
Vamberecký
zpravodaj

Vybíráme
z obsahu...
  Chata Vyhlídka 
 ožívá .................................str. 4
  Odjezdník autobusů 
 z Vamberka ....... str. 11 - 14

Váženéné ččteenánářkřky y a a čtčtenenářáři i 
VaVambmbererece kékéhoho zzprpravavododajajaje,e,

ddo nnovo éhého o rorokuku jjsmms e e vsvvsttoouuu-
pili ooprpravavdudu mmrarazizivěvěě aa mmmnonož-ž-
ststvíví ssněněhuhuu aa llledede u uu náánám m m přpřpři-i-
popomnmněllo, žžže e náánázezezev v prprvnvníhíhího o o
měměssícec vv rrococe e mámáá ssvévévé ooopopopod-d-d
ststata něníní. VšVšicci hnhnh ii i přpřpřízízízninivcvcvci i
zizimnmnícíchh spporo tůtů jjjisisistětěě ooocececenininillili,,
žeže ii vv nnnaša ememe mmměsěsěstětětě sse e e dádáá ppododod 
širýým m nenebebbemmm abababssosolvlvovovvataat 
cecelálá řřřadadada a a akakaktitit vivivit,t,t, aaať ť ť užužuž jjjsososouu u
toto lyžyže,e,e ssáňáňáňkykyky nnnebebebo oo brbrbrusususlelele.
KoKolem mm VyVyyhlhlídíddkykyk aa nna aa ChChhlululumumumu 
křkřižižovovalalaly yy běběběžkžkařařa skskské é é ststopopopy y y 
jejedndna a drdrdruhuhuhououou, , nanana kkkažažaždédédé ssstrtrtrá-á-á-
nini ssee tototo hhemememžižižilololo dddětětě mimi ss bbobboby y y
a a  pepekákáčičič aaa mmmilililovovovnínícicici oosttstrýrýrýchchc  
brbrususlílílí bbrárázdzdzdiliilii i leleledodod vévéé ppplololochchchy.y. 
PoPo ppřeředededešlšlšlýcých hh zizzimmámáchchh ttto o o bybyb loloo 
zazasee jjjededednononou u u mimiilélélé zzpepeestststřeřeřeníní..
CoCo bbby y y váváás ss momomohlhlhlo o o v v v  nananaddcdcháháá--
zeejíjícícíímmm měměměsísísícicici zzzahahahřářářát,t,t, aaa tto o o 
dodosls ovovo a,a, bbududude e e něněněktktkterererý ý ý zz z  plplple-e-e-
sůsů, , ktktterereré é é sesese ttraraadidičnčnč ě ě ě v vv tetetentntnto oo
čačas buudododou uu kokokonanat.t. AAA bbudududetetete-e-e-lilil  
chchtítít zazazahřhřhřátátát sssvávává sssrdrdrdcecece, , nenenezazaza--
popomemeeňtňtňte e e nanana sssvavavatététéhohoho VVValalalenenen--
týtýnana! !! AA kdkdkdyžyž uuuž ž ž jsjsjsmemme uu ttěcěcěchhh
svsvatatýcých,h,h, jjjedeednanana pppěkěknánáná pprarara--
nonosts ikika a a nanana zzávávávěrěrěr –– sschchchváváválnlnlně,ě, 
jejestli tttenenentototo rrokokk vvvyjyjyjdedede:: NaNaNa sssvavava--
tééhoho MMMatatějějje e e rararampmpmpououuchchchy,y,y, 
úrúrododnýnýný rrrookok nna a momomoucucuchyhhy..    

PřPřeji i vávám m přpřpříjíjíjemememnénéné úúúnononororovévé 
čtčtenení í

MgMgMgr.r.r. JJJanan RRejejjzlzl

    2  2017       54. ročník                       www.vamberk.cz

Foto: Mgr. Jan Rejzl
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

61. zasedání dne 11. ledna 2017 

usnesla:

1) Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 60. 

2) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 19.12.2016.

3) Schválila organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk. 

4) Vzala na  vědomí rezignaci 
předsedy sportovní komise 
Mgr.  Martina Vrkoslava a  člena 
sportovní komise pana Karla 
Rykaly a pověřuje starostu měs-
ta jednat s ostatními členy spor-
tovní komise.

5) Schválila:
 a) prodloužení nájemních po-

měrů k bytům podle přílohy č. 1,
 b) neprodloužení, spojené 

s  vyklizením, nájemních po-

měrů k bytům: byt č. 1 v domě                         
č. p.  824; byty č. 3 a  8 v  domě            
č. p. 131; byt č. 3 v domě č. p. 52.

6) Schválila uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti 
a smlouvy o právu provést stav-
bu č. 2015-92/VO/VB/1, č. 2015-
92/VO/VB/2, č. 2015-92/VO/VB/3 
stavby: Vamberk, Komenského, 
Na  Kameni - veřejné osvětlení, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7) Projednala žádost o  souhlas 
s  umístěním telekomunikač-
ního vedení na  plášti budovy 
Krajkářské školy, Tyršova 25, 
p. č. st. 19/1 Vamberk a rozhodla 
žádosti nevyhovět.

Rudolf Futter 

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Zveme Vás na 17. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Vamberka, 

které se koná dne 8. března v 18 hodin

ve velkém sále 

Městského klubu Sokolovna.

Statistika za rok 2016 – matrika
K  31.12.2016 bylo ve  Vamberku trvale hlášeno 4  547 občanů, z  toho 
2 263 mužů a 2 284 žen. Průměrný věk občanů Vamberka je 43,03 let.
V roce 2016 se ve Vamberku narodilo 54 dětí a zemřelo 39 občanů. 
V  matričním obvodu města bylo v  loňském roce uzavřeno celkem 59 
manželství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřely sňatek 4 páry, 
na Chatě Na Vyhlídce 1 a na fotbalovém stadionu také 1 pár.  V Potštejně 
na hradě bylo uzavřeno 15 a na zámku 31 manželství.  1 obřad proběhl 
na obecním úřadě v Záměli, 1 pár uzavřel sňatek na Homoli a 5 sňatků 
bylo církevních.                                                Lenka Prokešová, matrikářka

Místo výkonu práce:

správní obvod Městského úřadu 
Vamberk

Druh práce:

referent stavebního úřadu

Pracovní náplň:

správní činnost při územním 
rozhodování a  při rozhodování 
na úseku stavebního řádu

Doba trvání pracovního poměru:

neurčitá se zkušební lhůtou 3 mě-
síce

Platové zařazení:

odměňování se řídí podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, podle 
nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kte-
rým se stanoví katalog prací a kva-
lifi kační předpoklady, ve znění poz-
dějších předpisů, a  podle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřej-
ných službách a  správě, platová 
třída 8

Požadavky na  uchazeče podle                                                                                 

§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., 

o  úřednících územních samo-

správních celků a  o  změně ně-

kterých zákonů v platném znění:

  fyzická osoba, která je státním 
občanem České republiky

  dosažení věku 18 let
  způsobilost k právním úkonům
  bezúhonnost

Požadavky:

  kvalifi kační předpoklady: mini-
málně úplné střední vzdělání 
v oboru pro výkon práce

  pečlivost, důkladnost, systema-
tičnost, spolehlivost 

  znalost práce na PC 
  dobré organizační a  komuni-

kační schopnosti 
  ochota přizpůsobit pracovní 

dobu potřebám úřadu
  řidičské oprávnění skupiny B 

s praxí 
  praxe ve veřejné správě výhodou
  výhodou absolvování vstupní-

ho vzdělávání úředníka ÚSC
  výhodou ověření zvláštní od-

borné způsobilosti pro správní 
činnost při územním rozhodo-
vání a při rozhodování na úseku 
stavebního řádu a vyvlastnění

Předpokládaný nástup

do zaměstnání: 

01.05.2017, případně po dohodě

Termín pro doručení přihlášek:

15.02.2017, 15:00 hodin

Přihláška musí obsahovat:

  jméno, příjmení a titul zájemce
  datum a místo narození zájem-

ce
  státní příslušnost zájemce
  místo trvalého pobytu zájemce
  číslo občanského průkazu
  datum a podpis zájemce
  podepsané prohlášení zájemce 

v následujícím znění:

Prohlášení
Poskytnutím svých osobních údajů 
v  rozsahu podkladů pro přihlášku 
k  účasti ve  veřejné výzvě na  pra-
covní pozici „referent“, dávám, 
ve  smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, souhlas 
k jejich shromažďování, zpracování 
a  uchování v  rozsahu nezbytném 
pro provedení výběru zájemce.
Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis 

Doklady, které je nutné k  při-

hlášce přiložit:

  životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech 
a  dovednostech týkajících se 
správních činností (bylo by 
vhodné uvést i kontakt: telefon 
nebo e-mail)

  výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce, případně 
prohlášení o bezúhonnosti

  ověřená kopie dokladu o  nej-
vyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte na adresu Měs-
to Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517  54 Vamberk, nebo osobně 
na  podatelnu městského úřadu. 
Přihlášky zasílané poštou musí být 
doručeny v uvedeném termínu. 

Obálku výrazně označte: NEOTVÍ-
RAT – výběrové řízení „REFERENT 
STAVEBNÍHO ÚŘADU“

Zadavatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení v kterékoliv fázi zrušit.       

MĚSTO VAMBERK
vypisuje výběrové řízení na pozici

REFERENT 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

Podrobnější informace o náplni práce podá paní Jolana Richterová,

vedoucí stavebního úřadu – tel.: 494 548 127.

MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Vodová Jana
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie

Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasinská 129, Solnice
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

777 667 353
494 622 114
494 371 781
494 622 114
494 596 732
494 534 841
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417

04.02.
05.02.
11.02.
12.02.
18.02.
19.02.
25.02.
26.02.
04.03.
05.03.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon
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Jsme pečovatelská služba, která 
poskytuje služby seniorům a zdra-
votně postiženým občanům star-
ším 18 let, kteří si nejsou schopni 
bez pomoci zabezpečovat a uspo-
kojovat své základní životní po-
třeby, jako je strava, úklid domác-
nosti, osobní hygiena, využívání 
dalších veřejných služeb ve  svém 
okolí, na které jsou zvyklí. 
Služby poskytujeme občanům 
města Vamberka a jeho částí Pekla 
nad Zdobnicí a Merklovic a obce 
Potštejn, a  to v  domácnosti ob-
čanů nebo ve  Středisku osobní 
hygieny.
Posláním pečovatelské služby  je 
poskytovat sociální služby tak, aby 
mohli senioři a zdravotně postiže-
ní občané  co nejdéle žít ve  svém 
přirozeném prostředí, na  které 
jsou zvyklí. Posláním pečovatelské 

služby je poskytovat služby tak, 
aby podporovaly občany při vyu-
žívání veřejných služeb a  pomá-
haly předcházet jejich sociálnímu 
vyloučení.

Služby jsou plánovány individuál-
ně s ohledem na možnosti, schop-
nosti, a  potřeby uživatele. Cílem 
poskytování služeb je  působit 
na  uživatele aktivně, podporovat 
jeho samostatnost, posilovat jeho 
začleňování do  společnosti,  pod-
porovat ho v  udržování  kontaktu 
se sociálním prostředím, podporo-
vat ho v běžném způsobu života.

Nabízíme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných 

úkonů o vlastní osobu:

pomoc a  podpora při podávání 
jídla  a  pití, pomoc při oblékání, 

pomoc při samostatném pohybu 
ve  vnitřním prostoru, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně:

pomoc při základní péči o  vlasy 
a  nehty, pomoc při použití WC, 
koupel
Pomoc při zajištění stravy:

dovoz nebo donáška jídla, po-
moc při přípravě a podávání jídla 
a pití

Pomoc při zajištění chodu

domácnosti:

běžný úklid a  údržba domácnos-
ti, domácích spotřebičů, donáška 
vody, topení v  kamnech, běžné 
nákupy a pochůzky, praní a žehle-
ní prádla

Zprostředkování kontaktu

se společenským prostředím:

doprovod k  lékaři, na  instituce, 
které jsou ve Vamberku v pracovní 
dny pondělí až pátek od 6:30 hod. 
do 15:00 hod. 

V budově Domu s pečovatelskou 

službou ve Vamberku se nachází 

Středisko osobní hygieny.

Pokud nemáte doma ve svém bytě 
vhodné podmínky ke  koupání               
/např. neteče teplá voda, nemáte 
koupelnu, zdravotní důvody Vám 
nedovolují zdolat různé překážky, 
nebo máte v  koupelně jiné bari-
éry/ můžete požádat o  koupání 
ve Středisku osobní hygieny, které 
je vybaveno vanovým zvedákem, 
nebo křeslem do sprchy.

S  uživatelem domluvíme způsob 
dopravy do  SOH. Tuto službu po-
skytujeme každé úterý mimo stát-
ní svátky.

Více informací o  poskytovaných 
službách naleznete na  našich 
webových stránkách 
www.psvamberk.webnode.cz. 

Nebo se informujte osobně pro-
střednictvím níže uvedených kon-
taktů:

Pečovatelská služba, 

Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Tel. kancelář vedoucí a sociální 

pracovnice: 494 541 547

Tel. pracovnice v sociálních 

službách: 494 541 222,

603 113 557

E-mail: 

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Za pečovatelskou službu 
Mgr. Eva Švandrlíková

Zatímco v  loňském roce většina návštěvníků oblíbené Chaty Vyhlídka 
poněkud posmutněla při zjištění, že otevřeno je pouze pro objednané 
akce, se začátkem letošního roku se začalo blýskat na lepší časy. Chata 
má nového provozovatele a  již v  lednu se veřejnosti otevřela v běžném 
provozu o víkendech. A díky krásnému počasí měla plno. Od února pak 
nová otevírací doba slibuje provoz každý den v týdnu s výjimkou pondělí. 
Jak nám prozradil nový nájemce, pan Jiří Procházka, chtěl by navázat 
na to dobré z historie chaty a z Vyhlídky opět udělat vyhledávané výletní 
místo. Za tím účelem zřídil dětský koutek pro nejmenší návštěvníky a pro 
letní sezónu plánuje též rozšíření venkovního dětského hřiště. A  jelikož 
má zkušenosti s pořádáním hudebních akcí, rád by připravil i pravidelný 
letní program v podobě venkovních koncertů různých žánrů. 
Co se týče ubytování na  Vyhlídce, chce se provozovatel soustředit 
na standardní klientelu z řad návštěvníků města a na fi remní akce. Z čeho 
prý není nutno mít strach je využití chaty jako ubytovny, která by se ne-
slučovala s  charakterem chaty a  jejím využitím pro veřejnost. Naopak 
připravuje častější akce typu zvěřinové hody a  podobné akce. Nezbývá 
než popřát hodně sil a energie, aby populární Vyhlídka dobře fungovala 
ke spokojenosti všech výletníků a návštěvníků.                         Mgr. Jan Rejzl

Pečovatelská služba Vamberk

Chata Vyhlídka ožívá
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Volných pracovních míst je nebývale mnoho. 
Přesto současná společnost není vždy vstřícná 
k lidem, kteří mají zdravotní potíže a chtěli by 
se víc zapojit a pracovat. V takové situaci může 
pomoci sociální služba PODPOROVANÉ ZA-
MĚSTNÁVÁNÍ.

Pro koho je určena? Pro občany v obtížné ži-
votní situaci, kteří mají dlouhodobé zdravotní 
potíže a kvůli nim těžkosti při získání a udržení 
si zaměstnání.
Co obnáší?  Pomoc při tom, jakou práci hledat, 
co všechno pro to udělat, jak si nově zařídit 

život a  jak zaměstnání najít. Nekončí se pod-
pisem pracovní smlouvy, ale pomoc pokračuje 
i  při zapracování a  řešení souvisejících záleži-
tostí. Ruku v ruce s tím jde i spolupráce se za-
městnavatelem.  
Služba je bezplatná, vše funguje na individuálním 
a dobrovolném přístupu a respektu ke klientovi. 
V našem regionu ji zabezpečuje nezisková or-
ganizace Aspekt z.s. Kancelář má v  Rychnově 
nad Kněžnou, Společenském centru, Panská 
1492, 2. patro a navštívit je tam můžete každé 
pondělí mezi  8. a 14. hodinou,  nebo si po tele-
fonu můžete domluvit jiný čas a místo schůzky. 

Kde získáte více informací? Podívejte se 
na  stránky www.aspektzs.cz, nebo kon-
taktujte paní Lucii Sedláčková, telefon: 
774 976 993, která Vám řekne víc. 
Služba sociální rehabiltace – podporované 
zaměstnávání je fi nancována z  projektu Krá-
lovéhradeckého kraje, registrační číslo: CZ.03.
2.60/0.0/0.0/15_005/0000052, Služby sociální 
prevence v Královéhradeckém kraji IV. 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
PRO OBČANY VAMBERKA A OKOLÍ

Společnost ESAB ve  Vamberku 
získala   čestné ocenění Bezpečný 
podnik, které osobně předala zá-
stupcům Společnosti Mgr. Michae-
la Marksová (MPSV) za přítomnosti 
Mgr.  ing.  Rudolfa Hahna (SÚIP). 
Tento certifi kát uděluje MPSV ČR 
na  základě splněných požadavků 
v  oblasti hygieny práce, požární 

ochrany a především bezpečnosti 
práce.
Tohoto ocenění dosáhl ESAB jako 
první v  rychnovském regionu 
zásluhou zvyšování bezpečnos-
ti na  svých pracovištích. Tomuto 
aktu předcházela usilovná práce 
v  oblasti organizační, personální 
a  zejména vylepšování technic-

kých zařízení. Společnost zde 
investovala nemalé fi nanční pro-
středky, což postupně přineslo 
snížení úrazovosti, nemocnosti 
a  především zlepšení pracovního 
prostředí pro všechny zaměstnan-
ce.
Certifi kát je velkou odměnou ne-
jen pro vedení společnosti a  od-

povědné vedoucí pracovníky, ale 
i  pro všechny zaměstnance, kteří 
se do  projektu svými aktivitami 
také velmi zapojovali. Proto pa-
tří velké poděkování všem, kteří 
vytvářejí bezpečnější, zdravější 
a  příjemnější pracovní prostředí 
ve společnosti ESAB ve Vamberku.

Josef Kotyza

ESAB CZ = Bezpečný podnik
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Tři hlavní registry dlužníků
Řadí se sem Bankovní registr klient-
ských informací (BRKI), Nebankovní 
registr klientských informací (NBRKI) 
a Registr fyzických osob Solus. V přípa-
dě neschválení např. půjčky musí ban-
ky vždy oznámit, na základě informací 
z kterého registru bylo vydáno zamíta-
vé stanovisko.

BRKI a NBRKI
Uživateli BRKI jsou téměř všechny ban-
ky, které mají licenci České národní 
banky k provozování bankovní činnos-
ti v ČR. Shromažďují v něm informace 
o  všech klientech, kteří si v  jakékoliv 
české bance vzali úvěr včetně hypoté-
ky – tedy nejen o neplatičích.
NRKI slouží zejména leasingovým 
nebo splátkovým společnostem.
Jak u  BRKI, tak u  NRKI platí, že se 
do nich klient dostane už po první ne-
uhrazené splátce úvěru.
Informace o  svých klientech v  BRKI 
a  NRKI sdílí celkem 65 bank, staveb-
ních spořitelen a  dalších nebankov-
ních fi nančních institucí.
Ke  smazání údajů o  klientovi v  BRKI 
a NRKI dochází standardně po čtyřech 
letech od ukončení smluvního vztahu 
mezi klientem a  bankou či fi nanční 
institucí.

Solus
Do Solusu je zapojeno 55 společností. 
Kromě poskytovatelů fi nančních služeb 
v  něm jsou třeba i  mobilní operátoři 
nebo dodavatelé energií. Zápis do Re-
gistru fyzických osob provádějí členské 
společnosti zpravidla po neuhrazení tří 
po  sobě jdoucích splátek, na  začátku 
smluvního vztahu už po dvou nezapla-
cených splátkách. Mobilní operátoři vás 
zanesou na  pomyslnou černou listinu 
při prodlení trvajícím minimálně tři mě-
síce od data splatnosti faktury
Pro výmaz ze Solusu je základním 
předpokladem uhrazení dlužné část-
ky. Informace o úhradě dluhu v regis-
tru je vedena jeden rok u  telekomu-
nikačních služeb, distribuce elektřiny 
nebo plynu nebo tři roky u  záznamů 
z fi nančních služeb, např. hypotéky.

Výpis z registru dlužníků
U BRKI a NRKI je možné zažádat si o vý-
pis ze své úvěrové zprávy na  adrese 
www.kolikmam.cz. Rovněž lze zaslat 
žádost o  svoji úvěrovou zprávu poš-
tou, případně si ji osobně vyzvednout 
v Klientském centru obou registrů.
V  Solusu můžete požádat o  papírový 
nebo SMS výpis. Papírový stojí 229 
korun, za SMS výpis zaplatíte 99 korun.                                   

Lukáš Majvald

Pohledem občana
V úvodníku listopadového č. VZ 2016 vyzval pan Rejzl občany Vamberka k větší 
účasti v diskusích na veřejných zasedáních zastupitelstva. Demokracie to oprav-
du potřebuje, protože jen ve svobodné, veřejné a odpovědné diskusi může ob-
čanská společnost růst.
Výzva „…jen do  nás milí spoluobčané. Jsme tu pro vás a  zasloužíme si to“ je 
velice nezvyklá a svůdná. Měla by být zárukou, že čas věnovaný k napsání po-
dobných článků nebude ztracen. Zamyšlení nad „nezvyklou svorností, nudou 
z nejiskření na schůzích“ by mělo být oboustranné.
Postřehy nepravidelného návštěvníka VZZ si nekladou za cíl způsobit opak klidu 
a opětovné jiskření, ale ohlédnutím zpět vyslovit občanský názor - pohled z dru-
hé strany. Omezení článku na  povolený rozsah řádků nedovoluje širší pohled 
na město a radost z rozhodnutí, která přinesou občanům Vamberka zlepšení ži-
vota. Za to všechno díky, tak to má být. Většinou neděkujeme pekařům za dobře 
upečený chléb a obecně očekáváme i kvalitní práci zaměstnanců radnice.
Odpověď na otázku proč jsou veřejná zasedání zastupitelstva sterilní lze nalézt 
v  celkové atmosféře obyvatel města, poznamenané minulostí. Je k  zamyšlení, 
proč nevidíme v lavicích občanů bývalé funkcionáře a zastupitelé. 
Mezilidské vztahy jsou vizitkou duchovní úrovně i v našem městě a nic nebrání 
tomu, abychom byli nad celostátním průměrem. 
Je škoda, že vedení města nenalezlo cestu k občanům, kteří městu rozumí, kteří 
byli v minulosti znechuceni, a považuji angažovanost za ztracený čas. Všichni tak 
přicházíme o hodnoty, které jsme mohli sdílet společně.
Je smutné, že zastupitelé nepochopili po dvou létech funkčního období, že město 
nelze řídit jako advokátní kancelář. Pak by se nemohlo stát, že návrh na službu 
občanům, která dobře funguje v porovnatelném městě, byla odmítnuta panem 
Rejzlem, aniž by vyzval zastupitelé k projednání takové možnosti. Ještě horší je, 
že se nikdo z přítomných zastupitelů neozval. V předvolebních slibech vítězného 
seskupení byli voliči vyzváni, aby předkládali dobrá řešení odjinud. Rozpor mezi 
dřívějšími sliby a realitou svědčí o charakterech těchto lidí a výzvy k aktivnímu 
zapojení občanů ztrácejí smysl. Samozřejmě to není výjimka a z písemných dis-
kusních příspěvků lze vyčíst neochotu k  zveřejnění nákladů na  soudní jednání 
města, náklady na přípravu nové ČOV, projekty v šuplíku a šikaně z řad pracovní-
ků Vambekonu. Vztah ke stavu dětského hřiště na sídlišti Struha nelze přehlížet. 
Zastupitelé z  tohoto sídliště nevidí, nebo nechtějí vidět. Prosím, přijměte tato 
slova občana jako výzvu ke koncepčnímu zpracování revitalizace sídliště Struha.
Skutečnosti, na které poukazuji, jsou výzvou k diskusi, k demokratickému postu-
pu, o který občany představitelé města žádají. 
Dva roky do konce funkčního období mohou volení představitelé města využít 
k  oživení zájmu občanů a  k  naplnění významu slov – starosta, místostarosta, 
zastupitel. Obyvatelé Vamberka by se neměli bát reagovat na výzvy a společně 
se zapojit k vytvoření přátelského ovzduší mezi občany, kde je možná i výměna 
protichůdných názorů. Nemělo by platit rčení „kdo nejde s námi, jde proti nám“.
Buddhova výzva „naučte lidi, aby lépe mysleli, a nemusíte je nutit, aby lépe jed-
nali“ je platná i pro moderního člověka, protože v jednotě je rozdílnost obsažena. 
Podmínkou je přátelský vztah mezi lidmi, založený na vzájemné úctě a mravní 
vyspělosti.                                                                                                                       17.1.2017 J. Nykl 

K článku „Pohledem občana“ od pana Jiřího Nykla
Pečlivě jsem si přečetl článek pana Jiřího Nykla a chtěl bych se touto ces-
tou vyjádřit k tomu, jaký že návrh na poskytování služby občanům jsem 
to za svou osobu odmítl. Na zasedání zastupitelstva města vznesl pan Jiří 
Nykl dotaz, zda by město uvažovalo o poskytování bezplatné právní po-
moci pro občany, tedy, že by zaplatilo advokáta, se kterým by se občané 
mohli zdarma poradit o svých soukromých problémech. K tomuto návrhu 
jsem pana Nykla upozornil, že takovouto službu zajišťuje Česká advokátní 
komora, dále že je možno obrátit se ze sociálních a dalších zákonných dů-
vodů na soud a požádat o ustanovení právního zástupce, a dále, že ve spe-
cializovaných případech (jako např. domácí násilí, předluženost a  jiné) 
fungují též různé neziskové organizace, které bezplatné poradenství 
poskytují. Zastávám názor, že z veřejných prostředků města by měly být 
hrazeny takové služby, které nelze občanům zajistit jinak. V tomto případě 
tedy vidím návrh pana Nykla jako přínosný v tom, že otevřel zajímavou 
otázku – kde a jak lze získat bezplatnou právní pomoc – a v tomto směru 
informace přinášíme ve Vambereckém zpravodaji, nicméně za sebe ne-
podpořím takové řešení, aby město Vamberk bezplatnou právní pomoc 
nabízelo a tuto službu z veřejných prostředků hradilo. 
Mrzí mě tedy, že článek pana Nykla odvádí pozornost od samotné pod-
staty toho, co jsme na zastupitelstvu města probírali a naopak vyznívá 
tak, že odmítám já i další zastupitelé diskutovat či snad že nectíme de-
mokracii tím, že jsme návrh pana Nykla nepřijali.                   Mgr. Jan Rejzl     

Kde lze získat bezplatné právní poradenství
Česká advokátní komora zajišťuje 
právní pomoc osobám, které se ne-
mohou z  různých příčin a  důvodů 
domoci právní pomoci advokátem 
ve  dvou formách, jednak v  rámci 
právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 
zákona o advokacii a jednak v rámci 
výkonu veřejně prospěšné činnosti 
organizováním bezplatných práv-
ních porad v jednotlivých regionech.
Ve  východočeském regionu je bez-
platné právní poradenství organizo-
váno každou pracovní středu vždy 
od  13.00 – 17.00 hodin v  informač-
ním centru Magistrátu města Hradec 
Králové, na Eliščině nábřeží v Hradci 
Králové a v budově Magistrátu města 
Pardubice, Štrosova 44, Pardubice.
Právní poradenství poskytují 
na obou místech vždy dva advokáti 
určení regionálním pracovištěm Čes-
ké advokátní komory, vybraní ze se-
znamu advokátů pro východočeský 
region. Žadatelé se nemusí předem 
objednávat, případné nejasnosti či 
dotazy mohou adresovat v  souvis-
losti s  touto službou na  info@akprp.
cz a na recepcehk@hjf.cz
Účelem bezplatné právní porady pro 
fyzické i  právnické osoby je poskyt-
nutí základních informací ohledně 
jednotlivých případů tak, aby daná 

osoba získala přehled o  svých prá-
vech, povinnostech a  možnostech 
dalšího postupu. Jednotliví advokáti 
poskytují bezplatné právní porady 
na své vlastní náklady a bez nároku 
na odměnu.
Pokud na  základě bezplatné právní 
porady vyvstane potřeba poskytnutí 
právních služeb ve  větším rozsahu 
(např. zastupování v řízení před sou-
dem nebo jiným orgánem, sepsání 
listiny apod.) a  nemůže-li se osoba 
domoci poskytnutí právní služby 
jiným způsobem (např. volbou ad-
vokáta podle svého uvážení, ustano-
vením advokáta soudem v probíhají-
cím řízení), může se obrátit na Českou 
advokátní komoru se žádostí o  ur-
čení advokáta; odůvodňují-li to jeho 
majetkové poměry, může požádat 
o určení advokáta k bezplatnému po-
skytnutí právních služeb, nebo k po-
skytnutí právních služeb za sníženou 
odměnu. K podání takového návrhu 
na zahájení řízení o určení advokáta 
jsou k  dispozici na  webových strán-
kách České advokátní komory (www.
cak.cz/Komora/Určování advokátů) 
podrobné informace včetně požado-
vaných formulářů.

zdroj: www.cak.cz

Finanční gramotnost
Registry dlužníků. Jak fungují? 
Žádáte o  půjčku, spotřebitelský úvěr nebo hypotéku? Pak si můžete být 

jisti, že poskytovatelé půjček si důkladně prověří vaši platební morálku 

a bonitu. 
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Velkému zájmu ze strany veřejnos-
ti i  sdělovacích prostředků se těší 
objevy různých „pokladů“. Nezřídka 
se přitom jedná o  cenné soubory 
historických stříbrných nebo zla-
tých mincí. Některé depoty však 
po  svém objevu opět upadají 
do  zapomnění, takže mnozí lidé 
ani netuší, že právě v  jejich městě 
či vesnici k  podobnému nálezu 
došlo. Tento stav platí rovněž pro 
mincovní poklad, jenž byl objeven 
ve Vamberku.
Této situaci se však není třeba příliš 
divit, neboť patrně nejpodrobnější 
publikovaná zpráva o něm má roz-
sah pouze jednoho krátkého od-
stavce a navíc je stará již více než 
60 let. Publikoval ji v  Numisma-
tickém časopisu Josef Černý (roč. 
20, 1951, str. 97), který se výrazně 
angažoval při budování sbírky 
vambereckého muzea. Podle něho 
mince měl v roce 1923 objevit Jo-
sef Poborský, a  to při oplocování 
pozemku v  prostoru u  později 
postaveného domu č. 610. Během 
této činnosti měl narazit na plochý 
kámen a  při jeho vyvrácení rozbil 
pod ním se nacházející nádobu 

s penězi. Mincí mělo být původně 
přes tři kilogramy.
Místo nálezu je třeba hledat při 
dnešní Janáčkově ulici, v  blízkosti 
čp. 155. Samotný zmíněný dům               
č. 610 již ovšem neexistuje, ne-
boť na  základě žádosti 
podané v  roce 1967 
byl zbourán (parcela 
č. st. 164).
Bohužel krátká 
zpráva J. Černého 
neuvádí žádné in-
formace o  tom, jak 
bylo s  nálezem dále 
naloženo. Jisté je, že 
soubor nezůstal zacho-
ván jako celek. Zatímco ně-
které mince se staly součástí sbírky 
muzea ve Vamberku, jiné skončily 
v  nedalekém Kostelci nad Orlicí. 
O osudu dalších nemáme věrohod-
né údaje.
Obě výše zmíněné části depotu 
se později za  různých okolností 
dostaly do sbírky dnešního Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, 
kde jsou ve specializovaném numi-
smatickém depozitáři uloženy také 
nyní. I  když je zjevné, že se nedo-

choval nález celý, je z něho zacho-
váno takřka 2500 mincí z  15. a  16 
století. Ty jsou aktuálně podrobo-
vány důkladnému typologickému 
rozboru, aby bylo možno formou 

samostatné publikace tuto 
významnou movitou 

památku představit 
(nejen) zájemcům 
o dějiny Vamberka.
Základ zachova-
ného souboru 
tvoří domácí čes-
ké mince. Mezi 

nimi výrazně pře-
važuje nominál, který 

označujeme jako bílý 
peníz. Jednalo se o drobnou 

stříbrnou (většinou jednostran-
nou) minci, která začala být ražena 
za  vlády Vladislava II. Jagellon-
ského (1471–1516). Její hodnota 
byla stanovena na jednu sedminu 
pražského groše. Kromě českých 
ražeb však nález zahrnuje rovněž 
mince tyrolské, lužického Zhořel-
ce, švýcarského Luzernu, z  Uher 
nebo Bosny. Celkově představuje 
důležitý studijní materiál, který 
nám ukazuje, jaké mince byly pou-

žívány na našem území v jagellon-
ském období.
Kvůli absenci některých ražeb je 
problematické vyjádřit se jedno-
značně k  době, kdy došlo k  ukrytí 
depotu. Jako nejpravděpodobnější 
se zatím jeví, že tato fi nanční hoto-
vost byla uschována někdy ke kon-
ci vlády Ludvíka Jagellonského 
(1516–1526).
Na závěr tohoto příspěvku bych rád 
požádal o spolupráci jeho čtenáře. 
Přivítám jakékoliv informace, které 
mohou zpřesnit nálezové okolnos-
ti a objasnit to, jak bylo s mincemi 
po  jejich objevu nakládáno. Kon-
taktovat mne můžete na  email 
v.bradle@muzeumhk.cz nebo te-
lefonicky na  čísle 603  876  681. Je 
rovněž možné, že dosud má někdo 
po svých předcích na památku po-
nechané některé mince, které po-
cházejí z  tohoto depotu. Byl bych 
dotyčným osobám zavázán, pokud 
by je byly ochotné zapůjčit k doku-
mentaci. Poté budou současným 
vlastníkům samozřejmě vráceny.

PhDr. Vojtěch Brádle

Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové

Depot historických mincí z Vamberka

Vamberk často míval dobré kantory i  hudebníky. Mnohdy se tato 
povolání spojila v  jedné osobnosti. Takovou byl i  Gotthard Josef 
Lašek, od  jehož úmrtí uplyne osmdesát let. Jeho životní pouť se za-
čala v Chrudimi, kde se narodil 5. května roku 1854 v  rodině vojen-
ského kapelníka. Hlavní školu vychodil v Čáslavi. Navštěvoval reálné 
gymnázium v Kutné Hoře, kde v roce 1873 maturoval na učitelském 
ústavu. Učil krátce v Čáslavi, v Kostel-
ci nad Orlicí byl jmenován mladším 
učitelem a v roce 1876 učitelem. Tady 
vedl pěvecký sbor Orlice. Roku 1880 se 
stal řídícím učitelem na  obecné škole 
v  Častolovicích. Zde si vyhlédl svou 
ženu Marii Kořízkovou, s  níž později 
vychoval šest dětí. Když byla v  roce 
1895 ve Vamberku otevřena chlapec-
ká měšťanská škola, stal se Lašek je-
jím prvním ředitelem. Školu úspěšně 
vedl déle než dvacet let až do  svého 
penzionování 31. srpna 1918. Po  zří-
zení Průmyslové školy pokračovací 
pro učně řemeslnické roku 1897 se stal 
ředitelem i této školy. Během Laškova 
působení ve Vamberku byla roku 1905 
postavena nová budova zdejších škol 
a o dva roky později otevřena měšťan-
ská škola i pro dívky. 
S  vambereckou školou se Lašek roz-
loučil tímto zápisem ve školní kronice. 
„Odcházím na trvalý odpočinek s klid-
ným a  čistým svědomím po  23leté 
službě na  místních měšťanských školách. Vychoval jsem vlasti veli-
ký počet zdárných synů a dcer, kteří školám zdejším budou vždy ku 
cti. S učitelstvem i občanstvem vycházel jsem dobře, raději v mnoha 
věcech ustupuje, než vystupuje. S  Bohem, milené školy! Vzkvétejte 
ve prospěch drahé domoviny, milované vlasti a národa, na něž usmívá 
se jiskřička zlaté svobody. My starší ji v srdci tušíme, vy se jí dočkáte.“ 

Po svém penzionování se z Vamberka odstěhoval a nadále se věnoval 
hudbě. Do roku 1921 byl dirigentem hudebního spolku ve Zvoleněvsi 
a poté vedl pěvecký sbor Lyra v Čakovicích u Prahy. Zde 9. února 1937 
ve svých 82 letech zemřel.
Gotthard Josef Lašek byl též výborným hudebníkem, podobně jako 
jeho bratři Bedřich Ladislav a  František. Společně vydali „Taneční al-

bum bratří Lašků“. Sám složil několik 
mší, 52 českých tanců. Ve vamberecké 
fi lharmonii hrál na  violoncello a  spo-
lupracoval se zdejšími ochotníky. Své 
nejdůležitější literární dílo, které vě-
noval hudbě, vydal roku 1904 v  Kut-
né Hoře pod názvem „Stručné dějiny 
českého zpěvu a české hudby“. Je au-
torem řady místopisných knih, např. 
„Solnice město a  bývalé panství“, „To-
pografi cké či místopisné vypsání měs-
ta Kostelce nad Orlicí“ (1878), „Často-
lovice nad Orlicí jich dějiny a popsání“ 
(1881), „Hejtmanství rychnovské 
- okres kostelecký“ (1884). „Památky 
královského hornického města Hory 
Kutné“ (1894), „Památná místa okolí 
kutnohorského“. Pro mládež sepsal 
historické povídky „Několik večerů 
pod lipou“ (1879), „Nejslavnější doba 
země moravské“. Z  cestopisných děl 
jsou známé „Pohoří a podhoří orlické“, 
„Zlatým pruhem země české“ (1890). 
Svým nákladem vydal „Nezabudky“ 

(1899) častolovického faráře Antonína Potěhníka. Přispíval svými člán-
ky do řady časopisů.
Mladší Gotthardův bratr Bedřich Ladislav působil v letech 1883-1885 
v  Rychnově nad Kněžnou, kde se stal kapelníkem městské kapely 
a učitelem hudby. Z Rychnova odjel do Ruska, kde se natrvalo usadil 
a výtečně uplatnil.                                                                    Miroslav Berger

Učitel a hudebník
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Záměr výstavby Struha III. se však 
neuskutečnil. Ve městě byly rekon-
struovány restaurace   Helgoland 
a Na Hradě. Bylo zahájeno jednání 
o vydání Vyhlídky od RAJ  do ma-
jetku města, jež by společně s Klu-
bem českých turistů   zajišťovalo 
provoz. Záměr na výstavbu repre-
zentačního hotelu v horní části ná-
městí J. Husa  se neuskutečnil.
Prodejem privatizací získaného 
Lidového domu   obchodní fi rmě 
EMPORI, jež v  soutěži předložila 
nejkvalitnější nabídku, měl být 
zajištěn   chybějící obchodní dům 
ve  městě. Z  výtěžku byly hrazeny 
další dva zvony.
Problém dalšího zajištění zdravotní 
péče po rozpadu OUNZ  byl řešen 
zřízením Městského zdravotního 
střediska na  náměstí Dr.  Lützova, 
pod vedením MUDr.  Mihulko-
vé.   Odvoz komunálního odpadu, 
po zákazu používání vlastní  sklád-
ky na Mníšku, byl náhradně prová-
děn do Lokota. Odpadní vody byly 
řešeny předimenzovanou   čistír-
nou   odpadních vod, budovanou 
masným průmyslem.
Dodávky pitné vody byly řešeny 
s  transformovaným podnikem 
VaK   RK a  nesouhlasem s  navrže-
ným nákladem   i  počtem deseti 
pracovníků přiřazených pro Vam-
berk.
Velkým problémem bylo po mno-
ho let odkládané vybudování škol-
ní jídelny. Nebezpečné přecházení 
na  stravování „Na  Hradě“ bylo již 
dříve prozatímně řešeno vzdále-
nějším umístěním do   ubytovny 
u  hřbitova. Bezprostřední přístav-
bu jídelny u školy, bez fi nančního 
krytí (Okresní úřad odmítl spolufi -
nancování) a tedy velice riskantní, 
svým rozhodným přístupem  sta-
rosta Bořek tehdy prosadil, včet-
ně návrhu současného vzhledu. 
V  předchozích   volebních  obdo-
bích se žádný představitel obce 
takového rizika neodvážil.
Pro zvýšení bezpečnosti byla usta-
novena městská policie.
Kromě staveb  se Vamberk rozvíjel 
i  kulturně. Byla zavedena kabe-
lová televize, obnovena tradice 
Svatováclavských jarmarků, při-
pomenuty zásluhy vlastence hra-
běte Lützova i  s  opětným navrá-
cením názvu   náměstí. Vyhlášen 
„Voříškův týden“ i  s  varhanními 
koncerty a  neformálně rozvíjena 
mezinárodní spolupráce  se Švý-
carským  Gachnangem.
Pro nedostatek peněz nebyl 
schválen starostův návrh na  bu-

dování půdních nástaveb činžá-
ků. Ve  vypjatých chvílích chodil 
do  kanceláře i  v  neděli, a  větši-
nou  radě i zastupitelstvu předklá-
dal již detailně promyšlené zámě-
ry. Vše se uskutečnilo v  době 3,5 
roku. Tak rychlý rozvoj byl však 
pro město   neudržitelný a  došlo 
k  velkému fi nančnímu zadlužení. 
Starosta sháněl pro město pení-

ze, jak mohl a  jednou při poradě 
oznámil, že měl zajištěnu výhod-
nou půjčku, o  které se někde 
zmínil, a  jež mu vzápětí jiný vy-
škrábl. Řekl, že již takovou chybu 
neudělá. Pak asi vystavil a  pode-
psal směnky, o kterých  dle  infor-
mací ani členové rady nevěděli. To 
byla zásadní chyba, po  jejíž zjiš-
tění nastalo všeobecné zděšení 
celého zastupitelstva nad nezná-

mým rozsahem půjček i  údajích 
o  věřitelích. Následovalo odstou-
pení starosty i několika zastupite-
lů. Vzniklo opakování situace jako 
na  počátku století, kdy po  teh-
dejší předimenzované výstavbě 
školy, a  tím vzniklých dluhů také 
téměř padlo celé zastupitelstvo.
V této pro Vamberk obtížné chvíli 
zůstal nadpoloviční počet zvole-

ných zastupitelů, kteří pod vede-
ním místostarostky J. Šubrtové, 
po  svém doplnění a  přesunech 
ve funkcích, dokončili volební ob-
dobí. Nastala  horečnatá snaha zís-
kat potřebný přehled o  vydaných 
směnkách, zablokovat je a  získat 
nepoužité zpět. Většinou se to po-
dařilo.
Z  bouřlivého rozvoje Vamberka 
neměl starosta osobní výhody ani 

zneužití, jak bylo i soudně v Hrad-
ci Králové prokázáno Však také až 
do konce svého života bydlel s ro-
dinou ve  stejném panelákovém 
bytě.
Svým důsledným, až umíněným 
prosazováním záměrů, o  nichž 
byl přesvědčen, že jsou správné, 
si vytvořil několik nepřátel vůči 
své osobě. Měl své chyby, jako 
má každý člověk. Byl však jedním 
z  nejpracovitějších   představitelů 
města, které se snažil nebýva-
lým  tempem  zvelebovat.
Teprve s historickým odstupem  se 
dá posoudit, co se v poměrně krát-
ké době dokázalo ve  městě pod 
jeho vedením vybudovat, a  kolik 
by to asi stálo nyní.
Následující zastupitelstvo, v  čele 
se starostou panem Šlezingerem, 
mělo obtížný úkol dluhy města 
postupně vyrovnat. V  dalších vo-
lebních obdobích   bylo pro Vam-
berk   charakteristické  zpomalení 
rozvoje. Podařil se však zlepšit 
vzhled budov a zejména do úspěš-
ného závěru dovést všechny tři 
etapy obchvatu města.
Pokud se týče situace v našem stá-
tě po  17. 11. 1989, tak zde  končil 
s  horečnatou likvidací dokladů 
STB socialismus-režim pro lajdáky 
a  pozvolna  začínal kapitalismus - 
režim pro dříče, lidi schopné, ale 
i  všehoschopné. Tehdy v  našem 
státě asi nikdo neznal dílo fran-
couzského fi lozofa, popisujícího 
průběhy a  zákonitosti jejich revo-
lucí, který napsal „Každou revolu-
ci uskutečňují ideologičtí rétoři, 
a  po  nich nastupují   pragmatičtí 
cynici“.
V  našem státě, vlivem tehdejšího 
záměrně opožděného právního 
řešení podmínek privatizace, byly 
dány podmínky vzniku korupčně 
klientelistické formy kapitalismu 
a  nekritickému uctívání peněz. 
Po  určitém morálním obrození 
národa, následujícím události                      
17. 11. 1989, postupně došlo pod 
střídavým vedením ODS a  ČSSD 
státu k  morálnímu propadu spo-
lečnosti, její přetvoření v převážně 
spotřební, motivovanou  zejména 
honbou za majetkem a penězi.
Také Vamberk byl ve znamení poli-
tikaření zastoupených politických 
stran  v zastupitelstvech.
Nyní se jeví náznaky návratu k zá-
sadám občanské společnosti, oži-
vení rozvoje města a kulturnějším 
vzájemným vztahům v zastupitel-
stvu  i veřejnosti.

Ing. Augustin Šubrt

Vzpomínka na dobu po 17. listopadu 1989 
ve Vamberku a ČSR         pokračování

Foto z archivu pana Ladislava Prause
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Opět uplynul rok od  posledního 
školení teoretické části přípravy 
občanů k  civilní obraně a  před 
námi stojí další úkoly – proškole-
ní nového téma určeného na  rok 
1987. 
V přípravě občanů k CO v minulém 
roce nebylo všude všechno v  po-
řádku. Bylo proškoleno celkem 
na  50% z  celkového počtu obča-
nů okresu, to je však množství, se 

kterým nelze vyslovit spokojenost. 
Navíc proti roku 1985 došlo k ma-
lému poklesu v  počtu proškole-
ných. Je stále nutno mít na pamě-
ti, že celková mezinárodní situace 
se nezlepšuje, imperialistické státy 
vydávají na  zbrojení stále vyšší 
částky, vyvíjejí stále ničivější zbra-
ně hromadného ničení a  snaží 
se zbrojení přenést do  kosmu. To 
nás nemůže nechat lhostejnými. 
S  přihlédnutím k  této skutečnos-
ti obstojí jen ten, kdo bude lépe 
připraven. K  výsledkům minulého 
školení vyslovila Rada ONV svoji 
nespokojenost, projednala a přija-
la některá opatření, která mají od-
stranit mnohé dřívější nedostatky. 
Ve  druhém roce 8. pětiletky bude 
ideologická a  masově politická 
práce v  opatřeních spojených se 
zabezpečováním úkolů POCO pře-
devším zaměřena na objasňování 
strategie urychleného ekonomic-
kého a  sociálního rozvoje naší 
socialistické společnosti. V  této 
souvislosti vystupuje do  popře-
dí úloha branné a  bezpečnostní 
politiky ve  vztahu ke  zvyšování 
válečného nebezpečí ze strany im-
perialismu. 

Dalším momentem bude objas-
ňování mezinárodní situace v sou-
časném třídně rozděleném světě 
s důrazem na její vojensko politic-
ké aspekty, problematiku příprav 
války v kosmickém prostoru a zdo-
konalování chemických zbraní. 
V  odborně technické složce bude 
potřebné prosazovat praktické 
formy a metody provádění přípra-
vy k  civilní obraně, jednotlivá za-

městnání budou realizována opět 
v kroužcích cca 30 až 40 osob, při 
školení budou využity osvědčené 
metody a  dále bude zkvalitněno 
materiální zabezpečení. Zvláštní 
pozornost bude věnována sezná-
mení občanů se zásadami hašení 
malých požárů, poskytování první 
pomoci a vyprošťování. 
Teoretickou částí je vojensko poli-
tická přednáška na téma „Součas-
né problémy mezinárodních vzta-
hů a  úkoly branné politiky strany 
po XVII. sjezdu KSČ“. Tato přednáška 
se uskuteční ve  čtyřech termínech, 
a to: 10. února 1987 v 18.30 hodin 
v městském kinu ve Vamberku, 12. 
února 1987 v 19.00 hodin v kultur-
ním domě v Merklovicích, 17. úno-
ra 1987 v 18.30 hodin v městském 
kinu ve Vamberku a 24. února 1987 
v  18.30 hodin ve  společenském 
domě v Pekle n. Zd.
Přednášky zajistí lektorem OV So-
cialistické akademie v  Rychnově 
n. Kn. Účast se týká všech občanů 
mimo pracovní poměr. Až dosta-
nete pozvánku, věříme, že splníte 
svoji občanskou povinnost a  zú-
častníte se.

Komise branné výchovy.     

Úkoly a cíle přípravy občanů k civilní obraně v roce 1987

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety Základní škola Vamberk
Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
tel. č. 494 541 324
e-mail: skola@zsvamberk.cz

INFORMACE K ZÁPISU 
pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2017/2018 se bude konat 

v sobotu 1. dubna 2017

K  zápisu se dostaví děti narozené v  termínu od  1. 9. 2010   

do 31. 8. 2011 a děti, které v předešlém školním roce dostaly 

odklad povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz 

zákonného zástupce.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní 
docházky:
O odklad písemně zažádá zákonný zástupce dítěte 
v době od 1. 4. do 30. 4. 2017. 
Formulář žádosti si rodiče vyzvednou ve škole při zápisu 1. 4. 2017
Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením přísluš-
ného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna PPP nebo speciálně-pedagogické centrum) a zároveň odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa. Toto je třeba řešit s dostateč-
ným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce
Ve čtvrtek dne 19. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v an-
glickém jazyce, kterého se zúčastnilo sedm dobrovolníků z  osmého 
a devátého ročníků. Soutěž měla dvě části. První část se skládala z poro-
zumění čtenému textu a poslechových cvičení, ve druhé části proběhla 
konverzace dvojic a jedné trojice na vylosované téma. Všem chlapcům 
i dívkám děkujeme a dvěma postupujícím přejeme úspěch v kole okres-
ním.                                                                                                                                Hl
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Jak se stavěla Struha
40 let od výstavby sídliště Struha

přijďte se podívat, jak vypadal původní 
Vamberk, jak probíhala výstavba 

sídliště a zavzpomínat, jak se tenkrát žilo, 
co se nosilo a s čím si hrály děti

Muzeum krajky Vamberk
od 24. února 2017 do 16. dubna 2017

vernisáž v pátek 24. února 2017 v 17.30

Spolek 
přátel historie 

Vamberka
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Jízdní řády AUDIS BUS
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi při-
šli a zůčastnili se jak pravidelného 
programu, tak doprovodných akcí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE

 PONDĚLNÍ ZMĚNY: “HRÁT-
KY S PÍSNIČKOU” střídáme s “PON-
DĚLNÍ HERNIČKOU”.

 Únorové termíny HRÁTEK: 
13.2. a  20.2. 9:30-10:30, místo ko-
nání: DDM, poplatek 20 Kč. Aktivita 
vhodná pro všechny děti od doby, 
“kdy je bude bavit si hrát” po “ná-
stup do  školky”. Náplní jsou hry 
a  písničky pro nejmenší se zamě-
řením na rozvoj řeči, jemné i hrubé 
motoriky atd.

 PONDĚLNÍ HERNIČKA: 6.2. 
a 27.2., 9:30 – 10:30, místo konání: 
Tyršova 260, poplatek 10 Kč.

 ÚTERÝ: SOLNÁ JESKYNĚ 

na vambereckém náměstí.

Zdravý pobyt pro rodiče s  dětmi 
jakéhokoliv věku. K dispozici hrač-
ky, lopatky, kbelíčky, atd.. Do  sol-
ných kamínků se můžete zahrabat 
jako do písku.
Každé úterý, ale pozor. Střídáme 
dopolední (7.2. a  21.2. od  9:30) 
a odpolední (14.2. a 28.2. od 16:30) 
jeskyni. Maminky, nezapomeňte si 
rezervovat místo. Vstupné 40 Kč.

 “STŘEDEČNÍ HERNIČKA” v Tyr-

šově 260.

Zveme všechny rodiny do  naší 
prostorné “HERNIČKY”. Hraček ne-
spočetně. Doprovodu rády uvaří-
me kávu, čokoládu nebo čaj. Pro 
děti se taky něco na zub najde.
Každou středu od  9:00 do  11:30. 
Vstupné 10 Kč.
Každou druhou “STŘEDEČNÍ  HER-
NIČKU” je “TVOŘENÍ PRO DĚTI” 
od  10:00. Únorové termíny: 8.2. 
a 22.2., poplatek 10 Kč. 

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

 ČTVRTEK: “MASÁŽE MIMI-

NEK” v  herničce, Tyršova 260. 
Doražte s  děťátky od  3 měsíců. 
Jemná dětská masáž, olejíčky a re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou.
Každý čtvrtek od  10:00 do10:45.
Vstupné 20 Kč.

 ČTVRTEK: “ANGLIČTINA nejen 

pro maminky”. Angličtina pro 
mírně až středně pokročilé s důra-
zem na slovní zásobu a konverzaci. 
Děti je možné přivést do herničky 
se sebou.
Termín: každý čtvrtek 9:00 – 9:45.
Místo konání: hernička MC Dráček, 
Tyršova 260.
Nyní je angličtina plně obsazená, 
ale je možné se nahlásit jako ná-
hradník.

AKCE “CO DVA TÝDNY”

 “TVOŘENÍ” v herničce, Tyršova 
260. Tvůrčí činnost pro všechny ro-
diče 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 17:30. Únorová témata: “Vý-
roba balzámu na rty” 6.2. a “Kresle-
ní na bavlněný textil” 20.2.
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 35 Kč.

 “HRÁTKY VE VODĚ” ve  školce 

“na Bačince”. Pro děti od 1 roku – 
do  nástupu do  školky. Po  plavání 
je k  dispozici herna, kde děti “do-
schnou” a mohou si dát svačinku. 
Každých 14 dní v  pátek dopoled-
ne, v únoru 10.2. a 24.2. od 9:15.
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 50 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE
ÚNOR 2017
 NEDĚLNÍ HERNIČKA - 5.2. 

od  15:30 do  18:00 se na Vás bu-
deme těšit mimořádně i  v  neděli. 
Neváhejte vzít i starší děti. Tyršova 
260, vstupné pro rodinu 20 Kč.
Přednáška na téma: JAK DÍTĚ PŘI-
PRAVIT NA  VSTUP DO  MATEŘSKÉ 
ŠKOLY - 6.2. od 18:00 do cca 19:00. 
Ředitelka vamberecké školky 
Mgr.  Lenka Faltusová poskytne 
maximum informací rodičům bu-
doucích školkáčků, jak se připravit 
na  velkou změnu. Tyršova 260 Kč, 
vstupné 30 Kč. 

 Výlet do TONGA Hradec Králo-

vé – neděle 19.2. Již tradiční výlet 
námi vypraveným autobusem 
i  vlastní dopravou do  zábavního 
centra. Vstup do  centra: 80 Kč/
osoba (cena na osobu je stejná pro 
dítě i dospělého). Dítě do 2let vstup 
zdarma. Cena autobusu: 100 Kč/
dospělý a 50 Kč/dítě. Odjezd z Vam-
berka 9:30, odjezd z HK 14:00.  

 NEPŘEHLÉDNĚTE: 27.3.2017 

od  17:00-20:00 opět pořádáme 
přednášku přední dětské psycho-
ložky Dr.  Lidmily Pekařové. Téma 
je “Jak vychovat cit aneb citová vý-
chova od narození až do puberty”. 
Lístky již jsou v prodeji. Více infor-
mací viz přiložený plakátek.

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

Maminky MC Dráček.
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Ze života mateřské školy
„Přijela k nám paní Zima na ledovém kočáře.
Opratě má z jinovatky a ze sněhu polštáře.
Koho cestou pohladila, ten měl tváře jako mráz.
Koho sněhem posypala, vypadal jak sněhulák.
Komu dýchla na okénko, měj je plné květů hned.
Takové by žádný malíř, nevykreslil za sto let.“

Opět po měsíci se hlásíme s krátkými zprávičkami 
z naší mateřské školy Vodníček. Tentokrát zavzpo-
mínáme na měsíc plný ledu a sněhu – měsíc leden. 
Již tradičně začal nový kalendářní rok v naší školce 
„Tříkrálovým průvodem“, a  to pod taktovkou dětí 
ze třídy Žabiček. Tři králové nemohli chybět ani 
v našich tématech. U Šnečků „My tři králové jdeme 
k Vám“ – děti se rozloučily s Vánocemi, pomohly 
uklízet vánoční stromeček a  především hledaly 
nová místa pro spoustu krásných a nových hraček 
od  Ježíška. A  podobně vypadalo téma u  Rybiček 
s názvem:  „Tři králové jdou, copak v kufru přinesou“. 
Děti se nejen seznamovaly s tradicí Tří králů, ale jak 
bylo již napsáno, hledaly nová místečka pro hračky, 
hry, stavebnice a vše nové. A z čeho se nejvíce ra-
dovaly v  lednu naše dětičky? Ze sněhové nadílky, 
která zavála celou naší školku, zahradu, zkrátka vše 
co se před sněhem neukrylo. A  že jsme si sněhu 
opravdu užívali, svědčí i  názvy našich integrova-
ných bloků. „Sněhové království aneb zima plná 

sněhuláků“ u  Šnečků, „Sněhuláček panáček, má 
na  hlavě plecháček“ u  Žabiček a  u  Rybiček „Lyže, 
sáně, boby, sníh…Co si na  zimu do  kufříku zaba-
líš?“. Ve všech třídách se děti seznamovaly nejen se 
znaky zimy, ale také bádaly a zkoumaly sníh a led – 
z čeho je tvořen, co vznikne po roztavení, jak vypa-
dá sněhová vločka pod lupou a mnoho dalších vel-
mi zajímavých pokusů. K zimní nadílce samozřejmě 
patří i sněhuláci. Ti nás provázeli nejen venku, kde 
jsme je s chutí a radostí stavěli, ale i ve třídách. Šneč-
kové, Žabičky i Rybičky sněhuláčky kreslili, počítali, 
tvořili, vystřihovali, lepili … zkrátka jsme s nimi za-
žili spousty legrace, zábavy a také jsme se něco no-
vého naučili. U Šnečků si děti užily i „Sněhulákovský 
den“ – děti se proměnily do malých, živých sněhu-
láčků a s lehkostí plnily zadané úkoly. Nejvíc se však 
děti v lednu těšily na pobyt venku, který jsme trávili 
na naší školkové zahradě. Děti bobovaly, sáňkovaly, 
jezdily na lopatách a plnými doušky si vychutnávaly 
tu opravdovskou a kouzelnou zimu. A to i přes to, že 
nás občas potrápil pořádný mráz. U nás, v mateřské 
škole Vodníček, nezapomínáme ani v zimě na naše 
zvířecí kamarády, a to pravidelným krmením ptáč-
ků. Děkujeme paní Hanouskové za  sponzorování 
krmení, ale samozřejmě i  ostatním rodičům, kteří 
přispěli dobrotami pro ptáčky.
Krásný zimní čas.                      Kolektiv MŠ Vodníček

Letí vločka z nebe, nos ji hrozně zebe,
vše se změní rázem, až dopadne na zem.     
                                                                                                            
Leden  je měsíc ledový a jako tradičně patří v naší 
školce Tříkrálové tradici. Mýtus o  Třech králích, 
kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi, 
má různé podoby a  u  nás ji nádherně ztvárnily 
děti od Ptáčátek. Tříkrálová koleda se ozývala ze 
všech tříd. Kašpar, Melichar a  Baltazar navštívili 
i  naše paní kuchařky a  uklízečky. Zazpívali paní 
školnici a nám všem popřáli šťastný a pohodový 
nový rok 2017. Na Nový rok o slepičí krok, na Tři 
krále o dva kroky dále. K + M + B  2017 
Letošní zima zatím dopřává dětem dostatek sně-
hu. Děti jej využívají každý den a také jejich den-
ní činnosti a hry jsou zaměřeny na zimní témata, 
která se variabilně doplňují a navzájem prolínají. 
Děti si užívají zimních radovánek ve třídě i ven-
ku. Společně si povídáme, poznáváme a  učíme 
se. Získáváme nové poznatky, experimentujeme 
se sněhem a  ledem. Provádíme pokusy táním, 
lupou poznáváme vlastnosti vody, rampouchů 

a  zmrzlého sněhu. Poznáváme zimní sporty, 
seznamujeme se s  hlavními znaky zimního ob-
dobí, malujeme zimu, mícháme zimní tóny stu-
dených barev, třídíme zimní oblečení, počítáme 
a pracujeme s interaktivní tabulí.  Zimní příroda 
láká děti k  zimním sportům. Chodíme sáňko-
vat, bobovat, ale naučíme se znát i  jiné druhy 
sportů, které můžeme v  zimě provádět.  Zimní 
počasí   také vybízí k  pomoci zvířátkům v  lese 
a ptákům, kteří u nás přezimují. V  rámci pokra-
čujícího ekologického projektu se učíme někte-
ré z nich    pojmenovat a poznat podle obrázků 
nebo zvuků. Ptáčky určitě uvidíme při vycház-
kách okolo řeky   a  na  zahradě naší školky kde 
máme krmítko. Při zimních procházkách  do lesa 
pozorujeme, co se v přírodě mění a co je jiné než 
v jiných ročních obdobích. My se zimy nebojíme, 
běháme a dovádíme. K naší radosti sníh neubý-
vá, spíše přibývá. A věřte nám, že si ho opravdu 
užíváme. Stavíme sněhuláky a  různé pevnosti. 
Boby a  lopaty frčí z  kopce, až se za  nimi zvedá 
sníh. I  když jenom na  chvilku, každý den nás 

sluníčko volá ven a  my za  ním chodíme a  sně-
hu si užíváme. Školní zahrada, pokrytá vrstvou 
prachového sněhu, láká k radostnému dovádění 
a skotačení. Válení koulí a sudů není zdaleka vše, 
co naše děti dokáží. Zatímco mladší děti si více 
hrají, tvoří, malují a hodně si povídají, naše před-
školáky již brzy čeká zápis. Proto se Ptáčátka 
cíleně připravují na nelehký úkol. Procvičují své 
jméno, adresu, vědí, jak se jmenují, kolik mají let 
a  znají datum svého narození. Vědí také jména 
svých rodičů, poznají základní barvy i jejich od-
stíny, umí počítat do 10, pojmenují základní ge-
ometrické tvary, vyjadřují se v souvislých větách 
a umí další potřebné věci, které má znát budoucí 
školák. Ke své předškolní přípravě využívají pra-
covní sešity Kuliferda, kde procvičují předmate-
matické dovednosti, grafomotoriku, učí se sou-
středění a cílenému dokončení zadaného úkolu. 
Rovněž rozvíjejí své zrakové i sluchové vnímání, 
paměť a  komunikační dovednosti a  vědomosti 
potřebné pro školní zralost a připravenost.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na leden 2017
BELETRIE
 DROZD, Zdeněk: Kosí hnízdo

Vzpomínky na dětství a mládí, kte-
ré tvoří nevšední realistický obraz 
života ve čtyřicátých a padesátých 
letech v Praze. 
 FRANCIS, Felix: Vyděrač

Napínavý děj z  dostihového pro-
středí, v které spolupracují přátelé, 
jeden žokej, druhý vyšetřovatel.
 PROBSTOVÁ, Jennifer: 

     Hledání dokonalé lásky

Druhá kniha ze série Hledání, na-
vazuje na titul Hledání vytoužené-
ho dne.
 ŘEHÁČKOVÁ, Věra: 

     Hřešit je lidské

Poutavý příběh o  soužití věko-
vě nerovného páru – starší ženy 
a podstatně mladšího muže. 

 SMILEVSKI, Goce:

     Návrat slov

Originální vyprávění o  dívce jmé-
nem Heloisa, které může připomí-
nat prózy Umberta Eca. 

NAUČNÁ LITERATURA
 BURTON, Robert: 

     Anatomie melancholie

Kniha poprvé vyšla v  roce 1621 
a  patří k  nejčtenějším naučným 
knihám. Lze říci, že je encyklopedií 
o různých podobách smutku.
 COFFRANT, Francoise: 

     Úpravy okolí domu

V knize najdete nápady a rady pro 
využití prostoru svého domu.
 KRONIKA

Kronika města Vamberka sepsaná 
panem Václavem Matějkou, kro-

nikářem. Přibyly nám svazky z  let 
2011 – 2014.
 NIVEN, David: 

    100 tajemství uspokojivých 

     vztahů

Psycholog se zabývá otázkami 
partnerských vztahů, dnes velmi 
aktuální téma. 
 MÁRA, Jiří: 

     S Jirkou do světa

Nádherná velká fotokniha nejlep-
ších fotografi í z  cest rodiny Má-
rových, které většinou připravil 
a  naplánoval syn Jirka. Všechny 
cesty procestoval na  invalidním 
vozíku. Je to vzpomínka na 10 let 
cestování po  všech obydlených 
světadílech. Kromě představení 
jednotlivých zemí jsou v knize ilu-
strované mapy tras. 

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
(PO DOBU ZASTUPOVÁNÍ ZMĚNA: 
15:00 – 18:00)

Program akcí 
na měsíc únor
 výstava fotografi í “Šťastný 
úsměv” ve  spolupráci s  občan-
ským sdružením pomáhajícím 
rodičům a  dětem s  rozštěpem 
(od  6. února do  2. března 2017)

 přednáška Kateřiny Ka-
ráskové „Kde ženy vládnou“
(čtvrtek, 2. února 2017 v 17,30 hod.)

 LITERÁRNÍ VEČER k  160. vý-
ročí založení knihovny: autor-
ské čtení mladé spisovatel-
ky Hany Hindrákové z  knihy
„Lovec lebek“ (pondělí, 20. února 
v 17,15 hod.)

Program akcí 
na měsíc březen
 výstava obrazů Kateřiny Tröste-
rové 

 přednáška “Zimbabwe” Andrey 
Kaucké 

 EVROPSKÝ VEČER k  160. výročí 
založení knihovny: přednáška Au-
gustýna Šubrta “Stručná historie 
světa a Evropy” 

 POHÁDKOVÝ VEČER H. CH. AN-
DERSENA k  160. výročí založení 
knihovny:‘ „Cesta do  hlubin psí 
duše“

OSLAVY 160. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
KNIHOVNY MĚSTA VAMBERKA
Rokem 2017 se bude prolínat kromě akcí stálých a pravidelných i řada akcí výjimečných. Těší se ne setká-
ní s Vámi při kterékoli z nich… Knihovna města Vamberka tu byla, je a bude stále pro Vás.

SLAVNOSTNÍ VEČERY
1. VEČER LITERÁRNÍ – v měsíci únoru
2. VEČER EVROPSKÝ – v měsíci březnu
3. VEČER POHÁDKOVÝ – v měsíci březnu
4. VEČER HISTORICKÝ – v měsíci dubnu
5. VEČER MAGICKÝ – v měsíci květnu
6. VEČER RODINNÝ – v měsíci červnu
7. VEČER NAROZENINOVÝ- závěrečný večer v muzejní zahradě v měsíci září

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 1857 - 2017
„Krásných 160 pro Vás -  a stále mladá…“
Listování historií poprvé…
Vážení přátelé, 

je jednou z  mála spravedlností 
našeho světa, že čas nelze zasta-
vit – natož vrátit… O to víc je však 
nesmírně důležité nezapomínat – 
a nezapomenout… Na doby dávno 
minulé, které i přes své stáří zůstá-
vají navždy nedílnou součástí exis-
tence a života našeho města, Na lidi 
inteligentní, schopné a  pracovité, 
jejichž zásluhou patřilo město Vam-
berk i v těžkých dobách k městům 
pečujícím o  vzdělání a  duševní ži-
vot svých občanů. 

(Pokračování na další straně)
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Na  osobnosti, pro něž slovo „vlas-
tenectví“ znamenalo v  době Ba-
chova absolutismu nejen obrovské 
nebezpečí, ale i snahu dokázat zvi-
ditelnit, obhájit i  uhájit a  zároveň 
povznést český národ.
Píše se druhá polovina století de-
vatenáctého… Absolutistický sys-
tém ubývá na síle – a duševní život 
ve Vamberku začíná opět vzkvétat. 
K  divadlu, hudbě a  zpěvu se při-
družuje četba českých knih, o kte-
ré zde nebyla nouze…Díky písmá-
kovi a  mistru kovářskému - panu 
Antonínu Zemanovi, vášnivému 
čtenáři vlastnícímu i knihy vzácné 
z  doby Veleslavínovy - se však již 
ve  20. letech scházeli vamberští 
za dlouhých zimních večerů v jeho 
domě, kde se čtením dobrých knih 

nejen pobavili a poučili, ale mohli 
si knihy také odnášet domů…
Už dávno předtím, než v  jiných 
malých českých městech o knihov-
nách nebylo  ani potuchy… Ještě 
před rokem 1848 pak díky podnětu 
rodáka Františka Hajniše - a za jeho 
štědré nejen fi nanční pomoci -   
ve  spolupráci s  mladšími občany 
města byl zahájen každoměsíční 
společný nákup vycházejících knih 
za malé měsíční příspěvky… 
Tím byl položen základ OBČAN-
SKÉ KNIHOVNY VE  VAMBERKU.
Jedné z nejstarších knihoven české-
ho severovýchodu…

(pokrač. příště)
(Čerpáno z  knihy  „Paměti města 
Vamberka nad Zdobnicí“ – J. F. 
KRÁL)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
KRÁSNÝCH 160 let pro vás – a stále mladá… 

„LIDI LIDEM“ DARUJ RADOST, DARUJ ZDRAVÍ…

NEJMENŠÍM ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM FN Hradec Králové

Pokud máte šikovné ruce a pokud chcete pomoci…

OD MĚSÍCE BŘEZNA PŘINESTE DO KNIHOVNY JAKÉKOLI RUČNĚ 

VYROBENÉ DROBNOSTI, KTERÉ BY MOHLY DRUHÉ POTĚŠIT…

Výtěžkem z jejich prodeje při DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KNIHOVNY 
16. 9. 2017 pomůžete i Vy dětem v jejich cestě za zdravím… DĚKU-
JEME VÁM.

Nabízíme brigádu 
na ranní roznos novin 

předplatitelům po Vamberku.
- nenáročná práce

- od pondělí do soboty
- od 5:30 do 7:30 hod

- odměna formou dohody o provedení práce, 
nebo dohody o pracovní činnosti

Informace na tf. 954 392 840  Depo Rychnov n.Kn.
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Co bylo a bude v DS Zdobničan
Ač to na první pohled nevypadá, vamberečtí ochotníci neusnuli, pracují, 
hrají, zkoušejí. K  nelibosti svých příznivců členové Zdobničanu po  dlou-
hých desetiletích loni nepřipravili žádnou premiéru. Důvody byly objek-
tivní i subjektivní. Přesto lze konstatovat, že vamberečtí ochotníci sehráli 
v  roce 2016 celkem 23 představení. Jednalo se převážně o  hru „Turecká 
kavárna“, několikrát však byly reprízovány i dva starší kusy - detektivka „De-
set malých černoušků“ a komedie „Na správné adrese“. Naši ochotníci se 
ukázali nejen v okolí, ale zavítali například i do vzdálenějšího Broumova. 
V březnu se v Miletíně zúčastnili nesoutěžní přehlídky a v Ústí nad Orlicí 
na soutěži „Orlická maska“ získali s „Tureckou kavárnou“ několik ocenění. 
Cenu obdržel Oldřich Plašil a čestné uznání Karel Uhlíř a Alena Joachistha-
lerová (režie). Posledně jmenovaná vedoucí zdejších ochotníků se loni stala 
členkou výboru Volného sdružení východočeských divadelníků.
Ve čtvrtek 23. února v 18 hodin se v malém sále Městského klubu Soko-
lovna uskuteční valná hromada Divadelního spolku Zdobničan, na kte-
rou jsou srdečně zváni nejen členové a rodinní příslušníci, ale i další přá-
telé a fandové ochotnického divadla. Na pátek 17. března se mohou těšit 
všichni příznivci tance a zábavy, uskuteční se tradiční Maškarní divadelní 
ples. A kde můžete potkat naše herce naživo v akci? Nejbližší představení 
„Turecká kavárna“ se uskuteční 24. února v Pohoří.             Miroslav Berger

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

MKS nabízí - únor 2017

Vážení divadelní přátelé, 
přicházíme k  Vás s  jarní nabídkou 
divadelního předplatného, která je 
složena z  profesionálních divadel-
ních souborů s  kvalitním hereckým 
obsazením. Předplatné je věnováno 
hlavně komediálnímu žánru, který 
Vás příjemně naladí. Vyprodané kon-
certy s  nenapodobitelnou atmosfé-
rou vokálního kvarteta 4TET bývají 
vyvrcholením jak prestižních akcí, tak 
i společenských událostí. I u nás s tím-
to populárním vokálním seskupením 
završíme sezónu.
Přejeme Vám příjemné zážitky.             

 22. března v 19:00 hodin 

ROŠÁDA /Jakub Nvota/

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
Laura žije se svým manželem Viktorem 
ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou 
práci, vždy se o  všechno postará, ale 
poslední dny se začíná chovat div-
ně. V noci chodí po bytě. Čím dál víc 
mluví sám se sebou. Laura tuší, že se 
něco děje, ale nedokáže tomu přijít 
na  kloub. Viktorovo podivné chová-
ní se začne stupňovat. Na  několik 
dní se ztratí, nikdo neví kam. Navíc 
manželům někdo v  bance zruší účet 
a za podivných okolností vykrade byt. 
Vyvrcholením podivných událostí je 
den, kdy na  jejich adresu někdo do-
ručí exotické zvíře, které Viktor koupil 
v městské ZOO. Laura pochopí, že její 
muž prochází těžkou krizí, dokonce 
přišel i o práci. Jejich společný život po-
třebuje změnu. Laura vymyslí na první 
pohled šílený záchranný plán. Musí 
vzít situaci pevně do svých rukou, aby 
všechno bylo tak, jako dříve…
Hrají: Martin Trnavský, Bára Munza-
rová, Radim Novák, Marika Procház-
ková.  

 9. dubna v 19:00 hodin 

CELEBRITY /Ondřej Sokol/

STUDIO DVA PRAHA
CELOVEČERNÍ STAND-UP COMEDY 
ONDŘEJE SOKOLA!

Skvělá stand-up comedy, při které 
budete plakat smíchy! Nečekaný 
pohled do soukromí známého herce 
a režiséra a téměř všech herců v České 
republice. Stand up je disciplína, kde 
je člověk sám za  sebe, a  tím pádem 
je to něco mezi románem na  jevišti, 
epickým vyprávěním a zvláštním, od-
lehčeným hraním.
Hraje: Ondřej Sokol

 27. dubna v 19:00 hodin 

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 

/western z Bohnic/ /Luboš Balák/
DIVADLO KOMEDIOGRAF

Slavný příběh z  Divokého západu 
o slavných pistolnících Butchi Cassi-
dym a  Sundance Kidovi. Našimi 
pistolníky jsou Tomáš Matonoha 
a  Josef Polášek. Příběh se odehrává 
dnes, v té nejsoučasnější současnos-
ti a na jediném místě, kde je western 
uprostřed Evropy možný, v  Bohni-
cích. Příběh o dvou mužích, kteří by 
chtěli být ještě většími chlapy. Mu-
sejí toho mít hodně v gatích, aby je 
ty veliké kolty u pasu nezesměšnily. 
První western pro muže i  pro ženy.  
Komedie.
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, 
Barbora Poláková/Eva Leimbergero-
vá/Mariana Chmelařová

 11. května v 19:00 hodin

4TET

POPULÁRNÍ VOKÁLNÍ KVARTETO
Umělecky plnohodnotný, precizní 
a přitom osobitý projev tohoto vokál-
ního seskupení se snoubí s již pověst-
nou dokonalostí a  profesionalitou 
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů, 
překvapivě originální pojetí aranžmá 
a  temperamentní herecké a  taneční 
výkony všech aktérů na jevišti, to vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným.   
Účinkují: Jiří Korn /baritone 1/, Jiří 
Škorpík /baritone 2/, David Uličník /
tenor/, Dušan Kollár /bass/.  

Zdeňka Freivaldová

Přijímáme chlapce do kurzu 
tance a společenské výchovy

Zahájení: září 2017
Přihlášky na tel. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS

 6. února v 10:00 hodin 

AMERICKÁ DIVOČINA
Cestopisná přednáška manželů 
Špillarových.
Pořad pro ZŠ.
 11. února ve 20:00 hodin

PLES SPORTOVNÍ
 24. února ve 20:00 hodin

PLES BAREVNÝ

Připravujeme:

 12. března v 15:00 hodin

DUO JAMAHA
Populární rodinné duo hraje nejen 
lidové písničky a  je hvězdou tele-
vize Šlágr. Výběr písní této skupiny 
je multižánrový a je zárukou skvělé 
zábavy.
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS. 
Vstupné 180 Kč.

 24. března ve 20:00 hodin

JELEN
VLČÍ SRDCE TOUR 2017
Sympatická parta kolem frontmana 
a hlavního autora Jindry Poláka má 
za sebou úspěšné období na scéně 
české populární hudby, které zavr-
šila strhujícím koncertem ve vypro-
daném Velkém sále pražské Lucer-
ny. Z role nováčků se skupina rychle 
etablovala mezi stálice tuzemské 
hudební scény a napevno se zaby-
dlela v line-upu předních domácích 
festivalů. Fanoušci, kteří se na pod-
zimní koncerty nedostali, mají tak 
možnost znovu na  jaře. Neváhejte 
si včas zajistit vstupenky! 
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS a v síti Ticketportal.
Vstupné: předprodej 360 Kč, 
na místě 450 Kč.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– JARO 2017
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Společenská kronika

V únoru 2017 oslaví:

90 let Marie Brůnová
80 let Vlasta Šušlíková
80 let Jaroslav Novák
80 let Zdeněk Pešek

75 let Josefa Garzinová
75 let Veronika Suchánková
75 let Jaroslava Pavlová
75 let  Anna Lipovská

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 7. února vzpomeneme nedožitých 70. narozenin 
pana FRANTIŠKA VODEHNALA z Pekla.

Stále vzpomínají sourozenci s rodinami

Život změnil se v let ... 
Dne 30. ledna uplynulo již 20 let od chvíle, kdy nás opus-
til pan LADISLAV PRACHAŘ, mistr řezník z Pekla. 

S láskou vzpomínají a za vzpomínku všem děkují

dcery Hana a Alenka s rodinami.

Dne 11. 2. 2017 si připomeneme 4. výročí úmrtí naší ma-
minky a babičky paní MARIE ČERNOCHOVÉ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte si prosím s námi.

Syn Jaroslav Pavelka s rodinou

Děkuji všem známým a přátelům za účast při onemocnění mé fenky Nelli.              
Vimerová Jana

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 9. 1. 2017 zemřela ve věku nedo-
žitých 97 let paní JOSEFA KONÁRKOVÁ z Vamberka.

Rodina Konárková

Před 340 lety
Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan založila privilegiem vyda-
ným 16. února 1677 ve Vamberku čtvrť Nové domy (dnešní Smeta-
novo nábřeží).

Před 310 lety
Dosavadní majitel vambereckého panství Jan Adam hrabě Záruba 
z Hustiřan jej 22. února 1707 prodal svému rychnovskému sousedovi 
Norbertu Leopoldu Kolowratu-Liebsteinskému za  sumu 90  000 zla-
tých rýnských. Kolowratové drželi Vamberk až do roku 1861.

Před 50 lety
V únoru 1967 byla školní jídelna přemístěna ze suterénu školní budo-
vy do nedalekého bývalého Hotelu Hrad.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 09.02.1937 zemřel v Čakovicích u Prahy Gotthard Josef Lašek, 

učitel a  hudebník. Od  roku 1895 do  1918 byl ředitelem měšťan-
ských škol ve Vamberku. Hrál na violoncello ve vamberecké filharmo-
nii, skládal hudbu, věnoval se historii. 80. výročí úmrtí (* 05.05.1854 
Chrudim)

 23.02.1907 se narodil Julius Nejedlý, regionální politik. 

Od roku 1960 byl členem rady Městského národního výboru (MěNV), 
v období 1962-1969 zastával post předsedy MěNV. 110. výročí naro-
zení († 09.05.1969)

 26.02.1877 se ve  Vamberku narodil Bedřich Hajniš, úředník 

a regionální historik. Studium práv musel ukončit z finančních dů-
vodů. V roce 1905 byl krátce městským tajemníkem. Bojoval v 1. svě-
tové válce. V období 1920-1937 působil na berních úřadech na Slo-
vensku. 140. výročí narození († 21.11.1963 Vamberk)

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ NA ROK 2017 - 2018
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
(tříleté denní) 
 Instalatér  Obráběč kovů  Prodavač
 Klempíř – strojírenská výroba
 Truhlář  Zedník  Cukrář
 Kuchař – číšník (zaměření číšník)
 Kuchař – číšník (zaměření kuchař)
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
(čtyřleté denní) 
 Obchodník, obchodnice  Gastronomie
OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
(dvouleté denní) 
 Podnikání (nástavbové studium)

Zámecká 1, 564 01 Žamberk
telefon: 465 614 225
mobil: 774 610 640
e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz     
www.zamek.zamberk.cz 

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, 
ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK
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www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

 Kompletní zhotovení pomníků 
z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

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

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

Prodej ze dvora 

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

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

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

KURZY ANGLIČTINY 
v Rychnově nad Kněžnou od února 2017
- srdečně Vás zveme na naše nezávazné zkušební hodiny
- kurzovné 1.850,- Kč za celé pololetí (45,- Kč/1 hodina) 
  bez ohledu na počet osob v kurzu
- studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře
- s námi se skutečně něco naučíte a bude Vás to bavit 

www.jcaj.cz
tel. 736 414 549, 494 532 102

Hledáme vhodné kandidáty 
pro následující pozice ve fi rmě:

OPERÁTOŘI VE VÝROBĚ
Očekáváme:

 ochotu pracovat v nepřetržitém dvanáctihodinovém režimu
 ochotu se učit
 vyučení ve strojírenském oboru výhodou
 samostatnost, odpovědnost
 zkušenost ve výrobě výhodou

Nabízíme:

 perspektivní zaměstnání ve stabilizovaném kolektivu
 zajímavé mzdové ohodnocení
 zaměstnanecké výhody - 5 týdnů dovolené, vlastní stravování 
pro všechny směny,
 odměny za odpracované roky, životní jubilea apod.
 nástup možný ihned nebo dohodou

TECHNOLOG
Vaším hlavním úkolem bude technicko-technologická příprava 
výroby svařovacích materiálů (optimalizace výrobní technologie 
a strojního zařízen)
Očekáváme:

 VŠ, SŠ vzdělání technického směru
 aktivní znalost anglického jazyka
 systémový přístup
 chuť se neustále učit a zlepšovat 
 schopnost pracovat v týmu
 dobré komunikativní schopnosti

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
(Trainee program pro absolventy VŠ)
Očekáváme:

 VŠ vzdělání, specializace chemie
 aktivní znalost anglického jazyka
 chuť se neustále učit a zlepšovat 
 schopnost pracovat v týmu
 dobré komunikativní schopnosti

Nabízíme:

 perspektivní zaměstnání ve stabilizovaném kolektivu
 prostředí nandnárodní společnosti
 možnosti profesního růstu a dalšího vzdělávání
 tvůrčí činnost
 zajímavé mzdové ohodnocení
 zaměstnanecké výhody - 5 týdnů dovolené, vlastní stravování 
pro všechny směny
 odměny za odpracované roky, životní jubilea apod.
 nástup možný ihned nebo dohodou

Kontaktujte osobní oddělení společnosti, 
telefon 494 501 168
V případě zájmu o technické pozice zasílejte písemné nabídky 
s osobním strukturovaným životopisem na adresu 
miroslav.icha@esab.cz, telefon 494 501 158
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Hadice, proudnice, voda a  hlavně: 
pořádný mráz. To vše stačilo k tomu, 
aby se vydařil bruslařský leden, jaký 
tu už dlouho nebyl. Vždyť loni se 
bruslilo jen týden a  po  oblevě byla 
všechna práce pryč. Zato tuto zimu 
se už od 30. prosince začalo připravo-
vat merklovické kluziště a od Nové-
ho roku se bruslí až do teď. „Nejprve 
se odstranily fotbalové branky a jem-
ným nástřikem se připravil podklad 
pro vrstvu ledu“, říká Jindřich Boháč, 
člen Sboru dobrovolných hasičů 
Merklovice, který má areál ve  sprá-
vě. „Kdyby byl na podkladu sníh, šlo 
by to lépe. Ale i  tak se led podařil 
a po devátém nástřiku vyrazili první 
bruslaři na  led“, dodává jeho kolega 
ze sboru Jiří Mačát mladší.    
Kluziště je mimořádně oblíbené 
a  kromě školního bruslení v  dopo-
ledních hodinách ho využívá širo-
ká veřejnost. Není výjimkou, že se 
v  týdnu bruslí do  sedmi do  večera 
a  o  víkendu dokonce až do  deseti. 
V  přilehlém zázemí jsou k  dispozici 
toalety a vytápěné šatny, takže je to 
zážitek s celým servisem. 
O led je samozřejmě třeba stále pečo-
vat, na čemž se nezištně podílejí další 
mladí hasiči Ondra Papeš, Zdeněk 
Matějka a Filip Hájek, kterým asistují 
jejich děvčata a  další dobrovolníci. 
Ve  dnech, kdy hustě chumelilo, po-
mohly také technické služby a traktor 

s radlicí vykonal hodně práce. A když 
je teplota pod -6°C, provádějí se další 
a další udržovací nástřiky. Led má stá-
le nějakých deset centimetrů, a  tak 
bruslařům a  hokejistům popřejme, 
ať i v únoru počasí vydrží a kluziště ať 
dobře slouží.    

Mgr. Jan Rejzl

Taková zima 
už dlouho nebyla
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Kdo si po  několika minulých zi-
mách-nezimách myslel, že sníh 
a  led už spatří pouze umělý, toho 
letošek vyvedl z omylu. Naplno sílu 
počasí pocítili i tříkráloví koledníci. 
Když v  první lednové sobotní od-
poledne vycházeli do  vamberec-
kých ulic, teploměr ukazoval -12°C 
a pod nohama křupal sníh. Letošní 
koleda byla nejmrazivější od zalo-

žení sbírky roku 2001. O  to větší 
obdiv si zaslouží všichni koledníci 
a  jejich průvodci, zvláště ti, kteří 
koledovali v  rodinných domech. 
Děkujeme vám všem, kdo jste při-
spěli do pokladniček a letos navíc 
vám, kteří jste prokřehlým koled-
níkům poskytli teplý čaj nebo jste 
je pozvali domů se ohřát. Chceme 
se také omluvit všem, kdo marně 

čekali na koledníky. Z důvodu ne-
mocí a mrazivého počasí se nepo-
dařilo koledovat po celém městě.
Letos se při Tříkrálové sbírce 
na  Rychnovsku vybralo celkem 
645  662 Kč. Převážná část pro-
středků je určena stejně jako v mi-
nulých letech na podporu činnosti 
Stacionáře sv. Františka v Rychno-
vě nad Kněžnou pro seniory a lidi 

s  mentálním postižením. Menší 
fi nanční částky získají konkrétní 
lidé a rodiny v nouzi, rodiny s po-
stiženým dítětem, chráněné byd-
lení pro lidi s  lehkým mentálním 
postižením v  Neratově. A  jaký 
byl letošní fi nanční výnos u  nás? 
V  Merklovicích, Pekle a  Vamber-
ku se v  pokladničkách nastřádalo 
52 219 Kč.               Miroslav Berger

Nejlepší volba

Nesledujte čas...

Sledujte své 
oblíbené pořady

až 7 dní 
   zpětně

tel.: 488 999 100
www.nej.cz  nettv@nej.cz

Nyní

* při uzavření smlouvy 
 na 24 měsíců.

Mrazivá koleda



HOSTÉ: David Stypka & Bandjeez, Kateřina Marie Tichá

24. 3. 2017 ve 20:00 hodin
Městský klub Sokolovna


