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Foto: M. Tobiška

Mladí nohejbalisté z klubu TJ Peklo nad Zdobnicí a vítězové ankety Sportovec Rychnovska. 

Zleva: Ondřej Fries, Josef Čižinský a Adam Ferebauer. 



Foto: Stanislav Holoubek

Vernisáž výstavy „Jak se stavěla Struha“ 
v Muzeu krajky ve Vamberku 24.2.2017
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

62. zasedání dne 25. ledna 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 61. 

2)  Schválila výpověď pojistné 
smlouvy s Českou pojišťovnou, 
a. s., č. 8221119519 a uzavření 
nové pojistné smlouvy na po-
vinné a havarijní pojištění vozi-
dla Škoda Fabia s pojišťovnou 
Kooperativa pojišťovna, a. s.

3) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových pro-
stor v  přízemí domu č. p.  102 
v  Radniční ulici ve  Vamberku 
- obchodní místnost a skládek 
o podlahové ploše 16 m2.

4)  Schválila pronájem bytu č. 9 
v  domě č. p.  52 v  Janáčkově 
ulici panu Romanu Lucovi 
na dobu určitou od 01.02.2017 
do 31.03.2017.

5)  Projednala a schválila Smlouvu 
o veřejných službách v přepra-
vě cestujících ve veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve Vamberku a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy.

6)  Projednala žádost Sboru dob-
rovolných hasičů Peklo nad 
Zdobnicí o příspěvek na pořá-
dání akce „Hasičský ples“ a roz-
hodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 2.000 Kč a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy.

7)  Projednala žádost pana Fran-
tiška Martince o  příspěvek 
na pořádání akce „Otvírání stu-
dánky“ a rozhodla poskytnout 
fi nanční dar ve  výši 1.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy.

8)  Projednala a  schválila žádost 
o  prodloužení termínu pro 
předání Analýzy odpadového 
hospodářství města Vamberk 
do 28.02.2017.

9) Schválila uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene - služebnos-
ti a  smlouvy o  právu provést 
stavbu č. 39/16/BVB/MS mezi 
budoucím oprávněným Měs-
tem Vamberk a budoucím po-
vinným ŘSD ČR, IČ 65993390, 
oprávnění k umístění a realiza-
ci stavby: Vamberk, Komenské-
ho, Na Kameni - veřejné osvět-
lení, na pozemku 1842/1 v k. ú. 
Vamberk, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

10) Neschválila rozšíření sjezdu 
z  místní komunikace v  ul. 
Jugoslávská, z  p.  č. 1147/5 
a 1147/7 na p. č. 1140/8 - novo-
stavba rodinného domu z dů-

vodu nesouladu s  projektem 
Revitalizace sídliště Jiráskova.

11) Revokovala bod č. 5, usne-
sení Rady města č. 60 ze dne 
14.12.2016 a schválila uzavření 
smlouvy o  smlouvě budou-
cí o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a  smlouvy 
o  právu provést stavbu č. IV-
12-2015142/SoBS 1 Vamberk, 
p. p. č. 954/34, s ČEZ Distribu-
ce, a. s. za  náhradu 150 Kč/m 
uložení kabelu nízkého napětí, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

12) Vzala na  vědomí oznámení 
o veřejném projednání návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu 
Rychnov nad Kněžnou a  vy-
hodnocení vlivů návrhu změny 
č. 1 ÚP Rychnov nad Kněžnou 
na udržitelný rozvoj území. Jed-
nání se uskuteční 22.02.2017 
v  16:00 hodin ve  velkém sále 
Pelclova divadla, ulice Panská 
79, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou.

13) Vzala na  vědomí oznámení 
o  společném jednání o  ná-
vrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Vamberk. Jednání se 
uskuteční 06.02.2017 v  09:00 
hodin v  zasedací místnosti č. 
100 Městského úřadu Rychnov 
nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 
516 01 Rychnov na Kněžnou.

14) Rada města Vamberk projed-
nala požadavky na  vícepráce 
od  zhotovitele stavby: „Měst-
ský klub Sokolovna – stavební 
úpravy sociálního zařízení“, 
společnosti HOME vision s.r.o.,  
a  schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na tyto práce: 

- Drenáž –  za cenu  5.032,16 Kč 
bez DPH.

- Osekání a  řezání kamenného 
základu – za  cenu 3.381,45 Kč 
bez DPH.

- Hydroizolace – v  souladu 
s  upraveným návrhem řešení 
projektanta a výkazu výměr.

- Otlučení omítek v  rozsahu 
100 %.

 S požadavky na vícepráce (vy-
tápění, přesun suti, kanalizační 
potrubí, obezdívky), dle uza-
vřené smlouvy o dílo, zejména 
ustanovení odst. 2.4.,  2.5 a čl. 
IV., nesouhlasí a požaduje, aby 
zhotovitel pokračoval v prová-
dění díla v  souladu s  uzavře-
nou smlouvy o dílo. 

15) Projednala a schválila Dodatek 
č. 7 Smlouvy o  nájmu tepel-
ných zařízení V  č. 1/2009 ze 
dne 16.09.2009 a pověřila sta-
rostu podpisem dodatku.

Rada města Vamberk se na svém 

63. zasedání dne 8. února 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 62. 

2) Projednala žádost Spolku 
Lungta o  připojení se k  mezi-
národní akci „Vlajka pro Tibet“ 
a rozhodla akci podpořit vyvě-
šením vlajky Tibetu na budově 
radnice dne 10.03.2017. 

3) Projednala a  schválila Kritéria 
pro přijímání dětí k  předškol-
nímu vzdělávání v  Mateřské 
škole Vamberk, Tyršova 280.

4)  Jmenovala pana Jiřího Nováka 
do funkce předsedy sportovní 
komise a jmenovala pana Pav-
la Prachaře členem sportovní 
komise.  

5) Jmenovala pana Jaroslava Bro-
dinu do funkce předsedy gran-
tové komise a jmenovala členy 
grantové komise ve  složení: 
Miroslav Berger, Zdenka Frei-
valdová, Bc.  Martin Vídeňský, 
Jiří Novák.

6) Projednala žádost majitelů 
domů v  Merklovicích č. p.  92, 
106, 107, 108 a 111 o kompen-
zaci nákladů na  projektovou 
dokumentaci jednoho sběr-
ného místa - čerpací stanice 
a odvod do veřejné kanalizace 
a  uložila řediteli Vamberecké 
vody, s. r. o. zaměřit výšku dna 
žumpy u  sociálního zařízení 
na hřišti v Merklovicích, zamě-
řit výšku napojovacího bodu 
kanalizace do nově vybudova-
né kanalizace do  č.p. 92, pro-
věřit hloubku dna merklovic-
kého potoka (na třech místech 
dle přílohy).

7) Projednala postup a plnění ter-
mínů zhotovitele akce „Oprava 
komunikace pod hotelem Hel-
goland“ společnosti KONKRET 
CZ, spol. s  r. o. a  rozhodla, že 
doba prodlení bude, z důvodu 
vzniklých překážek na  straně 

investora, snížena o  21 dnů 
a za tyto dny nebude účtována 
smluvní pokuta z prodlení.

8) Vydala souhlasné stanovisko 
k žádosti Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje o  udě-
lení licence na  provozování 
zvláštní linkové osobní dopra-
vy dopravci ZÁŘECKÝ BUS DO-
PRAVA, a. s., Pod Lesem 253, 
562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty 
na linku 700 017 Česká Třebo-
vá - Vamberk.

9)  Projednala a  schválila žádost 
společnosti STRABAG a. s. 
o  povolení průjezdu náklad-
níchautomobilů přes Husovo 
náměstí pro potřeby zásobo-
vání stavby prefabrikovanými 
prvky v termínu od 27.02.2017 
do 30.04.2017.

10) a) Rozhodla o  pořízení územ-
ní studie (dle § 30 zákona                                                     
č. 183/2006 Sb. o  územním 
plánování a  stavebním řádu - 
Stavebního zákona) pro využi-
tí plochy přestavby označené 
Brd2 (funkční využití plochy 
bydlení čistého – rodinné 
domy, vymezené Územním 
plánem Vamberk, vydaném 
dne 22.07.2009 s  účinností 
od 10.08.2009, měněném změ-
nou č. 1, která nabyla účinnosti 
dne 27.12.2013 a změnou č. 3,                       
která nabyla účinnosti dne 
29.04.2016). 

        b) Schválila žádost města 
o pořízení územní studie u pří-
slušného úřadu územního 
plánování, tj. odboru výstavby 
a životního prostředí Městské-
ho úřadu Rychnov nad Kněž-
nou (v  souladu s  § 6 odst. (6) 
písm. b) a § 6 odst. 1) písm. c) 
Stavebního zákona).

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.
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Čím nás překvapí jarní tání 
aneb nové stromořadí
Milí spoluobčané,

Po dlouhé a třeskuté zimě přichází období roku, které má snad každý z nás 
nejraději – jaro. 
Je to období počátku nového života, období plné zeleně, květů a také pře-
kvapení z toho, co nám přinese jarní tání. Těšíme se, co schovává krajina, 
až dosud pokrytá sněhem.
O jednom takovém tajemství vím, proto mi to nedalo, abych nevěnovala 
vaši pozornost příběhu o aktivitě části našich spoluobčanů, jež můžeme 
pro zjednodušení nazývat „někteří vamberečtí pejskaři“. Tito „někteří vam-
berečtí pejskaři“ se naprosto nezištně, nesobecky, bez jakékoli fi nanční 
podpory města podílejí na vybudování stromořadí obrovských rozměrů, 
které vede v  podstatě od  ulice Kouty až k  fotbalovému hřišti, řidší stro-
mořadí pak až k mlýnu. Podobně hustá výsadba se objevuje i na Bačince.
Tito naši spoluobčané přispívají svojí aktivitou velmi výrazně ostatním 
lidem, kteří ve městě žijí. Především pěším a turistům pomáhají zprostřed-
kovat zážitek vizuální – množství barev, tvarů, se kterými se Vamberák 
na  nedělní procházce setkává, je nepřeberné. Zároveň, pokud vyrazíte 
v pravou dobu, kdy je stromořadí zaseto čerstvě, setkáte se i s vjemy čicho-
vými, které nahradí i skvělý odpočinek v solné jeskyni. Stromořadí vyrostlo 
od Vánoc tak rychle a je tak husté, že můžeme být vděčni za to, jak dlou-
ho nám vydrží. Nyní prostupuje sněhem, ale věřím, že i turisté, orientační 
běžci a cyklisté si budou moci dokonalý vjemový zážitek vychutnávat až 
do pozdního jara. Stejně tak maminky s malými dětmi, budou nadšené, že 
jejich dítko nemusí do kyblíčku sbírat pouze kamínky. Pokud bydlíte přímo 
v ulici Krajkářská, Kouty nebo Draha, ušetříte velmi výrazně i na posypu 
chodníku, protože výkalová sadba je všude kolem, stačí vhodně šlápnout 
a máte zajištěnu protiskluzovou ochranu.
Musím říct, že jsem až dojata, jaké máme spoluobčany. Někdy jsem při 
procházce městem nebo při společenských akcích měla špatný pocit, jako 
bychom nežili v demokracii, ale jako by v nás stále zůstávala semínka mi-
nulého režimu, která našeptávají: „…o to se nestarej, o to nepečuj, tohle 
klidně znič – není to tvoje, to patří všem….“. Ale nyní musím „některým 
vambereckým pejskařům“ poděkovat za  nezištnost. Aniž by byla výsad-
ba stromořadí projednávána městskou radou, aniž by město poskytlo 
na tuto alej jakékoli fi nanční prostředky, pejskaři zainvestovali sami, chtějí 
se s námi podělit o to, co je jejich. Ať žije nesobeckost! Nezištnost! A lho-
stejnost! 

Eva Vostrejžová

MUDr. Bahník František
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn.
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 323 152
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 539 225
494 531 955
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 515 696

04.03.
05.03.
11.03.
12.03.
18.03.
19.03.
25.03.
26.03.
01.04.
02.04.
08.04.
09.04.

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

SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Vamberk
nabízí obsazení pracovního místa

„pracovník/pracovnice 
sportovních zařízení“

Pracovní náplň:

 úklid sportovních zařízení  drobná údržba a opravy 
sportovních zařízení  údržba zeleně  pomocné práce

Místo výkonu práce: Vamberk

Pracovní poměr: na dobu určitou (léto 2017)

Možný nástup: duben – květen 2017

Více informací získáte na tel. 494 541 840

a dále

MĚSTO VAMBERK
nabízí obsazení pracovního místa

„pracovník/pracovnice 
technických služeb“

Pracovní náplň:

 úklid a údržba veřejných ploch  údržba zeleně
 provoz malé techniky a zařízení  drobná údržba 

a opravy techniky  drobné stavební práce

Místo výkonu práce: Vamberk

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení

Možný nástup: duben – květen 2017

Výhoda řidičský průkaz, vhodné i pro aktivní seniory

Více informací získáte na tel. 494 541 840

SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Vamberk
vyhlašuje výběrové řízení na

„nájemce občerstvení 
na koupališti“

Objekt občerstvení je plně vybaven
Provoz červen - září

Více informací a podmínky pro výběrové 
řízení získáte na tel. 494 541 840
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Jednou z  připravovaných rekon-
strukcí chodníků je i  chodník 
v  Žamberecké ulici. Nejen špatný 
stav dlažby, ale zejména dva za-
pomenuté schůdky před zrušenou 
hasičskou zbrojnicí jsou důvodem, 
který vedl k zařazení rekonstrukce 
pravostranného chodníku (při po-
hledu zdola) do programu investic 
v letošním roce. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o jednu z páteřních ulic 
města, rozhodla rada města o pří-
pravě standardní projektové do-

kumentace dle architektonického 
návrhu, neboť úpravy si vyžádají 
i  dílčí změny oproti stávajícímu 
stavu a budou podléhat stavební-
mu řízení. Tento přístup je pokra-
čováním snahy neřešit rekonstruk-
ce jen jako výměny „kusu za  kus“, 
ale využít je jako šanci povznést 
dané místo a  zvýšit jeho celko-
vou kvalitu a atraktivitu. Z  tohoto 
důvodu by mělo dojít i na plochy 
zeleně a  celkovou náhradu doži-
tého stromořadí v  ulici za  novou 

výsadbu a  na  zahradnické úpravy 
v  novém stromořadí. Z  větších 
změn je to pak úprava trávníkové 
plochy při vjezdu do ulice Struha, 
kde je dnes opuštěný novinový 
stánek. Prostranství by nově mělo 
být upraveno jako průchozí s  la-
vičkami a  místem pro odpočinek. 
Po  zpracování projektové doku-
mentace a vyřízení všech nutných 
povolení je předpoklad realizace 
ve druhé polovině letošního roku.   

Mgr. Jan Rejzl

Není žádným překvapením, že 
banky si každého žadatele o půjč-
ku důkladně prověří – jeho bonitu, 
platební morálku, důvěryhodnost. 
Klasicky se tak děje přes registr 
BRKI, NBRKI nebo registr fyzic-
kých osob SOLUS. Jen málokdo 
z žadatelů však tuší, že banky mají 
v záloze ještě další zdroj informací 
– sociální sítě.

Sociální sítě – důraz 
na sociální model
Banky už si neprověřují jen vaši 
platební historii, ale prostřednic-
tvím sociálních sítí (FB, Twitter, Lin-
kedIn) toho vědí spoustu i o vašich 
zájmech, úspěších či osobnostních 
rysech. Sbíráním dat mj. i pro ban-
kovní využití se zabývá společnost 

Creditinfo Solutions. Ta vyvinula 
model, který bankám a  dalším 
společnostem napoví, zda jejich 
klient bude splácet půjčky. Z  vel-
kých bank si informace o klientech 
zjišťuje z FB např. i Komerční ban-
ka nebo Česká spořitelna.

Jste na FB moc často? 
Nebo vůbec? 
Obojí je špatně
Je to paradox, ale je to tak. Pokud 
na  FB vykazujete příliš mnoho 
aktivit, navíc v  pracovní době, 
klade si banka otázku, kdy vlast-
ně stíháte vydělávat peníze. Tím 
pádem i  vaše schopnost splácet 
je ve hvězdách. Na druhou stranu 
klient bez FB účtu je pro banku ne-
čitelný, nemůže ho zařadit do žád-

ných tabulek a vyhodnotit tak jeho 
profi l.

Co je minus a plus 
na sociálních sítích?
Kromě zmíněných příliš častých 
aktivit na FB to je podle Creditinfo 
Solutions např. nerozlišování ma-
lých a  velkých písmen při psaní. 
Body vám tedy přidá používání 
tlačítka Caps Lock nebo i cestová-
ní, které vás zařadí do  kategorie 
„bezpečnějších“ klientů.

Přiznat pravdu se vyplatí
Může se stát, že klient ve snaze vy-
lepšit svůj profi l při žádosti o půjč-
ku zatají některá fakta, např. skuteč-
nost, že má děti. Už ale nedomyslí, 
že na  sociálních sítích tuto infor-

maci hrdě přiznává. Pro banku pak 
není problém se několika proklik-
nutími na  sociální sítě přesvědčit, 
že nemluví pravdu, a zkomplikovat 
mu tak cestu k půjčce.

Proč jsem nedostal/a půjčku?
Banka vám není povinna sdělit, 
proč byla vaše žádost zamítnuta 
a  zda se tak stalo na  základě na-
hlédnutí do  BRKI, SOLUSu nebo 
prolustrováním vašich FB aktivit. 
O výpis z BRKI nebo SOLUSu si mů-
žete požádat a zjistit tak, jestli jste, 
či nejste na  seznamu dlužníků. 
Ale jak banka vyhodnotí veřejně 
přístupné informace z  vašich so-
ciálních sítí, to je jen a pouze v její 
kompetenci…

Lukáš Majvald

Projekt Revitalizace 
obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk 
– dotazníková anketa
Jak se dozvěděli účastníci po-
sledního setkání v  Městském 
klubu Sokolovna v  rámci kte-
rého se řešily sesbírané při-
pomínky k  připravovanému 
projektu revitalizace sídliště 
i  jak zaznělo v  podrobném 
článku o projektu v lednovém 
čísle Zpravodaje, je závěreč-
nou fází přípravy projektu 
též nezbytné dotazníkové 
šetření a  sociologická studie. 
Ty by měly ověřit potřebnost 
jednotlivých navrhovaných 
úprav a změn a jejich přínosy. 
V  těchto dnech proto nalez-
nou obyvatelé řešené lokality 
ve  svých poštovních schrán-
kách dotazníky, o  jejichž vy-
plnění všechny občany, jichž 
se záležitost týká, laskavě 
žádáme. Každý názor je důle-
žitý a  každá minuta strávená 
podrobnou přípravou se vrá-
tí. Ne nadarmo lidové přísloví 
říká, dvakrát měř, jednou řež, 
což platí zejména při přípravě 
projektu, který se dotkne tak 
významného počtu obyvatel 
našeho města. Pokud by kdo-
koliv postrádal výtisk dotazní-
ku, tento je dostupný na strán-
kách města www.vamberk.cz 
v  sekci rozvoj města a  území. 
Za pomoc, kterou poskytnete 
vyplněním dotazníku, předem 
děkujeme. 

Mgr. Jan Rejzl  

Přípravy rekonstrukce 
Žamberecké ulice

Finanční gramotnost
Žádáte o půjčku? Banka si prověří váš Facebook
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Záštita první dámy 
nad XV. Mezinárodním 
setkáním krajkářek 
ve Vamberku a VIII. Bienále 
české krajky
Stalo se milou tradicí, že nad nejprestižnější pravidelnou kulturní udá-
lostí v našem městě, kterou v dvouletém intervalu představuje Meziná-
rodní setkání krajkářek a  soutěžní přehlídka krajkářské tvorby Bienále 
české krajky, přebírají své čestné záštity manželky prezidentů republiky. 
Po bývalých prvních dámách, paní Dagmar Havlové a paní Livii Klausové, 
se této čestné funkce zhostila již před dvěma roky paní Ivana Zemanová. 
A stejnou čest prokázala našemu městu i v  letošním roce, jak dokládá 
dokument, kterým záštitu nad akcí přebrala. Zda si paní Ivana Zema-
nová ve  svém vytíženém pracovním programu najde čas na  návštěvu 
této ojedinělé společenské akce, v rámci které bude probíhat i celá řada 
výstav a módních přehlídek spojených s prezentací krajkářství, a která 
se v našem městě bude konat ve dnech pátek 30. června až neděle 2. 
července 2017, bude otázkou dalších jednání. 
Faktem zůstává, že již dne 16. února 2017 se paní Ivana Zemanová, 
která doprovázela svého manžela, prezidenta republiky Miloše Zema-
na na  jeho cestě po  Královéhradeckém kraji, objevila v  našem městě, 
do kterého zavítala na soukromou návštěvu Muzea krajky ve Vamberku, 
kde shlédla jeho expozice.   

Mgr. Jan Rejzl

Na  první pohled nesourodá po-
volání. Ale kdo je vlastně dentista, 
takový sochař v malém. Modeluje 
umělé zuby na  míru. Obojím byl 
Jaroslav Antonín Novák, který se 
narodil ve Vamberku před 130 lety 
3. března 1887 v  rodině dentisty 
a  známého preparátora živočichů 
Antonína Nováka. Novákovi žili 
v  domku na  pravé straně silnice 
vedoucí od  náměstí ke  kamenné-
mu mostu. Mladý Jaroslav absolvo-
val obecnou a  měšťanskou školu 
v rodném městě a následně studo-
val na reálce v Kostelci nad Orlicí. 
V  období 1905-1908 pokračoval 
na  C.k. odborné škole sochařsko-
-kamenické v  Hořicích. Následují-
cích pět let studoval na Akademii 
výtvarných umění v  Praze. Zpo-
čátku v sochařské speciálce u pro-
fesora Josefa Václava Myslbeka 
a posléze u Jana Štursy. Na studijní 
praxi pobýval v Německu a Rusku. 
Podílel se na  výzdobě Památníku 
Bitvy národů v Lipsku.
Po návratu do rodného Vamberka 
vytvořil několik plastik význam-
ných měšťanů. Věnoval se i malbě 
portrétů. Roku 1929 stál u  zrodu 
Loutkářského kroužku Kopecký. 
Spolu s lidovým řezbářem Josefem 
Krskem vytvořili dřevěné hlavičky 
pro jednotlivé loutky. V roce 1930 

získal po  svém otci koncesi pro 
živnost zubotechnickou. Praxi vy-
konával v domě čp.92 pod náměs-
tím. Byl členem Grémia zubních 
techniků v Hradci Králové.
Jaroslav Novák se oženil s  Ludmi-
lou Pittnerovou, s níž měl dva syny. 
Jeho žena, původem z Kutné Hory, 
absolvovala krajkářský kurz ve Víd-
ni a  od  roku 1909 byla učitelkou 
ve  vamberecké krajkářské škole. 
V roce 1922 převzala vedení školy 
po první správkyni Aloisii Kubiaso-
vé a školu vedla až do roku 1939. 
Jaroslav Novák zemřel 15. září 
1952 ve věku 65 let.
   

Miroslav Berger
 Fotografi e z archivu 

Milana Sedláčka

Sochař a dentista

a Městská knihovna Vamberk
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Rád bych touto cestou poděkoval 
RR VZ za  uveřejnění článku „Po-
hledem občana“ v  minulém č. VZ. 
Po  dlouhé době a  vzájemné kore-
spondenci přišla nabídka místosta-
rosty pana Rejzla k  diskusi mezi 
čtyřma očima. Kdyby se v minulosti 
k takovému řešení rozhodl kterýko-
liv zastupitel, mohla být jakákoliv 
sporná záležitost vyřešena dříve.

Za  této situace je možné odpustit 
zavádějící sdělení z čl. pana Rejzla: „ 
… že by (MÚ) zaplatilo advokáta, se 
kterým by se občané mohli zdarma 
poradit o  svých soukromých problé-
mech“. Takto formulovaná infor-
mace nebyla uvedena v  žádném 
diskusním příspěvku autora článku 
„Pohledem občana“, není obsažena 
ani v uvedeném čl. VZ.  Cílem návr-
hu bylo zvýšení právního vědomí 
mezi občany v SVJ, aby nedocháze-
lo k porušování zákonů, zbytečným 
sporům a podpoře šikany ze strany 
městem řízené organizace Vambe-
kon. Návrh se opíral o  zkušenost 
z  praxe v  porovnatelném městě. 
Diskutující občan předpokládal ote-
vření návrhu k  projednání v  zastu-
pitelstvu, nikoliv konkrétní řešení. 
Zvýrazněna informace ve  VZ „kde 
lze získat bezplatné právní poraden-
ství“ je užitečná pro čtenáře, kteří 
nemohou potřebnou informaci 
získat prostřednictvím internetu. 
Možnost řešení problémů občanů 
v  místě jejich bydliště byla zamít-
nuta a  priori. Navrhovaná služba 
by nepochybně posílila vzájemnou 
důvěru mezi občany, MÚ a  správ-
cem SVJ. Rozhodování  právních 
záležitostí musí mít oporu v  záko-
nech a výklad právních ustanovení 
je svěřen autoritám. V některých SVJ 
panuje z  laické neznalosti „Totalita 
nevědomosti“ a „Diktatura vlastní-
ků“. Ochrana práv jednotlivců je po-
dle ustanovení NOZ problematická. 
V takovém případě může navrhova-
né řešení poskytnout praktické rady 
a  tím zamezit zbytečným soudním 
sporům. Samotný pojem „Bezplat-
ná právní poradna pro občany Vam-
berka“ může mít i  přijatelnou vari-
antu přátelské rady, nebo mediace, 
která bude stát jen pár minut času. 
Prosím redakční radu VZ, aby již 
nedocházelo k  zablokování disku-
sí tím, že pod článkem občana je 
ihned zveřejněn zvýrazněný proti-
názor autority. Takové chyby byly 
běžné v  minulosti a  jsou jasným 
porušením etiky periodik.
K meritu věci je potřeba napsat, že 
pokud se podobným způsobem 
postupuje i  v  jiných záležitostech, 
dochází k  nezájmu o  věci veřejné. 
Jako příklad lze uvést, dětské hřiště 
na sídlišti Struha, kdy vedení města 
teprve po dvou létech odporování 
přiznalo podcenění věci.

Omlouvám se za  použití slova 
„sterilní“ místo „nuda z  nejiskření 
na  schůzích“. Správně vedená de-
mokratická diskuse mezi oponenty 
může odstranit rozdílné chápání 
významu myšlenek, slov, i  úmyslů 
obou stran. Nepřátelství nevznikne 
tam, kde se obě strany respektují 
ve  vzájemné úctě. Pro zastupi-
telstvo navrhuji, aby na  diskusní 
otázky neodpovídal pouze jeden 
zastupitel. Pokud má takový člověk 
návyky z advokátní praxe, pak nad-
sázka o vedení města jako advokát-
ní kanceláře je namístě.
Jestliže někoho takové označení 
uráží, ochotně se omluvím, s  vě-
domím, že se občan může mýlit 
s  menší odpovědnosti než odpo-
vědný funkcionář. K  odkazu M. 
J. Husa patří myšlenka: „Kdykoliv 
a  v  jakékoliv věci naleznu myšlenku 
zdravější, rád ustoupím od  předešlé 
myšlenky své, věda že to co vím, je jen 
nejmenší část toho, co nevím“.

Na konkrétní problém právního po-
radenství a řešení stížností občanů 
upozornil ve  svém Senátorském 
zpravodaji i JUDr. M. Antl, který byl 
doslova „zavalen“ e-maily z  celé 
České republiky. Sám se snaží mimo 
plnění svých senátorských povin-
ností pomáhat občanům ve  svém 
volebním obvodu č. 48. Protože 
chápe problémy občanů jako tíživé 
(a  někdy takřka beznadějné), zve-
řejnil seznam 21 organizací, které 
se stížnostmi občanů zabývají. Ka-
ždému potřebnému věnuje ve své 
kanceláři 60 min svého času.
Názor pana Libora Michálka (známý 
kritikou a  odhalováním korupčních 
praktik) k  vymahatelnosti práva 
obyčejných lidí v  ČR není vůbec 
povzbudivá. 
Na vlastní zkušenosti s lidmi jsem si 
ověřil stav demokracie v naší zemi. 
Využil jsem každou bezplatnou 
nabídku občanských i právních po-
raden k  ověření možnosti nápravy 
při porušování zákonů a  dobrých 
mravů. Moc děkuji všem institucím 
za ochotu, snahu pomoci a výklad 
právních předpisů. Informace jsou 
užitečné pro vlastní svědomí, že 
jste skutečně v právu, že oponenti 
porušují lidská práva a  člověk má 
možnost na drahou soudní obhajo-
bu s využitím advokátů. Jedna ho-
dina zkušené právní kanceláře v da-
ném oboru byla 1800 Kč (vč. DPH). 
U  místních advokátů to nemělo 
význam ani zkoušet (omlouvám 
se všem za  svoji zkušenost, nemám 
právo hodnotit). Pro křesťana je od-
volání k soudu (kromě výjimečných 
případů) stejně nepřijatelné jako 
využití služeb věštců. Povzbudivá 

byla ochota pana Pavla Bělobrádka 
(nynější předseda KDU-ČSL) pomoci 
neznámému člověku, nečlenovi 
jeho strany, prostřednictvím svého 
přítele JUDr.  Ondřeje Závodského 
(nynější nevidomý náměstek mini-
stra fi nancí), který mi poskytl od-
bornou bezplatnou pomoc a  ještě 
se omlouval za zpoždění z důvodu 
nemoci. Krásný to příklad pro ře-
šení mezilidských vztahů a  lásky 
k bližnímu, která hřeje ještě dnes.
Stejný způsob ověřování možnosti 
obhajoby práv občana jsem pod-
stoupil i v minulém režimu a mohu 
srovnávat. Hodnotit nechci, proto-
že se společnost vyvíjí a každý člo-
věk je tvor chybující. 
Vždy je dobré pochopit podstatu 
věci, která bývá skryta v neviditelné 
oblasti ducha. Člověk si může ově-
řit a  potvrdit platnost duchovních 
hodnot v  reálném světě. Pokud 
v  dnešní době skládá „nejmocněj-
ší“ člověk světa prezidentský slib 

na Bibli, mělo by nás to vést k hlu-
bokému zamyšlení. Působení zla 
v  dnešním světě ohrožuje samou 
podstatu života všech bytostí, ne-
jen lidských. Vidíme to denně v pří-
mém přenosu televizních kamer. Již 
student Albert Einstein vysvětloval 
svému profesorovi, že zlo neexistu-
je. Stejně jako tma se nedá změřit. 
Je jen nedostatkem dobra. Že naše 
civilizace ještě existuje je důkazem 
převahy dobra nad jeho nedostat-
kem a  je pádným argumentem 
vítězství pravdy a lásky nad lží a ne-
návisti.
Každý člověk může přispět k posíle-
ní naděje života v míru – přežití lid-
stva. V Českém národě i Vamberku 
víme, že to můžeme učinit láskou 
k  pravdě, spravedlnosti a  slušnos-
ti, která se projevuje vzájemnou 
úctou člověka k  člověku – lidství. 
Křesťané nazývají podstatu života 
Bohem, a  proto jej mají milovat 
z celého srdce. Tak jako slunce sví-
tí bez rozlišení na všechny bytosti, 
mají být i podmínky pro život stej-
né pro všechny. Každé rozdělování 
vytváří ve  světě zmatek. Spojení 
narozením a smrtí jsme všichni ta-
jemně mezi sebou propojeni jako 
bratři a  sestry. Náboženství v  tom 
nehraje žádnou roli a  stejně jako 
všechny „…ismy“ jsou jen myšlen-
kovým výtvorem. Respektujme du-
chovní hodnoty, které jsme zdědili. 
Život ve  svobodných podmínkách 
právního státu byl vykoupen mno-
ha lidskými oběťmi a  velkolepost 
přísah mocných musíme proměnit 
v realitu vlastními skutky.
Každá, byť i  malá lež a  nesprave-
dlnost, oslepuje naše vidění a pro-

měňuje svědomí do životu nebez-
pečného stavu, kdy nerozeznáme 
dobro od zla. Pak dobro považuje-
me za zlo a zlo za dobro.
Zkušenost překroční všech hranic 
slušnosti ve  vztazích mezi lidmi 
jsem zažil v  domě, kde bydlím. 
Byla potvrzením duchovní pravdy, 
že lež, závist a  nenávist oslepuje 
svědomí člověka a  je v  biblickém 
smyslu smrtelným hříchem (zabíjejí 
duše těch, kteří těmto silám podlehli 
nebo uvěřili).
Když ve  svých diskusních příspěv-
cích na  VZZ kritizuji a  dávám ne-
příjemné otázky, nastavuji zrcadlo 
vládnoucí elitě a  čekám na  odpo-
věď a  praktické řešení. Diskutující 
si nemůže nárokovat, nebo snad 
vynucovat svoji relativní pravdu. Ta 
se zrodí v demokratickém procesu. 
Také není pravda, že se tím „…od-
vádí pozornost od samotné podstaty 
toho, co jsme na zastupitelstvu měs-
ta probírali…“. Opak by znamenal 
řízenou diskusi, nikoliv všeobecnou 
a  také omezování svobody slova 
občanů.
Pochvalu ze svých veřejných vy-
stoupení na VZZ k práci všech pra-
covníků města mohu zopakovat. 
Organizace i  výstupy projednáva-
ných záležitostí jsou pečlivě vypra-
covány a jsou většinou schvalovány 
bez problémů. Je to nezpochybni-
telná profesionalita, nikoliv doko-
nalost. Hodnocení je závislé vždy 
na míře informací druhé strany.
Závěr článku je možné ukončit 
citátem T. G. Masaryka: „Kde není 
kritizování, zavládá autoritářství, 
a  to je hrob všeho myšlení ve  vědě 
i v politice“.
Lidé by se měli ve  vzájemné komu-
nikaci řídit rozhovorem typu „Vá-
da“(pojem východní fi lozofi e), kde 
převažuje kvalita dobra a  hlavním 
cílem všech zúčastněných je najít 
pravdu. Člověk nelpí na tom, že musí 
za každou cenu vyhrát, a je ochoten 
naslouchat jiným názorům a akcep-
tovat je. Pravdu může mít jeden ze 
zúčastněných, mohou ji mít částečně 
dva nebo i více lidí, anebo se během 
diskuse mohou všichni dobrat další 
variantě řešení daného tématu, která 
co nejlépe rozplétá všechny složitos-
ti diskutované věci. Hlavním cílem 
je dobrání se pravdy bez ohledu 
na cenu, kterou je třeba platit ve smy-
slu újmy své prestiže a  vlastního 
falešného ega. Přístup všech disku-
tujících je asi následující: „Nemusíme 
souhlasit se svými názory, ale všichni 
se nakonec přikláníme na  stranu 
pravdy.” Neexistují tábory ve  smyslu 
„oni” a „my” a „přátelé” a „nepřátelé”, 
jen „pravda” a „iluze”.

Děkuji čtenářům za  pozornost 
a přijetí dobrých myšlenek.

J. Nykl, 20. 2. 2017

Cesty k porozumění
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Herec Stanislav Zindulka slaví 85. narozeniny 
a rád se vrací do východních Čech

Věříte tomu, že když je člověk optimistický, přita-
huje to pozitivní kolem sebe?
Vím, že to má svoji velkou cenu. Když se člověk 
setká s někým, kdo se pořád škaredí, bojí se, že to 
špatně dopadne už předem, tak ho to dobře nena-
ladí. Já si myslím, že je to velká smůla a že to 
působí negativně na naše zdraví. Naše psychika je 
pro všechno hodně důležitá, i pro každou nemoc. 
Já když jsem šel do nemocnice a lidi mě litovali, 
tak jsem říkal:„Proč mě litujete? Já se těším!‘‘      
A proč se těším do té nemocnice? Protože mě tam 
dají do pořádku a budu zase zdravý.

Byl jste nominován do ankety Šarmantní osobnost 
roku. Budeme moc rádi, když si uděláte čas a 28. 
dubna 2017 přijedete na  galavečer.
Já už mám 28. duben poznamenám v kalendáři      
a už půjdu škemrat do divadla, abych ten večer 
nemusel být na představení. V tom případě bych 
přijel moc rád, protože to je moje divadelní koléb-
ka. Hned jak jsem skončil divadelní školu, tak jsem 
nastoupil do svého prvního angažmá a to byl 
Hradec Králové a tam jsem zůstal celých dvanáct 
let. Tady jsem si také namluvil děvče, které jsem    
si vzal a mám ho do dneška.  Mám dva syny,      
a proto se na to nedá zapomenout. Do Hradce 
Králové se moc rád vracím. Moc děkuji, že jste si 
na mě vzpomněli a přeji všem všechno nejlepší, 
pozitivní přístup a přeji všem, aby nezapomněli,      
že slunce svítí, i když je zamračeno.

Posluchači Českého rozhlasu letos nomino-
vali do desítky finalistů ankety Šarmantní 
osobnost roku 2016 také herce Stanislava 
Zindulku. Při této příležitosti jej vyzpovídala 
Lada Klokočníková, vedoucí programu Čes-
kého rozhlasu Hradec Králové.

Pane Zindulko, jak  jste vykročil do nového 
roku?
Nový rok jsem si užil s rodinou, přijel mi syn 
ze zahraničí, kde dostal volno, a tak jsme         
si užívali u rodinného krbu Vánoce a Nový 
rok, hned poté jsem začal zkoušet v divadle
a pracoval prakticky denně.

Jak to děláte, že máte v sobě tolik optimis-
mu?
Člověka musí bavit práce, kterou dělá a musí 
se na to těšit. Nejde to vždycky, je kolem  
toho spousta starostí a věcí, které vás trápí, 
ale já vždycky myslím na ty příjemnější věci. 
Potkávám také lidi, které mám rád, dělám 
práci, kterou mám rád, prostě si hledám        
ty příjemné chvilky radosti. Člověk se musí 
vždycky na něco těšit! Práce mám hodně, 
trochu energie mi sice bere, ale zároveň mi 
ji vrací.

Jméno a adresa odesílatele:

 

 

 

 
   

 

 
   

1.  Zlata Adamovská
     herečka  

4.  Tereza Kostková
     herečka   

3.  Zbigniew Czendlik
     římskokatolický kněz  

2.  Stanislav Zindulka
     herec

 
   

5.  Lucie Bílá
     zpěvačka   

9.   Simona Stašová
      herečka  

8.   Vladimír Beneš
      neurochirurg  

7.   Halina Pawlowská
      spisovatelka 

 
      

10. Jiří Suchý
      šéf divadla Semafor 

 
 

Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2016

6.   Jan Přeučil
       herec 

 
   

ý

PoPoPoPo llslsslucuchhhahačičičiči ČČČČČČeseskékékékéhhhoho rrozozhlhlhlhlasasuu lllelettotoss nono iimiminooono-
Š

Hlasovací kupón zasílejte do 31.3.2017 na adresu: Český rozhlas, 
Hradec Králové, Havlíčkova 292, 500 01 Hradec Králové.
Na obálku napište heslo: „Šarmantní osobnost roku 2016“
Deset hlasujících vyhraje hodnotnou cenu.
Více informací najdete na webu: rozhlas.cz/sarm
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Právě tak nazval pátý občanský 
výbor ve  Vamberku sportovní akci 
pro mládež, kterou uspořádal v so-
botu 31. ledna na Honáku pro děti 
a  pionýry celého města na  ukon-
čení pololetí školního roku. Orga-
nizace vyšla do  puntíku a  počasí 
bylo jedinečné: slunečno, bezvětří, 
plno sněhu a dětské veselosti. Proto 
i účast veřejnosti byla úctyhodná – 
přes 150 dětí a dospělých.

K  uspořádání tohoto sportovního 
odpoledne se 5. občanský výbor 
připravoval svědomitě. Předchá-
zely dvě přípravné schůze. Každý 
pořadatel z  řad členů občanského 
výboru, poslanců a  aktivistů se 
musel předem připravit a  odpo-
vídal za  svěřený úsek organizace. 
Nesmělo se zapomenout na  nic. 
Především na  zabezpečení vleku, 
přípravy trati pro slalom i  boby, 
propagaci akce, pořadatele na tra-
ti, startéry, evidenci, psaní diplomů, 
ale i táboráček pro zahřátí a várni-
ce s horkým čajem pro děti. Dobrá 
příprava a  podrobná organizace 
přinesla i dobrý výsledek. Stráň Ho-
náku pestře kontrastovala s proslu-
něnou plání bílého sněhu, kde ba-
revné třepetalky, praporky a dětské 
dresy dávaly lyžařským závodům 
ten pravý ráz.
Naši akci jsme uspořádali ve  spo-
lupráci s  pionýrskou skupinou při 
zdejší základní škole, kdy jsme při-
zvali skupinovou vedoucí s. Bočko-
vou, která evidovala i účast pionýr-
ské sportovní ligy. 
Na  zdařilé organizaci se podílelo 
dvanáct členů občanského výboru, 
čtyři poslanci MěstNV z našeho ob-
vodu, dále aktivisté – občané, kteří 

nám ochotně organizačně vypo-
mohli a zúčastnili se i připravované 
schůze. Bylo jich sedmnáct. 
Propagace pomocí plakátů – Tele-
gram dětem! – splnila své poslání, 
rovněž i  texty do  rozhlasů MěstNV 
a  do  školy, takže účast závodní-
ků byla hojná. První tři závodníci 
z  každé kategorie byli odměně-
ni pěknými diplomy, které byly 
po  jednotlivých závodech ihned 

v  klubovně vleku vy-
plněny a  při nástupu 
závodníků k  vyhod-
nocení zároveň pře-
dány. Průběh závodů 
měl patřičný spád. 
Na  závěr nastoupily 
na  trať „masky“. Tedy 
mladí lyžaři, kteří se 
patřičně namaskovali 
a  přistrojili, aby jejich 
sjezd byl pořádně 
komický. Smíchu a ra-
dosti bylo dost. I  tuto 
snahu funkcionáři zá-
vodů odměnili. Mas-
ky obdržely zdarma 
jízdenky na jeden celý 
den pro lyžařský vlek. 
Zdárná a  pečlivá pří-
prava přinesla ovoce. 
I dospělí diváci a další 
hosté, kteří přihlíželi 

sportování a celému tomu hemže-
ní, měli pocit radosti a uspokojení. 
Tento pocit měli i  samotní pořa-
datelé a  už předem se vyjadřovali 
v  tom smyslu, že přichystáme „re-
petici“. 
Pátý občanský výbor neuskutečnil 
pro naše děti tuto akci jako ojedině-
lou. Uspořádali jsme předloňského 
jara náborové závody ve skateboar-
du, následujícího jara v  cyklotrialu 
na  Vyhlídce pro celý okres a  tyto 
zimní závody (mimo jiné dávno 
chystané, ale pro nečas neuskuteč-
něné) jako akci třetí. A  k  tomu se 
přidružuje již několik Dětských dnů 
pro děti na ukončení školního roku. 
Mohou se těšit i letos. 
Domníváme se, že sportování a or-
ganizování radovánek pro děti je 
jednou z předních správných snah. 
A  věříme, že nalezneme v  tomto 
směru následovníky. Vždyť lyžař-
ský vlek, jehož provoz zabezpečuje 
pátý občanský výbor, posloužil 
mládeži z  celého města, jak dala 
na vědomí propagace. Proto lyžař-
ský vlek uvítá případně i  pořada-
tele akce z  jiného občanského vý-
boru. Možná i pro „dospělejší děti“. 
Kdo ví. I  tuhá zima se dá zdravě 
prožívat.                                                       JL

Zimní odpoledne

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety Základní škola Vamberk

Dne 1. února 2017 jsme měli 
možnost vyslechnout si v osmých 
třídách pana Jindřicha Trejtnara 
a  pana Oldřicha Zemana, kteří 
nám vyprávěli o historii Vamberka 
a okolních měst.  
Dozvěděli jsme se, že jejich dětství 
nebylo vůbec jednoduché, proto-
že zažili i  2. světovou válku. Děti 
v  té době musely pomáhat svým 
rodičům, ale také sousedům tím, 
že chodily nakupovat například 
chleba přes kopec až do  Rybné 

nad Zdobnicí a nosily vodu ze stu-
dánek nebo z řeky, protože v mno-
ha domech nebyl vodovod.
Ve  škole se prý žáci učili jen zá-
kladní látku, nic složitého. Když 
provedli nějakou lotrovinu, dostali 
od  pana učitele rákoskou na  ko-
nečky prstů, což prý dost bolelo.
Dozvěděli jsme se spoustu no-
vých věcí, o kterých jsme nevěděli, 
a  chtěli bychom oběma milým 
vypravěčům poděkovat za zajíma-
vou přednášku.                       V. Š. 8.A

Vzpomínání na školní 
léta ve Vamberku
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Letošního školního kola recitační 
soutěže se dne 13. února 2017 zú-
častnilo celkem 48 žáků od prvních 
do  devátých tříd. Žáci přednesli 
své texty s nadšením a velkým zá-
palem, porota sledovala vhodnost 
a  znalost textu, výslovnost a  kulti-
vovanost projevu. Ve  čtyřech ka-
tegoriích zvítězili a ceny získali tito 
recitátoři:
Všem účastníkům děkujeme. Dou-
fáme, že i nadále budou mít k poe-
zii kladný vztah.                              VŠI

Pořadí:
1. kategorie ( 1. - 3. tř.):

1. Ziková Tereza 2. B
2. Zumrová Karolína 1. B
3. Hudáková Nela Bibiana 2. A

2. kategorie (4. - 5. tř.):

1. Kolečková Eliška 4. A
2. Černoch Martin 5. A
3. Jedličková Adriena Liv 4. A

3. kategorie (6. - 7. tř.):

1. Lisková Anežka 7. A
2. Málek Tomáš 7. A
3. Langerová Natálie Adriana

4. kategorie (8. - 9. tř.):

1. Šklíbová Pavlína 8. B
2. Novotná Anna 8. B
3. Jindra Lukáš 8. A

Čestné uznání:

Gregorčík Tomáš  8. A

Od společnosti ŠKODA AUTO a.s. obdržela naše škola dar ve výši 50 tis. Kč 
za účelem realizace projektu „Vybavení dílen“ v rámci grantového progra-
mu Popularizace technického vzdělávání za základních školách. 
Dar jsme využili na nákup nových pracovních stolů a potřebného nářa-
dí, které bylo již zastaralé. Díky tomuto projektu můžeme i nadále u žáků 
podporovat a rozvíjet manuální zručnost, tvořivost, přesnost a pečlivost 
při práci, což dnešní generaci začíná činit problémy. Žáci při pracovních 
činnostech v  dílnách vyrábějí různé výrobky. Díky novému vybavení se 
nyní žáci mohou zaměřit na nové a po technické stránce složitější výrobky.

Mgr. Martin Vrkoslav, ředitel ZŠ

PET víčka
Již delší dobu jsme v naší škole sbírali víčka od PET lahví. Nyní jsme se 
rozhodli je věnovat člověku, který bude mít z jejich prodeje prospěch. 
Vybrali jsme si Barunku ze Žamberka.  Je to holčička, která je po úrazu 
upoutaná na invalidní vozík. Stále bojuje o to, aby se dokázala postavit 
opět na vlastní nohy. Po léčebných pobytech v lázních Klimkovice nyní 
potřebuje peníze na léčbu s názvem hipoterapie, což je fyzioterapeu-
tická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, 
konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Barunce jsme věnovali přibližně 
135 kg víček. Více se můžete o Barunce a sběru víček dozvědět na face-
booku - Sbírka plastových víček pro Barunku. Ve sběru víček budeme 
i nadále pokračovat. Pokud se chcete zapojit i vy, víčka můžete odevzdá-
vat ve vestibulu naší školy.     Mgr. Jitka Chárová, zástupkyně ředitele

Matematická olympiáda
V úterý 24. 1. 2017 se v Rychnově nad Kněžnou uskutečnilo okresní 
kolo Matematické olympiády – kategorie Z9. Naší školu reprezen-
tovali Martin Jindra a Eliška Janková z 9. ročníku, kteří si svou účast 
zajistili vyřešením potřebného počtu příkladů z  domácího kola. 
V okresním kole už byly příklady zase náročnější – celkem měli žáci 
vyřešit čtyři příklady, na které měli čtyři hodiny času. Oba vyřešili dva 
příklady a umístili se na 10. a 11. místě. K tomuto výsledku jim gratu-
lujeme a přejeme, aby je matematika i nadále bavila. Paní Jindrové 
moc děkujeme za zajištění dopravy.                                         M. Vrkoslav

Dne 17. února 2017 proběhl v Kostel-
ci nad Orlicí okresní přebor v přeha-
zované. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
12 družstev našeho okresu. Za  naši 
školu byly vyslány tyto žákyně z  8. 
a  7. tříd:  Jana Skokanová, Kristýna 
Mikysková, Míša Peňázová, Domini-
ka Kuhnová, Stáňa Rauchová, Pavla 

Šklíbová, Natálie Langerová a Natálie 
Jindrová. Děvčata podala vynikající 
výkony a  umístila se na  krásném 3. 
místě. Byla odměněna pohárem, me-
dailemi a diplomem.
Děvčatům velmi děkujeme za  pří-
kladnou reprezentaci školy.

V. Kotlářová

Výtvarná soutěž 
Žáci 7. A se účastnili výtvarné soutěže Moje město/moje vesnice, po-
řádané gymnáziem v Rychnově nad Kněžnou. Žáci zaslali do soutěže 
skupinovou práci na téma historie Vamberka. Umístili se na 1. místě 
ve své věkové kategorii a stali se také absolutním vítězem soutěže. 
Obdrželi drobné ceny ve formě výtvarných potřeb.                     J. Teplá

Školní kolo 
recitační soutěže

Přehazovaná
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.

Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” střídá-

me s “PONDĚLNÍ HERNIČKOU”.

Březnové termíny HRÁTEK: 6.3. 
a  20.3., 9:30-10:30, místo koná-
ní: 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: 13.3. 
a 27.3, 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..
Každé úterý, ale pozor. Střídáme 
dopolední (7.3. a  21.3. od  9:30) 
a odpolední (14.3. a 28.3. od 16:30) 
jeskyni. Maminky, nezapomeňte si 
rezervovat místo. Vstupné 40 Kč.

 “STŘEDEČNÍ HERNIČKA” v Tyr-
šově 260.
Místa a  hraček spousta. Doprovo-
du 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.

 Každou druhou “STŘEDEČNÍ  

HERNIČKU” je “TVOŘENÍ PRO 

DĚTI” od 10:00. Březnové termíny: 
8.3. a 22.3., poplatek 10 Kč. 

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

 !!!STŘEDEČNÍ ODPOPLEDNÍ 

NOVINKA!!!  MÍČOVANÁ v  DDM 
od  17:00 do  17:30, Pro děti od  3 
do 6 let, vstupné 10 Kč. Cvičí Janča 
Čapková.
Půlhodinka bude obsahovat sou-
bor her a cvičení s míči různých ve-
likostí, pomocí nichž se zábavnou 
formou procvičuje házení, koulení, 
kopání, odrážení pomocí pálky 
a hole. To vše slouží k nácviku po-
třebných základních pohybových 
dovedností a  jako průprava pro 
míčové sporty.
Dítě se naučí: ovládat koordinaci 
ruky a oka, napodobovat jednodu-
chý pohyb dle vzoru, spolupraco-
vat ve skupině.
Tyto aktivity nenásilným a  zábav-
ným způsobem formují a  zdoko-
nalují herní způsobilost každého 
dítěte.

 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.
Kažý čtvrtek od  10:00 do10:45.
Vstupné 20 Kč.

 ČTVRTEK: “ANGLIČTINA nejen 
pro maminky”. Angličtina pro mír-
ně 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.

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 
rodiče i šikovné děti. Prťata se za-
baví hračkami v herně. Co termín, 
to jiné téma.
Každých 14 dní v pondělí od 16:30 
do  cca 17:30. Březnová témata: 
“Výroba relaxační koupelové soli 
k MDŽ” 6.3. a “Zdobení vajíček tro-
chu jinak - decoupage” 20.3.
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 cachtání 
je k  dispozici herna, kde děti “do-
schnou” a mohou si dát svačinku. 
Každých 14 dní v  pátek dopoled-
ne, v březnu 10.3. a 24.3. od 9:15.
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 50 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE
BŘEZEN 2017

 Přednáška na  téma: HOMEO-

PATIE – středa 8.3. od  16:30. Co 
homeopatie je, jak pohlíží na  léč-
bu, jak můžeme využívat alterna-
tivní medicínu či Bachovy esence 
– tyto a  další otázky zodpoví Pet-
ra Smrčková, absolventka školy 
klasické homeopatie, akredito-
vaný poradce pro výživu. Tyršova 
260 Kč, vstupné 40 Kč. 

 NEDĚLNÍ HERNIČKA – 19.3. 
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.
Tradiční vynášení MORANY– úte-
rý 21.3., sraz u  MC Dráček (Tyršo-

va 260) v  15:30. Jako každoročně 
půjdeme s  Moranou procházkou 
k řece a budeme cestou plnit malé 
úkoly. Vše zakončíme rozloučím se 
s  paní Zimou tj. zapálením a  uto-
pením ve  Zdobnici. Na  děti čeká 
sladké překvapení. 

 Přednáška na  téma: JAK 

VYCHOVAT CIT ANEB CITOVÁ 

VÝCHOVA OD  NAROZENÍ AŽ 

DO PUBERTY - pondělí 27.3.2017 
od  17:00-20:00. Přednáška přední 
dětské psycholožky Dr. Lidmily Pe-
kařové. Městský klub Sokolovna, 
vstupné 170 Kč. V době vydání to-
hoto čísla Zpravodaje zbývá k pro-
deji posledních 6 lístků.

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  
mcdracekvamberk@gmail.com.

Měsíc únor byl pro nás měsícem 
velkých radostí. Spousta institucí, 
ale soukromých osob nás výrazně 
podpořili v  naší činnosti. VELKÉ 
DÍKY PATŘÍ: městu Vamberk, Tiskár-
ně Horáček, s.r.o., fi rmě Jedlinský 
- interiéry s.r.o., Hasičům Merklovi-
ce, paní Evě Kusé, KONZUMu, o. d. 
v Ústí nad Orlicí. A také Vám všem, 
kteří jste přispěli na naše mateřské 
centrum ve sbírce pořádáné právě 
posledním zmíněným – KONZU-
Mem, o. s. v Ústí n.O. DĚKUJEME.

MAMINKY MC DRÁČEK
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Ze života mateřské školy
Měsíc únor byl v naší školce věno-
ván zimním sportům, pohádkám 
a  přípravě Masopustu. Nejprve 
jsme si povídali o zimních sportech, 
ukazovali si je na obrázcích, praco-
vali s interaktivní tabulí a sportovce 
jsme i  malovali. Když jsme si poví-
dali o olympijských hrách, prohlíželi 
jsme si encyklopedie s  krásnými 
fotografi emi a  vysvětlovali jsme si 
symboly, význam, poslání OH, jed-
notlivé sportovní disciplíny a  po-
znávali jsme některé naše známé 
sportovce. Do  sportovního týdne 
jsme zapojili i  spolupráci s  rodiči, 
kdy dostali za  úkol společně se 
svými dětmi vyhledat a  vystříhat 
obrázky známých sportů a sportov-
ců. S  těmito krásnými barevnými 
obrázky jsme potom dále aktivně 
výtvarničili. Z  papíru jsme si vyro-
bili naše lyžaře a  namalovali jsme 
si hokejisty a krasobruslaře v jejich 
tréninkovém prostředí, což zna-
mená na ledu nebo na sněhu. Také 
jsme si zahráli na OH. Závody jsme 
uspořádali ve třídě, a protože nám 
počasí přálo tak i venku na sněhu. 
Zjistili jsme, že když chceme vyhrát, 
musíme vynaložit určitou námahu 
a  snahu. Ale také jsme poznali, že 

závodit se má čestně a spravedlivě. 
Další téma, tolik oblíbené u  dětí, 
byly pohádky. Kouzelné brýle nám 
pomohly vstoupit do  pohádek 

a  únorový měsíc proměnil naši 
školku v  pohádkovou říši. Děti im-
provizovaly při hře pohádek, hrály 
pohádkové hry, tvořily pohádkové 
kostýmy a  masky, zpívaly pohád-

kové písničky a  tančily na  pohád-
kovou hudbu. Také si také secvičily 
krásnou pohádku „O  dvanácti mě-
síčkách“ a podrobně se jí zabývaly. 

Učily se rozeznávat dobro a  zlo, 
pojmenovat a  charakterizovat po-
hádkové postavy, sestavit dějovou 
posloupnost, pracovaly s  matema-
tickými představami a prostorovou 

orientací. A samozřejmě si také po-
hádku vyprávěly a  dramatizovaly. 
Každý den také čekala na děti boha-
tá nabídka činností, her, pracovních 
listů, omalovánek a výtvarných akti-
vit k tématu. A aby nám únor udělal 
co nejvíc radosti, vymyslel karneva-
ly. Hlavním tématem byl masopust, 
který vysvětlil dětem, jaké jídlo se 
k tomuto období váže a jaké masky 
se nejčastěji objevovaly v  průvo-
dech. Ve školce jsme si namalovali 
masky na  masopustní průvod, na-
učili se spoustu písniček a  říkadel 
ale hlavně se začali připravovat 
na velký karneval. Ve všech třídách 
děti pilně pomáhaly paním učitel-
kám s veselou barevnou výzdobou 
a těšily se na módní přehlídku ma-
sek, pohádkovou diskotéku a  kar-
nevalové soutěže. Nakonec si svůj 
„Karnevalový den“ i své masky moc 
hezky užily. Únor je ze všech zim-
ních měsíců poslední a proto jsme 
si museli pospíšit, pokud jsme si 
chtěli užít sněhu a dohonit, o co nás 
ošidila chřipka. Vesele jsme tedy 
proháněli na  naší školní zahradě 
boby, sáňky a lopaty na sníh.
Přejeme Vám všem brzké jaro.  

Kolektiv MŠ Sluníčko

„Brzy bude velký bál, hurá, 
je tu KARNEVAL!
Nafoukneme balonky, 
ozdobíme záclonky.
Schováme se za masku, 
jsme jak z hadích ocásků.“

Nejkratší měsíc v  roce, únor, byl v  mateřské 
škole Vodníček pod nadvládou Sněhové krá-
lovny. Děti si sněhovou nadílku užívaly plný-
mi doušky jak na  zahradě, 
tak i ve třídách. K Žabičkám 
královna přikouzlila zimní 
téma „Nasadíme rukavice, 
šály, boty a čepice“. I když už 
Žabičky vědí, jak se v  zim-
ním období oblékat, přesto 
se neuchránily před nemocí 
a mnoho dětí zůstalo doma 
v  postýlce s  nepříjemnou 
chřipkou. Proto se také říká, 
že „nemoc nechodí po  ho-
rách, ale po lidech“ – nemoc 
postupovala neviditelnými 
kroky i do dalších tříd. To nás 
však neodradilo a se „zdravý-
mi“ dětmi jsme si užívali zim-
ní veselí. U Rybiček jsme pokračovali v započa-
tém zimním tématu „Lyže, boby, sáně, sníh…co 
si na zimu do kufříku zabalíš?“. Co nám dál při-
kouzlila stále ještě vládkyně tohoto ročního ob-
dobí? U Rybiček Z pramínku potůček, z potoku 
řeka, už kufříku vím, kam voda vtéká.  U Šnečků 
Tajemství staré krabice a  u  Žabiček Na  sněhu 
nám není zima, zimní sporty ty jsou prima. Sice 

se může zdát, že některá témata se zimou ne-
mají nic společného, ale opak je pravdou. Ry-
bičky se blíže seznamovaly s koloběhem vody, 
s jeho skupenstvím, pramínkem, potůčkem, ře-
kou. Do pestrých činností paní učitelky zařazo-
valy i zajímavé pokusy s vodou. Tímto tématem 
se Rybičky dotkly ekologického programu naší 
školky. K plnění ekologického programu se při-
pojila i třída Šnečků s tématem Tajemství staré 
krabice. Děti se seznamovaly s  různými druhy 

materiálů, k  čemu sloužily a  co by se z  nich 
dalo vyrobit. A na co vlastně mohou být tako-
vé staré, nepotřebné noviny? Šnečkové je plně 
využili ke cvičení, schovávání, tvoření obrázků 
a  řadu dalších zajímavých činností. Na  závěr 
tématu si děti s  paní učitelkou vyrobily ruční 
papír – „panáčka papíráčka“. Žabičky si stále 
plnými doušky užívaly tu pravou ladovskou 

zimu. Sportovaly nejen venku, ale i  ve  třídě. 
Seznamovaly se s  tradičními zimními sportky 
– bruslení, hokej, lyžování…Nejvíce však děti 
stále baví jízda na bobech z kopce.
Závěr měsíce však patřil dětmi tolik očekávané-
mu karnevalu. Od pondělního rána to ve všech 
třídách vypuklo. Děti si vyráběly šašky a klauny 
– lepilo se, stříhalo, malovalo, kreslilo…zkrátka 
děti byly v plném zaujetí do činností, které jim 
paní učitelky připravily. Toto veselí vyvrcholilo 

ve čtvrtek samotným karne-
val. Tentokrát jsme dětem 
i  rodičům nechali pomysl-
nou volnou ruku při výběru 
masky pro svoji ratolest. 
Ve  školce se to hemžilo ne-
jen princeznami a  rytíři, ale 
i  kovboji, spidermeny a  řa-
dou dalších pohádkových 
bytostí. Musíme pochválit 
všechny rodiče, za  přenád-
herné masky a převleky, kte-
ré pro děti vymysleli a často 
i vlastnoručně vyrobili.
Závěr měsíce února ne-
byl pouze karnevalový, ale 
i  loučící. Po  mnoha letech 

opouští naši domovskou loď paní Věrka Matěj-
ková. Touto cestou bychom ji chtěli poděkovat 
za vše, co pro naši školku udělala, a v její další 
životní etapě popřát mnoho úspěchů. Věru, dě-
kujeme!!!
Vám všem ostatní, milí čtenáři, přejeme krásné 
březnové dny.

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

Prodloužení (prolongace)
výpůjček ve čtenářském kontě
-  zadat adresu 
 www.knihovna-vamberk.cz
-  přejít na on-line katalog
-  otevřít čtenářské konto 
-  zadat číslo čtenářského průkazu 

– posledních 5 čísel  čárového 
kódu

-  zadat své PIN – nutno zadat pře-
dem  v odd. pro dospělé + odešli

-  označit knihy, které si  přejete 
prodloužit + kliknout na prodluž 
označené

-  odhlásit

Rezervace knih přes internet
-  zadat adresu 
   www.knihovna-vamberk.cz
-  přejít na on-line katalog
-  zadat jméno autora v  invertním 

tvaru (příjmení, čárka, jméno) nebo 

název knihy + kliknout na hledej
-  kliknout na název knihy
-  kliknout na  rezervuj
-  zadat číslo čtenářského průka-

zu – posledních 5 čísel čárového 
kódu

-  zadat PIN – nutno zadat předem 
v odd. pro dospělé

-  odešli
- následuje buď OK nebo nové 

hledání

  charitativní akce pro dětské onko-
logické pacienty už má své první 
dárce… 

  statistiky  za rok 2016 dokázaly, že 
čím dál tím více čtenářů a návštěv-
níků využívá služeb knihovny

  tábor ŤA-PE-TO proběhne opět 
v 2. pol. července – rezervace jsou 
nutné již nyní

  na  duben chystáme pokračování 
výstavy Pavlíny Trösterové

  a také historický večer – vyprávění 
z  historie Vamberka, večer v  režii 
skupiny historiků – 6. dubna (sle-
dujte vývěsku knihovny)

  v dalších měsících kurz sebeobra-
ny pro ženy

  a knihovnické hry bez hranic 
  a pohádkové večery u ohýnku
  a TOULAVÉ ČTENÍ na léto
  a  KNIHU V  KLAVÍRU na  vamber-
ském koupališti

  a  výstavu dobového oblečení 
KRÁSA SECESE

  a KLUB PANÍ A DÍVEK na podzim…
TĚŠÍ NÁS PRACOVAT PRO VÁS.
Za minikolektiv městské knihovny 

Jaroslava Martinová

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta 
nejdůležitější věc, kterou můžeš uči-
nit pro budoucnost svého dítěte, je 
kromě projevů lásky a objímání také 
každodenní hlasité předčítání...“ 

(Jim Trelease, Učebnice předčítání)

NOC S ANDERSENEM 2017
Vážení čtenáři,
měsíc březen pro nás pro všechny 
voní jarem. Malým čtenářům však 
tento první jarní měsíc přináší i  spl-
nění dlouho očekávaného. V  mnoha 
knihovnách i  školách Evropy včetně 
naší země se děti od září těší na taju-
plnou  „Noc s  Andersenem“. Ty naše, 
„vamberecké“, se těší spolu s  nimi.
Sedmnáctá „Noc“ se uskuteční v pátek 
31. března 2017, 
Ta letošní noc bude však pro nás i pro 
děti skutečně výjimečná. Však i  ona 
bude patřit k  naší letos oslavované 
„160“ babičky KNIHOVNY.
Přijďte s námi, milé děti, strávit večer 
her, radosti, zábavy, pohybu, leg-
race a  především čtení pohádek…
Vzkaz rodičům:
Vzhledem k  omezené kapacitě Vás 
prosíme o  včasné přihlášení vašeho 
dítěte - nejpozději 20. března 2017. 
Akce je určena dětem I. stupně ZŠ.

Zápis do předškolního vzdělávání 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V souladu se zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) § 34, odst. 

2, stanovuji termín a dobu na podání žádosti (přihlášky) o při-

jetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 

2017/2018 na dny:

9. 5. – 10. 5. 2017 od 8:00 hodin – 14:00 hodin

V tyto dny bude také v našich zařízeních – DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ
Zápis do mateřské školy bude probíhat na obou pracovištích.
Důležitou změnou, vyplývající z novely „Školského zákona“ je sku-
tečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení školní docházky, je 
pro děti předškolního věku vzdělávání povinné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.                                       Za celý kolektiv MŠ

Mgr. Faltusová Lenka, ředitelka

Vamberk, dne 28. 2. 2017

Po  smrti mistra kovářského, pís-
máka Antonína Zemana, dostala 
knihovna, sídlící v té době v domě 
č. p. 259 (dům na rohu Radniční uli-
ce) mnoho knih z jeho pozůstalosti.  
V roce 1856 se vrací po vypovězení 
z  Prahy do  svého rodiště vamber-
ský rodák, Josef Richard Vilímek 
– později zakladatel slavného praž-
ského nakladatelství, knihtiskař, 
autor a zakladatel slavných Humo-
ristických listů, poslanec českého 
sněmu. O své město se intenzivně 
zajímá, především o zájem občanů 
o časopisy a knihy. Nejvíce nadšený 
je ovšem ze zájmu mladé gene-
race…že i „svět mladých dychtivě 
po knihách se shání“.  Osobně stu-
duje 200 i více svazkové soukromé 
knihovny občanů, objevuje mezi 
nimi i památky vzácné staré literatu-
ry, obdivuje množství odebíraných 
časopisů. Je natolik potěšen zjiště-
nými informacemi, že je zveřejňuje 

dokonce v  Pražských novinách…
Podle jeho názoru je potřebné 
ve  Vamberku „vybudovat knihov-
nu, která by zejména v mladých li-
dech podněcovala lásku ke knihám 
a ke čtení.“ 
Pro rodné město dokázal v tehdej-
ší době malý zázrak – v  roce 1857 
založit KNIHOVNU VEŘEJNOU. Jeho 
zásluhou byla původní knihov-
na značně rozšířena a  přenesena 
do školní budovy, č. p. 86. On sám 
jí daroval více než 100 svazků knih, 
které sloužily jak dospělým, tak dě-
tem. Sám také oslovuje místní čte-
náře, aby knihovně darovali knihy 
„přečtené a  odložené…“ Osobně 
se angažuje i  v  hlavním městě, 
kde získává  od  studentů i  profe-
sorů pražské reálky více než 250 
knih pro vamberskou knihovnu.... 
 Přes mnohé ztráty na  vzácných 
knihách se knihovna utěšeně roz-
růstala. Podle záznamů ve  starých 

pamětech měla v  sedmdesátých 
letech 19. st. – v té době velice úcty-
hodných – na 700 svazků.
Avšak dob rozkvětu knihovny pře-
šla a posléze jí hrozí úplný zánik.

(pokračování příště)
(Čerpáno z časopisu 

„Posel z Podhůří“, z kronik města)

Služby prostřednictvím webové stránky městské knihovny

„KRÁSNÝCH 160 PRO VÁS – A STÁLE MLADÁ…“
Listování historií podruhé…

INFORMATORIUM

Vážení rodiče, dovoluji si vás po-

zvat k  nám - do  Mateřské školy 

Vamberk, Tyršova 280, a na druhé 

vzdělávací pracoviště v  Jugosláv-

ské ulici k  „Zápisu dětí do  před-

školního vzdělávání“ – a  to v  ter-

mínu 9. 5. - 10. 5. 2017.

Prosím, aby se dostavili i ti, kteří mají 
zájem umístit své dítě do  mateřské 
školy v průběhu školního roku 2017 
– 2018.
Důležitou změnou, vyplývající z no-
vely „Školského zákona“ je skuteč-
nost, že od  počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě do-
sáhne pátého roku věku, až do zahá-
jení školní docházky, je pro děti před-
školního věku vzdělávání povinné.

Zápis k  předškolnímu vzdělávání se 
bude konat ve  výše uvedené dny 
na  obou pracovištích, to znamená 
jak v  MŠ „Vodníček“ v  Tyršově ulici, 
tak v MŠ „Sluníčko“ (druhé vzdělávací 
pracoviště) v ulici Jugoslávské – a to 
v  době od  8:00 hodin do  14:00 ho-
din. Současně budete mít možnost, 
společně s dětmi, si obě zařízení pro-
hlédnout.
Těšíme se na vás a vaše děti, pro kte-
ré bude tento den jistě dnem „svá-
tečním“. Věřím, že to pro nás všechny 
budou příjemně strávené dny, a  že 
se vaše děti budou těšit do  našeho 
dětského světa, který naše kolektivy 
dětem s láskou nabízejí.
Mgr. Faltusová Lenka, ředitelka MŠ
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - březen 2017

 3. března ve 20:00 hodin

PLES HASIČSKÝ
 12. března v 15:00 hodin

DUO JAMAHA
Pro milovníky tradičních lidovek 
jsme připravili vystoupení nejú-
spěšnější kapely a hvězdy TV Šlágr 
– slovenského Dua Jamaha. Hu-
dební skupina Duo Jamaha působí 
na  scéně již 20 let. V  současném 
složení, které tvoří otec Alfonz 
a  syn Marian Kotvanovci působí 
už 13 let. Na výpomoc je vždy při-
pravený i třetí člen rodiny – dcera 
a sestra Katka, která v kapele zpívá 
a zpestřuje program ryze ženským 
repertoárem. Výběr písní této hu-
dební skupiny je multižánrový a je 
zárukou skvělé zábavy. 
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS.
Vstupné 180 Kč.

 17. března ve 20:00 hodin

PLES DIVADELNÍ
 21. března v 8:30 a v 10:00 h

MALÁ ČARODĚJNICE
DIVADLO SCÉNA ZLÍN
Čarodějnici, o  které se v  této po-
hádce vypráví, je sto dvacet sedm 
let. Zdá se Vám to hodně? Jenže 
ve světě kouzel je to málo! Proto se 
naší čarodějnici říká malá čaroděj-
nice. Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 22. března v 19:00 hodin

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
Komedie ze současnosti, která se 
na  odehraná témata partnerské-
ho soužití dívá zase trochu jiným 
pohledem a  překvapivě přináší 
originální humor. Dobrá souhra 
hereckého páru M. Trnavského a B. 
Munzarové, přesvědčivý R. Novák. 
O vrchol představení se postará M. 
Procházková v úžasném ztvárnění 
tří charakterově rozdílných sester.  
Hrají: Martin Trnavský, Bára Mun-
zarová, Radim Novák, Marika Pro-
cházková. Vstupné 300 Kč.

 24. března ve 20:00 hodin

JELEN
VLČÍ SRDCE TOUR 2017
Kapela Jelen zakončila loňský rok 
ve  velkém stylu – beznadějně vy-
prodaným koncertem ve  Velkém 
sále pražské Lucerny. Turné Vlčí 
srdce vidělo v  patnácti městech 
patnáct tisíc návštěvníků a stejno-
jmenné album je už platinové. Pro 
velký zájem fanoušků se Jelen roz-
hodl přidat dalších čtrnáct koncer-
tů letos na jaře, z nich jeden bude 
ve Vamberku, kde vystoupí společ-
ně s  několika hosty. Těmi budou 
Kateřina Marie Tichá, David Stypka 
§ Bandjeez a Vu Thao Chi. Nenech-
te si ujít tuto jedinečnou příležitost 
a včas si zajistěte vstupenky. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
a v síti Ticketportal.  
Vstupné: předprodej 360 Kč, 
na místě 450 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 1. dubna v 9:00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma! 

 9. dubna v 19:00 hodin

CELEBRITY – Stand-up comedy 
Ondřeje Sokola
Celovečerní sólové komické vy-
stoupení populárního herce, bavi-
če a uznávaného režiséra Ondřeje 
Sokola. 
Vstupné 300 Kč.

Přijímáme 
chlapce

do kurzu tance
a společenské

výchovy
Zahájení: září 2017

Přihlášky na tel. 494 541 484 

nebo v kanceláři MKS

Vážení přátelé,
ze zažitého názvu BŘEZEN - mě-
síc knihy  - se postupem  času stal 
měsíc pro Vás – tak jako celá práce 
knihovny coby celosvětové kultur-
ní kolébky inteligence, vzdělání 
a vzdělávání…
Přijměte i Vy naše srdečné pozvá-
ní. Čekání na  jaro si přijďte zkrátit 
do naší knihovny stejně jako v  le-
tech předešlých. Naše „březnové 
slavnosti knihy a  internetu“ jsou 
tu pro vás:

BŘEZNOVÉ SLAVNOSTI 
v MK VAMBERK

 Výstava  obrazů „Olejomalba 
Pavlíny Trösterové“ - od 6. břez-
na do  27. dubna v  půjčovních 
hodinách knihovny

 Přenáška „Súdán – jebenach, 
pyramidy a  magické chrámy“ - 
Andrea Kaucká a René Bauer,  2. 
března 2017 v 17,30 hod.

  Evropský večer (II. slavnostní ve-
čer ke 160. výročí MK Vamberk) 
-  přednáška Augustýna Šubrta 
–„Stručná historie světa a  Ev-
ropy“, 16. března 2017 v  17,30 
hod.

  Slavnostní vyhodnocení nejlep-
ších dětských čtenářů roku 2016

  Bazárek knih a časopisů 
  Registrace nových čtenářů zdar-
ma 

  Literárně – výtvarná soutěž 
 Kouzelnou hůlku má každý 
z nás…“

  Služba lidem v tísni
  Nekonečný příběh… (cyklus 
besed pro děti)

  Diplom malého čtenáře (I. se-
tkání s předškoláky)

  Knihovnická minikavárny „U bí-
lého jednorožce“

ČTENÁŘI ROKU 2016
Gratulujeme srdečně našim nej-
větším dětským čtenářům. Gratu-
lujeme Vám všem, pro něž je kniha 
přítelem. Bude při Vás po celý život.

DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU:

Rodina Damaškova
Rodina Hájkova
Rodina Žabkova
ČTENÁŘSKÉ RODINY:

Rodina Balousova
Rodina Juskova
Rodina Kotlářova
Rodina Nedvídkova
Rodina Kubasova
NEJMLADŠÍ ČTENÁŘI:

Štantejská Nelinka
Frejvaldová Agátka
Seidl Davídek
MLADŠÍ DĚTI:

Bártová Johanka
Hušková Lucie
Krištof Tadeáš
Bakešová Magdaléna
Štajnerová Sabina
STARŠÍ DĚTI:

Hlávková Andrea
Hynková Kristýna
Novotná Anna
Hlávková Pavlína
Bojčuková Andrea
Ruchová Stanislava
SKOKANI ROKU:

Měchurová Karolína
Šebesta Jakub

BŘEZEN “Měsíc čtenářů“
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Společenská kronika

V březnu 2017 oslaví:

92 let Marie Vídeňská
85 let Lidmila Štěpánková
75 let Miroslava Rusmichová

75 let Petr Šteff ek
75 let Věra Vavřincová
75 let  Věra Kulštejnová

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 7. března 2017 tomu bude rok, co nás navždy opus-
til náš drahý bratr a strýc pan JINDŘICH NESPĚCHAL.

S láskou vzpomínají Laďka, Zdeňka, Lenka a Pavel

Dne 14. března vzpomeneme sedmého smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná dcera 
MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.

Kdo jste j znali, vzpomeňte se námi.

Stále vzpomínají rodiče

Dne 18. března 2017 uplyne již 5 let od chvíle, kdy nás 
při tragické autonehodě opustil náš jediný syn LUKÁŠ 

DVOŘÁK. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi 

a za vzpomínku děkují rodiče.

Dne 28. března 2017 uplyne 5 let, kdy nás navždy opus-
til pan FRANTIŠEK MINAŘÍK.

Stále vzpomínají děti s rodinami, 

sourozenci s rodinami a družka Míla.

Dne 12. března uplyne 30 let, co zemřel pan JOSEF           

VIMER z Vamberka. 
Děkujeme všech, kteří vzpomenou s námi.

Manželka a synové s rodinami

Dne 15. března uplyne 1 rok od  úmrtí naší drahé ma-
minky a babičky, paní BLAŽENY STÁRKOVÉ.

Kdo jste ji znali, věnujte prosím 

s námi tichou vzpomínku.

Dcery s rodinami

Dne 22. března tomu budou již 3 roky, kdy nás navždy 
opustil pan JAROSLAV WEINHAUER.

S láskou stále vzpomínají 

manželka Věra, syn Ladislav a dcera Jana

 s rodinami i sestry Lída a Květa.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2016 do 28.02.2017, že město Vamberk připravuje na měsíc du-

ben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 10.04.2017. 

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matri-
ka, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

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

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

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

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

Před 335 lety
Ve Vamberku byla 25. března 1682 zaznamenána první zmínka o ži-
dovském obyvateli. Jmenoval se Eliáš.

Před 125 lety
V březnu 1892 byla v Merklovicích založena Hospodářsko-ochotnic-
ko-čtenářská beseda, do  jejíhož čela byl zvolen František Hlásecký 
z čp.30.

Před 110 lety
Při divadelním představení pekelských ochotníků „Naši furianti“ byla 
24. března 1907 poprvé použita nová opona, kterou namaloval vam-
berecký malíř Jan Grulich. Opona s námětem Kozinova soudu je dnes 
vystavena v Malém sále Městského klubu Sokolovna ve Vamberku.

Před 95 lety
Firma Ladislav Bednář ml. začala v  březnu 1922 vyrábět strojovou 
krajku. Zprvu se pracovalo na 10 strojích, roku 1928 již na 60.

Před 75 lety
V důsledku silných mrazů začalo školní vyučování po vánočních svát-
cích až 4. března 1942.
Z Pekla byl 27. března 1942 odvezen 103 kg těžký zvon, který byl vyu-
žit k válečným účelům.

Před 70 lety
V důsledku prudkého tání sněhu se 17. a 18. března 1947 hnuly ledy 
na řece Zdobnici a nahromadily se u dolního splavu. Na pomoc byla 
povolána armáda, která nahromaděné kry uvolnila trhavinou.

Před 65 lety
V bývalé Bednářově textilce byl v březnu 1952 zastaven provoz a ob-
jekty převzala armáda, která zde zřídila posádku o síle 60 vojáků.

Před 55 lety
V březnu 1962 odstoupil z funkce předsedy Městského národního vý-
boru Václav Jánský. Na jeho místo byl jmenován Julius Nejedlý.

Před 40 lety
V Pekle byla 7. března 1977 otevřena prodejna potravin.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 03.03.1887 se ve Vamberku narodil Jaroslav Novák, akademický 

sochař a zubní technik. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Ho-
řicích. Po svém otci zdědil ve Vamberku praxi dentisty. 130. výročí naro-
zení († 15.09.1952 Rychnov nad Kněžnou)

 14.03.1947 zemřel Vincenc Eksler, učitel. Od roku 1888 učil ve Vam-
berku a  roku 1905 se stal prvním řídícím učitelem v  pekelské škole. 
Hrál a režíroval ochotnické divadlo, pracoval v osvětě. 70. výročí úmrtí                        
(* 02.07.1862 Golčův Jeníkov)

 24.03.1937 zemřel Jindřich Štál, učitel. Absolvoval učitelský ústav 
v Hradci Králové. Krátce byl ředitelem škol ve Vamberku. Stal se školním 
inspektorem. V období 1910-1924 stál včele vambereckého Sokola. 80. 
výročí úmrtí (* 03.01.1879 Doudleby)

 26.03.1937 zemřel Josef Zeman, majitel továrny. V  roce 1889 
otevřel továrnu na  brda a  paprsky pod Hotelem Hrad. Býval členem 
obecního zastupitelstva. Podporoval muzejní spolek. 80. výročí úmrtí                             
(* 30.10.1845)

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. 

Koupím garáž ve Vamberku 
nejlépe na Struhách. 

Spěchá, platba v hotovosti.

Kontakt tel.: 603 838 949

Po loňském ročníku Fes-
tivalu Vamberák jsme 
slíbily, že za  vybrané 
dobrovolné vstupné 
uspořádáme další kul-
turní akci. Postupem 
času nám v  hlavě uzrá-
la jasná představa: léto 
voní ve  vzduchu, malé 
stolky se svíčkami, nad 
hlavami svítí lampiony 
a  z  pódia se nesou dy-
namické a  hravé jazzo-
vé tóny. Jazzový večer 
ve  Vamberku! A  navíc 
v prostoru, který k tako-
vé akci svojí atmosférou úplně vyzývá – zahrada Muzea Krajky. Také už se 
tam nad sklenkou vína či kouskem domácího štrůdlu vidíte? Pak si zapiš-
te datum 19. 5. 2017. Právě v pátek 19. května přivezeme do Vamberka 
jazzovou kapelu Fanfán Tulipán. Čtyři mladí pánové a slečna Eliška – to je 
kapela Fanfán Tulipán, která se věnuje jazzu již osmým rokem a zajímaví 
jsou třeba i tím, že pořádají jazzové koncerty pro děti.  
Pokud už držíte diář či kalendář v ruce, nezapomeňte si v srpnu velkým 
písmem zapsat i  samotný Festival Vamberák. Konec prázdnin se nám 
osvědčil, a  proto si i  letos svá fi dlátka na  louce u  koupaliště vybalíme 
poslední srpnový víkend – v sobotu 26. srpna. A že jich bude! Plánujeme 
divadlo, galerii, sportovní hry i zahraniční návštěvu. O všem se včas do-
zvíte více a my už se teď těšíme.
Za Festival Vamberák zdraví                                          Zuzka, Petra a Madla

Vamberák v tónech jazzu
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ROZPIS MISTROVSKÝCH 
UTKÁNÍ JARO 2017 
FO TJ BANÍK VAMBERK, z. s.
„A“ mužstvo; „B“ mužstvo; starší dorost; starší žáci

„A“          18. 3.  So 15:00      Vamberk – Velké Poříčí
Dorost    19. 3.  Ne 12:00       Vamberk/Rychnov – Solnice
St. žáci    19. 3.  Ne 14:00 Vamberk/Doudl. – Hostinné

„A“           26. 3.  Ne 15:00 Police – Vamberk
Dorost     25. 3.  So 12:45      Chlumec – Vamberk/Rychnov
St. žáci  volno

„A“           1. 4.  So 16:00 Vamberk – Albrechtice
Dorost       2. 4.  Ne 16:00 Třebechovice – Vamberk/Rychnov
St. žáci       1. 4.  So 14:30 Hoříněves – Vamberk/Doudl.

„A“          8. 4.  So 16:30 České Meziříčí – Vamberk
Dorost 9. 4.  Ne 13:30 Vamberk/Rychnov – Hořice
St. žáci 9. 4.  Ne 15.30         Vamberk/Doudl. – Velké Poříčí
St. žáci     13. 4. Čt 17:00          Olympia HK – Vamberk/Doudl.

„A“ 15. 4. So  17:00  Předměřice – Vamberk
„B“ 15. 4. So  17:00        Černíkovice“B“ – Vamberk     UMT
Dorost 16. 4. Ne 14:30         Broumov – Vamberk/Rychnov
St. žáci 15. 4. So  9:30  Stěžery – Vamberk/Doudl.

„A“ 22. 4. So 17:00        Vamberk – Opočno
„B“  22. 4.  So 14:30  Vamberk – Doudleby“B“
Dorost VOLNO
St. žáci 23. 4. Ne 16:00        Vamberk/Doudl. – Týniště

„A“   29. 4. So 17:00 Smiřice – Vamberk
„B“             30. 4. Ne 17:00        Opočno“B“ - Vamberk
Dorost 30. 4. Ne 14:00         Slávia HK „B“ – Vamberk/Rychnov
St. žáci 30. 4. Ne 15:00         Solnice – Vamberk/Doudl.

„A“ 6. 5. So 17:00           Vamberk – Lípa n. O.
„B“ 6. 5. So 14:30           Vamberk - Roveň
Dorost 7. 5. Ne 14:00           Vamberk/Rychnov – Olympia HK „B“
St. žáci 7. 5. Ne 16:00           Vamberk/Doudl. – Rokytnice v O. h.

„A“ 13. 5. So 17:00 Solnice – Vamberk
„B“ 13. 5. So 17:00 Vamberk - Voděrady
Dorost 14. 5. Ne 10:00 Skřivany – Vamberk/Rychnov
St. žáci 13. 5. So 14:45 Dobruška/Opočno – Vamberk/Doudl.

„A“ 20. 5.  So 17:00 Vamberk – Jaroměř “B“ 
„B“ 20. 5.  So 17:00 Křovice - Vamberk
Dorost 21. 5.  Ne 14:00 Vamberk/Rychnov – Č. Kostelec/Č. Skalice
St. žáci 21. 5.  Ne 16:00 Vamberk/Doudl. – Dvůr Králové

„A“             27. 5.  So 17:00 Ohnišov – Vamberk
„B“ 27. 5.  So 17:00 Vamberk – Dobruška“B“
Dorost 28. 5.  Ne 9:00 Jičín – Vamberk/Rychnov
St. žáci 27. 5.  So 14:30 Třebechovice – Vamberk/Doudl.

„A“ 3. 6.  So 17:00 Vamberk – Černíkovice
„B“ 3. 6.  So 17:00 Dobré - Vamberk
Dorost 4. 6.  Ne 14:00 Vamberk/Rrychnov – Dvůr Králové
St. žáci 4. 6.  Ne 16:00 Vamberk/Doudl. – Hořice

St. žáci 7. 6.  St 18:00 Vamberk/Doudl. – Nová/Stará Paka

„A“ 10. 6. So 17:00 Doudleby – Vamberk
„B“ 10. 6.  So 17:00 Vamberk – Slatina n. Z. 
Dorost 10. 6.  So 14:45 Týniště – Vamberk/Rychnov   Atletický stadion
St. žáci 11. 6.  Ne 10:00 Borohrádek – Vamberk/Doudl.

Dorost 18. 6. Ne 14:00 Vamberk/Rychnov – Nová/Stará Paka

V prvním ročníku ZHL OFS obsadili 
mladší žáci FO celkové třetí místo 
za družstvy Rychnova a Kostelce. 
ZHL se skládala ze dvou turnajů, 
které se hráli ve  sp. hale v  Rokyt-
nici. V prvním turnaji, který se hrál 
11. 12. 2016 a  kde MŽ nastoupili 
v  oslabené sestavě, obsadili ne-
šťastně až páté místo. Vše si ale 
vynahradili ve  druhém turnaji, 
který se hrál koncem ledna 2017 
a ve kterém jasně zvítězili s těmito 
výsledky:
Vamberk – Borohrádek 6:4, 

společné družstvo Dobruška/

Opočno 5:2, Rychnov 6:1, spol. 

družstvo Kostelec/ Častolovice 

6:1, Týniště 7:2.

Při vyhlašování celkových výsled-
ků byli také vyhlášeni nejlepší jed-
notlivci ZHL OFS MŽ. Cenu pro nej-
lepšího střelce si bezkonkurenčně 
vystřílel Marián Žák a  nejlepším 
hráčem celé ZHL byl vyhlášen 
Adam Ferebauer, oba z Vamberka.
Je  třeba poděkovat nejen samot-
ným hráčům, trenérům, ale i  po-
četné skupině příkladně fandících 
rodičů.

(zv)

Mladší žáci FO 
vítězí ve druhém turnaji 
Zimní halové ligy OFS
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Dalšími utkáními pokračoval krajský přebor 1. třídy 
ve  stolním tenisu. A-mužstvo Baníku Vamberk do-
sáhlo nečekaných výsledků. V sobotu 4.února zajíž-
dělo do Nového Města nad Metují, kde překvapivě 
zvítězilo nad loňským účastníkem divize. Naopak 
18.února hrálo na  domácích stolech s  posledním 
mužstvem soutěže Spartou Úpice a prohrálo, stejně 
jako odpoledne s TJ Trutnovem-Poříčí. Avšak objek-
tivně je nutno přiznat, že soupeři zvítězili zaslouženě.

TTC Nové Město n.M. – Baník Vamberk „A“ 6:10

Překvapivého vítězství dosáhlo mužstvo Vamber-
ka díky bezchybnému výkonu svých opor Marti-
na Vrkoslava a Jana Jakubce, kteří vyhráli všechny 
své zápasy. Důležitý bod přidal Milan Valášek.

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Valášek 1, Macháček 
0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.

Baník Vamberk „A“ – Sparta Úpice 7:10

Překvapivá porážka. Oporám mužstva se v tomto 
utkání nedařilo. Je to škoda, protože výborně za-
hráli ostatní hráči. Ale takový je sport.
Body: Jakubec 2, Valášek 2, Vrkoslav 1, Macháček 
1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.

Baník Vamberk „A“ – TJ Trutnov-Poříčí 5:10

K vidění byly hezké zápasy. Soupeř měl vyrovna-
nější tým než domácí.
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 1, Valášek 0, Machá-       
ček 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.

Výsledky ostatních mužstev klubu:

RP 1
Baník Vamberk „B“ – TTC Lhoty u Potštejna „C“ 10:2
TTC Kostelec n.O.  „D“ – Baník Vamberk „B“ 7:10  
Baník Vamberk „B“ – Sokol Častolovice „B“ 10:3

RP 2
Baník Vamberk „C“ – SK Kounov                4:14
SK Týniště n. O. – Baník Vamberk „C“ 9:9
Baník Vamberk „C“ – TTC Kostelec n.O.  „E“ 16:2

RP 3
Baník Vamberk „D“ – 1.FC Rokytnice v O. h. „D“      16:2
Sokol Rychnov n. Kn. „E“ – Baník Vamberk „D“        12:6

J. Podolka, předseda odd. ST

Vůbec poprvé se akce takového 
významu účastnili pekelští nohej-
balisté, kteří naposled triumfovali 
v  anketě sportovec Vamberka 
za  sezónu 2015, ve  které získali 
dvě stříbrné medaile z  MČR trojic 
a dvojic mladších žáků. Jak bylo při 
vyhlášení této ankety avizováno, 
prohrát dvakrát ve  fi nále repub-
likového šampionátu byl úspěch 
s dávkou hořkosti. Nadějná gene-
race hráčů však hrála pekelským 
do  karet a  právě proto se oddíl 

od  Zdobnice ujal i  role pořadate-
le MČR v nohejbale dvojic a trojic 
mladších žáků ve sportovním are-
álu v Lupenici. 
Medaile ze všech tří disciplín 
na  mistrovství republiky, z  čehož 
zazářil zvláště zlatý triumf v králov-
ské disciplíně trojic, doplněný stří-
brnými kovy z dvojic a singlu. To byl 
výčet největších úspěchů, kterým 
se nejúspěšnější oddíl mladších 
žáků z celé ČR letos atakoval mezi 
vybranou společnost pěti nejlep-

ších kolektivů mládeže. Při vyhlá-
šení od pátého místa navštívili jako 
první pódium plavci Sports Team 
Rychnov nad Kněžnou, následova-
ly starší žákyně stolního tenisu SK 
Dobré a družstvo minivolejbalu VK 
Auto Škoda Kvasiny. Když při vyhlá-
šení druhého místa pozval na pódi-
um moderátor Radek Šilhan štafetu 
dorostenek Wikov SKI Skuhrov nad 
Bělou, bylo vše jasné. Největší po-
tlesk a  ovace vítěznému mládež-
nickému kolektivu na  Rychnovsku 
patřily Josefu Čižinskému, Ondrovi 
Friesovi a  Adamu Ferebauerovi. 
Nohejbalové naděje přijaly gratu-
lace od  starosty města Vamberka 
pana Rudolfa Futtera a  senátora 
JUDr. Miroslava Antla. 
„Získané ocenění je pro nás po-
vzbuzením do  další sportovní 
činnosti. Vůbec uplynulá sezóna 

a  fantastické MČR v  Lupenici pro 
nás bylo takovým malým splněným 
snem. Vítězství mezi kolektivy mlá-
deže vnímáme jako to nejlepší oce-
nění, které lze v rámci ankety získat 
a tečku za povedeným rokem. Věří-
me, že se s kluky dokážeme v dal-
ších sezónách porvat o  úspěchy 
mezi staršími žáky. Pokud má šanci 
současnou sezónu něco předčít, 
tak už to může být jen úspěch pří-
mo na  pekelských kurtech. Poku-
síme se udělat rekonstrukci hřiště 
tak, aby byly kurty pro tyto akce 
vyhovující a  uvidíme. Mistrovství 
České republiky v nohejbale dvojic 
a  trojic starších žáků v  roce 2019 
v Pekle nad Zdobnicí, to je hozená 
rukavice.“ Zhodnotili sezónu a  na-
stínili další vysněné mety trenéři 
Michal Hostinský a Pavel Prachař.

Michal Hostinský

Nohejbalisté z Pekla nejúspěšnějším 
týmem mládeže na Rychnovsku
Pelclovo divadlo, precizně připravený galavečer a  řada úspěšných 

sportovců. Tak by se dalo charakterizovat vyhlášení šestého ročníku 

ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016“, které se 

uskutečnilo 3. února. Organizační výbor ankety připravil velmi boha-

tý program. Sportovci a diváci si tak mohli užít laserovou show Pau-

lo Kaiser, artistickou show Victor, zazpívala mladá zpěvačka Johana 

Jeřábková. Dále vystoupila děvčátka ze Sportovního klubu moderní 

gymnastiky z Dobrušky a nechyběla ani ukázka latinsko-amerických 

tanců v podání tanečního páru Déčka z Rychnova nad Kněžnou.

Stolní tenis

Nečekané výsledky A-čka



STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…

…a využívejte všech výhod, 
které nabízíme.

Zaregistrujte se k nám 
 co nejdříve 

do 31. 3. 2017 
a staňte se našimi pojištěnci 

od 1. 7. 2017.

Byli jsme 
vyhodnoceni 

ve dvou celostátních 
průzkumech jako 

Nejlepší zaměstnanecká zdravotní 

pojišťovna roku 2016

Dovolujeme si Vás pozvat
na výstavu fotografi í

Etiopie 
- naše africká kolébka

Fotografi e přibližují život v největší zemi 
Afrického rohu i krásy tamní přírody. 
Jejich prostřednictvím se přeneseme 
do Simienských hor, Danakilské 
prolákliny, Lalibely - afrického Jeruzaléma, 
k jezeru Awasa a na řadu dalších míst 
neobyčejně rozmanité země, kde před 
dvěma sty tisíci lety vznikl náš druh.

Město Vamberk
Městský klub Sokolovna (vestibul)
Výstava potrvá od 28. února 
do 16. března 2017.



Nohejbalisté z Pekla 
nejúspěšnějším týmem mládeže na Rychnovsku

Pekelští svěřenci udělali trenér-

skému triu ohromnou radost. 

Horní řada zleva: Michal Hostin-

ský, Michal Holata a Pavel Prachař. 

Foto: J. Koblic

 

 

 

Momentka po proměnění po-

sledního možného míče za 

stavu 9:9 a zlaté radost vítězné 

sestavy. Foto: P. Kosek

Logo šampionátu. 

Foto: P. Kosek

Ondřej Fries získal mimo jiné ocenění nej-

lepšího hráče MČR a ovládl také žebříček 

nohejbalistů v republikovém poháru ČNS. 

Foto: P. Kosek


