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Foto: Radoslav Vídeňský a  Martin Tobiška

Jedinečný koncert s  fantastickou atmosférou, na kterém zazněli písně 
Klidná jako voda, Magdaléna, Pohanská a další známé hity, si užívali jak 
fanoušci pátečního koncertu kapely Jelen, tak také samotní členové ka-
pely. V Městském klubu Sokolovna se zpívalo, tančilo, křtilo nové CD… 
Díky všem za příjemný večer.                                                                                        ZF

Koncert kapely Jelen
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

64. zasedání dne 22. února 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 63

2)  a) Schválila smlouvu o  spolu-
práci  s  Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze při rozvoji 
vzdělávání seniorů, které bude 
zajištěno Virtuální Univerzitou 
třetího věku a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy.

 b) Tutorkami dle této smlouvy 
stanovila Jaroslavu Martino-
vou a Marcelu Poláčkovou. 

3) Schválila prodloužení ná-
jemního poměru k  bytu č. x 
v  domě č.p. xxx xxxxxxxxxx 
ve Vamberku pro paní Moniku 
Rusnákovou do 31.12.2017.

4)  Projednala nabídku na  odkup 
akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a. 
s. za 500 Kč za 1 ks akcie a po-
stoupila ji na  jednání zastupi-
telstva města.   

5) Vzala na  vědomí stanovisko 
Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Do-
pravního inspektorátu Rych-
nov nad Kněžnou k  umístění 
dopravní značky č. IZ 4a, b 
na  silnici č. I/11 v  úseku v  km 
86,500 - 88,100 v  k. ú. Vam-
berk.

6) Vzala na  vědomí žádost pana 
Zdeňka Jirsy, xxxxxxxxxxxxxxx 
o  přidělení bytu v  DPS – So-
ciální služby města Rychnov 
nad Kněžnou, o. p. s., a souhlasí 
s postupem uvedeným v bodu 
č. 3 žádosti o přidělení bytu pro 
žadatele, kteří nejsou hlášeni 

k trvalému pobytu v Rychnově 
nad Kněžnou.

7) Projednala žádost organizace 
Bílý kruh bezpečí, z. s., Praha 
o příspěvek na činnost (pomoc 
obětem trestných činů) a  roz-
hodla žádosti nevyhovět.

8)  Schválila žádost pana Davida 
Vodáka, xxxxxxxxxxx o  po-
sunutí nočního klidu dne 
10.06.2017 až do  04:00 ho-
din dne 11.06.2017 z  důvodu 
pořádání svatby ve  vinárně 
„U  Jiřího“ ve  Vamberku s  tím, 
že jmenovaný bude o  tomto 
v  předstihu informovat obča-
ny bydlící v okolí.

9) Schválila uzavření smlouvy 
o  právu provést stavbu inže-
nýrské sítě a  omezení užívání 
nemovitosti č. 9/50/17/0025/
Ho/F mezi Městem Vamberk 
a Správou silnic Královéhradec-
kého kraje, za  účelem zřízení 
stavby: „Vamberk, Jugoslávská - 
veřejné osvětlení“ na pozemku 
p. 1832/1 v k. ú. Vamberk.

10) Doporučila zastupitelstvu 
města schválit Kupní smlouvu 
č. 1001V17/43 na  odkoupe-
ní spoluvlastnického podílu 
o velikosti ideální ¾ vzhledem 
k celku z pozemků č. 1110/32, 
1140/14, 1140/15, 1140/16 
a  1140/19, všechny druh po-
zemku orná půda, všechny v k. 
ú. Vamberk, zapsané na  LV č. 
2193, za  cenu podle znalec-
kého posudku 75.543 Kč plus 
náklady na vyhotovení tohoto 
posudku 2.000 Kč, celkem tedy 
za úplatu 77.543 Kč.

11)  Projednala žádost společnosti 
HOME vision s. r. o., Vašátkova 
45, 517 01 Solnice, o opětovné 
projednání připomínek k  pro-
jektové dokumentaci a výkazu 
výměr a  požadavky na  více-
práce ke stavbě „Městský klub 
Sokolovna - stavební úpravy 
sociálního zařízení“ a rozhodla 
trvat na původním usnesení.

12) Schválila návrh rekonstrukce 
chodníku v  ulici Žamberec-
ká včetně specifi kace dlažby 
zpracovaný ATELIEREM TSU-
NAMI s. r. o. a rozhodla vypsat 
výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace.

Rada města Vamberk se na svém 

65. zasedání dne 8. března 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 64

2) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání komise životního 
prostředí ze dne 27.02.2017.

3) Zrušila členství Ing.  Václava 
Krska v  komisi životního pro-
středí a  jmenovala pana Dra-
homíra Jindru členem komise 
životního prostředí.

4)  Jmenovala pana Drahomíra Jin-
dru členem dopravní komise. 

5) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 3.000 Kč paní Erice 
Doskočilové na  dětský karne-
val, konaný dne 25.03.2017 
v Pekelské hospodě.

6) Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve  výši 2.000 Kč Místní 
organizaci Českého rybářské-
ho svazu na  ceny pro dětské 
rybářské závody, konané dne 
25.03.2017.

7)  Schválila žádost pana Josefa 
Pavlišty, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o posunutí nočního klidu dne 
17.06.2017 až od  03:00 hodin 
dne 18.06.2017 z  důvodu po-
řádání oslavy významného ži-
votního jubilea.

8) Projednala a schválila uzavření 
smluv o  právu provést stavbu 
„Merklovický potok, Vamberk, 
oprava koryta, ř. km 0,078-
0,850 a 1,05-1,350“ mezi měs-
tem Vamberk a  stavebníkem 
Povodím Labe, statní podnik, 
za účelem zajištění:

 a) realizace opravy koryta 
vodního toku na  pozemku 
p.  č. 1863/1 v  k. ú. Vamberk 
a  pozemku p.  č. 12/4 v  k. ú. 
Merklovice, ve vlastnictví měs-
ta Vamberk a zajištění přístupu 
a příjezdu k předmětné stavbě 
přes tyto pozemky,

 b) přístupu a  příjezdu k  před-
mětné stavbě přes pozemky 
p. č. 38/3, 38/2, 111/2, 117/33, 
117/35, 1048/6, 1048/5, 149/2, 
155, 111/1, 117/34 a  117/7 
v k. ú.  Vamberk, ve vlastnictví 
města Vamberk.

9)  Jmenovala komisi pro ote-
vírání a  hodnocení nabídek 
veřejné zakázky na  zhotovite-
le stavby „Obytný soubor RD 
Bačinka Vamberk - 1. etapa“ 
ve  složení: Rudolf Futter, Zu-
zana Rousková, Ing.  Martina 
Jusková a náhradnice Ing. Eva 
Forejtková. 

10)  Vzala na  vědomí nesouhlasné 
stanovisko pana Josefa Barto-
še, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,     
xxxxxxxxxxxx k  plánovanému 
„Centru recyklace separované-
ho odpadu, k. ú. Vamberk“.

11)  Projednala a schválila protokol 
o otevírání obálek a hodnoce-
ní nabídek na  akci „Restauro-
vání sochy - kříže na  hřbitově 
ve  Vamberku“ a  rozhodla, že 
smlouva o  dílo bude uzavře-
na s  panem Hynkem Bláhou, 
517 71 Vysoký Újezd 1.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl 

místostarosta města

Nezapomeňte na splatnost 
místních poplatků!
Dne 30.04.2017 končí splatnost místního poplatku za komunální od-
pad. Kdo dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co nejdříve! 
Městský úřad Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít 
svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek 
až na trojnásobek. 
V  případě, že máte nárok na  osvobození nebo slevu dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit 
potřebné doklady.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.05.2017.
Případné informace Vám budou sděleny pracovnicemi fi nančního 
odboru na tel. 494 548 137, 494 548 123. 

Finanční odbor Městského úřadu Vamberk

MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Seidlová Zdenka

Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. h.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17

494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 541 757
721 460 150
494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 598 205

01.04.
02.04.
08.04.
09.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
22.04.
23.04.
29.04.
30.04.
01.05.
06.05.
07.05.
08.05.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00 h
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon
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Vážení spoluobčané, 
s  příchodem jara bych Vás chtěla 
touto cestou oslovit a  nabídnout 
Vám možnost aktivního odpočinku 
v  naší zahrádkářské kolonii nachá-

zející se na  konci Vamberka smě-
rem k Merklovicím. Jelikož bydlíme 
s manželem v panelovém domě, je 
pro nás zahrádka ideálním prostřed-
kem k pobytu na čerstvém vzduchu 

jak při zahradničení tak i při relaxaci. 
Již teď se těšíme na novou sezonu.
Rádi uvítáme mezi našimi členy 
nové zájemce o  volné zahrádky, 
kteří se budou o pronajatý pozemek 

starat v  souladu s  osadním řádem. 
V případě zájmu prohlídky mne mů-
žete kontaktovat na tel. 732 410 213.                                                                   

Za ZO ČZS „sídliště“ Vamberk 

Sojková Dagmar

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 17. veřejném zasedá-

ní dne 8. března 2017 usneslo:

1)  Volí přísedící u Okresního sou-
du v  Rychnově nad Kněžnou 
paní Dagmaru Kružíkovou 
a Janu Zbořilovou.

2)  Schvaluje zápis z  Kontrolního 
výboru č. 3.

3)  Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města odsouhlasením 
a  podpisem Soupisu nových 
pozemků navržených v  kom-
plexní pozemkové úpravě 
do  vlastnictví města Vamberk 
(list vlastnictví 10001) ve  vari-
antě doručené městu Vamberk 
dne 01.03.2017 nebo ve  vari-
antě, kdy město získá do vlast-
nictví více pozemků.

4)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 13. 

5)  Schvaluje změny rozpočtu č. 3 
pro rok 2017 dle přílohy a bere 
na  vědomí změny rozpočtu č. 
20 pro rok 2016 a č. 1 a 2 pro 
rok 2017 schválené v  kompe-
tenci starosty města.

6)  Schvaluje, dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
na rok 2017 v té výši a těm fy-

zickým a  právnickým osobám 
dle přílohy a  zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

7) Schvaluje převod fi nančních 
prostředků z  Fondu rozvoje 
bydlení do Fondu rozvoje a re-
zerv ve výši 3.000.000 Kč.

8)  Zastupitelstvo města:
 a) neschvaluje prodej pozem-

kové parcely č. 2041/1, druh 
pozemku ostatní plocha, vý-
měra 5726 m2, v  katastrálním 
území Vamberk, za cenu podle 
znaleckého posudku 86.360 Kč 
paní Dagmar Tomkové, 

 b) schvaluje odkoupení spo-
luvlastnického podílu o  ve-
likosti ideální ¾ vzhledem 
k  celku z  pozemkových parcel 
č. 1110/ 32, 127 m2, 1140/14, 
64 m2, 1140/15, 51 m2, 1140/16, 
36 m2 a  1140/19, 7 m2, všech-
ny druh pozemku orná půda, 
všechny v  katastrálním území 
Vamberk, za  cenu podle zna-
leckého posudku 75.543 Kč 
(za 1 m2 353,42 Kč) plus náklady 
na vyhotovení tohoto posudku 
2.000 Kč, celkem tedy za úplatu 
77.543 Kč od České republiky – 
Státního pozemkového úřadu,

 c) schvaluje odkoupení nově 
oddělené pozemkové parcely 
č. 1401/9, druh pozemku trva-
lý travní porost, výměra 15 m2, 
v katastrálním území Vamberk, 
za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2 
(GP č. 1389-21/2017), od  paní 
Naděždy Voborníkové,

 d) schvaluje vzdání se před-
kupního práva k nové pozem-
kové parcele č. 1401/5, druh 
pozemku trvalý travní porost, 
výměra 195 m2, v katastrálním 
území Vamberk, (GP č. 1389-
21/2017), vlastník Naděžda 
Voborníková, při splnění pod-
mínky odkoupení pozemku viz 
bod c).

9) Schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017 o  regulaci 
provozování hazardních her.

10) Zastupitelstvo města:
 a) schvaluje zajištění dluhů 

společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., IČ: 25973495, vyplývají-
cích z  kontokorentního úvěru 
ve výši Kč 2.000.000 Kč poskyt-
nutého dle Rámcové smlouvy 
o  poskytování fi nančních slu-
žeb, uzavřené mezi Komerční 
bankou, a. s. a  Vamberecká 
voda, s. r. o., na  dobu 1 roku. 

Zajištění bude poskytnuto for-                     
mou avalu (směnečného ru-
kojemství) města Vamberk 
na  blankosměnce vystavené 
společností Vamberecká voda, 
s. r. o., k  zajištění jejích dluhů 
z kontokorentního úvěru.

 b) schvaluje zajištění dluhů 
společnosti Vamberecká voda, 
s.r.o., IČ: 25973495, vyplývají-
cích ze střednědobého inves-
tičního úvěru na  Rekonstrukci 
ČOV Vamberk – I. etapa (dodáv-
ka a  montáž technologického 
vystrojení a  technologické 
elektroinstalace ČOV Vamberk) 
ve výši Kč 2.000.000 Kč poskyt-
nutého dle Smlouvy o  úvěru, 
uzavřené mezi Komerční ban-
kou a. s. a  Vamberecká voda, 
s.r.o., na  dobu 5 let.  Zajištění 
bude poskytnuto formou ava-
lu (směnečného rukojemství) 
města Vamberk na  blanko-
směnce vystavené společností 
Vamberecká voda, s.r.o., k zajiš-
tění jejích dluhů z investičního 
úvěru.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl 

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města

Město Vamberk schválilo na  březno-
vém zasedání zastupitelstva města 
obecně závaznou vyhlášku o  regulaci 
provozování hazardních her spočívající 
v úplném zákazu provozování hazard-
ních her na území města Vamberk.
Podle nové vyhlášky mohou podnika-
telé ve  městě provozovat již povolené 
přístroje jen do  ukončení platnosti 
povolení. Ke 31.12.2016 bylo na celém 
území Vamberka umístěno celkem 26 
technických herních zařízení povole-
ných ministerstvem fi nancí. Letos někte-
rým z nich již platnost povolení skončila 
nebo skončí v  průběhu roku a  během 
roku 2019 vyprší platnost zbývajících. 
I  když se město schválením vyhláš-
ky zřeklo příjmů z  hazardu, vyjadřuje 
tímto krokem pevnou vůli  vytlačit 
provozování hazardních her z  území 
města a  realizovat opatření směřují-
cích k ochraně obyvatelstva před jejich 
škodlivými a  nebezpečnými následky 
se všemi neblahými souvisejícími jevy.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících 
k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky 
hraní hazardních her, vytvoření a udržení příznivých 
podmínek pro bydlení a život občanů ve městě, spo-
čívající v úplném zákazu provozování hazardních her 
na území města Vamberk, neboť se jedná o činnost, 
která má škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim 
blízké a která tvoří tzv. předpolí činností narušujících 
veřejný pořádek ve  městě, dobré mravy, ochranu 
bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2

Zákaz provozování

Provozování binga, technické hry, živé hry a turna-
je malého rozsahu je na celém území města Vam-
berk zakázáno.

Čl. 3

Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaj malého 
rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnos-
ti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do  doby 
platnosti vydaného povolení.

Čl. 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni 
vyhlášení.

Rudolf Futter, starosta města

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce: 09.03.2017                                                   
Sejmuto z úřední desky: 27.03.2017
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronic-
ké úřední desce.

MĚSTO VAMBERK Zastupitelstvo města
Obecně závazná Vyhláška č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém zasedání dne 08.03.2017, usnesením č. 17 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Z Vamberka zmizí „výherní terminály“

Pronájem zahrádek v zahrádkářské kolonii
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Svoz kompostovatelného odpadu
Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vamberk a  TS Vamberk opět organizují 
svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy, větví, či jiného kompostovatel-
ného odpadu. Na každé dále uvedené místo budou současně přistaveny 
dva kontejnery. Jeden z nich bude určen na větve a druhý na zbylý kom-
postovatelný odpad.  Žádáme občany o důsledné třídění.

Ve dnech 03.04.2017 až 06.04.2017 budou na území města postup-

ně rozmístěny velkoobjemové kontejnery v těchto místech.

Pondělí 03.04.2017    Úterý 04.04.2017

ul. Fibichova (u kolejí)  ul. 17. listopadu
ul. Vrabcova (u Krsků)  ul. Pekelská (Krajka)
ul. Jůnova (hasiči)   ul. Polská, Bulharská
ul. B.Němcové (křižovatka) ul. Kolárova (dvouletky)

Středa 05.04.2017    Čtvrtek 06.04.2017

ul. Draha (AQUA servis)                ul. Na Struhách (trafostanice)
Helouska (panelka)                 Merklovice (u obchodu)
Peklo n. Zd. (bytovky)              Merklovice (u Chrastilů)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)        Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny v  daný den od  12:00 - do  18:00 hodin. 
Žádáme občany, aby pořezané větve nakrátili cca na 1 m z důvodu ma-
nipulace a skladování.  Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kom-
postovatelný odpad.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Ve dnech 21.04. – 22.04.2017 proběhne ve spolupráci s fi rmou EKOPART 

s.r.o. mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden zastávko-
vým způsobem, při kterém vozidlo zastaví v určený čas na níže uvedených 
stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidla odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI Pátek 21.04.2017

1) Merklovice – prostor pro otáčení autobusů 15:30  – 15:50 
2) Merklovice – u Chrastilů 15:50  – 16:10 
3) Merklovice – pohostinství 16:10  – 16:30 
4) Peklo n. Zd. – bytovky 16:40  – 16:55 
5) Peklo n. Zd. – křižovatka pod Bednářovými 16:55  – 17:10

Sobota 22.04.2017

 1) ul. Lidická – stavebniny VASPO 08:00 – 08:15  
 2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice 08:20 – 08:35 
 3) Sebranice – u kapličky 08:40 – 08:50 
 4) náměstí Dr. Lutzowa – horní náměstí 08:55 – 09:10 
 5) ul. Jiráskova – konzum 09:15 – 09:30 
 6) sídliště Struha – za poštou 09:35 – 09:50   
 7) ul. Komenského – pod školou 09.55 – 10.10 
 8) ul. Janáčkova – autobazar REKI 10:15 – 10:25 
 9) Podřezov – trafostanice 10:30 – 10:40 
10) Smetanovo nábřeží – u vrátnice VASPO 10:45 – 10:50 
11) křižovatka Na Drahách, ul. Krajkářská 10:55 – 11:10 

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích, 
ale předali je přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu z důvo-
du bezpečnosti a ochrany životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťo-

vé zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, 

pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, pneuma-

tiky. Ledničky, televize, rádia a další elektrospotřebiče můžete odevzdat 
i v jiných termínech po dohodě na tel. číslech 602 438 569 a 603 876 663 
přímo fi rmě EKOPART (areál bývalé cihelny). Důvodem tohoto opatření 
je skutečnost, že při mobilním svozu dochází často k zcizení a rozebrání 
těchto spotřebičů, což má negativní dopad na výši ceny za likvidaci těchto 
odpadů a současně dochází i k znečišťování životního prostředí. 

Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout pře-

dem na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel. 

602 438 569, 603 876 663 a bude proveden za úplatu.

Bližší informace k jednotlivým svozům:

VAMBEKON, s.r.o. – Drahomír Jindra tel. 494 541 840

TS Vamberk – Zdeněk Vavroušek tel. 605 458 723

EKOPART s.r.o. – Radek Sokol tel. 603 876 663

Rekonstrukce sociálního 
zařízení v MK Sokolovna

Svoz odpadů

Stávající dispoziční uspořádání 
i  vybavení prostor sociálního za-
řízení v  suterénní části Sokolovny 
již bylo zcela nevyhovující, proto 
byla v  loňském roce zpracována 
projektová dokumentace nového 
dispozičního řešení a přistoupeno 
k zásadní rekonstrukci celého pro-
storu. Na  základě provedeného 
výběrového řízení byl vybrán zho-
tovitel stavby, společnost Home 
vision s. r. o. 
Prostor stavby byl předán 
27.12.2016 zhotoviteli, který za-
počal s bouracími pracemi, kdy byl 
prostor sociálního zařízení kom-
pletně vybourán včetně rozvodů 
instalací, podlahy a jejích podklad-
ních vrstev. Následně byly polože-
ny nové rozvody ležaté kanalizace 
a podkladních vrstev nové podla-
hy. Celý prostor byl nově opatřen 
vodorovnou a svislou hydroizolací. 
Poté již následovalo zdění nových 
dělících příček, montáž rozvodů 

vody, kanalizace, topení, elektři-
ny a  odvětrání, montáž obkladů, 
dlažeb a  zařizovacích předmětů. 
Stavba byla kompletně dokonče-
na k 08.03.2017. 
Celková cena za rekonstrukci činila 
924 tis. Kč vč. DPH. 
Nově zrekonstruované hygienické 
zařízení využívají hostující umělci 
a  známé osobnosti showbyznysu, 
hosté Minibaru, muzikanti a  diva-
delníci při pravidelných zkouškách 
a sloužit bude také pro návštěvní-
ky Městského klubu Sokolovna při 
různých kulturních akcích.  Měst-
ský klub Sokolovna by si zasloužil, 
s  ohledem na  počet lidí, kteří ho 
každoročně navštíví, mnohem roz-
sáhlejší úpravy, ale i tato „kapka“ je 
velkým přínosem.

Zuzana Rousková, 

stavební technik

Zdeňka Freivaldová, 

vedoucí MKS
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Začátkem měsíce března se 
ve Vamberku uskutečnila schůzka 
představitelů města se zástupci 
investora obchodního řetězce 
Penny market, na  které si obě 
strany potvrdily zájem investora 
na  vzniku obchodního střediska 
ve  Vamberku v  lokalitě naproti 
Sokolovně. Jak byli představitelé 
města informováni, dokončuje se 
projektová dokumentace pro sta-
vební povolení projektu, po jejímž 
zpracování by měla následovat 
standardní procedura stavebního 
řízení. K  současným více jak 350 
prodejnám Penny market v ČR by 

tedy měla přibýt i ta vamberecká.   
Naději, že se k  životu probudí 
i zbývající část areálu bývalé mas-
ny, povzbudila ve stejný čas infor-
mace od  prostějovských podni-
katelů, kteří vlastní zbývající část 
areálu masny, a sice že hodlají začít 
s přestavbou území na obytnou lo-
kalitu. Po postupných demolicích, 
které se odehrály v  posledních 
dvou letech, má být první vlaštov-
kou výstavby rekonstrukce domu 
č.p. 111, ve kterém v Radniční ulici 
donedávna sídlila prodejna masa 
a  uzenin. V  domě by měly vznik-
nout bytové jednotky střední ve-

likosti a po ukončení rekonstrukce 
by vlastníci rádi přistoupili rovněž 
k  rekonstrukci domu č.p. 315, ob-
jektu bývalé vrátnice, a  to rovněž 
na  byty. Časový harmonogram 
městu sdělen nebyl, leč z projekč-
ních příprav se zdá, že by tento 
soukromý projekt mohl být zahá-
jen rovněž v nejbližší době.    
Naskytla se tedy šance rozlehlý 
areál masny začít pomalu oteví-
rat veřejnosti. Vzhledem k  tomu, 
že oba projekty, jak obchodního 
domu, tak bytových domů, spolu 
sousedí a  mohou se doplňovat, 
vstoupilo do  jednání s  oběma 
podnikateli – tedy jak Penny mar-

ketem tak i vlastníky zbývající části 
areálu masny - město za  účelem 
projednání společného postupu, 
který by mohl umožnit vzniknout 
jakési přechodové zóně mezi ob-
chodním domem a  obytnou čás-
tí a  přeměnit jí na  odpočinkové 
místo přístupné veřejnosti. Z  uli-
ce Radniční by tedy mohla nově 
vzniknout přímá pěší spojnice 
ke  kostelu svaté Barbory, což by 
veřejnosti přineslo zcela nové pří-
stupné prostory. 
Oběma podnikatelským subjek-
tům tedy nezbývá než držet palce 
v jejich činnosti. 

Mgr. Jan Rejzl

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro 
Tibet” vznikla v  polovině devade-
sátých let v západní Evropě a sta-
la se jednou z  nejvýznamnějších 
symbolických akcí vyjadřujících 
podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čín-
ské lidové republiky.  
Akce probíhá každý rok 10. břez-
na, v den výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci Tibetu. Při 
povstání v roce 1959 zemřelo více 
než 80  000 Tibeťanů, přes milion 
Tibeťanů zemřelo v  následujících 
letech ve  vězeních, pracovních 
táborech nebo v  důsledku hlado-
moru.  
Cílem kampaně je poukázat 
na  dlouhodobé porušování lid-
ských práv v Tibetu.  
Česká republika se ke  kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996, 
kdy tibetskou vlajku vyvěsila prv-
ní čtyři česká města. Vamberk se 
poprvé připojil k akci v roce 1998. 
Dne 10. března jsme si připomněli 
již 58. výročí tibetského povstání. 
V  roce 2017 podpořilo v  ČR akci 

740 obcí, měst, městských částí 
nebo krajů a 84 škol.  
Stovky vlajek vlají každoročně např. 
v Německu, Francii, Belgii a dalších 
zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada 
škol, včetně Univerzity Karlovy 
a  kromě různých organizací také 
spontánně mnoho občanů ČR. 
Po celé ČR probíhá v průběhu břez-
na řada akcí na podporu Tibetu. 
Kampaň Vlajka pro Tibet má pře-
devším symbolický charakter a  je 
vyjádřením solidarity s  Tibeťany. 
Tibetská vlajka je jedním z  nejvý-
raznějších symbolů, který Tibeťané 
v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za  její vyvěšení jim 
hrozí až několikaleté tresty vězení.
I  v  letošním roce se město Vam-
berk k této kampani připojilo a při-
pomnělo si tím, že myšlenka lid-
ských práv je základní hodnotou, 
ze které nelze ustoupit, byť by tím 
bylo možno získat momentální vý-
hodu či zalíbení těch, jejichž hod-
notový systém řadí na první místo 
fi nance a moc.

Mgr. Jan Rejzl

Za Vamberk krásnější? 
Nebo utopie vzdálené budoucnosti?
Ve svém volném čase se snažím alespoň malou část Vamberka, tedy veřejný 
prostor směrem k Vyhlídce zkulturnit nejen pro nás zde bydlící, ale i též pro 
ty, kteří tímto směrem chodí na procházku.
Asi předtucha o  mne zavadila 
na sklonku loňského roku, když jsem si 
prohlížel již vzrostlou kanadskou jedli 
a s mrazením v zádech jsem si ji nevím 
proč vyfotil. Při odtání sněhu jsem se 
šel projít po břehu a srdce se mi málem 
zastavilo, když jsem spatřil v místě oné 
vzrostlé jedle jenom torzo.
Něco podobného jsem již zažil v  loň-
ském roce, když se mi za informaci (že 
tento břeh není místo k odkládání za-
hradního odpadu) dostalo zadostiuči-
nění. Zanedlouho poté jsem zde (přímo 
v místech kritiky) našel od nejmenova-
ného dotyčného bydlícího (podnikate-
le) z přilehlé ulice 17. listopadu vysypa-
ný kbelík psích exkrementů.
Po  této zkušenosti bohužel musím dát 
za  pravdu výroku, že Vamberk je díra 
plná řvounů a snůška lidského odpadu.
Ač nikomu nic zlého nepřeji, tak v za-
stoupení oné zmrzačené jedle přeji 
dotyčnému, aby mu obě ruce zchromly 
a byl nucen jíst nohama.
                                                             Luboš Frede

V areálu masny probíhá demolice bývalých provozních objektů

Společnost Rezidence radniční s.r.o. představila záměr rekonstrukce objektu 

na bytový dům                                                                      Foto: Rezidence radniční s.r.o.

Nový začátek pro areál masny

Vlajka pro Tibet 
ve Vamberku již podvacáté
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Čilí historikové
Ve  vambereckém  Muzeu krajky 
můžete ještě do Velikonoc shléd-
nout návštěvnicky vděčnou 
výstavu o  proměnách části na-
šeho města - Struh, Dvorce, Ko-
zího rynku. Maloměstské domy 
a  chalupy musely v  70. letech 
20. století ustoupit plánované 
výstavbě nového sídliště. Necit-
livý přístup tehdejšího režimu 
dokládají vzpomínky pamětníků. 
Výstava není zajímavá pouze pro 
pamětníky a  dospělé, ale své si 
zde najdou i děti.
Na 6. dubna chystá spolek ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou 
v jejích prostorách vážné i veselé 
povídání o historii našeho města. 
Ti, kdo se rádi vydají na komen-
tovanou procházku městem, si 
mohou zapsat do  diářů datum 
10. červen. Spolek připravuje 
zajímavé putování po některých 
zaniklých hospodách v horní čás-
ti města. Nu a kdo má doma se-
stavený rodokmen a chtěl by jej 
prezentovat na  veřejnosti, bude 
mít příležitost koncem roku. 
Spolek ve  spolupráci s  Muzeem 
krajky chystá výstavu právě o ro-
dokmenech. Nu a noví příznivci 
jsou samozřejmě vítáni. Setkání 
se konají jednou měsíčně v  bý-
valé Kubiasově vile v Tyršově ulici 
(viz stránky města).

Miroslav Berger

Spolek přátel historie 

Vamberka

Český malíř Hellich namaloval roku 
1863 obraz pro hlavní oltář farního 
kostela svatého Prokopa ve  Vam-
berku. Dílo stálo 400 zlatých. Svatý 
Prokop je zobrazen v  mnišském 
hábitu s kapucí. Na pozadí divoké 
krajiny v  Posázaví je zpodobněn 
sázavský klášter založený sv. Pro-
kopem. V  dolním okraji obrazu 

je znázorněna legendární scéna, 
kdy Prokop zapřáhl čerta do  plu-
hu. I  okolní města mají ve  svých 
kostelech obrazy tohoto umělce 
- v solnickém kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele a soubor obrazů v zámec-
kém  kostele Nejsvětější Trojice 
v Rychnově nad Kněžnou. 
Josef Vojtěch Hellich se narodil 
před 210 lety, 17. dubna 1807 
v Cholticích u Chrudimi do rodiny 
učitele Vincence Hellicha a  jeho 
ženy Anny, rozené Veselé. Byl nej-
mladší ze tří bratrů. Absolvoval 
piaristické gymnázium v  Praze. 
Na  pražské malířské akademii 
studoval u  jejího prvního ředitele 
Josefa Berglera (1753-1829), kte-
rý pocházel z  Bavorska. Dalšího 
výtvarného vzdělání nabyl mladý 
Hellich v  Mnichově. V  následují-
cích čtyřech letech pobýval stu-
dijně v Itálii (Benátky, Řím, Janov), 
Švýcarsku, Francii a Anglii. Na ces-
tu získal fi nanční podporu 400 zla-
tých od českých stavů. Roku 1840 
se vrátil do Prahy, kde se však jako 

malíř těžko uplatňoval. Na  radu 
Františka Palackého se zapojil 
do činnosti v Českém muzeu. Stal 
se kustodem a  dokumentátorem 
nově budované archeologické 
sbírky. Pro muzeum získal některé 
vzácné nálezy z pravěkých pohře-
bišť a  řadu dalších nakreslil. Pod 
vedením profesora Vocela sbírky 
třídil a popisoval.
Poté co Hellich získal zakázky 
na velké obrazy, opustil muzeum. 
Rok 1847 strávil ve Vídni a po ná-
vratu do  Prahy se podílel na  ob-
nově Týnského chrámu. V  malíř-
ské tvorbě se zaměřil na  církevní 
malby, historické scény a  portré-
ty. Za  svůj život namaloval 320 
obrazů, z  toho 290 chrámových. 
Za  gotický oltář a  obraz sv. Luká-
še získal ocenění na  výstavách 
v  Praze a  Vídni. K  nejznámějším 
osobnostem, které portrétoval, 
náleží Božena Němcová (1845) 
a František Palacký (1843). Vytvářel 
užitou grafi ku a vědeckou ilustraci, 
hlavně technikou litografi e. V roce 

1849 se stal spoluzakladatelem 
Jednoty výtvarných umělců. Svá 
díla označoval symbolem římské 
lampičky.
Láska k  historii a  starožitnostem 
provázela Hellicha po  celý život. 
Přispíval ilustracemi do  časopisu 
„Památky archeologické“. Roku 
1875 spoluzakládal Křesťanskou 
akademii, v  níž působil v  odbo-
ru výtvarném a  archeologickém. 
Hellich byl mezi současníky velmi 
oblíbený pro pečlivost, svědomi-
tost a přátelskou povahu. Dokona-
le zpracoval každé dílo, ať bylo ur-
čeno pro významnou osobnost či 
malý kostel. Jeho obrazy si pořídil 
např. císař Ferdinand Dobrotivý. 
Oženil se roku 1843 s Annou Hele-
nou Zelnitzkou (1822-1867) z Pra-
hy, s  níž měl devět dětí. Některé 
z nich se též věnovaly malířství. J. 
V. Hellich zemřel v Praze 22. ledna 
1880 ve věku 72 let. Žil a pracoval 
na Malé Straně a na tamním hřbi-
tově byl pohřben.

Miroslav Berger

Portrétista Boženy Němcové pracoval i pro Vamberk

V  letošním roce si připomínáme 
125 let od vzniku Muzejního spol-
ku v  Rychnově nad Kněžnou, je-
hož úkolem bylo starat se o školní 
sbírky, přírodniny, shromažďovat 
kuriozity, „prehistorické staro-
žitnosti“, historické a  umělecko-
-průmyslové předměty, které se 
staly základem dnešního muzea. 
V  rámci příležitosti oslav tohoto 
výročí rychnovské muzeum před-
staví to nejzajímavější ze svých 
sbírek na třech výstavách.
Na  nich bychom rádi prezento-
vali návštěvníkům šíři a  pestrost 
našich sbírek a naší práce a infor-

movali je o posunu, kterého jsme 
za  dlouhá léta muzejního života 
dosáhli. Nechceme však nikoho 
unavit obrovským množstvím 
údajů, které bychom k naší minu-
losti i  současnosti mohli nashro-
máždit, a  proto připravujeme vý-
stavy lehké, určené k příjemnému 
proplutí. Krásné exponáty vynik-
nou v  zajímavě pojatém výtvar-
ném řešení, vše doprovodí i  řada 
přednášek muzejníků i  externích 
odborníků.
Dovolujeme si pozvat širokou ve-
řejnost na první vernisáž k výsta-
vě: „Od  pravěku po  současnost“, 

která se uskuteční v  pátek 7. 4. 
2017 v  17:00 hodin v  I. patře Ko-
lowratského zámku v  Rychnově 
nad Kněžnou. V následujícím týd-
nu ve  středu 12. 4. 2017 v  17:30 
hodin v  Malém sále Pelclova di-
vadla v  Rychnově nad Kněžnou 
vystoupí PhDr.  Martina Beková 
z  Muzea a  galerie Orlických hor 
s přednáškou „Příběhy ukryté pod 
zemí“.

Ing. Tereza Zemánková

kurátorka sbírkového fondu, 

geoložka

propagační referentka

Muzeum a galerie Orlických hor

„JIŽ 125 LET“ RYCHNOVSKÉHO MUZEA (1892-2017)
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Legiovlak, projekt Československé 
obce legionářské, připomíná 100. 
výročí boje československých le-
gií za  samostatný stát. Souprava 
historických vagonů, která vznikla 
za  podpory Ministerstva obrany 
ČR a mnoha dalších institucí, pro-
jede do  roku 2020 celou Českou 
republiku a  Slovensko. V  součas-
nosti se Legiovlak skládá z 13 zre-
konstruovaných vagonů, jakými se 
desetitisíce čs. legionářů přepra-
vovaly napříč Ruskem po  Transsi-
biřské magistrále v  letech 1918–
1920. Průjezd kolem světa domů 
do  Československa si legionáři 
často museli vynutit tvrdým bo-
jem s bolševiky a vlastní krví.
Legiovlak představuje naši vojen-
skou historii nejen široké veřej-
nosti, ale zaměřuje se především 
na  školní mládež, které je sto let 
stará historie poněkud vzdálená. 
Proto jsou připraveny skupinové 
prohlídky, na  které se lze dopře-
du objednat prostřednictvím for-
muláře na  webu www.legiovlak.
cz (nebo na  e-mailu skoly@legio-
vlak.cz) a  domluvit si přesný čas. 

„Jen za loňský rok jsme byli ve 28 
městech a  navštívilo nás více než 
175.000 lidí,“ říká Jiří Charfreitag, 
tajemník projektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku 
může na  místě zjistit, jestli měl 
legionáře mezi svými předky. Po-
sádka ve vagonu, který je označe-
ný jako Plukovní prodejna, dokáže 
hledat konkrétní osoby v databázi, 
kterou se i díky návštěvníkům daří 
doplňovat o fotografi e, dokumen-
ty, vzpomínky i hmotné předměty 
z  pozůstalostí. Od  výjezdu Legio-

vlaku v roce 2015 se takto podařilo 
doplnit na 2 000 karet legionářů. 
Expozice Legiovlaku je přístupná 
zcela zdarma každý všední den 
od  8:00 do  18:00 a  o  víkendech 
od  9:00 do  19:00. Komentované 
prohlídky s  průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají každý 

den od 13:00 a opakují se v pravi-
delných hodinových intervalech.
Historické vagony Legiovlaku jsou 
zrekonstruovány tak, aby věrně 
odpovídaly dobovým reáliím a ná-
vštěvníkům co nejblíže přiblížily 
podrobnosti z  legionářského ži-
vota a  jejich boje. Soupravy legio-
nářských vlaků byly totiž kasárna 
na  kolejích a  legionáři se museli 

postarat o  vše sami a  ještě v  po-
hybu. V  běžném provozu se letos 
poprvé představil vůz pro ubyto-
vání důstojníků, který je třináctým 
vozem soupravy. Nový vagon je 
upraven jako zázemí pro velitele, 
a každý návštěvník může porovnat, 
jak na  tom byli prostí vojáci v  tzv. 
těpluškách až pro 16 mužů, oproti 
důstojníkům v luxusních salonních 
vozech. Dále si návštěvníci mohou 
prohlédnout další vagony ze živo-
ta legionářů například vůz polní 
pošty, nejspolehlivější prostředek 
komunikace na  celé tehdejší Sibi-
ři, zdravotní vůz, kovářský vagon 
s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. 
Způsob boje legionářů pak přiblíží 
improvizovaný obrněný vůz, který 
je po zuby vyzbrojený dělem a ku-
lomety, štábní vagon pro plánování 
operací, či plošinové vozy s materi-
álem včetně obrněného automobi-
lu Austin. Další informace najdete 
na webu www.legiovlak.cz.

Kontakt pro média: 

Miloš Borovička, 

tiskový mluvčí, 

borovicka@csol.cz, 602 519 828

Jiří Charfreitag, 

tajemník projektu, 

legie100@csol.cz, 734 851 530

Legiovlak v Kostelci nad Orlicí
Poslední zastávkou Legiovlaku na  jeho pouti Královéhradeckým 

krajem bude od  18. dubna město Kostelec nad Orlicí. Třinácti vo-

zová souprava mapující život a boj Čechoslováku v 1. světové válce 

zde zůstane do 23. dubna a pak se přesune do Letohradu.
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Výsledky dosažené při plnění soc. 
závazků měst a obcí v minulém roce 
významnou měrou přispěly k úspěšné 
realizaci úkolů volebních programů 
NF, kterými jsme vstoupili do  další 
pětiletky. Nezastupitelnou úlohu při 

využití iniciativy občanů měly i  or-
ganizované směny NF. Organizová-
ní letošních jarních směn Národní 
fronty vyústí v  aktivní účasti občanů 
při naplňování výzvy vlády ČSR a ÚV 
Národní fronty k  realizaci Programu 
péče o životní prostředí a další úkoly 
VP NF. 
Jarní směna se uskuteční v  sobotu 
11. dubna 1987. Pracovat se bude 
zejména v  závodech na  splnění plá-
novaných úkolů, další občané se při-
pojí svou prací na výstavbě mateřské 
školy, úklidu veřejné zeleně, veřejných 

ploch, ve městě bude provedena vý-
sadba nových růží, úprava rabátek 
ve  všech částech města i  na  Husově 
náměstí, úprava parku u  nádraží, 
prostoru u  Památníku osvobození 
atd. 

Úklid ulic (seškrabání 
škváry ap.) bude pro-
váděn pod řízením obč. 
výborů v  termínu od  6. 
– 11. dubna t.r. Odvoz 
připravených odpadků 
zabezpečí běžně v  ter-
mínu od  7. – 13. dubna 
technické služby města. 
V době od 13. do 17. dub-
na budou umyty místní 
komunikace vč. silnic 
I/11 a I/14 uvnitř města. 
Z  dalších prací při jarní 
směně NF to bude stří-
hání stávajících keřů růží 
na  rabátkách, kde jsou 
vysázeny, instalace no-
vých propagačních skří-
něk v  prostorách podle 
požadavků obč. výborů, 
úklid okolí průmyslových 
závodů a  JZD, úprava 

ploch na  čisto kolem nové mateřské 
školy, dovoz zeminy na  tyto úpravy 
atd. 
Sběr železného šrotu bude proveden 
v sobotu 4. dubna 1987. 
K úspěšnému zvládnutí průběhu jarní 
směny jsou určeni funkcionáři, kteří se 
mají starat o dobrou organizaci prá-
ce. Rada MěstNV se obrací na všechny 
občany správního území, aby svou 
masovou účastí přispěli ke  zkrášlení 
svého bydliště a  zlepšení životního 
prostředí, ale také v  závodech po-
mohli splnit hospodářské úkoly. 

Jarní směna Národní fronty

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety Po stopách… tentokrát TGM
 „Po stopách Karla IV.“ byl testem

Minulý rok byl ve znamení oslav výročí 700 let narození Karla IV. Původní 
záměr připomenout toto výročí také ve Vamberku, se z počátečního skrom-
né záměru nakonec rozrostl do rozměrů, kdy se do oslav zapojila velká část 
vambereckých organizací od Základní školy, Muzea krajky, Městského klu-
bu, Městské knihovny Vamberk, Spolku přátel historie Vamberka, Skautů 
Vamberk až po Římsko-katolickou farnost. Město Vamberk pak projekt fi -
nančně podpořilo. Ještě jednou všem patří velké poděkování.
Uskutečnila řada zajímavých akcí, a i díky tomu byl Vamberk také zařazen 
mezi „Karlovská místa“ a radnice dostala vlajku „Karlovského místa“. 
Nicméně musím přiznat, že na začátku jsem měl obavy, neboť jsem často 
slýchal, „že Vamberáci nemají o akce zájem“, „že vamberecké organizace 
spolu moc nespolupracují“ apod. Po stopách Karla IV. tedy bylo takovým 
testem – testem ochoty vzájemně spolupracovat, zapojit se a  podpořit 
„dění ve Vamberku“. S velmi malými náklady se podařilo uskutečnit řadu 
zajímavých akcí s  poměrně velkým a  pozitivním ohlasem. A  musím při-
znat, že mě zájem a ohlasy příjemně překvapily. Už na přípitek s Karlem 
IV. dorazilo poměrně hodně lidí. Exkurze do Prahy byla během dvou dnů 
naplněná a  ani při navýšení kapacity se bohužel nedostalo na  všechny. 
Osobně mě velmi potěšilo, že díky exkurzi se někteří vamberáci po dlouhé 
době, někdy po desítkách let, opět podívali do Prahy  na místa významná 
pro naši historii a kulturu. 

A co dál? Tentokrát „Po stopách TGM“

Po řadě dotazů, jestli bude zase „něco“ a po řadě příprav a jednání mohu 
konečně říci,“ ano bude“. V rámci blížícího se výročí 100 let od vzniku sa-
mostatného Československa se letos zaměříme na osobnost prvního čes-
koslovenského prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, kdy si připomene-
me 80 let od jeho úmrtí.
Věřím, že se společně opět podaří připravit zajímavé akce spojené s TGM 
a vznikem Československa.
Pro letošní rok jsou plánovány dvě exkurze, aby se dostalo i na další zájem-
ce. Není lehké udržet laťku vysoko, ale doufám, že se to podaří.
První exkurze se uskuteční v dubnu. Letos se podařilo s Kanceláří preziden-
ta republiky předjednat návštěvu míst, která nejsou přístupná ani v rámci 
dnů otevřených dveří. Budeme tak mít možnost nahlédnout do  bývalé 
pracovny a bytu TGM, ale také pod „pokličku“ běžného chodu Kanceláře 
prezidenta. Návštěva jinak nepřístupných prostor je však možná pouze 
v pracovní dny, nicméně věřím, že se vyplatí udělat si volno už v pátek.
Druhá exkurze je plánovaná na podzim (tzn. „víkendová“ varianta) s ná-
vštěvou Prahy a Lán. Ta bude sice bez návštěvy „prezidentských“ prostor, 
ale účastníci se opět seznámí se zajímavými a málo známými místy.
Bližší informace o první exkurzi jsou uvedeny na zadní straně Vamberec-
kého zpravodaje a po minulých zkušenostech neváhejte s přihlášením.
Na setkání s Vámi se těší                                                          Vladimír Sodomka

Dle dostupných informací a  histo-
rických záznamů v časopise „Český 
Lid“ z  roku 1935 byl holubářský 
cech ve  Vamberku velmi aktivní 
již v první polovině 19. století. Ně-
které kraje vynikly chovem holubů 
pro zálibu, jak tomu bylo zvláště 
v  podhůří Orlických hor. Do  cechu 
se tehdy platilo zápisné půl zlaté-
ho šajnu a pár holubů tehdy stál až 
2000 korun.
Právě v  době masopustu byli vo-
leni dva cechmistři na  další rok 
a  za  podpory purkmistra Vamber-
kem procházel maškarní holu-
bářský průvod.  Na  tento průvod 
se sjeli holubáři ze širokého okolí 
(Rychnov n. Kn., Žamberk, Ústí nad 
Orl. atd.). Za  velkého zájmu veřej-
nosti průvod došel s  hudbou před 
vambereckou radnici, kde po  pro-
slovu purkmistra a  cechovního in-

spektora byli vypuštěni donesení 
holubi. Poslední masopustní holu-
bářský úterek byl takto oslavován 
dle záznamu kronikáře Jos. F. Krále 
v roce 1848. 
Nyní zhruba po  170 letech je zá-
kladna chovatelů poštovních ho-

lubů podstatně menší, ale i  tak 
o sobě dávají vědět v holubářských 
soutěžích. V  loňském roce se čle-
nové místního spolku Vamberk 
účastnili za  účelové fi nanční pod-
pory města mnoha závodů. Přední 
chovatelé vambereckého spolku se 
prosadili hlavně na dlouhých závo-
dech Oblastního sdružení Náchod 
v kooperaci se sdružením Pardubi-
ce a  Trutnov (celkem asi 350 cho-
vatelů). Jednalo se hlavně o přední 
umístění ze závodů např. Koblenz 
(640 km), St. Niklas (850 km) a  Os-
tende (960 km vzdušnou čarou).
V celkovém hodnocení zvítězil pan 
Zdeněk Štěpánek z Vamberka a vý-
konný holub pana Petra Kratochvíla 
z  Rybné n.Zd., který nalétal za  rok 
na  bodovaných místech ve  20 %            
2 994 km, byl vystavován za OS Ná-
chod na  celostátní výstavě v  Lysé 

nad Labem. Tento chovatel se zú-
častnil v  lednu letošního roku jako 
pozorovatel světové olympiády 
poštovních holubů v  begickém 
Bruselu. Tam chovatelé ČMS CHPH 
získali tři zlaté a  jednu bronzovou 
medaili v  různých kategoriích. 
Ve velmi silné konkurenci se jedná 
o výrazný úspěch českých i morav-
ských chovatelů.
Pro další úspěšné působení spolku 
bychom rádi přivítali nové zájemce, 
neboť členská základna stárne. Je 
to zajímavá činnost s  ušlechtilými 
živými zvířaty a  je obdivuhodné, 
co vše dokážou. V měsících květen 
až září nás najdete vždy v  sobo-
tu  v  podvečer za  bývalou školou 
v Pekle nad Zdobnicí při nasazování 
holubů na  závody. Přijďte se podí-
vat a získat bližší informace.
Za MS CHPH Vamberk     Jiří Hrabal

Zpráva o činnosti Místního spolku Chovatelů poštovních holubů 
ve Vamberku za rok 2016
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Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 pořádá 
ZO ČZS v Častolovicích ve spoluprá-
ci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS 
Rychnov n. Kn.  jarní výstavu pod ná-
zvem „Velikonoce – svátky jara“. Tato 
výstava již dnes má svoji novodobou 
historii a všem návštěvníkům přibli-
žuje staročeské velikonoční tradice. 
Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto 
období, ale dává i návody, jak si zpří-
jemnit a zkrášlit příchod jara. Výstava 
se uskuteční v  celém výstavištním 
areálu, tj. v sokolovně v 1. patře a pří-
zemí, zahrádkářské budově a na so-
kolské zahradě a  bude otevřena 
každý den v  době od  08:00 hodin 
do 17:00 hodin, v neděli do 16:00 ho-
din. Výstavní plocha se rozšíří na více 
jak 2  500 m2. Vystaveny budou jak 
kraslice různě malované a  zdobe-
né, tak i  všechny věci připomínající 
velikonoční krásu. Každý návštěv-
ník bude moci zhlédnout praktické 
ukázky zdobení vajíček malováním, 
tepáním, oplétáním a dalšími techni-
kami. V letošním roce bude velmi za-
jímavý soubor staročeských řemesel. 
Výroba dřevěných hraček, vyřezává-
ní loutek, pletení košíků a pomlázek, 
malování perníků, paličkování a háč-
kování, ukázky práce na hrnčířském 
kruhu, keramika v různých provede-
ní a velikostech, fi gurky a předměty 

ze šustí, pedingu, syselu, rákosu, 
krouceného papíru a mnoho dalšího 
bude každý na  této výstavě vidět. 
Zdobené kraslice budou ukázány 
v  celé šíři a  provedení. Překrásné 
kroje z  Podorlicka v  aranžerii jarní 

rozkvetlé zahrady bude příjemným 
překvapením. Největší křesťanský 
svátek v  roce bude zastoupen ne-
jen charakteristickými výjevy, ale 
i názorninami a přírodními doplňky. 
Od škaredé středy až po Velikonoční 
pondělí budou vyobrazeno křesťan-
ské přísloví a zvyky. Chybět nebude 

ani široký sortiment velikonočních 
pamlsků a  cukroví. Velmi zajímavé 
bude porovnání pečení našich babi-
ček staročeské velikonoční mazance, 
beránci, koblihy s  velkopekárenský-
mi výrobky. Ukázka Velikonočního 

prostírání s  překrásnou velikonoční 
gastronomi bude ozdobou prostřed-
ního sálu na výstavišti.     
Samostatná expozice proutěného 
zboží a  keramiky ozdobí hlavní sál 
výstavy. Největším zážitkem nejen 
pro děti budou jistě ukázky někte-
rých symbolů Velikonoc, mimo jiné 

i  zvířátka zajíci a  beránci. Všechny 
tyto expozice budou skloubeny se 
zeleným trávníkem a jarními kytička-
mi jak řezanými, tak i v květináčích. 
V letošním roce se každý návštěvník 
seznámí s velikým množstvím květin 
– tulipánů, narcisů a ostatních cibu-
lovin, včetně květin z  dovozu z  Ho-
landska, které budou naaranžovány 
v celém areálu výstaviště. 
Velmi zajímavá bude i soutěž o nej-
lepší kolekci 3 ks velikonočních 
kraslic, do  které se může každý dva 
dny před zahájením výstavy při-
hlásit. Soutěž bude vyhodnocena 
9. 4. v  15:00 hodin. Odevzdávání 
kraslic lze provést přímo na  výsta-
višti v Častolovicích nejdéle do 6. 4. 
2017  12:00 hodin. Pro všechny ná-
vštěvníky bude připraven rozšířený 
prodej všeho, co je spojeno s  pří-
chodem jara. Protože je to výstava 
zahrádkářů, nebude chybět ani za-
hrádkářská poradna a prodej květin, 
cibulovin, okrasných stromků, zele-
ninové sadby, koření a  různých po-
chutin. K dobré náladě jistě přispěje 
i  bohaté občerstvení. Na  výstavu 
do  Častolovic Vás zvou pořadatelé 
– zahrádkáři. Bližší informace na tel. 
721  311  719 a  na  www.zahradkari.
com.  

Josef Helmich

Blížíme se, čí již jsme v čase velikonočním, pro vě-
řící i nevěřící, vždy spojeným s bytostí Ježíše Krista. 
Pro jedny vědomě, pro druhé jen bezvýznamně 
dnem volna na Velký pátek. Ten je podle tradice ži-
dovské i křesťanské dnem ukřižování Ježíše Krista. 
Pro židy to byl nevěrohodný i nebezpečný člověk, 
ohrožující vyjímečnost velekněží - za  očekávané-
ho spasitele jej nepovažovali, dodnes nepovažují 
a stále čekají, že jejich spasitel příjde. 
Pro křesťany po  třech dnech po  ukřižování se 
opět zviditelnil a chodil se svými učedníky, učil je, 
uzdravoval nemocné, léčil, křísil mrtvé… Po čtyři-
ceti dnech se „ vznesl“ do neviditelna kde se s ním 
setkáme…
Vědět a neřídit se podle poznaného je k ničemu, je 
to vlastně jako lhát si sám sobě. A tak to je mnohdy 
mezi námi křesťany. Vědět o dobru a dobro neči-
nit nebo vědět o zlu a nestavět se proti němu nás 
samé obviňuje. Také církve to obviňuje. Také proto 
je jejich úpadek. 
Abychom ale jen planě nefi lozofovali, předkládám 
několik myšlenek k velikonočnímu času k zamyšle-
ní i realizaci. Pro nevěřící (možná i věřící) nejdříve 
trochu vysvětlení.
Každý člověk má mimo své vědomí – spojené 
s mozkem a pamětí - i podvědomí, kde je uloženo 
kdeco, o čem paměť nemá zdání. O tom vědí své 
psychiatři. A toto podvědomí je naše duše. Tak to 
jejednoduché. Oni však předpokládají, že zaniká 
naše podvědomí – duše - s  tělem. O  tom, že se 
mýlí, by je opět poučili spiritisté, kteří úspěšně ko-
munikují s  těmito odešlými dušemi. Ač církve se 

spiritizmu děsí, přec též pevně věří v nesmrtelnost 
lidské duše. Mnozí z  nás mají ale i  svoje vlastní 
zkušenosti se svými blízkými po  jejich odchodu 
do neviditelna.
Kdo používá hlavu, může tedy učinit tyto závěry: 
Přijmout a  připustit, že tedy bytost Ježíše Krista 
jako člověka (evidentně kdysi žijícího) je i  nadále 
živoucí duší, jen pro nás v  hmotném těle nevidi-
telnou.  
Přenos myšlenek a jejich energií je též dnes dosta-
tečně známá a  vědecky prozkoumaná a  potvr-
zená záležitost.  Slovo potom formuje myšlenky, 
jinak často chaotické do  výrazné a  jasné formy 
a  má daleko vyšší energii a  působnost než myš-
lenka. Takže nic nebrání tomu, abychom udělali 
pokus využít (skrze slovní komunikaci) Sil a Mocí 
Krista pro pomoc v  běžném denním životě tam, 
kde na  to sami nestačíme. (Musíme ale počítat 
s  tím, že On jako nejvyšší bytost Lásky, žijící kdy 
na  Zemi, nám jistě nebude pomáhat v  nekalos-
tech, sobectví a egoizmu.) 
Abychom nenabyli dojmu, že spiritisté mohou roz-
mlouvat s Kristem, je třeba říci, že se mohou pro-
pojovat jen do  nejnižší (nejbližší) duchovní sféry 
nad Zemí, kde jistě On není. Pro nás jsou pojítkem 
s ním zatím téměř výhradně andělé, či vyšší Duch.
Rozhovor s Ním je dobré konat v usebrání a v kli-
du, nejlépe před spaním či po probuzení. Čas ve-
likonoční je pro tuto činnost nejvhodnějším z  ce-
lého období roku, neboť svět neviditelna očekává 
v  tuto výjimečnou dobu naše prosby, aby nám 
mohl pomáhat.

Pro toho, pro koho je bytost Kristus příliš velká fan-
tasie, zatím nepřijatelná, doporučuji obracet se 
na anděla. Každého z nás anděl provází životem 
(tzv. anděl strážný) a stará se o prožití našeho ži-
votního úkolu, tzv. osudu.
Pro začátek nabízím několik vstřícných myšlenek 
či návod, jak na to.
Pár slov o této komunikaci, které tradice říká mod-
litba.  
Modlitba je intimní dialog-rozhovor, myšlenkový 
či slovní, či jen citový v srdci, mezi námi a tím, kdo 
svojí láskou a moudrostí nás převyšují.
A to jsou naši duchovní učitelé v neviditelnu kolem 
nás- zejména andělské bytosti a bytost Krista.
Modlitbou je můžeme prosit o  pomoc, o  to, co 
sami vlastními silami nezvládáme, či s obtížemi.
Modlitbou můžeme děkovat za  všechno dobré 
a krásné, výjimečné, čeho je nám dopřáno…
Modlitbou můžeme (předávat) žehnat svojí i  je-
jich láskou našim bližním či Zemi, přírodě, lidstvu. 
Modlitbou můžeme prosit o  radu, o  lásku, o  po-
moc, o zdraví o mír…
Skrze modlitbu získáváme blízký vztah k  našim 
duchovním učitelům (andělům strážným). 
Skrze modlitbu můžeme zažívat, či ucítit, jejich 
přítomnost - a jejich moc život měnit..  Měnit život 
náš i život mimo nás…
Stačí jen začít tuto jednoduchou, ale přímo zá-
zračnou praxi třeba oslovením před spaním…
Anděli můj strážný, či Kriste nebo Bože prosím vás, 
pomozte mi…                                                       
13. 3. 2017                                      Ing. Bořivoj Šubrt 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH

Velikonoce – úvaha o bytosti Ježíše Krista
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Snad každý cestovatel může potvr-
dit, že k  nejbohatším vzpomínkám 
z  dovolené patří zážitky spojené 
přímo s  místní kulturou a  s  lidmi, 
kteří v  dané zemi žijí. Ačkoli staro-
věké památky jsou krásné a přírodní 
scenérie také, není nad „ochutnáv-
ku“ místní kultury, kuchyně, zvyků 
a všeho, co k tomu patří.
Proto bych se s  vámi ráda podě-
lila o  to, jak se slaví Velikonoce 
za  hranicemi. Určitě mnozí z  vás 
máte s  podobným zážitkem zkuše-
nost, zvláště lidé, kteří buď pracují, 
nebo studují v  západní Evropě. Ale 
já mám tentokrát na  mysli země 
na východ od nás, země, ve kterých 
jsou stále ještě Velikonoce spojeny 
s  mystikou, zvyky, pověrami a  du-
chovnem. Vždyť ani mnozí z  nás 
si nejsou jisti, proč vlastně slavíme 
Velikonoce v Čechách? Co oslavuje-
me? Reklama nás naplňuje heslem 
– Ať žijí svátky jara! A  je pravda, že 
většina lidí si myslí, že největší veli-
konoční svátek u nás je pondělí, pro-
vázené pohanskými zvyky. A teprve, 
když nám tuto otázku položí naše 
školou povinné dítě, které právě 
zpracovává úkol do vlastivědy, zjistí-
me, že tápeme a že velká část z nás 
už zapomněla na  to, že Velikonoce 
jsou největším křesťanským svát-
kem a  že nikoli pondělí, ale pátek 
a neděle jsou tím nejvýznamnějším, 
co křesťané oslavují – Kristovu smrt 
a Kristovo vzkříšení.
Já jsem měla to štěstí, že jsem slavi-
la Velikonoce v zemi, kde si mystika 
a  tradice stále uchovaly svoji po-
etiku – v  Rusku. Mnozí mají k  této 

zemi despekt a  kritizují vše, co je 
s ní spojené. Věřte, že také nepatřím 
mezi fandy autokratických režimů, 
ale prožít v  této zemi pohostinnost 
a  návštěvu u  místních se vším, co 
k tomu patří, stojí za to. Člověk musí 
domorodce obdivovat, že si po  to-
lika letech komunistického režimu 
stále uchovali tradice, pověry, zvyky, 
které následně přinášejí i magickou 
atmosféru, která se kolem Velikonoc 
utváří.

Jak poznáte, že začínají Velikonoce 
v Rusku? Naprosto prozaicky, stejně 
jako v konzumních Čechách – v pá-
tek už nikde nic nekoupíte a  pokud 
chcete něco koupit, vystojíte si pěk-
nou frontu. Lidé v  Rusku nakupují 
především na  ryncích, kde jsou po-
traviny čerstvé, ale opravdu dopo-
ručuji nakupovat dříve, než v pátek. 
V sobotu stojí za to navštívit některý 
z chrámů nebo klášterů, které se na-
cházejí ve vašem okolí. My jsme Ve-
likonoce trávili v Moskvě, takže jsme 
navštívili Carycyno a  Kolomenské. 

V  obou těchto komplexech najdete 
několik kostelů, u  kterých si můžete 
vychutnávat velikonoční atmosféru. 
Záměrně píšu – u  kostelů – protože 
to, že byste se o Velikonocích dostali 
dovnitř, je velmi nepravděpodobné, 
praskají totiž ve  švech. U  pravo-
slavných věřících předchází Veliko-
nocům stejně jako u  katolíků půst. 
Proto nyní přinášejí k chrámům vše, 
čím chtějí Velikonoce oslavit a  půst 
ukončit – v  košících se skrývají ku-

lič, pascha, klobásky, samozřejmě 
vajíčka, brambory, smetana, někdy 
i choloděc. Lidé přinášejí tyto košíky 
před kostel, kde už jsou nachystány 
velké stoly, a  vše je vysvěceno. Jsou 
rozsvěcovány svíčky (často je zapi-
chují do středu kuliče nebo v kostele 
před ikony) a  kněz jídlu žehná, lidé 
se modlí a  zpívají. Tato podívaná 
stojí za  to. (kulič – něco jako náš 
mazanec, pascha – ztuhlý tvaroh se 
smetanou a  cukrem, který se může 
jíst ke  kuliči, choloděc – něco jako 
naše tlačenka). Stejně tak stojí za to 

vydržet do  půlnoci. Podobně jako 
o  Vánocích čekáme na  půlnoční 
mši, v Rusku je zajímavým zážitkem 
zúčastnit se tzv. „krestného chodu“ 
– neboli křížové cesty, pochodu. Je 
však dobré zeptat se nějakého do-
morodce, v  kolik hodin u  kterého 
chrámu probíhá. My jsme se vydali 
k  novému Chrámu Krista Spasitele 
v centru Moskvy. Krestnyj chod spo-
čívá v tom, že dav lidí společně s po-
pem (v  čele je nesen kříž a  případ-
ně další církevní symboly) obejde 
za odříkávání modliteb a zpěvu písní 
a žalmů 3x chrám. Často se rozezní 
i zvony. Tato podívaná – především 
pod vlivem ruských hlubokých hlasů 
– má nepřekonatelnou atmosféru, 
při které vás až mrazí v zádech. 
Velikonoční neděle je pak mnohem 
prozaičtější – rodiny se setkávají – 
všechno jídlo, které vysvětili, jedí 
doma u stolu nebo na louce za ves-
nicí. Lidé se vzájemně přátelsky 
zvou, obdarovávají se vejci a zažíva-
jí radost ze společenství a z Ježíšova 
vzkříšení.
Ať už se rozhodnete Velikonoce 
slavit duchovně nebo pohansky, 
přeju vám, ať jsou veselé a  bohaté. 
Do Ruska nebo na Ukrajinu se určitě 
na  Velikonoce vydejte, místní po-
hostinnost je vyhlášená (a v českých 
vesnicích na  Ukrajině se i  bez pro-
blémů domluvíte). Jen pozor na  ju-
liánský kalendář, kterým se datum 
Velikonoc v těchto zemích řídí. A ne-
zapomeňte na velikonoční pozdrav: 
„Kristus byl vzkříšen.“ – „Opravdu byl 
vzkříšen.“ 

Eva Vostrejžová

Čistý příjem při nemoci trvající déle 
než měsíc poklesne zhruba o  40 % 
- a při nedodržování pravidel se mů-
žeme ocitnout bez peněz úplně.

Nárok na nemocenskou
Obecně platí, že nemocný je 3 dny 
doma zadarmo, od  4. do  14. dne 
vyplácí denní dávky zaměstnavatel 
a od 15. dne stát. Starobní nebo inva-
lidní důchodce má nárok na výplatu 
nemocenské 70 dní, ostatní 380 dní, 
ve  výjimečných případech 730 dní. 
Nárok na  nemocenskou má i  za-
městnanec po ukončení pracovního 
poměru, a to nejpozději do sedmi ka-
lendářních dnů po tomto ukončení.

Kontrola? Mě se netýká
Kontroloři z okresní správy sociální-
ho zabezpečení zkontrolují každo-

ročně cca 10 % lidí na  neschopen-
ce. Loni léčebný režim nedodrželo 
1686 lidí, proti kterým byl ze strany 
OSSZ zahájen fi nanční postih. To 
může znamenat fi nanční krácení 
nemocenské nebo její odebrání až 
na  100 dní, ve  výjimečných přípa-
dech hrubého nebo opakovaného 
porušení režimu hrozí ze strany 
OSSZ pokuta až 20 tisíc Kč. Právo 
na kontrolu má v prvních 14 dnech 
neschopenky i zaměstnavatel. 

Kdy čekat kontrolora?
Prakticky kdykoli, a  to i  v  prvních 
třech dnech nemoci. Lékař vám 
může předepsat vycházky od 7-19 
hodin, maximálně na  šest hodin 
denně. Je možné marodit i  jin-
de než v  místě trvalého bydliště, 
na  neschopence však musí být 

uvedena adresa, na které vás kon-
trolor může zastihnout. Důležité je 
proto označit místo vašeho pobytu 
jmenovkou a  zajistit funkční zvo-
nek nebo bezproblémový přístup 
do bytu.

Jen jsem si odskočil/a 
do lékárny…
I to může kontrolor slyšet, když ne-
mocného nezastihne doma. V  ta-
kovém případě vyzve provinilce, 
aby kontaktoval OSSZ. Potvrdí-li se 
porušení léčebného režimu, násle-
duje postih. Informace o  porušení 
režimu je poskytnuta i ošetřujícímu 
lékaři a zaměstnavateli.

Více peněz v období nemoci
Pro případ pracovní neschopnosti 
se dá pojistit, a tím alespoň částeč-

ně pokrýt výpadek příjmů během 
nemoci. V  závislosti na  pojišťovně 
můžete volit mezi denními částka-
mi od  50 do  6000 Kč. Nechcete-li 
prokazovat příjmy, jste omezení 
hranicí 300 nebo 500 Kč/den, po-
dle konkrétní pojišťovny. Denní 
dávky se standardně vyplácejí ma-
ximálně po dobu 365 dní. Pracovní 
neschopnost se většinou hlásí 3-7 
dnů od  vzniku nároku na  pojistné 
plnění. Máte-li tedy ve  smlouvě 
sjednáno pojistné plnění od  15. 
dne, nahlaste pracovní neschop-
nost do sedmi dnů od tohoto data. 
Vyplatí se důkladně se seznámit 
s  pojistnými podmínkami vaší po-
jišťovny, a  tím předejít komplika-
cím při pojistném plnění.

Lukáš Majvald

Velikonoce za našimi hranicemi

Finanční gramotnost:
Nemocenská aneb Kontrolor nechodí po horách, ale po lidech
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O  letošních jarních prázdninách 
proběhla na  naší škole velká re-
konstrukce šaten. Staré šatní kóje 
byly vyřezány a nahrazeny za nové 
barevné šatní skříňky. Každý žák 
4. - 9. ročníku tak má svou vlastní 
skříňku. Věříme, že se žákům skříň-
ky líbí a že jim dlouho vydrží. Dále 
se ještě dělala nová podlaha v dru-
hé místnosti sborovny 1. st., vyma-
lovala jazyková učebna a do kabi-
netu zeměpisu byl zakoupen nový 
nábytek. Děkujeme pracovníkům 
Vambekonu za  pomoc při stěho-
vání.

Vedení školy

Chemické 
soutěže
O  soutěži „Hledáme nejlepšího 
chemika“, které se naše škola zú-
častnila, jsme Vás již informovali.  
Konečně známe celkové umístě-
ní po  3 kolech. Pavlína Hlávková 
obsadila 28. místo. Zároveň se 
Pavlína zúčastnila i okresního kola 
chemické olympiády. Ani zde se 
neztratila a  9. místo v  konkurenci 
soutěžících z Gymnázia Rychnov n. 
Kn., Dobrušky a ZŠ Kostelec n. Orl., 
je také velmi pěkným umístěním. 
Gratulujeme a  přejeme ji hodně 
úspěchů při studiu na SPŠCH Par-
dubice.  JCh

LYŽÁK 2017
Jako každým rokem zúčastnila 
se i  letos sedmá třída naší ZŠ 
ve Vamberku lyžařského
výcviku.
Dne 6. března 2017 jsme odjeli 
na  Masarykovu chatu v  Orlic-
kých horách. Naše obavy, že 
bude vzhledem k teplému po-
časí málo sněhu, byly zbyteč-
né. Hory nás sice přivítaly ne-
dostatkem sněhu, ale naštěstí 
nový připadl. 
Vedoucími výcviku jsme byli 
rozděleni na  lyžaře a  běžkaře. 
Hned od  prvního dne jsme 
začali s výcvikem. Učili jsme se 
stát na  lyžích, držet rovnová-
hu, plužit, oblouky carvingové 
i po hranách, brzdění apod.
Během týdne jsme kromě 
velké porce lyžování vyslechli 
zajímavou přednášku členů 
Horské služby, navštívili muze-
um Orlických hor v  Deštném 
a  čtvrtek večer jsme zakončili 
pěknou diskotékou. Poslední 
páteční dopoledne jsme tré-
novali na  odpolední závody, 
ve kterých zvítězili všichni zú-
častnění.
Následoval úklid, balení a  od-
jezd domů. 
Počasí nám celý týden přálo 
a  až na  pár drobných zraně-
ní a  modřin, jsme se všichni 
živí a zdraví vrátili zpět domů. 
Rozcházeli jsme se plni dojmů 
a vzpomínek, které si ponese-
me po  celý život, jak slyšíme 
od svých rodičů a prarodičů.
Velké poděkování za  předá-
vání zkušeností, cenných rad, 
trpělivosti a  pochopení patří 
p. učitelkám
Hanzlíkové a Podolské a p. uči-
teli Černochovi.
 
Vypracovali : Jakub Fišer,Ro-

bin Janák,Adéla Martinco-

vá,Adéla Martincová, Natá-

lie Jindrová 7. tř

Základní škola Vamberk

Rekonstrukce ve škole o jarních prázdninách

Velice zajímavou výstavu Jak se 
stavěla Struha v Muzeu krajky na-
vštívili žáci společenskovědního 
semináře z 8. tříd.
Osmáci se dozvěděli, jak původně 
vypadal Vamberk, jak probíhala 
před 40. lety výstavba sídliště Dra-
ha nejen z  vystavených fotografi í 
a  exponátů, ale hlavně z  pouta-
vého vyprávění pana Bohuslava 
Jindry. Ten si našel čas a přišel žá-
kům přiblížit historii míst, kde nyní 
mnozí z nich bydlí.
Chceme mu poděkovat, protože 
s  jeho komentářem historie ožila 
a stala se pro nás přehlednější, zá-
bavnější a přitažlivější.                 VŠI

Na výstavě Jak se stavěla Struha
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Dne 22. 2. 2017 se v ZUŠ Rychnově 
nad Kněžnou konalo okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Naše 
škola měla tentokrát velké zastou-
pení. Okresního kola se zúčastnilo 
15 mladých klavíristů.

Velikou radostí je jejich umístění:

 Ester Kožúšková – 1. místo s po-
stupem (žákyně p. uč. Polnické)

 Mateo Čirip – 1. místo s  postu-
pem (žák p. uč. Polnické)

 Renata Balousová – 1. místo 
s  postupem (žákyně p.  uč. Havlí-
nové)

 Jana Tillová – 1. místo s  postu-
pem (žákyně p. uč. Havlínové)

 Michaela Sajdlová – 1. místo 
s postupem (žákyně p. uč. Polnic-
ké)

 Zuzana Sajdlová – 1. místo (žá-
kyně p. uč. Polnické)

 Karolína Čižinská – 1. místo (žá-
kyně p. uč. Havlínové)

 Magdaléna Hlaváčková – 1. mís-
to (žákyně p. uč. Peshkové) 

 Nela Ontlová – 2. místo (žákyně 
p. uč. Zemenové)

 Klára Čižinská – 2. místo (žákyně 
p. uč. Havlínové)

 Kateřina Štěpánková – 3. místo 
(žákyně p. uč. Peshkové)

 Martina Hubálková – 3. místo 
(žákyně p. uč. Havlínové)

 Ondřej Baše – 3. místo (žák p. uč. 
Zemenové)

 Filip Fiala – 3. místo (žák p.  uč. 
Zemenové)

 František Fiala – 3. místo (žák 
p. uč. Zemenové)

Velice děkujeme a  blahopřejeme 
všem žákům i jejich učitelům za vzor-
nou přípravu a  reprezentaci školy. 
Přejeme všem postupujícím hodně 
soutěžního štěstí v  kole krajském, 
které se bude konat 13. března 2017 
v ZUŠ Střezina v Hradci Králové.

Ve čtvrtek 23. února 2017 se konalo 
v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo 

ve hře na housle. I v tomto kole měla 
naše škola tentokrát zastoupení.
Školu reprezentovaly 3 žákyně – 
Kamila Fendrychová, Lucie Balo-
ghová a Tereza Ternavská. Všechny 
tři získaly krásná první místa s po-
stupem do kola krajského.
Velice děkujeme a  blahopřejeme 
všem žákům i  jejich učitelům (H. 
Čepelkové a I. Kožúškové) za vzor-
nou přípravu a reprezentaci školy.
Přejeme malým houslistkám hod-
ně soutěžního štěstí v  kole kraj-
ském, které se bude konat v  ZUŠ 
Habrmanova ve dnech 3. a 4. dub-
na 2017.

J. Polnická, ředitelka školy

Základní umělecká škola Vamberk

OKRESNÍ KOLA soutěže žáků 
Základních uměleckých škol ČR

zleva 1.ř. Z. Sajdlová, E. Kožúšková, M. Čirip

2.ř. Kl. Čižinská, K. Čižinská, M. Hubálková, j. Tillová, R. Balousová

K. Fendrychová, T. Ternavská, L. Baloghová

V sobotu 11. března 2017 jsme s dětmi z hudebního oboru naší Základní 
umělecké školy F. I. Tůmy  navštívili koncert ve Filharmonii Hradec Králové 
s názvem ŠÁRKA  A LIŠKA BYSTROUŠKA- SEZNAMTE SE! Velmi se nám líbilo 
provázení celým koncertem dirigentem a  zároveň moderátorem Paulem 
Mauff ray. Pomocí ukázek, které hrály jednotlivé nástroje, nám vysvětloval 
děj celé symfonické básně Šárka od  Bedřicha Smetany. V druhé polovině   
zaznělo 2. dějství opery Příhody lišky Bystroušky, kterou napsal Leoš Janá-
ček. Zajímavý byl sborový zpěv University Hradec Králové, který se linul ze 
zákulisí.  Pan dirigent nás provázel dějem, přenesly jsme se společně v my-
šlenkách do  lesa, odkud příběh lišky Bystroušky pochází. Původní jméno 
lišky bylo liška Bystronožka, chybou tiskaře byla přejmenována na liška Bys-
trouška. Celé představení bylo obohaceno doplňujícími obrázky. Rozuměli 
jsme zpěvu lišek, protože text byl promítán nad pódiem. Pan dirigent nám 
vtipnou formou vysvětlil, proč všechna zvířátka (kromě jezevce), zpívají 
pouze ženy nebo děti a  ne muži. Celý koncert byl oslavou přicházejícího 
jara a lásky. Moc se nám to líbilo, protože se to všem fakt povedlo!!! Pan diri-
gent (Američan), mluvil česky a občas jsme se vtipně zasmáli. Také pochválil 
české hudebníky, kteří jsou, podle něj,  ve hře českých skladatelů nejlepší 
na světě!!! Na závěr jsme všichni společně s celým sálem nadšeně tleskali 
a znovu se těšíme na další představení ve Filharmonii Hradec Králové.  

žákyně ZUŠ Kostelec n. O. - pobočka Častolovice

Zájezd se žáky do Filharmonie Hradec Králové
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Ze života mateřské školy
„Neseme Morenu, neseme,
Vamberkem k Zdobnici dojdeme.
A pak ji do vody hodíme,
Zimu tím vlády už zbavíme.“

Zima se nám překulila do  dalšího 
ročního období a my, milí čtenáři, 
Vás vítáme u našich prvních jarních 
zpráviček z  mateřské školy Vod-
níček. Jak už napověděla říkanka 
v  úvodu, 22. března jsme se roz-
loučili s  babkou Zimou vhozením 
do  vamberecké řeky Zdobnice. 
Snad už jsme opravdu přivolali 
dlouho očekávané jaro. 
A  jaký jsme vlastně prožili měsíc 
březen u  nás ve  školce. Nejdří-
ve si většina dětí užívala jarních 
prázdnin s  rodiči. V  dalším týdnu 
už nás ve  třídách Šnečků, Rybiček 
i  Žabiček čekala zajímavá témata. 
U  Šnečků vyhlížely děti jaro s  té-
matem „Když jaro zaťuká“. A  jak 
zaťukalo? Vystrkuje nejen krokusy, 
sněženky, bledule, ale děti pozorují 
i  další znaky jara, zkoumají větvič-
ky, shlédly i  zrychlený růst rostlin 
na  internetu, byly na  miniexkurzi 
v květince, kde společně s paní uči-
telkou nakoupily jarní květinky, kte-
ré zasadily do  květináče u  vchodu 
do naší školky. U Rybiček jsme měli 
pohádkové téma: „Večerníček kufr 
má, pohádky z něj předčítá“. Děti se 
seznamovaly s  klasickými pohád-
kami, dramatizovaly je, posloucha-
ly, třídily, skládaly. K tomuto tématu 
jsme navštívili i  místní knihovnu, 
kde nás paní knihovnice Jaruška 
provedla světem knih a  pohádek. 

Nemohl chybět ani Večerníček, 
a  to nejen v  písničce, ale i  krásně 
nakreslený s opravdovou večerníč-
kovou čepicí, kterou si děti už umí 
samy poskládat. Na  závěr tématu 
jsme uspořádaly pro děti „Miniki-
no“. Před vstupem musely mít děti 
„opravdové vstupenky“, kelímek 
s  popcornem a  kino mohlo začít. 
Děti si promítané pohádky se čte-
ným doprovodem opravdu užily. 
A jak to bylo u Žabiček? Jejich první 
téma neslo název „Pojďte s  námi 
do pohádky“. Děti si obdobně jako 
u  Rybiček užívaly klasické české 
pohádky. Na  závěr tématu nám 
zahrály pohádku „Budko, budko“, 
a věřte, že se jim představení moc 
povedlo. Jejich dalším tématem 
bylo ohlédnutí k našemu ekologic-

kému programu „Dešťové kapičky, 
dostaly nožičky, běhaly na  jaře, 
kam? Do moře“. Jak napovídá sám 
název, určitě tušíte, že tento blok se 
týkal vody. Žabičky se seznamovaly 
hravou formou s koloběhem vody, 
pozorovaly různá skupenství vody, 
vyráběly, kreslily a společně se po-
dílely na dalších zajímavých činnos-
tí k tomuto tématu.
A  co dalšího jsme společně zaži-
li v  měsíci březnu? Po  delší době 
jsme navštívili Štěpánku s  Verun-
kou v  DDM, kde jsme si vyrobili 
překrásný výrobek z keramiky. Dále 
nás ve  školce navštívil pan herec 
a hudebník s představením „Já nic, 
já muzikant“. Navštívili jsme i  MKS 
s  divadelním představením „Malá 
čarodějnice“. Dále bychom chtě-

li poděkovat rodičům a  dětem, 
za překrásné výrobky k velikonoční 
výstavě. Touto cestou bychom se 
také chtěli omluvit za nedopatření, 
které se nám přihodilo v lednovém 
čísle zpravodaje. Včelaři z Vamberka 
a okolí nám, MŠ Vodníček, věnovali 
ne jednu, jak jsme chybně uvedli, 
ale dvě sklenice medu. Ještě jednou 
se omlouváme za toto nedopatření.
Na závěr toto článku bychom chtěli 
popřát našim nejstarším předško-
láčkům hodně úspěchů v  jejich 
velmi důležitém kroku v  životě 
– zápisem do ZŠ. Milí rodiče, pod-
pořte, prosím, svoje ratolesti milým 
slovem, úsměvem, pohlazením. Je 
to pro ně velmi důležité.
Krásné jarní dny plné sluníčka.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Jaro ťuká na dveře, 
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice 
drží pevně kliku v ruce.
Jaro ťuká: Ťuky, ťuk, 
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku 
i v posledním okamžiku.
Vždyť už máme jarní den, 
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko, 
zasviť aspoň maličko!

V  naší mateřské školce jsme se 
pečlivě začali připravovat na vítání 
jara. Aby konečně paní zima pře-
dala svou vládu jaru, učinili jsme 
první jarní krok. Rozloučili jsme 
se s  Moranou za  velikého veselí, 
zpěvů, zvuků Orff ových nástrojů 
a  nemalého dětského nadšení.  
Zapálili jsme ji a  za  mohutného 
povzbuzování a tleskání ji řeka od-
nesla neznámo kam. Na rozlouče-
nou zazněla básnička „Zimo, zimo 
táhni pryč nebo na tě vezmu bič..“. 

V  rámci ekoprojektu byla naše 
babka Zima vyrobená pouze z pří-
rodních, odpadních a snadno eko-
logicky odbouratelných materiálů. 
Petrklíč k jaru klíč…tato píseň od-
startovala v naší školce opravdové 
jaro. Děti o  jaru zpívaly, recitovaly 
a jaro také malovaly ve všech jeho 
podobách. Začalo se zlatými slu-
níčky, jarními kytičkami, zelenými 
rostlinkami a  semínky a  končilo 
zvířátky a  jejich mláďátky. Děti se 
ale hlavně učily společně poznávat 
rozdíly v  ročních obdobích, popi-
sovaly si jarní měsíce a znaky jara.  
Jednotlivé bloky s jarní tématikou 
se navzájem prolínaly a  doplňo-
valy. Z  dlouhého zimního období 
jsme postupným objevováním 
a  prožitkem přešli k  období ryze 
jarnímu a užívali si všech jeho krás, 
chutí a vůní. Některá praktická po-
zorování a  činnosti se přesunuly 
ven do  okolní přírody. Na  svých 
vycházkách mohly děti pozorovat 
probouzející se zemi a život na ní. 

Sledovali jsme společně zelenající 
se travičku, procházeli jsme okol-
ní zahrádky a  v  nich viděli první 
sněženky, bledulky a talovíny. Také 
jsme si naši školku krásně jarně 
nazdobili. Na  kroucené vrbě zá-
zrakem vyrostla malovaná vajíčka 
jako symbol blížících se Velikonoč-
ních svátků. Všechny třídy rozkvet-
ly jarními výtvory a  nápady dětí. 
Vítání jara se neobešlo bez veselé 
muziky, proto k  nám přijelo hu-
dební divadlo, kde se děti mohly 
stát opravdovými hudebníky ales-
poň na chvíli. A protože k jaru patří 
také včeličky a  jejich sladký med, 
chtěli bychom tímto poděkovat 
Českému svazu včelařů z  Vam-
berka, kteří věnovali naší školce 2 
sklenice medu, knoty a mezistěny 
na  výrobu svíček. Další jarní čin-
ností našich dětiček bylo tvoření 
z keramické hlíny. Za pomoci Ště-
pánky a  Verunky, vychovatelek 
z DDM, vznikala pod dětskýma ru-
kama malá, ale milá jarní dílka. Cí-

lem všech našich aktivit bylo vzbu-
dit v dětech zájem o probouzející 
se přírodu, získávat kladný vztah 
k  přírodě, podporovat získávání 
vědomostí o  přírodě kolem nás 
i  charakteristických znacích roční-
ho období jara.

Hop a hop přes potok, 
k jaru už je jenom skok.

Už jen samé sluníčkové dny Vám 
přeje    Kolektiv MŠ Sluníčko
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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  zúčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” střídá-

me s “PONDĚLNÍ HERNIČKOU”.

Dubnový termín HRÁTEK: 10.4. 
(17.4. jsou Velikonoce), 9:30-10:30,  
místo konání: DDM, poplatek               
20 Kč. Aktivita vhodná pro všechny 
děti od doby, “kdy je bude bavit si 
hrát” po “nástup do školky”. Náplní 
jsou hry a písničky pro nejmenší se 
zaměřením na  rozvoj řeči, jemné 
i hrubé motoriky atd..
PONDĚLNÍ HERNIČKA: 3.4. a  24.4, 
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 (4.4. a  18.4. od  9:30) 
a odpolední (11.4. a 25.4. 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  HER-
NIČKU” je “TVOŘENÍ PRO DĚTI” 
od  10:00. Dubnové termíny: 5.4. 
a 19.4., poplatek 10 Kč. 

 “DĚTSKÝ BAZÁREK” je samo-
zřejmě součástí herničky. Přijďte 
prodávat i nakupovat. Boxík si mů-

žete pronajmout za 5 Kč měsíčně. 
 !!!STŘEDEČNÍ ODPOPLEDNÍ 

NOVINKA!!!  MÍČOVANÁ v  DDM 

od 17:00 do 17:30, Pro děti od 3 

do 6 let, vstupné 10 Kč. Cvičí Jan-

ča Čapková.

Půlhodinka obsahuje soubor her 
a  cvičení s  míči různých velikostí, 
pomocí nichž se zábavnou formou 
procvičuje házení, koulení, kopání, 
odrážení pomocí pálky a  hole. To 
vše slouží k  nácviku potřebných 
základních pohybových doved-
ností 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.
Každý čtvrtek od  10:00 do 10:45. 
Vstupné 20 Kč.

 ČTVRTEK: “ANGLIČTINA nejen 

pro maminky”. 

Angličtina pro mírně až středně 
pokročilé s  důrazem na  slovní zá-
sobu a  konverzaci. Děti je možné 
přivést do herničky se sebou.
Termín: každý čtvrtek 8:30 – 9:15.
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 rodi-
če i  šikovné děti. Prťata se zabaví 

hračkami v  herně. Co termín, to 
jiné téma.
Každých 14 dní v pondělí od 16:30 
do  cca 17:30. Dubnová témata: 
“Výroba látkového velikonočního 
zajíčka” 3.4. a “Výroba domácí zub-
ní pasty” 24.4..
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 30/35 Kč.

 “HRÁTKY VE VODĚ” ve  školce 

“na Bačince”. 

Pro děti od  1 roku – do  nástupu 
do  školky. Po  cachtání je k  dispo-
zici herna, kde děti “doschnou” 
a mohou si dát svačinku. 
Každých 14 dní v  pátek dopoled-
ne, v dubnu 7.4. a 21.4. od 9:15.
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 50 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE
DUBEN 2017

 VÝLET ZA  KONÍKY S  POVELI-

KONOČNÍM SBĚREM VAJÍČEK 
– čtvrtek 20.4., odjezd námi vypra-
veným mikrobusem z  Vamberka 
v  8:30. Možno i  vlastní dopravou. 
Zveme Vás na  výlet na  krásnou - 
podhorskou farmu “Na  venkově” 
ve Skuhrově nad Bělou – za koní-
ky, poníky a  jinými zvířátky, kde 
budeme netradičně pořádat Za-
jíčka Trousílka. Na  programu jsou 
projížďky na  konících i  ponících, 
sbírání vajíček, které zajíček Trou-
sílek po  Velikonocích poztrácel, 
hopsání na  trampolíně, klouzač-
ka a  jiná venkovní dobrodružství. 
Občerstvení zajištěno, ale kdo 
bude mít zájem, vezme buřtíky, 
oheň roztopíme. Domů odjíždíme 
v  11:30. Doprava: 50,- Kč /rodina, 
vstupné: 30,- Kč/rodina. Počet míst 
omezen, rezervujte si co nejdříve.
PŘEDNÁŠKA NA  TÉMA: ÚRAZY 
DĚTÍ - PREVENCE, PRVNÍ POMOC, 
REHABILITACE – DUBEN MĚSÍC 
BEZPEČÍ – čtvrtek 27.4. odpoledne 
(čas bude upřesněn). Přednáška 

MUDr.  Libora Janečka. Nejčastější 
úrazy dětí (0-36 měsíců + okrajově 
3-6 let), první pomoc, kterou může 
poskytnout rodič, následná péče 
a rehabilitace. Jak úrazům dětí nej-
účinněji předcházet a  co bychom 
měli mít vždy u  sebe - například 
na  delší procházce/výletu - aby-
chom mohli pomoc poskytnout. 
Prosíme, potvrďte svou účast.

 DOPOLEDNÍ DRÁČKOVSKÉ PÁ-

LENÍ ČARODĚJNIC – pátek 28.4., 
vyrazíme průvodem od  naší her-
ničky (tj. Tyršova 260) v  9:30. Děti 
i  doprovod v  maskách jedině uví-
táme. Cestou na merklovické hřiště 
jsou pro děti připravené čarodějné 
úkoly. Na místě pár čarovných sou-
těží a  opékání buřtíků. Rezerovaci 
doporučujeme, aby se drobné od-
měny dostaly na každého.

 VÝLET DO  PRADĚDOVA MU-

ZEA V  BLUDOVĚ – sobota 29.4., 
odjezd námi vypraveným auto-
busem z  Vamberka v  8:15. Mož-
no i  vlastní dopravou. Zveme Vás 
do  zábavního parku, který nabízí 
takřka 600 m2 hravých expozic 
v  interiéru a  0,2 ha velké přírodní 
dětské hřiště. Pradědovo muzeum 
je tak ideální za  každého počasí. 
Přibližný návrat mezi 14-15 ho-
dinou. Doprava: 120 Kč/dospělí, 
60 Kč/dítko, vstupné: 30 Kč/dospě-
lí, 1 Kč/roční robě, devadesáticen-
timetrové děti za  60 Kč a  ostatní 
dítka za 90 Kč. Počet míst omezen, 
rezervujte si co nejdříve.

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

MAMINKY MC DRÁČEK
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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 duben 2017
BELETRIE

 ERSKINOVÁ, Barbara: 

     Spáčův hrad

Děj knihy se odehrává ve  dvou 
časových rovinách – v současnosti 
a v neklidném 15. století. Tato for-
ma je autorčinou specialitou. 

 FORMÁNEK, Josef: 

     Dvě slova jako klíč

Kniha s podtitulem – laskavá kniha 
o  podivuhodných osudech dotý-
kajících se života

 GRINGELOVÁ, Dana: 

     Náš nejmladší má 4 tlapky

Vynikajícío román o čtyřčlenné ro-
dině a psovi.

 ROBINSONOVÁ, Marilynne: 

     Domov

Psychologická próza, kdy si hlavní hr-
dinové uvědomí, že domov je místo 
téměř posvátné, protože nabízí útě-
chu i prchavé okamžiky milosti. 

 WOODOVÁ, Barbara: 

     Země odpoledního slunce

Strhující vyprávění z  doby, kdy 
se rodila moderní Amerika s  ho-
llyvoodskými celebritami, bojem 
za  ženská práva. Protikladem jsou 
poslední kovbojové i dávné indián-
ské tradice.

NAUČNÁ LITERATURA
 EGGHARDTOVÁ, Hanne: 

     Muži Marie Terezie

Její milovaní, rádci a opory trůnu, 
které volila obezřetně, čímž upev-
ňovala svou moc. 

 KOŠŤÁLOVÁ, Michaela: 

     Charlotta Masaryková 

     ve stínu ...

Kniha je postavena na základě vý-
povědí mnoha prvorepublikových 
osobností, které paní Masaryko-
vou znaly osobně. 

 POHLEOVÁ, Rita: 

     Zbavte se zbytečností !

Útlá knížka expertky na  osvolbo-
zování od zátěže. Návod, jak se roz-
loučit se zbytečnostmi v bytě. Text 
je doplněn vtipnými ilustracemi.

O dětském čtenářství 
(rodičům i prarodičům)
Dětské čtenářství nevzniká jen tak 
samovolně,samo od  sebe. Je tře-
ba mu jistě také pomáhat. Pro nás, 
dětské knihovnice, je tato otázka 
běžnou a  radostnou součástí naší 
profese. Pokud se stane stejnou ra-
dostí i  pro vás nejbližší, pomůžete 
svým dětem v  jejich cestě ke knize 
i  ke  vzdělání a  vzdělanosti úplně 
nejvíc...
Na  podporu dětského čtenářství 
existuje a stále vzniká celá řada pro-
jektů. Všechny však mají jediný cíl – 
aby naše děti rády četly.
Ráda bych Vám ukázala některé 
z těchto projektů. Nestojí nás mno-
ho – jen naši chuť a chvilku z našeho 
času...:
Projekt ČTENÍ POMÁHÁ Čtení je 
úžasná zábava. Teď může být ještě 
něčím víc pro vás i  pro ty, kterým 
pomůžete.
Tento projekt byl zahájen v  roce 
2011. „Čtení pomáhá“ motivuje 
děti a mladé lidi ke čtení knih a zá-
roveň jim dává šanci přispět na roz-
ličné charitativní projekty. Přečtou 
si knížku, která je obohatí, a  jejím 
prostřednictvím pomůžou něko-
mu, kdo to potřebuje. O  tom, kdo 
pomoc obdrží, rozhodnou dětští 
čtenáři. Každé dítě, které se zapojí 
do  projektu, získá po  přečtení ně-
které ze seznamu vybraných knih 
kredit 50 korun, které může věno-
vat na jeden z nominovaných dob-
ročinných projektů. Jen v  prvním 
roce běhu projektu se do projektu 
přihlásilo více než 90 000 dětí. Kni-
hy jsou rozděleny do kategorií po-
dle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. 
třída, střední škola).
V každé kategorii je k dispozici mini-
málně 20 knih k přečtení. V nejmlad-
ší a  střední kategorii vybrala první 
knihy veřejnost v anketě O nejlepší 
knihu pro děti a mládež. Do ankety 
nominuje knihy odborná porota 
v  čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro 
nejstarší kategorii vybrala knihy od-
borná porota přímo.
Projekty garantují renomované ne-
ziskové organizace.
Více zjistíte na  internetových strán-
kách: www.ctenipomaha.cz
PS: V květnovém zpravodaji se do-
zvíte více o dalším projektu – tzv. 
Pohádkoterapii.

Za MK Vamberk

Jaroslava Martinová, vedoucí

V  měsíci březnu roku 2017 jsme 
se vydali s  dětmi z  Mateřské ško-
ly Roveň na  exkurzi do  Městské 
knihovny ve  Vamberku. Paní 
knihovnice Jaroslava Martinová 
velice poutavým způsobem se-
známila děti s prostory knihovny – 
loutka čertíka provedla děti celou 
knihovnou a  plyšový slon Bimbo 
dohlížel na  všechny přítomné, 
aby se chovali v  knihovně jak se 
sluší a  patří. Děti si poslechly tři 
krátké pohádky od  Josefa Čapka, 
ze kterých se dozvěděly, jak správ-
ně mají s  knihami zacházet a  jak 
se správně chovat: např. opatrně 
otáčet listy knihy, umýt si před 
manipulací s knihou ruce, netrhat 
listy, do  knih nemalovat, jak se 
chovat ke  kamarádům… Děti si 
mohly prohlédnout nespočet knih 
a nejrůznějších periodik.  Paní kni-
hovnice nám také zapůjčila knihy 

do  MŠ, aby se s  nimi mohly děti 
lépe seznámit.
V  knihovně se nám velice líbilo. 
Všem vřele doporučujeme návště-
vu této knihovny. Městské knihov-
ně ve  Vamberku přejeme, k  její-

mu významnému jubileu 160 let 
od jejího založení, mnoho věrných 
čtenářů. Tímto bychom chtěli také 
moc poděkovat paní knihovnici            
J. Martinové za poutavý výklad.

Děti z MŠ Roveň

Za pohádkou do knihovny…

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

Na duben 2017
jsme připravili...

 stále trvá výstava Pavlíny Trös-
terové – Olejomalba

 HISTORICKÝ VEČER K  160. VÝ-
ROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY 6. 4. 
2017 přednášku členů Spolku 
přátel historie Vamberka – Stříp-
ky z vamberecké historie – 17:30 
hodin 

 v  pondělí 24. 4. 2017 – po-
slední přednáška 1. pololetí roku 
2017 – Michal Klapal a jeho Digi-
tální nomádství – 17:30 hodin

... na květen chystáme
 výstavu k  životnímu jubileu 

člena GAMY – Miroslava Malého 
z Vamberka

 10. 5. dopoledne – akce Český 
den proti rakovině známý i  jako 
KVĚTINOVÝ DEN nabídneme 
drobný žlutý kvítek s  modrou 
stužkou jako symbol prevence 
proti rakovině – letos nádory ORL

 10. 5. v  podvečerních hodi-
nách NOC LITERATURY - pásmo 
čtených ukázek ze světové lite-
ratury
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Uplynulé týdny 
ve Zdobničanu
Členové a příznivci vambereckého ochotnického divadla se ve čtvr-
tek 23. února sešli v malém sále Městského klubu Sokolovna na Val-
né hromadě Divadelního spolku Zdobničan. Seznámili se s činností 
a hospodařením za uplynulý rok i s plány na rok letošní a výhled 
do budoucna. Vedoucí spolku Mgr. Alena Joachimsthalerová si po-
steskla na  fakt, že naši ochotníci nejsou zváni do  některých míst 
v  okolí. Problémem je vzájemná reciprocita, protože vamberecký 
divák přijde na hru domácího Zdobničanu, na cizí ochotníky nikoli.
Po roční odmlce se ve Vamberku v pátek 17. března uskutečnil vždy 
fotogenický Divadelní maškarní ples. Účastníků mohlo být více, 
o to větší prostor měli tanečníci na parketu. Maskovaným i těm v ci-
vilním šatu hrála kapela Song z Kostelce nad Orlicí.
Ve dnech 19.-21. dubna čeká soubor vystoupení na divadelní pře-
hlídce „Miletínské divadelní jaro“ se hrou „Turecká kavárna“.

Miroslav Berger, DS Zdobničan

Virtuální univerzita 3 věku – VU3V
je už v druhé půlce letního semestru 2017. V konzultačním středisku 
ve Vamberku studují senioři genealogii. Ještě je čekají 2 přednášky 
s průběžnými testy, závěrečný test a po jeho úspěšném vyhotovení 
slavnostní seminář s  předáváním „Pamětního listu“. Je to certifi kát 
o absolvování daného semestru. 
A co následuje ? To už je na uvážení studentů, mohou ukončit studi-
um nebo pokračovat v dalším, zimním semestru, který začíná v záři 
a trvá do ledna dalšího roku. 
Do tohoto následujícího semestru se mohou přihlásit noví zájemci 
o studium VU3V. Podmínky : osoba pobírající důchod, invalidní dů-
chodce bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní). 
Téma přednášek bude včas oznámeno, výběr je výsadou současných 
studentů, kteří ho vyberou. 
Další studenti jsou vítáni. Více informací získáte v městské knihovně. 
Na všechny studenty se těší 

Jaroslava Martinová a Marcela Poláčková, tutorky VU3V

Podle záznamů ve  starých pamě-
tech měla knihovna našeho měs-
ta v  sedmdesátých letech 19. st. 
– v  té době velice úctyhodných – 
na 700 svazků.
Avšak doba rozkvětu knihovny pře-
šla a posléze jí hrozí úplný zánik…
Tehdy jí zachránila Měšťanská 
beseda města Vamberka - spolek 
pro pořádání přednášek, schůzí, 
uměleckých vystoupení apod. pro 
poučení a zábavu - , která věnova-
la knihovně tolik péče a  podpo-
ry, že se v  krátké době opět stala 
důležitým kulturním zařízením 
jako knihovna „besední“. Byla pře-
stěhována z  budovy školy č.p. 86 
do prostor radnice a po postavení 
nové radniční budovy byla umístě-
na v obecní úřadovně. Knihy se ve-
řejně půjčovaly každé nedělní od-
poledne. V roce 1895 se knihovna 
stěhovala opět – tentokrát do hos-
tince „Na hradě“, ovšem přidělená 
místnost v prvém poschodí jejímu 
rozsahu i  využívání přestala brzy 
postačovat. V  roce 1920 byla pře-
místěna zpět na  radnici, do  dvou 
prostorných úřadoven v  přízemí. 
Zákon o  obecních knihovnách, 
vydaný v roce 1919, pomohl k se-
psání dohody mezi obcí vamber-
skou a Měšťanskou besedou, díky 

níž knihovna besední vykonáva-
la i  funkci obecní. Trvalý domov 
knihovna nalezla až v  roce 1936, 
v Bednářově besedním domě, č.p. 
84. Tento dům na  rohu Husova 
náměstí a Voříškovy ulice věnoval 
v  roce 1932 městu ke  kulturním 
účelům bývalý předseda měšťan-
ské besedy, pan Ladislav Bednář:

Věnování domu č.p. 84 kulturním 
podnikům města Vamberka
(citace z ručně psané kroniky města):
„Za účelem, aby osvětová činnost 
Měšťanské besedy měla pevný a tr-
valý základ, aby podniky její slou-
žící všeobecnému vzdělání občan-
stva měly trvalý domov, odevzdal 
předseda Měšťanské besedy, pan 
Ladislav Bednář, v roce 1925 výbo-
ru besednímu věnovací listinu, dle 
níž připadne v budoucnu do vlast-
nictví jeho dům, č.p. 84 (na  ná-
městí, vedle fary) ve  Vamberku.
V domě tomto umístěna bude ve-
řejná knihovna, čítárna, museum 
a jiné kulturní podniky. Nikdy však 
nesmí dům tento najímán býti 
k  jakýmkoli jiným účelům, zvláště 
ne pro zisk…“

(pokračování příště)
(Čerpáno z časopisu 

„Posel z Podhůří“, z kronik města)

Listování historií potřetí…

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM: 
 do charitativní akce LIDI LIDEM se zapojily i děti... Co více si přát - už 

v útlém věku mají srdce na svém místě. Děkujeme. 
 ve studovně pro dospělé přibyla řada zajímavých časopisů volně k za-

půjčení: 100 + 1 historie, Amos tvořivý, Dekor, Horský kurýr – Rokytnice, 
ONA ví, Krásný venkov, Marianne Venkov & styl + speciální čísla, Moker-
ský zpravodaj, Rozmarýna

 tábor ŤA-PE-TO je již plně obsazen 
 kurz sebeobrany pro ženy proběhne v měsíci červnu – zájemci se mo-

hou hlásit již nyní
 v rámci akce KNIHA (NEJEN) DO VLAKU naleznete v různých místech 

města malé knihovnické „domečky“ s knihami pro vás. Jedná se o dary, 
které tímto posíláme dál. Můžete si vybrat jakoukoli – a pokud ji vrátit 
nechcete, stačí přinést jinou, kterou chcete lidem nabídnout vy sami...
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Společnost 
Redies Czech s.r.o. 

přijme 
zaměstnance 

na pozici 
Administrativní 

pracovník 
s angličtinou 

(částečný úvazek 
- 20 hodin týdně)

Požadavky:

 znalost anglického jazyka 
na komunikativní úrovni
 samostatnost, pečlivost, 

zodpovědnost
 uživatelská znalost PC 
(MS-Outlook, Word, 

Excel, internet)
 ochota k manuální 

(kontrola výrobků) 
i administrativní/práci
 praxe v administrativě 

výhodou

Nabízíme:

 práce na HPP
 zaučení/zaškolení

 férový a individuální 
přístup ke každému

zaměstnanci
 výdělek 

8.000 Kč/měsíčně
 nástup: květen 2017
 místo výkonu práce: 

Vamberk

V případě zájmu zašlete 
Váš životopis na 

offi  ce.cz@redies.com, 

bližší informace na 
tel. 494 661 051 

v době od 8:00 
do 13:00 hodin.
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Výročí osobností
 17.04.1807 se v  Cholticích u  Pardubic narodil Josef Vojtěch 

Hellich, malíř. Maloval historické výjevy, oltářní obrazy a  podobizny. 
Roku 1849 založil Jednotu výtvarných umělců. Je autorem obrazu sv. 
Prokopa z roku 1863 na hlavním oltáři ve vamberském farním kostele. 
210. výročí narození († 23.01.1880 Praha)

 18.04.1927 se v Pekle nad Zdobnicí narodil Jaroslav Kovář, číšník 

a politický vězeň. Za ilegální přechod hranic byl v 50. letech 12 let věz-
něn v jáchymovských dolech. Podruhé byl uvězněn v 70. letech na 1,5 
roku za pobuřování. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 90. výročí naro-
zení († 15.02.2001)

Společenská kronika

V dubnu 2017 oslaví:

91 let Věra Mimrová
80 let Anna Dvořáková
75 let Miluše Koutská

75 let Jaroslav Dušek
75 let Anna Luňáková
75 let  Marie Hynková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 12. dubna 2017 tomu bude již 17 let, kdy nás na-
vždy opustila paní MARIE CHMELÍKOVÁ.  

S láskou stále vzpomínají 

manžel, syn Ladislav a dcery Iva a Marie s rodinami

Dne 14.4.2017,by oslavila 95 narozeniny paní MARIE 

NEUGEBAUEROVÁ.

Jsi stale v našich srdcích, každičký den....

Děkujeme všem za projevenou soustrast k úmrtí paní JANY KOTYZOVÉ 

z Vamberka. Manžel a dcery s rodinami. 

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: ....................................

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

 1. dubna v 9:00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodej velikonočního zboží, po-
mlázek, malovaných kraslic…
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma!

 9. dubna v 19:00 hodin

CELEBRITY
STUDIO DVA PRAHA
Skvělá stand-up comedy Ondřeje 
Sokola
Nečekaný pohled do  soukromí 
známého herce a téměř všech her-
ců v České republice. 
Známe jej jako moderátora popu-
lární show Tvoje tvář má známý 
hlas, anebo jako herce z  divadla, 
fi lmů a seriálů. Ne každý ale ví, že 
Ondřej Sokol je také zkušeným re-
žisérem.  
Vstupné 300 Kč.

 11. dubna v 10:00 hodin

KONCERT ZUŠ
 12. dubna v 8:30 a v 10:00 hodin

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
DIVADLO D5
Příběhy Krysáků známé z večerníč-
ku České televize 
Jsou různá pohádková království 
a po celém světě lze nalézt místa, 
kde se odehrávají neuvěřitelné 
příběhy plné fantazie, nadsázky 
a  dobrodružství. My vás zveme 
do  moravských Vizovic, kde se 
v odlehlém koutě téměř zapome-
nuté skládky odehrají epizody kry-
sích kamarádů.  
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 14. dubna ve 20:00 hodin

POMLÁZKOVÝ ROCKOVÝ NÁŘEZ
RUSTED 
Kapela z  Rychnova n. Kn. hrající 
covery písní 
PLAZMA ROCK
GoodGang - Bigbeat-rock Vamberk
Vstupné 80 Kč.

 27. dubna v 19:00 hodin

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
DIVADLO KOMEDIOGRAF
Komedie
Slavný příběh z  Divokého zápa-
du o  slavných pistolnících Butchi 
Cassidym a  Sundance Kidovi. 
Našimi pistolníky jsou Tomáš Ma-
tonoha a  Josef Polášek. Příběh se 
odehrává dnes, v té nejsoučasnější 
současnosti a  na  jediném místě, 
kde je western uprostřed Evro-
py možný – v  Bohnicích. Příběh 
o dvou mužích, kteří by chtěli být 
ještě většími chlapy. A musejí toho 
mít hodně v gatích, aby je ty veliké 
kolty u  pasu nezesměšnily. První 
western pro muže i pro ženy…  
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polá-
šek, Mariana Chmelařová
Vstupné 300 Kč.

Připravujeme:
 1. května 

VAMBERECKÁ 
DECHOVKA
Host: vystoupení 
žáků ZUŠ
Za  příznivého po-
časí za  Sokolovnou. 
Vstup zdarma!

 11. května 

v 19:00 hodin

4TET 
Již téměř 14 let udi-
vuje diváky svými ne-
uvěřitelnými pěvec-
kými, ale i hereckými 
výkony a nápady VO-
KÁLNÍ SESKUPENÍ 
4TET. Gentlemani 
v  cylindrech připra-
vují originální podí-
vanou. Umělecky pl-
nohodnotný, precizní 
a přitom osobitý pro-
jev tohoto vokálního 
seskupení se snoubí 
s pověstnou dokona-
lostí a profesionalitou 
Jiřího Korna.  
Vstupné 490 Kč.

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

MKS nabízí - duben 2017

Přijímáme chlapce
do kurzu tance 

a společenské výchovy
Zahájení: září 2017

Přihlášky na tel. 494 541 484
nebo v kanceláři MKS
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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 100 lety
Při tzv. „Stromkové slavnosti“ byla 27. dubna 1917 vysázena třešňo-
vá alej po pravé straně silnice od horního náměstí k mostu v Zádolí. 
Stromky sázely děti a v očekávání brzkého konce války byla alej na-
zvaná „Mírová“.

Před 95 lety
Od 29. dubna 1922 byly vamberecké ulice osvětleny elektrickým světlem.

Před 75 lety
Z kostela sv. Prokopa byly 16. dubna 1942 odvezeny čtyři zvony a po-
užity k válečným účelům. Týž den byl rekvírován i zvonek z merklovic-
ké kapličky sv. Jana Křtitele.

Před 70 lety
Novým předsedou Místního národního výboru se 25. dubna 1947 stal 
Jaromír Vondra (KSČ), zámečník v Báňské a hutní a.s.

Před 60 lety
Po letech úporného přesvědčování bylo 1. dubna 1957 ve Vamberku 
založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD).  Devět zakládajících 
členů hospodařilo na 54 ha půdy. Prvním předsedou JZD se stal Vác-
lav Držmíšek. Týž den převzalo město do své správy místní kino. Hrá-
valo se denně, kromě pátku.

Před 25 lety
Na kamenném mostě proběhla 24. dubna 1992 ekologická demon-
strace na  podporu vybudování silničního obchvatu města. Provoz 
na silnici byl zastaven na jednuhodinu od mostu k Husovu náměstí.

Před 15 lety
První ročník taneční soutěže „Pohyby“ se uskutečnil 13. dubna 2002.

Stalo se aneb bejvávalo 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. 

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Martina Jusková, 
Stanislav Barvínek. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu 
odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno 
u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků. 

Přijmeme

ZEDNÍKY  FASÁDNÍKY
Nástup ihned! Tel.: 733 148 364
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Jistě; tenhle krásný kout Vamberka všichni známe. Ale ne každý ví, že se nachází podél cesty V Lukách...                                                        Stránku připravil: Jan Dusil

V pondělí 6. března se v penziónu U Jiřího konala vo-

lební schůze Výkonného výboru TJ Baník Vamberk. 

Za účasti všech členů výboru byl zvolen nový předseda 

TJ, kterým se stal pan Richard Sokol. Místopředsedou se 

stal pan Aleš Frühbauer, tajemníkem výkonného výbo-

ru pan Ondřej Frejvald.

Sedmičlenný výkonný výbor Baníku zastupují dále pánové Pavel Cho-

cholouš, Jan Podolka, Pavel Kotyza a Zdeněk Vodák.

Výbor Baníku zároveň děkuje za obětavou a kvalitní práci svým dlou-

holetým členům, paní Zdeňce Jedlinské a panu Stanislavu Barvínkovi.

Nově zvolený výkonný výbor chce mj. klást větší důraz na prezentaci 

své činnosti a zároveň v co nejširší míře nabídnout sportovní aktivity 

občanům města.

TJ Baník Vamberk s novým vedením

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás pozvat do  našeho 
krásného sportovního areálu V Lu-
kách.
Tento komplex s širokými možnost-
mi sportovního vyžití, relaxu a od-
počinku by nám mohli jistě závidět 
v  leckterých obcích či městech. Tři 
tenisové kurty, dvě fotbalová hřiš-
tě, koupaliště s hřišti na nohejbal či 
volejbal, minigolf. To vše zarámová-
no v krásné přírodní scenérii podél 
řeky Zdobnice.
Areál se postupně probouzí ze zim-
ního spánku, jako první využili jarní-
ho počasí fotbalisté. Hned po  nich 
netrpělivě čekají na  skutečně jarní 
počasí jako vždy tenisté (jejich po-
zvánka s  nabídkou svých aktivit 
na jiném místě).
Chceme prostřednictvím Zpravoda-
je postupně představit a seznamo-

vat vás čtenáře, resp. občany Vam-
berka, se všemi oddíly TJ Baníku 
Vamberk, s jejich činností, úspěchy, 
ale i problémy.
A nelze jinak, než v tomto „nultém“ 
čísle alespoň ve stručnosti předsta-
vit jako první Baník Vamberk, oddíl 
kopané, tedy oddíl s největším po-
čtem členů. Oddíl s  bohatou spor-
tovní minulostí má v  současnosti 
164 členů, 70 dospělých, 64 aktiv-
ních hráčů v soutěžích mládeže a 30 
samostatně neregistrovaných.
Skupina trenérů či vedoucích jed-
notlivých mužstev čítá bezmála dvě 
desítky lidí, kteří svůj čas a nadšení 
věnují svým svěřencům vesměs 
prakticky zdarma. 
Trenéři mládežnických týmů rádi 

přivítají ve svých týmech případ-

né nové zájemce!                        
Richard Sokol

 Přípravka - děti 5 až 8 let, trénink úterý a pátek od 16 hodin, trenéři: 
Jaromír Halamka, Karel Varadi

 Elévové - děti 8 až 10 let, trénink úterý a čtvrtek od 16.30 hodin, tre-
nér: Honza Koblic

 Mladší žáci - děti od 10 do 12 let, trénink středa a pátek od 16 hodin, 
trenéři: Kateřina Konečná, Miloslav Švandrlík, Petr Štverák

 Starší žáci - děti od 12 do 14 let, trénink středa a pátek od 16.30 ho-
din, trenéři: Milan Kutmon, Petr Skládal

 Dorost - mládež od  15 do  19 let, trénink úterý a  čtvrtek od  16.30 
hodin, trenéři: Marcel Olšavský, Karel Richter

 B tým - dospělí, trenéři: Pavel Potužník, Maroš Sabo, vedoucí týmu: 
Víťa Mach a Andrea Vodáková

 A tým - dospělí, trenér: Jaroslav Frydrych, asistenti: Jiří Kotyza a Mar-
tin Vídeňský, vedoucí mužstva: Pavel Kotyza

Starší přípravka, Baník Vamberk - červen 2016 

Pozvánka na tenis
 Tenisté zahájili práce na přípravě kurtů poslední březnovou sobo-

tu a v dubnu budou pokračovat.
 Od června 2015 běží tenisová škola pod vedením Pavla Chocho-

louše a Otakara Müllera. Scházíme se dvakrát týdně. V sezóně na kur-
tech a v zimním období ve sportovní hale a školní tělocvičně. Pravidel-
ně se tréninku účastní osm dětí ve věku 5 – 11 roků. (Děti mají výuku 
tenisu zdarma).

 Ve Vamberku se již několik roků nehraje ofi ciální soutěž tenisové-
ho svazu, neboť družstvo nemělo požadovaný počet hráček tenistek. 

 Více než dvacet roků se tenisté účastní okresní soutěže neregist-
rovaných.

 V roce 2016 družstvo Baníku vybojovalo postup do druhé nejvyšší 
soutěže RTL OPEN, kde se utká s družstvy, kde hrají i tenisté, hrající 
soutěže tenisového svazu.

 Veřejnost může využívat tenisové kurty pro své sportování. Kaž-
dý zájemce se může stát členem oddílu po zaplacení ročního člen-
ského příspěvku a  odpracování brigádnických hodin při údržbě 
kurtů. Druhou možností je zaplatit si jednorázový vstup na kurty. 
Obě možnosti je třeba konzultovat s předsedou tenisového oddílu 
RNDr. Pavlem Chocholoušem.





11. května 2017 v 19:00 hodin 
Městský klub Sokolovna


