucího pracovní skupiny
společně s mandátem zastupitele
města složil pan MUDr. Libor Janeček
(B.). Schválením strategického plánu
činnost těchto pracovních skupin fakticky skončila.
Co se týče každodenního chodu města, je obecně známou skutečností, že
výkonným orgánem je rada města,
orgánem nejvyšším je pak zastupitelstvo. Rada města má zřízeny jakožto
poradní orgány tzv. komise, a sice:
Komisi životního prostředí (předseda
pan Jiří Klekar, současný zastupitel
města), Dopravní komisi (předseda
pan Josef Martinec) a Sportovní komisi (předseda pan Mgr. Martin Vrkoslav,
současný zastupitel města). Komise
kulturní nebyla v tomto volebním
období ustavena. Členy prvních dvou

Pěvkyně, která si oblíbila Vamberk
Operní pěvkyně Františka Vyskočilová-Ludikarová, jejíž 90. výročí úmrtí
si tento měsíc připomínáme, sice
ve Vamberku nežila, přesto má s naším městem četná pojítka. Narodila
se 14. června 1857 ve slezské Luboni
zahradníku Janu Ludikarovi a Rosalii,
rozené Pivodové. Vyrůstala v rodině
se čtyřmi sourozenci. Spolu se svými dvěma sestrami studovala zpěv
u svého strýce Františka Pivody (18241898). Pivoda se hudebně vzdělával
ve Vídni a po léta zde působil. Roku
1860 se usadil v Praze a o několik let
později založil „Pivodovu pěveckou
školu“, zaměřenou na výchovu operních pěvců. Horlivě se účastnil pražského hudebního života. Byl znám
svým kritickým pohledem na Bedřicha Smetanu, jemuž vytýkal „wagneriasmus“ a „nezáživnou cizotu“.
Františka svou uměleckou dráhu zahájila v Plzni, kde se prosadila jako vynikající altistka. Roku 1878 byla spolu
s oběma sestrami Kateřinou a Antonií
angažována do pěveckého souboru
barona Pavla Derviese. Tento ruský
šlechtic byl štědrým podporovatelem umění. Ve švýcarském Luganu
a francouzském Nice dal vystavět
divadla a jeho umělecký soubor zde
střídavě působil. Františka se tady
sblížila s vambereckým rodákem Augustinem Vyskočilem (1852-1902),
který v divadle nejen zpíval, ale byl
i sbormistrem a dirigentem. Sňatek
mladého páru se uskutečnil v Luganu
2. října 1880. Po nenadálé smrti rus-

Na fotografii ze sbírky Milana Sedláčka je Františka se svým synem Pavlem

kého mecenáše byl divadelní soubor
rozpuštěn a mladí manželé Vyskočilovi se přestěhovali do Prahy. Tady
na Královských Vinohradech přišel
3. března 1882 na svět jejich jediný
syn Pavel, pozdější světově proslulý
operní pěvec vystupující pod matčiným dívčím příjmením Ludikar.
Augustin se stal sbormistrem v Národním divadle. Františka se věnovala
výchově syna. Vyskočilovi jezdili často
do Vamberka, jehož okolí si i Františka
značně oblíbila. V pozdějších letech
podporovala syna v jeho uměleckých
začátcích. Souhlasila s jeho neočekávanou a poněkud dobrodružnou
cestou do Spojených států (bylo mu
tehdy sotva dvacet let). O jejich láskyplném vztahu vypovídá i oslovení
v dopisech „Milá mamulinko“. Syn ji
často zval do míst svého působení
v cizině. Do Vamberka se spolu naposledy podívali v září 1925. Františka Vyskočilová-Ludikarová zemřela
31. ledna 1927 v nedožitých 70 letech.
Miroslav Berger

uvedených komisí jsou kromě občanů
rovněž zaměstnanci městských organizací, kteří se následně podílejí na realizaci opatření v terénu.
S vědomím výše uvedeného zastávám
názor, že mají-li být komise strategického plánu přínosné též pro přípravu
konkrétních projektů, je třeba sladit
jejich činnost s činností komisí rady
města a celou strukturu organizačně
změnit tak, aby mohla podávat jasné
výstupy. Zároveň zastávám názor, že
i na přípravě střednědobých priorit
města by se měli podílet v co největší
míře zástupci veřejnosti.
Za tím účelem jsem již dvakrát oslovil
radu města a navrhl reorganizovat
komise a pracovní skupiny strategického plánu tak, aby se jejich
agenda kryla a jednotlivé komise se
staly „specializovaným týmem“ pracovních skupin. Pro „každodenní“
agendu by tedy zůstaly zachovány
komise rady, které by se však v intervalu např. jedenkrát ročně scházely
v širším složení jako pracovní skupina strategického plánu. Tím by byl

zajištěn soulad mezi strategickými
cíli a běžnou agendou a zajištěna
průběžná výměna názorů v těchto
shromážděních. Ty by tím dle mého
názoru získaly větší vážnost vůči radě
města a mohly by se tak účinněji podílet na dění ve městě. Bohužel, můj
nápad zatím nepadl na úrodnou
půdu a činnost komisí, jakož i „nečinnost“ pracovních skupin, zůstaly
ve vyjetých kolejích.
Pokud tedy tento článek budou číst
ti členové pracovních skupin strategického plánu, kteří cítí, že by městu
Vamberk chtěli i nadále přispívat
svými nápady, případně ti členové komisí, kteří postrádají vazbu na tvůrce
strategického plánu města, případně
další aktivní spoluobčané, prosím je,
aby mne kontaktovali za účelem rozpracování této výše nastíněné myšlenky. Já za sebe mohu panu Šubrtovi
slíbit, že svou představu budu i nadále
prosazovat a do třetice se pokusím
o její uvedení v život.
Mgr. Jan Rejzl,
místostarosta

Špičkový lékař a pedagog
Před devadesáti lety, 13. ledna 1927, se ve Vamberku narodil profesor
MUDr. František Řehák. V roce 1946 vystudoval reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí a o pět let později promoval na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Nastoupil jako sekundární lékař na I. chirurgickou kliniku.
Svůj odborný zájem zaměřil na obecnou a speciální chirurgii, především
hrudní chirurgii. Své poznatky a schopnosti úspěšně prezentoval i v zahraničí. Roku 1966 přednášel v Portugalsku o svých zkušenostech s mediastinoskopií (endoskopická metoda k přímému pozorování mezihrudí),
kterou u nás zavedl. V roce 1967 absolvoval stáž na chirurgické klinice
profesora Zenkera v Mnichově, roku 1972 další stáž na hrudně-chirurgické
klinice profesora Bjorka ve Stockholmu. V roce 1974 nastoupil jako přednosta na III. chirurgickou kliniku. Roku 1979 obhájil doktorskou dizertaci
„Chirurgická biopsie, resekce a transplantace plic“ a s docentem Šmatem
připravili monografii „Chirurgie plic a mediastina“. V roce 1990 byl prvním
demokraticky zvoleným předsedou výboru Československé chirurgické
společnosti. V závěru své profesní dráhy se osvědčil při třech operacích
prezidenta Václava Havla (1991, 1993, 1996). V roce 1992 předal vedení
III. chirurgické kliniky svému žáku profesoru Pavlu Pafkovi, s nímž nadále
spolupracoval. Zemřel 11. června 2008 ve věku 81 let.
Na III. chirurgické klinice se projevil jako schopný organizátor a vysoce erudovaný chirurg. Hrudní chirurgii rozpracoval co do šíře i rozsahu. Již počátkem 70. let začal s transplantacemi plic u psů a vytvořil solidní základ pro
transplantace plic u člověka. Jako první v Československu prováděl odstranění hrudního jícnu bez otevření hrudníku. Zužitkoval své zahraniční
studijní pobyty a účasti na mezinárodních kongresech v Evropě, Americe
a Japonsku. Publikoval více než 230 vědeckých prací doma i v zahraničí
a napsal tři monografie. Byl zkušeným pedagogem, který vychoval řadu
vynikajících studentů (Pafko, Fanta, Drahoňovský aj.). Kromě nesporných
odborných schopností mu v kariérním postupu pomohl vstup do KSČ
v mladém věku záhy po skončení 2. světové války. Filozofií kliniky, kterou
vedl, vždy bylo vytvoření atmosféry humanity, profesionální odbornosti,
vědomí odpovědnosti, poctivosti a náročnosti k sobě i druhým a přátelských vztahů mezi lékařem a nemocným. Vynikal velkorysostí a čestností,
byl laskavý a skromný. Měl rád výtvarné umění, divadlo, hudbu a sport.
Miloval humor.
Miroslav Berger
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Vzpomínka na dobu po 17. listopadu 1989
pokračování
ve Vamberku a ČSR
strana

Upřesnění bylo projednávané i na společné schůzi 3. 1. 1990 na MěNV
Vamberk za účasti zástupců:
MěstNV
Vyčítal, Frydrych, MVDr. Nechuta, Hájek
MěstV KSČ Ing. Bříza
ČSS
Hrabánek
ČSL
Ing. Novák
MěV NF
Ing. Blažek
OF
Borůvka, JUDr. Bek, MUDr. Moravová, Ing. Šubrt, Štark,
Papáček, Oubrechtová
Jednání řídil místostarosta Dr. Nechuta. Kromě upřesnění složení budoucí rady byl projednán termín odstoupení současného předsedy a tajemníka (pana Vyčítala a pana Frydrycha).
Na obsazení funkce předsedy pro přechodné období byli navrženi čtyři
kandidáti:
pan Pinkas, pan Kapucián, paní Lžičařová, Ing. Preclík.

Pro všechny nastala doba velice složité práce, protože stará pravidla
ve státě již neplatila a nová ještě nebyla. Pozitivum bylo v pokračující euforií ze získané svobody a demokracie.
Zvolený starosta se s nevídanou energií pustil do plnění své funkce a pod
jeho taktovkou nastal velký rozvoj města. Nejprve bylo zbouráno oplocení u Hebkových, odvezena tam technika a vybudováno parkoviště pro
uvolnění náměstí. Pro posílení nedostatku el. energie na náměstí byla
v rohu parkoviště vybudována trafostanice. Přesunem rozvodu proudu
z konzol na budovách pod chodníky byla umožněna údržba fasád budov
na Husově náměstí. Finanční podporou města byla umožněna dostavba
penzionu pro důchodce. Po několikerém prosáknutí dešťové vody půdou radnice až do kanceláří byla uskutečněna až kritizovaná rozšafná
oprava budovy. Ta však příštích dvacet let nepotřebovala další náklady.
Ve spodní části radnice nově vybudované veřejné WC zlepšilo kulturní
podmínky ve městě. I předchozí přemístění poštovního úřadu z radnice do nových, i když vzdálenějších prostor, zlepšilo podmínky i úroveň
tohoto úřadu.

Následovala řada nejrůznějších dalších jednání - například :
- k problematice odstranění tanku z Horního náměstí
- k zahájení sbírky na zvon
- na VÚ Kostelec n. Orl. k odzbrojení milicí
- v ŽAZ Vamberk k odzbrojení milicí
- na OO VB v Kostelci n. Orl. za obnovení činnosti VB ve Vamberku
- jen v lednu 1990 se uskutečnilo celkem 18 nejrůznějších jednání.
- 15. 2. účast při obnově organizace Junák ve Vamberku na MěstNV.

Foto z archivu pana Ladislava Prause

Pro dokončení volebního období do prvních svobodných voleb zastávali funkce:
Předsedy Měst NV Pinkas Jiří
místopředsedy
MVDr. Nechuta Jiří
tajemníka
Hájek Petr
Rovněž pokračovalo v činnosti deset komisí.
Rok 1990 do voleb byl naplněn rozličným jednáním v rámci OF, zahajováním činnosti politických stran, obnovením činnosti Junáka, odstraněním
tanku z náměstí, zajišťováním sbírky na nový zvon, což bylo pro mne nejnáročnější. Ale měl jsem na to právo, když jsem tento bod programu navrhl.
Podstatná byla zejména příprava prvních svobodných voleb a návrhy
kandidátů.
Volby se uskutečnily 24. 11. 1990 s následujícím výsledkem:
Volební strana
dosaženo hlasů dosaženo %
Komunistická strana Čech a Moravy
7 113
17
Koalice OF, ČSL, ČSS, Strana zelených
22 850
55
Československá sociální demokracie
11 254
27
Romská občanská iniciativa v ČSR
143
Největší počet volebních hlasů získal:
P. Hájek 1841 a Ing. O. Kašpar 1738.
Přehled zvolených zastupitelů dle volebních stran:
Demokratická koalice
SSD
Hájek Petr
Dvořáček Josef
Kašpar Oldřich
Štajner Karel
Šubrt Augustin
Fleischer Jiří
Kubias Jan
Krpačová Květa
Šubrtová Jarmila
Kubíček Stanislav
Mikyska František
Bořek Lubor
Pyskatý Ladislav
Pinkas Jiří

KSČM
Šejna Josef
Řehák Josef
Brodina Jaroslav

Problémem bylo obsazení funkce starosty v řadách oprávněného vítěze
voleb. Každý chtěl pomáhat, ale nikdo nechtěl mít hlavní zodpovědnost.
Funkce starosty má i své stinné stránky. Všem vyhovět nelze. Uspokojení
berou rozhodnutí za samozřejmé, ti druzí za křivdu.
S úlevou byla po delším jednání přijata ochota pana Bořka.

V Pekle byla opravena budova školy. Za nepříznivých ekonomických
podmínek byla narychlo uskutečněna plynofikace města, kdy dodavatel
upozornil na okamžitou možnost, jež se bude opakovat až za několik let.
Starosta riskoval výstavbu bez dostatečného finančního krytí. Byla vybudována regulační stanice plynu, dvě páteřní větve středotlaku ke škole
a na náměstí Dr. Lützova, vybudováno 7 plynových kotelen (Struha, Jiráskova, školy, radnice, MŠ Tyršova, DDM, družiny a 1. třídy ZŠ Tyršova). Vše
bylo vybudováno za třičtvrtě roku v hodnotě 25 milionu korun. Zároveň byla zablokována příprava opravy havarijního stavu kotelny Struha
na uhelný prach. Tím se podstatně zlepšilo ovzduší Vamberka, kde bylo
tehdy soustředěno 40 % průmyslu okresu.
Tehdy bylo i úspěšně dokončeno jednání o navrácení 107 ha lesů městu. Začalo důsledné řešení obtížné dopravní situace ve Vamberku, kde
v úseku most - Husovo náměstí projíždělo denně 7150 vozidel. Vše začalo výstražným zablokováním dopravy na 1 hodinu v pátek 24. 4. 1992.
V nových pozemkových a územních podmínkách byla zahrnuta i výstavba obchvatu na etapy a rozhodnuto o severní variantě. (Jižní, ve směru
od Záměle mezi Vamberk a Merklovice na Letnou , byla pro nevýhodnost
zavržena). Požadované zahájení výstavby obchvatu trasou na Potštejn
nebylo pro nekompromisní požadavek armády na přednostní řešení
silnice Praha - Ostrava dovoleno, ani přes osobní jednání pana starosty na ministerstvech. Tím ale nebyla přednostně řešena nejsložitější
křižovatka u lékárny a úplným obchvatem byly sníženy obchodní podmínky na náměstí.
Úspěšným ukončením projektové a územní přípravy obchvatu Vamberka bylo ministerstvo zaskočeno, protože předběžný souhlas s výstavbou
dalo s podmínkou této přípravy v naději, že není uskutečnitelná. Po zablokování připravované výstavby sídliště Cihelna a přesunu 270 bytů
do RK a Kostelce okresem, chtěl starosta alespoň částečně pro Vamberk
něco zachránit výstavbou Struha III v Jůnově ulici, kde měla být postavena samostatná budova pošty (na rohu proti MKS) a dva čtyřpatrové
činžáky. Na přímluvu, aby se postavil jen jeden, a tím nemusely být bourány domky v zadnější části, starosta nepřistoupil.
(pokračování příště)
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Základní škola Vamberk

Podzimní sportovní
soutěže

V letošním školním roce jsme
se opět zapojili do soutěže
„Hledáme nejlepšího chemika“

Každoročně se naši žáci mohou
na podzim zúčastnit několika sportovních turnajů. Začátkem října byl
v Rychnově na umělé trávě odehrán turnaj okresního kola v minifotbale žáků. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení J. Falta,
M. Hájek, V. Melkes (7. roč.), P. Diblík,
T. Gregorčík, J. Svrbík, P. Šimeček
(8. roč.) a O. Martinec, J. Panocha,
Z. Tobiška (9. roč.). Celkem deset
družstev bylo rozděleno do dvou
skupin po pěti. Ve skupině A obsadili
chlapci 4. místo. V zápase o umístění
se nám příliš nedařilo a porážka znamenala celkové 8. místo.
Větší oblibu má mezi žáky florbal,
kde je nutné v rámci okresních
soutěží školních družstev odehrát
nejprve okrsková kola, v Rokytnici
a Dobrušce. Družstvo chlapců kategorie IV. se zúčastnilo okrskového
kola 13. října v Rokytnici ve složení
P. Diblík, L. Jindra, K. Koželuh, M.
Michera, V. Suchánek, J. Svrbík, P. Šimeček (8. roč.) a J. Dubánek, D. Hýbner, J. Panocha, Z. Tobiška (9. roč.).
Devět družstev bylo rozděleno
do dvou skupin. Ve čtyřčlenné skupině B obsadili naši žáci po třech
porážkách 4. místo. V mladší ka-

Soutěž je tříkolová. V prvním kole musí účastníci soutěže při hodině
chemie na své základní škole napsat vědomostní test. Do druhého
kola, které se uskutečňuje v SPŠCH Pardubice, postupují 3 nejlepší
řešitelé z každé školy. V tomto kole musí soutěžící prokázat další teoretické znalosti. 30 nejlepších účastníků soutěže postupuje do třetího
kola. V tomto třetím kole, v regionálním finále soutěže, budou v laboratořích SPŠCH Pardubice prověřeny praktické dovednosti soutěžících finalistů.
1. kolo soutěže proběhlo na naší škole v polovině října a zúčastnili se
ho až na malé výjimky téměř všichni žáci 9. ročníku, v republice to
bylo více než 5000 žáků ze 159 škol. Do 2. kola z naší školy postoupily
s největším ziskem bodů Pavlína Hlávková, Andrea Hlávková a Pavla
Potužníková, která nakonec účast v regionálním kole vzdala. 2. kola
se zúčastnilo 355 žáků a ani v tomto počtu se naše děvčata neztratila.
Pavlína Hlávková se umístila na postupovém 26. – 30. místě a Andrea
Hlávková na 104 – 113. místě. Pro obě děvčata to je velký úspěch. Gratulujeme jim a Pavlíně přejeme do 3. kola této soutěže hodně úspěchů a co nejlepší umístění.
JCh

tegorii (III.) se okrsku v Rokytnici
dne 20. října zúčastnilo sedm družstev rozdělených do dvou skupin.
Za družstvo Vamberka nastoupili
P. Jurina, A. Langer, Š. Šimůnek
(6. roč.) a J. Falta, M. Hájek, L. Krulich,
M. Kubinec, T. Málek, V. Melkes, R.
Michalík, M. Tomala (7. roč.). Ve skupině A obsadili chlapci po dvou porážkách 3. místo.
Turnaj v přehazované pořádaný
pro dívky se uskutečnil 25. listopadu v Kostelci. Bojovat za naši
školu se vypravila K. Mikysková,
J. Skokanová, P. Šklíbová (8. roč.)
a K. Kotyzová, N. Mládková, P. Potužníková, K. Soukupová, A. Vandasová (9. roč.). Jedenáct družstev
bylo nejprve rozděleno do tří skupin. Děvčata ve své skupině třikrát
prohrála. Ve skupině o umístění se
ovšem už přehrát nenechala a se
třemi výhrami obsadila celkové
7. místo.
Ačkoliv se našim sportovcům určitě nedařilo podle představ, všem
účastníkům soutěží děkujeme
za bojovnost, předvedené výkony
a zájem o reprezentaci školy.
Za vyučující tělesné výchovy
M. Černoch

Novoroční přání KRPŠ
Do Nového roku 2017 jménem KRPŠ všem přejeme splnění i těch
nejtajnějších přání ve společnosti milovaných a v pevném zdraví.
Šťastný Nový rok.

Dne 21. 11. 2016 jsme s třídou
9. A navštívili Obchodí akademii T. G. Masaryka v Kostelci
nad Orlicí. Prohlídku školy jsme
zahájili v tělocvičně pěveckým
koncertem a následným focením celé třídy. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde nás seznámili s učebními obory a promítli
nám video o škole, které natočili
a sestříhali žáci OA. V další třídě
jsme měli možnost vidět robota, se kterým se žáci umístili na
7. místě v robosoutěži středních
škol. Ve škole jsme se také podívali do posilovny a na spinning.
Ve školním klubu nám vyprávěli
tři žáci o svých zájezdech a výměnných pobytech v zahraničí.
Všem se nám tam moc líbilo
a věřím, že se v naší třídě najde
nějaký zájemce o tuto školu.
Pavla Potužníková, 9. A
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli a zůčastnili se
jak pravidelného programu, tak
doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE
A JEJICH NOVOROČNÍ ZMĚNY
z “HERNIČKA” v Tyršově 260.
Zveme všechny rodiny do naší
prostorné “HERNIČKY”. Hraček nespočetně. Doprovodu rády uvaříme kávu, čokoládu nebo čaj. Pro
děti se taky něco na zub najde.
Každou středu od 9:00 do 11:30.
Vstupné 10 Kč.
z “DĚTSKÝ BAZÁREK” je samozřejmě součástí herničky. Přijďte
prodávat i nakupovat. Za 5 Kč měsíčně si můžete pronajmout boxík
a začít vydělávat na první milion.
z POZOR ZMĚNA: “HRÁTKY S DĚTMI” budou nově v nepravidlených termínech. Máme
úžasnou cvičitelku, která ale dojíždí z Prahy a to se jí každý týden nedaří. Více viz DOPROVODNÉ AKCE.
A navíc “BATOLENÍ” se s “HRÁTKAMI” spojují do jedné aktvity.
z “MASÁŽE MIMINEK” v herničce, Tyršova 260. Doražte s děťátky
od 3 měsíců. Jemná dětská masáž,
olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku prosíme se sebou.
Kažý čtvrtek od 10:00 do 10:45.
Vstupné 20,- Kč.
z SOLNÁ JESKYNĚ na vambereckém náměstí.
Zdravý pobyt pro rodiče s dětmi
jakéhokoliv věku. K dispozici hračky, lopatky, kbelíčky, atd.. Do solných kamínků se můžete zahrabat
jako do písku.
Každé úterý, ale pozor. Střídáme
dopolední (10.1. a 24.1.) a odpo-

lední (3.1.,17.1. a 31.1) jeskyni. Maminky, nezapomeňte si rezervovat
místo. Vstupné 40 Kč.
z NOVINKA: ANGLIČTINA pro
mírně až středně pokročilé s důrazem na slovní zásobu a konverzaci.
Děti je možné přivést do herničky
se sebou.
Termín: každý čtvrtek 9:00 – 9:45,
začínáme 12. 1. 2017
Místo konání: hernička MC Dráček,
Tyršova 260.
Cena za lekci: 65 Kč; platby budeme vybírat na celý měsíc dopředu,
všechny materiály v ceně. Rezervace nutná.
AKCE “CO DVA TÝDNY”
z “HRÁTKY VE VODĚ” ve školce
“na Bačince”. Pro děti od 1 roku –
do nástupu do školky. Po plavání
je k dispozici herna, kde děti “doschnou” a mohou si dát svačinku.
Každých 14 dní v pátek dopoledne, začínáme 13.1. od 9:15.
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 50 Kč.
z “TVOŘENÍ” v herničce, Tyršova
260. Tvůrčí činnost pro všechny rodiče i šikovné děti. Prťata se zabaví
s hračkami v herně. Co termín, to
jiné téma.
Každých 14 dní v pondělí od 16:30
do cca 18:00. První letošní téma:
Origami naušnice – hypoalergenní
9.1.
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 30 Kč.
z “TVOŘENÍ PRO DĚTI” součástí každé druhé “HERNIČKY”, tedy
Tyršova 260. Aktuální téma bude
zveřejněno. Začínáme 11.1., dále
25.1. od 10:00.

v pondělí 2.1., dále 23.1. a 30.1.
od 9:30. Aktivita vhodná pro
všechny děti od doby, “kdy je bude
bavit si hrát” po “nástup do školky”.
Náplní jsou hry pro nejmenší se
zaměřením na rozvoj řeči, jemné
i hrubé motoriky atd..
z NEDĚLNÍ HERNIČKA - 8.1.
od 15:30 do 18:00 se na Vás budeme těšit mimořádně i v neděli.
Neváhejte vzít i starší děti. Vstupné
20,- Kč.
z PŘEDNÁŠKA O POUŽÍVÁNÍ
LÁTKOVÝCH PLEN 12.1. od 17:30,
Tyršova 260. Váháte, jestli látkové
nebo jednorázové pleny? Když
látkové, tak které zvolit? Jak je
užívat? A co praní a sušení? Proč
se trápit nad plenkami? Přijďte se
podívat a osahat české MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY z bambusové
viskózy. Těší se na Vás porodní
asistentka a látková poradkyně
Bc. Magdaléna Tomanová. Vstupné 30 Kč
z PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ ve čtvrtek 26.1.
od 10:30 v Tyršově 260. V ČR

DOPROVODNÉ
AKCE LEDEN 2017
z “HRÁTKY S DĚTMI” ve vambereckém DDM, začínáme hned

www.vamberk.cz

trpí skoro každé dvanácté dítě
ve věku 4 let nezjištěnou oční vadou. Z těchto důvodů je žádoucí
preventivní vyšetření zraku, aby
případná vada mohla být lékařem
včas léčena. Tato metoda je velice nenáročná a je doporučována
i pro děti od 6ti měsíců. Stačí se
cca 2 sekundy zadívat do “kamerky”, která i pípá, takže pozornost
sama upoutá. Cena vyšetření je
150,- Kč.
z KARNEVAL v sobotu 28.1.
v merklovické školce. Každoroční
karneval pro nejmenší. Hudba, tanec, zábava. Začátek bude upřesněn.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel.čísle 605 451 810,
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Maminky MC Dráček

Vamberecký

zpravodaj

strana

18

Ze života mateřské školy
„Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
Štěstí, zdraví vinšujou.
Zpívá Pavel, Ondra, Míra,
panímáma otevírá.“
Vánoce nám utekly jako voda
a máme tu nový kalendářní rok
2017. Přijměte malé pozvání
k ohlédnutí za vánočním časem
v mateřské škole Vodníček. Určitě
většina z vás, obzvlášť pokud máte
malé děti, vzpomínáte na rozzářené tváře dětí u vánočního stromečku, sladké a voňavé cukroví
a mnoho radostí a milých vzpomínek z prožitých svátků.
Ve všech třech třídách – u Šnečků, Žabiček i Rybiček začal adventní čas nejen zapálením první
adventní svíčky, ale i přípravy
na příchod svaté Barborky. Děti si
vzorně uklidily hračky, a tak mohla Barborka dětem předat nejen
voňavé perníčky, ale i větvičku
„Barborky“. Druhý adventní týden
byl ve znamení čertíků, Mikulášů
a Andílků. U Žabiček s tématem
„Mikuláš přišel s čertem na koláč“.
Ve stejném duchu probíhalo téma
i ve třídě Rybiček s tématem „Mikuláš a andílek mají kufr nadílek“.
Šnečci si nechali čertíka a MikuVánoční zvoneček tiše zvoní,
v pokoji jedlička lesem voní.
Zdobíme stromeček pro štědrý den,
vítáme vánoce radostný sen.
Konečně nadešel ten dlouho očekávaný zimní měsíc. Nejtajuplnější a nejkrásnější měsíc pro děti.
Pohádkový prosinec. Nastal kouzelný čas očekávání, překvapení
a splněných přání. Přiblížilo se totiž jedno z nejkrásnějších období
v roce. Děti s nejistotou očekávaly
příchod Mikuláše s andělem a čertem. Dříve než k nám do školky
ale přišli opravdu, museli jsme pro
ně vše krásně vyzdobit a připravit,
aby se jim u nás líbilo. Na všech třídách si děti připravily pro Mikuláše
milé překvapení v podobě čertích
básniček, písniček a tanečků. Mikuláš i jeho pekelný pomocník byli
moc spokojeni a tak se čert musel
vrátit do pekla sám a s nepořízenou. Krásný bílý andílek mohl
pak všem dětem nadělit odměnu
za statečnost. Krásného úkolu pro
naše dětičky se s velkým nasazením zhostila rodina Šušlíkových
a naše učenka kuchařinka Kristý-

láše ukrýt v adventním tématu
s názvem „V prosinci nám hvězda poví, kudy se jde k Ježíškovi,
aneb hvězdičkové putování adventem“. V pondělí 5. 12. vypukl
Mikulášský rej i u nás ve školce,
ale už v dopoledních hodinách.
Po třídách se proháněli nezbední čertíci, andílci tančili svůj andělský tanec a Mikuláš kráčel se
svou berličkou. Děti si společně

U Rybiček, Žabiček i Šnečků se
pilně tvoří, vyrábí, zpívá, recituje,
ale i poskakuje a tancuje. „Vánoce
už jdou, baňky v kufru schovány
jsou“ bylo poslední téma v kalendářním roce 2016 u Rybičky
a Žabičky „Bílý vánoční čas, lásku
probouzí v nás“. Předposlední
vánoční týden byl vyvrcholením
našeho adventního času. Čekal
nás tolik očekávaný den dětmi –

zasoutěžily, zatančily a už netrpělivě očekávaly příchod známé
trojice – čerta, andílka a Mikuláše.
Společně jim zazpívaly písničku,
kterou si pro ně připravily a jak už
to tak všichni „dospěláci“ známe,
opět slibovaly, že budou hodné
a poslušné. Týden se seběhl s dalším a už nám hoří na adventním
věnci třetí svíčka. Co to znamená?
Že se velmi rychle blíží „Štědrý
den“ u nás ve školce. Proto vrcholí
přípravy ve všech třech třídách.

„Štědrý den“ v naší školce. Od samého rána nás po celé školce
provázel zpěv vánočních koled,
krásně prostřených stolů s cukrovím – mnohokrát děkujeme všem
rodičům, kteří cukroví dětem
nachystali. Nesměly chybět ani
vánoční tradice – pouštění lodiček, rozkrojení jablíčka, házení
bačkůrkou či foukání svíčky. A to
nejkrásnější po zazvonění zvonečků…rozzářené dětské tváře
u stromečků. To je jak pro nás uči-

na. Patří jim náš velký dík. V tomto
předvánočním období se na všech
třídách pilně tvořilo a pracovalo.
Vytvořili jsme si adventní kalendář
s úkoly na každý den, který jsme
si zavěsili do třídy a počítali dny,
které zbývají do Mikulášské nadílky a do Štědrého dne. Také jsme

sobem k nám přichází nadělovat
a nechyběly samozřejmě příběhy
a pohádky o čertech a andělech.
Zaskotačili jsme si na známou
píseň „Budliky, budliky“, poslechli si čertovské pohádky a naučili
se mnoho vánočních a zimních
básniček a písniček. Předvánoční

společně zapracovali na čertovské
a mikulášské výzdobě, aby u nás
zavládla ta správná předmikulášská nálada. Z CD „Tradice a zvyky“
jsme si poslechli povídání o svaté Kateřině (pranostiku: Kateřina
na sněhu - vánoce na blátě), legendu o Mikuláši a jakým způ-

nálada zavládla už úplně všude.
Chystali jsme si dárky a malá překvapení pro své blízké. Také jsme
nastrojili stromeček a vyzdobili
naše třídy, aby se všem u nás líbilo
a cítili se předvánočně a svátečně.
Celý prosinec v naší školce byl tak
trošku kouzelný, plný tvoření, pe-

www.vamberk.cz

telky, tak určitě i pro Vás, rodiče,
ten nejhezčí vánoční dárek. Odpoledne jsme si společně s rodiči
poseděli u Vánočního stromečku,
kde děti s nadšením ukazovaly
nové hračky a hry. Další den nás
navštívily děti ze školní družiny,
kteří si pro nás, pod vedením paní
družinářky připravily krásnou pohádku „O dvanácti měsíčkách“.
Mnohokrát děkujeme školákům
za zpestření našeho adventního
času. Jako poslední kulturní akci
v roce 2016 jsme si vybrali návštěvu zámku v Potštejně s hranou
prohlídkou „Betlémský příběh“.
I když jsme museli vstávat všichni opravdu hodně brzy, výlet stál
opravdu za to. Byla to opravdu
pomyslná třešnička na dortu
ke konci kalendářního roku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen rodičům, za jejich
spolupráci, ale i včelařům z Vamberka a okolí, kteří nám v zastoupení pana Merty věnovali sklenici
medu květovaného pro zpestření
jídelníčku. Dále mezistěny z včelího vosku.
A protože je tento příspěvek prvním v novém roce 2017, přejeme
sobě i vám, čtenářům Vambereckého zpravodaje, aby to byl rok
plný dobrých dnů a dobrých lidí
kolem vás.
MŠ Vodníček
čení, zpívání a radostných zážitků.
Ve všech třídách děti připravily
pro své rodiče vánoční tvoření se
zpíváním a vlastnoručně vytvořily
dárečky a přáníčka. Určitě si tedy
všichni zasloužili hračky, které jim
Ježíšek ve školce nadělil. Pohodové vánoce s rozzářenými dětskými tvářičkami přejeme všem!
Děti ze třídy Ptáčátek jako každý
rok vystoupily se svým vánočním
hudebním programem a přáníčky
na MÚ. Naše výtvory nechyběly
ani na předvánoční akci nazvané Městem chodí andělé. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří
přispěli na fond SIDUS a svým výtěžkem podpořili dětskou kliniku
v Olomouci a Motole. Přispěli tím
na dobrou věc! Dále bychom chtěli poděkovat rodičům, přátelům,
paním vychovatelkám z Domu
dětí, knihovně a všem dalším, kteří
mají rádi děti za výbornou spolupráci v tomto kalendářním roce.
DĚKUJEME!
Všem přejeme klidné a ničím nerušené KOUZELNÉ VÁNOCE!
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Zastavit čas v tuhle sváteční chvíli.
Poslouchat, jak andělé mávají křídly.
A vidět štěstí kolem sebe. Cítit, jak
sněhová vločka zebe… Kéž nejen
o svátcích, ale po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě radostnými
kroky…
PF 2017
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

1857 - 2017
KRÁSNÝCH 160…
Vážení přátelé,
je to neuvěřitelné, ale je tomu tak.
Městská knihovna Vamberk slaví v roce 2017- s půvabem sobě
vlastním - své 160. výročí ode dne
založení…
„Narodila se“ zásluhou vambereckého rodáka, spisovatele a nakladatele Josefa R. Vilímka, při tehdejší vamberecké škole . O deset
let později se již pyšnila názvem
BESEDNÍ KNIHOVNA patřící všem
občanům města. Roku 1932 věnoval knihovně bývalý předseda
Měšťanské besedy pan Ladislav
Bednář dům č. 84 na rohu náměstí
a Voříškovy ulice. V tomto domě se
knihovna nachází dodnes…
Rok 2017 patří právem jí. Celým
rokem se budou prolínat akce připomínající její existenci – minulou,
současnou – i budoucí. „Listování
stránkami historie“ počínaje měsícem únorem je jednou z nich.
Přijměte naše srdečné pozvání.
Knihovna města Vamberka tu byla,
je a bude stále pro Vás.

Pravidelná
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA MERKLOVICE
Středa: 18:00 – 19:00
POBOČKA PEKLO
Úterý: 17:00 – 19:00 hod

Nabídka z nových knih na leden 2017
BELETRIE
z BAUER, Jan: Mrtvola v brnění
Pro milovníky historických detektivek vychází další případ královského soudce Melichara, který již řešil
vraždu v knize Krvavé léto.
z CRIPPA, Luca – ONNIS, Maurizio:
Fotograf z Osvětimi
Příběh muže, který ve vyhlazovacím
táboře dostal za úkol dokumentovat vězně, popravy i experimenty
na lidech.
z HOWARD, Linda:
Nečekej slitování
Děj knihy zavede čtenáře do státu
Maine a městečka Wilson Creek,
kam přijíždí domů na dovolenou
Gabriel ...

z MIKULÁŠ, Vladimír:
Každý má svůj osud
Osudy nerozlučných přátel, Zdeňka
a Jirky, kteří se v potěmkinových kulisách socialismu potýkají s láskami, rodinnými tragédiemi i profesními trably.
z SUMMERSOVÁ, M.J.:
Láska na druhý pokus
Zklamaná jedenatřicetiletá Claire
odchází od přítele na turistický ranč,
kde se ve venkovském prostředí snaží zapomenout na zradu ...
NAUČNÁ LITERATURA
z JAKL, Jan: Hradec Králové
Regionální publikace z edice Zmizelé Čechy se zabývá historií jednoho
z nejstarších měst.

Na leden 2017
jsme připravili ...
z Výstavu obrazů Libora Prokeše – Alpské
čtyřtisícovky od 6.1. do 2.2. 2017
z Přednášku PaeDr. Libora Turka – Karibské ostrovy 12. ledna 2017 v 17,30
z Přednášku o Kodani vzhledem k pracovní vytíženosti Tomáše Černohouse přesouváme na druhou polovinu roku 2017

... na únor chystáme
z Výstavu fotografií ve spolupráci s občanským sdružením Šťastný úsměv, které malým pacientům při léčbě s rozštěpem
z Přednášku Kateřiny Karáskové – Kde
ženy vládnou 2.2. v 17,30
„Vydejte se se mnou na výpravu do míst,
kde jsou za slabší pohlaví považováni
muži! Kulturně-cestopisná přednáška je
postavena na zábavných historkách.“
z Autorské čtení Hany Hindrákové z nové
knihy Lovec lebek

Vážení čtenáři,
děkujeme za Váš zájem v roce 2016
a věříme, že i v roce 2017 se trefíme
do Vašeho vkusu a budeme se v knihovně při akcích, které vybíráme pro Vás,
opět vídat.
Těšíme se na Vás !

z KOVTUN, Jiří:
Republika v obležení
Kniha o prvním prezidentském období Edvarda Beneše. Mapuje období mezi lety 1935 – 1938.
z SEDLÁČEK, Milan:
Vamberští malíři a výtvarníci
dvacátého století II.
Další regionální kniha. Medailonky
dalších 30 výtvarníků Vamberka.
z ŠEBESTA, Ondřej:
Pouť do Santiaga de Compostela
Zážitky tří českých poutníků s popisem cesty, který je možné použít
jako návod při cestování.
z TCHENZE, Vadim:
Tajné vědění
Esoterické zkušenosti z celého světa.

K ZAMYŠLENÍ...
Mít čas na své děti
Žijeme všichni na prahu nového tisíciletí. Králem v našem
světě se stala technika – ať chceme nebo nechceme. Ruku
v ruce s technikou nám všem vládnou ještě další mocní: neschopnost komunikovat, ztráta rukopisu, malá obrazotvornost, osamělost - dospělých i malých. Počítače, internet,
televize jsou jistě důležitými fenomény dnešní doby. Ale
žádná sebedokonalejší technika dítě nepohladí, neobejme,
neodpoví na jeho dotazy. Sebedokonalejší technika neumí,
nemůže, ale hlavně NESMÍ nahradit rodičovskou lásku.
Mějme čas na své děti. Je to nejdůležitější, co můžeme dětem
darovat… Třeba při chvilce nad půvabnou dětskou knížkou.
Rodičovské předčítání, moudrý a přirozený kontakt s dítětem, ten jedinečný vklad do vínku malému človíčkovi, se
skutečně nedá ničím nahradit. Ta vzácná důvěrná chvíle,
kdy jsme tu jeden pro druhého, důležití a milovaní.
PS: Ze všech závislostí dnešního světa je závislost na knize
jedinou pozitivní.
Přeji nám všem fůru času na naše děti.
ANO a NE při čtení dětem
* nečtěte příběhy, které se nelíbí vám samotným
* nepokračujte ve čtení, jakmile zjistíte, že jde o špatnou
volbu
* přizpůsobte výběr knihy věku dítěte
* nevolte knihu, kterou dítě zná nebo ji vidělo v televizi
(lepší je opačný postup – nejdříve číst, pak vidět...)
* nenechte se zmást získanými oceněními, ne vždy jsou platná
* nevnucujte dětem výklad příběhu (mají svou fantazii)
* nepoužívejte knížku k výhrůžkám (stane se nepřítelem)
* desetiminutové čtení před spaním zanechá v dítěti více
než dvě hodiny osamělého sledování televize
* jste to vy, kdo volí - nesnažte se soutěžit s televizí
(řeknete-li: „chceš číst nebo pustit televizi?“ obvykle si
dítě vybere to druhé...)
* nedopusťte, aby by to vypadalo, že se dítě nesmí koukat
na televizi kvůli knížce…
Za Městskou knihovnu Vamberk

www.vamberk.cz

Jaroslava Martinová
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MKS nabízí
- leden 2017
tel.: 494 541 484
mestsky.klub@vamberk.cz
www.vamberk.cz
z 6. ledna v 19:00 hodin
PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.
z 7. ledna ve 14:00 hodin
STAŇ SE DOBRODRUHEM!
Zábavně vzdělávací odpoledne,
které je určeno všem, kteří chtějí
zažít dobrodružství s dinosaury.
Vstupné 220 Kč.
z 27. ledna ve 20:00 hodin
PLES KRPŠ
PLESOVÁ SEZÓNA:
z 6. ledna v 19:00 hodin
PLES TANEČNÍCH
z 27. ledna ve 20:00 hodin
PLES KRPŠ
z 11. února ve 20:00 hodin
PLES SPORTOVNÍ
z 24. února ve 20:00 hodin
PLES BAREVNÝ
z 3. března ve 20:00 hodin
PLES HASIČSKÝ
z 17. března ve 20:00 hodin
PLES DIVADELNÍ
Připravujeme:
z 12. března v 15:00 hodin
DUO JAMAHA
Předprodej v MKS od 1. 2. 2017.
z 24. března ve 20:00 hodin
JELEN
VLČÍ SRDCE TOUR 2017
Předprodej v MKS od 1. 2. 2017.
Vstupné: předprodej 360 Kč,
na místě 450 Kč.

Tříkrálová sbírka
se ve Vamberku, v Pekle a v Merklovicích uskuteční ve dnech 6. - 8. ledna 2017

Přijímáme dívky
a chlapce
do kurzu tance
a společenské
výchovy
Zahájení: září 2017
Přihlášky na tel.
494 541 484 nebo
v kanceláři MKS

www.vamberk.cz
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Výročí osobností

Společenská kronika

z 13.01.1927 se ve Vamberku narodil prof. MUDr. František Řehák,
lékař. Roku 1951 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Specializoval se na hrudní chirurgii. Od roku 1974 byl přednostou II. chirurgické kliniky v Praze. Publikoval doma i v zahraničí. Mezi jeho žáky patřili Pafko, Fanta, Drahoňovský. Účastnil se tří operací prezidenta Václava
Havla. 90. výročí narození († 11.06.2008)

BLAHOPŘÁNÍ
V lednu 2017 oslaví:
90 let
Miloslava Barvínková
85 let
Jarmila Ješinová

z 23.01.1867 se narodila Marie Panochová, poštmistrová. Během
1. světové války se angažovala při zřízení a provozu vojenského lazaretu.
V období 1919-1923 byla členkou obecního zastupitelstva za národní
demokracii. 150. výročí narození († 27.08.1931)
z 27.01.1967 zemřel Emanuel Dvořák, výrobce kuřáckých potřeb.
Špičkařskou živnost provozoval v domě na horním náměstí. Během
2. světové války byl členem obecní rady. Na jaře 1948 byl spolu s dalšími
nekomunistickými poslanci vyloučen ze zastupitelstva. 50. výročí úmrtí
(* 1896?)
z 31.01.1927 zemřela Františka Vyskočilová, roz. Ludikarová, operní pěvkyně. Zpěv se učila u svého strýce Františka Pivody. Kariéru začala
v Plzni a pokračovala ve švýcarském Luganu, kde se seznámila s vambereckým rodákem Augustinem Vyskočilem. Po sňatku se přestěhovali do Prahy, kde se jim narodil syn Pavel, pozdější slavný operní pěvec.
90. výročí úmrtí (* 14.06.1857 Luboň ve Slezsku)

Stalo se aneb bejvávalo

Marcela Šulcová
Marie Hošková
Jaroslav Čoupek

VZPOMÍNKA

z 17.01 1787 se v České Rybné narodil Václav Kodýtek, učitel a hudebník. Jako dvacetiletý přišel do Vamberka a roku 1808 se oženil
s Eleonorou Voříškovou, dcerou zdejšího učitele. V čele zdejší školy stál
v období 1815-1848. Byl také ředitelem kůru. V roce 1830 škola přemístěna z domu čp.87 do sousedního čp.86 na náměstí. 230. výročí narození
(† 12.01.1872 Vamberk)
z 18.01.1857 se narodil Vojtěch Netík, truhlář a včelař. Bydlel v Roští. Věnoval se rozmanité práci se dřevem. V letech 1902-1905 byl obecním starostou v Pekle. Měl zásluhu na postavení pekelské školy. Stal se
prvním předsedou včelařů po založení spolku ve Vamberku roku 1908
a vedl jej pět let. 160. výročí narození († 24.12.1949)

80 let
80 let
75 let

Dne 10. ledna vzpomeneme 5. výročí naší drahé milované manželky, babičky a maminky paní LUDMILY MACKOVÉ, stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte si také.
Děkujeme

Vzpomeňte s námi na paní STÁŇU OPOČENSKOU, rozenou NEFOVOU, která nás a milovaný Vamberk opustila dne 22. ledna 2016.
Rodina Opočenských

PODĚKOVÁNÍ
Mé mamince Soně Dostálové bylo devadesát let. V listopadu je oslavila
v plné síle a radosti se svými blízkými ve vamberském hotelu Krajka.
Ráda bych tímto způsobem ještě jednou velmi poděkovala šéfkuchaři, jeho personálu a obsluze hotelu. Přispěli k tomu, že setkání rodiny
a přátel bylo bez chyby. Výtečné jídlo, skvělé zákusky i další pohoštění,
milé servírky, číšníci a šéfkuchař. Ty všichni se snažili, abychom si mohli
významné životní výročí bez starostí užít. Pokud budete hledat místo
na oslavu nebo jen tak pro popovídání s Vašimi blízkým, můžu Krajku
vřele doporučit.
Díky ještě jednou
Soňa Mandausová
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám Sboru pro občanské
záležitosti, které v loňském roce navštívily 105 jubilantů ve věku 75, 80,
85, 90 a více let. Popřát jim hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce
2017.
Lenka Prokešová, matrikářka

Před 180 lety
Většina obyvatel městečka onemocněla v lednu a únoru 1837 chřipkou. Desítky lidí zemřely na zápal plic.

Sociální služby města Rychnov n. Kn., o.p.s.
přijmou do svého týmu nové kolegy
na hlavní pracovní poměr:

Před 120 lety
Ve městě byla 1. ledna 1897 otevřena Průmyslová pokračovací škola
pro řemeslné učně. Spravoval ji ředitel měšťanské školy. Vyučovalo se
zpočátku v bývalém sále na radnici. Škola ve městě působila do roku
1931, kdy byla přenesena do Kostelce nad Orlicí.

Před 110 lety
K 1. lednu 1907 byla zestátněna krajkářská škola.

Před 65 lety
K 1. lednu 1952 došlo k přečíslování domů na Hradisku, Letné, v Pekelci a Zakopance.
Z funkce předsedy Místního národního výboru byl 29. ledna 1952 odvolán Antonín Knap kvůli obvinění z poválečných krádeží a machinací. Ve funkci jej nahradil Karel Petránek.

Pracovník v sociálních službách
Zdravotní sestra
bez odborného dohledu
Nabízíme:
 Velmi dobré platové podmínky  Příspěvek za řízení motorového vozidla
 Finanční podpora dalšího vzdělávání  Příspěvek za každou specializaci
 Možnost příspěvku na dojíždění  Velmi zajímavé odměny
 5 týdnů dovolené  Stravenky  Nástup možný ihned

Podrobné informace u sl. Evy Šilhánové na tel. č. 776 122 425
nebo na e-mailové adrese: eva.silhanova@pro-sen.eu.

Před 55 lety
Jednotné zemědělské družstvo Vamberk bylo 1. ledna 1962 sloučeno s lupenickým. Nový subjekt měl 152 členů a hospodařil na 551 ha
zemědělské půdy. Předsedou se stal Stanislav Rychtařík z Lupenice.

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
z Kompletní zhotovení pomníků

z přírodního kamene

Před 45 lety

z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků

12. ledna 1972 byl založen horolezecký oddíl.

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

Před 35 lety
První novoroční výstup na Chlum se uskutečnil 1. ledna 1982. Zúčastnilo se jej 52 turistů.

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

www.vamberk.cz
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Jóga s Hankou
Od pradávna lidé prahli po krásném těle a ušlechtilé duši.
Proto vznikla v Indii před 5000 lety jóga.
A proč stále existuje a bude vždy existovat?
Protože je to dobrá cesta.
A proč je to dobrá cesta?
Na tuhle otázku si musí najít odpověď každý sám.:))

Například v Domě dětí ve Vamberku
každý pátek od 17:30 do 19:30 hod.
13.1.2016 začíná nový kurz deseti lekcí
Zájemci se mohou přihlásit na telefon 739 911 933

Hana Kosková, www.jogaprovsechny.estranky.cz

ORIGINÁL MÓDA

ODĚVY - LAURA
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LEVNÉ ODĚVY
-50 % SLEVA Z NÁKUPU
VŠE ZA POLOVINU
Otevřeno:
PO - PÁ 9 - 12 hod., 13 - 15 hod., So 9 - 11 hod.

22

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.

Mladý pár koupí byt 2+1 či 3+1
ve Vamberku, družstevní nevadí.
Tel.: 734 255 150

Stolní tenis – mládež
V neděli 18. prosince 2016 se ve Voděradech uskutečnily okresní přebory mladšího žactva. Zúčastnili se jich i mladší žáci a žákyně z našeho
oddílu. A to konkrétně: Tomáš Krčmář, Tomáš Urbánek, Eliška Kolečková
a Adéla Hamerská. I tito hráči jeli na tyto přebory víceméně pro získání
zkušeností a seznámení se s prostředím žákovských turnajů, obdobně
jako v listopadu jejich starší spoluhráči. Proto potěšilo, že si přivezli řadu
medailí. Adéla Hamerská se v soutěži jednotlivců umístila na 3. místě
a Eliška Kolečková na místě 4. Společně obsadily 2. místo v soutěži dvoučlenných družstev za žákyněmi z Dobrého. Ve čtyřhře žákyň obsadily
rovněž 2. místo. Ve smíšené čtyřhře skončily naše páry Tomáš Urbánek
- Adéla Hamerská a Tomáš Krčmář – Eliška Kolečková shodně na děleném 3. místě. Ve čtyřhře žáků se dvojice Tomáš Krčmář – Tomáš Urbánek
umístila na 3. místě. A nakonec ještě družstvo žáků v sestavě Tomáš Urbánek a Tomáš Krčmář obsadilo 3. místo za žáky z Dobrého a Kostelce
nad Orlicí. V soutěži jednotlivců se našim hochům již tak nevedlo. T. Urbánek obsadil 5.-8. místo.
Potěšil přístup všech našich žáčků k jednotlivým zápasům. Přejeme jim,
aby jim vydržel zájem o stolní tenis, aby na příštích přeborech byli vyrovnanými hráči hráčům z vyspělých žákovských oddílů Dobrého, Kostelce
n. O. a dalších.
J. Podolka, předseda odd. ST
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Výběr z prosincových akcí
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