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Ze zasedání Rady města

MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orl.
Tyršova 515 , Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orl.

494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 323 152
494 515 693
736 419 151
494 542 102

01.05.
06.05.
07.05.
08.05.
13.05.
14.05.
20.05.
21.05.
27.05.
28.05.
03.06.
04.06.

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

Rada města Vamberk se na svém 

66. zasedání dne 22. března 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 65

2) Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 17 ze dne 08.03.2017.

3)  Vzala na  vědomí informaci 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk o  zápisu do  Mateřské 
školy, který se bude konat 
ve  dnech 09.05.–10.05.2017 
od 08:00 do 15:00 hodin.

4)  Vzala na  vědomí informace 
o  počtu nově vybudovaných 
podporovaných bytů ve Vam-
berku a jejich obsazenosti.

5)  Schválila pronájem nebytových 
prostor v  přízemí domu č.p. 102 
v  Radniční ulici ve  Vamberku – 
obchodní místnost a  skládek 
o  podlahové ploše 16 m2 paní 
Ivetě Walterové za  účelem pro-
vozování obchodu, nájemné 
podle Kritérií 1.148 Kč/m2 ročně, 
od 01.04.2017, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

6) Schválila, dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o obcích, 
poskytnutí dotací na  rok 2017 
v té výši a těm fyzickým a práv-
nickým osobám dle přílohy a zá-
roveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvy na schválené dotace.

7)  Schválila Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 014/2016/
TPS – „Oprava střechy bývalé 
kotelny v  ulici Jiráskova, Vam-
berk“, kterým se mění termín 
dokončení díla, a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku.

8) Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene č. 
IV-12-2013308/VB/03 stavby: 
Vamberk, Merklovice, p.  č. 83, 
Odehnal-kNN, a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

9) Na  základě vyjádření společ-
nosti Vamberecká voda, s. r. 
o. k  existenci sítí a  napojení 
novostavby rodinného domu 
na vodovod a kanalizaci v uli-

ci Jugoslávská ve  Vamberku 
schválila Smlouvu o  realizaci 
sítí mezi městem Vamberk 
a  panem Jiřím Jiskrou, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
s  tím, že se město Vamberk 
zavazuje, že jako investor 
do  30.10.2017 zhotoví pro-
dloužení stávajícího vodovodu 
a kanalizace v zájmové lokalitě 
v ulici Jugoslávská, a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

10) Projednala žádost společnosti 
SK-EKO Systems s. r. o., Semtín 
52, 530  02 Pardubice o  znovu 
projednání smluvní pokuty 
za nedodržení konečného ter-
mínu předání stavby „Oprava 
koupaliště Vamberk“ a  roz-
hodla na  základě vyjádření 
technického dozoru investora 
snížit dobu prodlení o 14 dnů. 

11) Projednala protokol z  Otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku „Obytný 
soubor RD Bačinka – 1. etapa“ 
a  v  souladu s  ním rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s ucha-
zečem, který předložil nejnižší 
nabídku 2.951.398 Kč bez DPH, tj. 
Vodohospodářské stavby, s. r. o.  
Křižíkova 2393, Teplice, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

12) Projednala protokol z  Otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na  akci „Zpracovatel 
projektové dokumentace stav-
by: Rekonstrukce chodníku 
v ul. Žamberecké ve Vamberku“ 
a  v  souladu s  ním rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s ucha-
zečem, který předložil nejnižší 
nabídku 181.500 Kč včetně DPH, 
tj. DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 
686, 533 51 Pardubice, a pověři-
la starostu podpisem smlouvy.

13) Projednala a schválila nabídku 
na  zpracování územní studie 
pro zastavitelnou plochu Brd2 
vymezenou Územním plánem 
Vamberk za  celkovou cenu 
37.000 Kč, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

67. zasedání dne 5. dubna 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 66.

2)  Vydala souhlasné stanovisko 
k žádosti Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje ke  změ-
ně licence na  provozování 
zvláštní linkové osobní dopravy 
dopravci: Jiří Myšák, Kostelecká 
Lhota 89, 517  41 Kostelec nad 
Orlicí na linku 660 068 Kostelec 
nad Orlicí - Potštejn - Vamberk - 
RK Pivovar - Lipovka.

3)  Projednala žádost Svazu tě-
lesně postižených v  České re-
publice, z. s., místní organizace 
Vamberk, Tyršova 25, 517  54 
Vamberk na  pořízení note-
booku a rozhodla jí nevyhovět.

4)  Projednala žádost vedoucí 
Městské knihovny Vamberk 
paní Jaroslavy Martinové o pří-
spěvek na  uhrazení autobusu 
na  závěrečný seminář Uni-
verzity třetího věku ve  Dvoře 
Králové nad Labem pro stu-
denty Univerzity třetího věku 
ve  Vamberku a  rozhodla, že 
výdaje na  uhrazení autobusu 
ve výši 3.000 Kč budou uhraze-
ny z rozpočtu Městské knihov-
ny Vamberk. (je na  zvážení, 
zda tam ještě vložit, že o  tuto 
částku bude ZM 

5) Schválila uzavření smlou-
vy 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 přístupu 
k  předmětné stavbě přes po-
zemky p. č. 50/1, 50/3, 1842/7 

a  1818/2 v  k. ú. Vamberk, 
ve vlastnictví města Vamberk.

6) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2016 

společnosti VAMBEKON, s. r. o., 
Na Struhách 536, Vamberk,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2016 společnosti VAMBEKON,  
s. r. o., Na  Struhách 536, Vam-
berk ve výši 699.200,19 Kč, pře-
vodem do rezervního fondu.

7) Schválila účetní závěrku za rok 
2016 příspěvkové organizaci 
SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZA-
ŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk 
a  souhlasila s  pokrytím ztráty 
ve výši 30.992,79 Kč z rezervní-
ho fondu společnosti.

8) Schválila pronájem bytu o veli-
kosti 3+1, v ulici xxxxxxxxxxxxx 
žadateli panu Marku Ko-
pečnému, na  dobu určitou 
od 06.04.2017 do 31.12.2017.

9) Schválila smlouvu o  zří-
zení věcného břemene č. 
9900091254/1/2017 mezi bu-
doucím oprávněným GasNet,  
s. r. o., IČO 27935311, budou-
cím povinným Městem Vam-
berk a investorem Ing. Josefem 
Matykem, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
oprávnění zřídit a  provozovat 
na služebném pozemku plyná-
renské zařízení a právu vstupo-
vat a vjíždět na služebný poze-
mek v  souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, oprava-
mi, provozováním a  odstraně-
ním plynárenského zařízení.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Domácí kompostéry zdarma
Kdy budeme mít avizované domácí kompostéry? Častá otázka zájemců, 
obzvlášť teď, kdy už máme dost materiálu ke kompostování, třeba v po-
době posekané trávy. Chceme-li kompostéry zdarma, musíme se bohu-
žel smířit s tím, že podmínky dotačního titulu mají striktně dané podmín-
ky a termíny, které nemůžeme ovlivnit a tím proces dodání kompostérů 
zkrátit. V těchto dnech Výběrová komise Řídícího orgánu OPŽP rozhodu-
je o podaných žádostech o dotace. Výsledky bychom měli znát do konce 
května. Pokud bude naše žádost schválena, proběhne neprodleně výbě-
rové řízení na dodavatele kompostérů. Nedojde-li k nečekanému zdrže-
ní, měli bychom je mít doma do konce srpna. V příštím zpravodaji Vás 
budeme informovat, jestli jsme s žádostí o dotaci uspěli.
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Letošní rok jsme zahájili intenzivní 
prací při odstraňování poruch na vo-
dovodním řadu, které částečně vznik-
ly i nízkými a déle trvajícími teplota-
mi v  zimním období. Vyhledali jsme 
a odstranili jsme od začátku roku více 
než deset zásadních poruch a  to se 
ihned příznivě projevilo na  celkové 
spotřebě vody. 
Mezi velmi důležité investiční akce 
byla zařazena a  provedena přeložka 
hlavního výtlaku do  vodojemu Vy-
hlídka v úseku nad ulicí Polská. Dále 
bylo provedeno osazení dalších sekč-
ních šoupat v  ul. Jiráskova, čímž se 
zase sníží počet nemovitostí bez vody 
při případně vzniklé poruše vodovod-
ního řadu a následném havarijním za-
stavení vody. 
Dalším úkolem je v  současnosti od-
stranění dlouhodobě nevyhovující až 
havarijní situace v  ulici Tyršova a  kři-
žovatky u  Hotelu Krajka. Zde kromě 
výměny nefunkčních šoupat bude 
provedena výměna vodovodního 
potrubí, na  kterém bylo v  minulos-
ti provedeno několik oprav a  stále 
zde dochází k  poměrně značnému 
úniku vody, který může způsobovat 
podmáčení komunikace a  přilehlé 
nemovitosti. S  prováděnou výmě-
nou v  této ulici je spojeno omezení 
dopravní obslužnosti na Tyršově ulici 
a  komplikovanější dopravní situace 
při odbočování z náměstí směr Záměl. 
Po dokončení pokládky potrubí bude 
následovat oprava obrubníků a  vý-
měna povrchu chodníku. Předpoklá-
daný termín dokončení je do 20. červ-

na 2017. Děkujeme všem za trpělivost 
a omlouváme se za dočasná omezení 
v průběhu provádění prací.
Současně probíhá i  plnění význam-
ného úkolu pro zlepšení kvality vy-
pouštěných vod z  městské čistírny 
odpadních vod, a  to je rekonstrukce 
aktivační nádrže. Zde probíhá výmě-
na dosavadní technologie povrchové 
aerace za  nový způsob provzduš-
ňování, tzv. jemnobublinnou aeraci. 
V  současné době je v  provozu ná-

hradní aktivační nádrž s  osazením 
jemnobublinné areace a  byly zahá-
jeny stavební práce na  rekonstrukci 
a  výměně ve  stávající aktivační ná-
drži. Práce by měly být dokončeny 
a ČOV uvedena do standartního pro-
vozu do 30. června 2017.  

Ing. Leoš Podsedník, 

ředitel společnosti 

Bc. Radek Bulíř, 

vedoucí provozu

V  dubnu započaly restaurátor-
ské práce na  obnově centrální-
ho kamenného kříže s  fi gurou 
ukřižovaného Ježíše Krista 
na  novém hřbitově. Jedná se 
o  monumentální pískovcový 
kříž latinského typu s  podži-
votní postavou ukřižovaného 
Krista. Památka je mechanicky 
poškozená a  vykazuje statické 
poruchy, proto bylo přistoupe-
no k její celkové obnově. 
Restaurátorský zásah bude 
spočívat v  provedení očištění 
povrchu památky od usazených 
nečistot, mechů a lišejníků a je-
jím částečném rozebrání. Pů-
vodní zkorodovaný ocelový čep 
bude nahrazen novým. Poté se 
provede zpětné osazení kříže 
a  menšího podstavce, zpev-
nění zkorodovaných partií ka-
mene, doplnění chybějících 
partií a spár umělým kamenem 
a  lokální lazurní barevná retuš 
těchto doplňků. Na  závěr bude 
povrch sochy konzervován bio-
cidním a hydrofobním prostřed-
kem. Práce by měly být dokon-
čeny do konce června. 
Restaurátorské práce na  zákla-
dě výběrového řízení provádí 
sochař a  restaurátor p.  Hynek 
Bláha. Cena za  restaurování 
bude činit 86 000 Kč bez DPH.

Zuzana Rousková

Vamberecká voda s.r.o. - činnost 
v prvním pololetí roku 2017

Restaurování 
centrálního
kamenného 
kříže na novém 
hřbitově

Vlhčené ubrousky do veřejné 
kanalizace nepatří
Vamberecká voda s. r. o., Vamberk tímto upozorňuje a  žádá všechny 
producenty odpadních vod, aby nevhazovaly do  zařizovacích před-
mětů sociálních zařízení vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, 
které obsahují textilní vlákno, popř. jiné předměty s obsahem umělých 
hmot např. dětské pleny, které nelze biologicky rozložit. Dále upozor-
ňujeme, že do kanalizace nesmí být vylévány použité tuky a oleje nebo 
vhazovány zbytky potravin.
Tyto předměty potom způsobují problémy při průtočnosti kanalizač-
ních přípojek a následně i veřejné kanalizace a dále způsobují techno-
logické problémy na provozu čistírny odpadních vod – ucpávání česlí, 
nabalování na točivé zařízení apod.
Výše uvedeným konáním dochází k  porušování platného kanalizač-
ního řádu a  v  případě zjištění původce bude celá záležitost předána 
ke správnímu řízení vodoprávnímu úřadu. 
Uvedené předměty a věci je tedy nutno zneškodňovat v souladu se zá-
konem o odpadech a používat k tomu popelnic, při větším množství lze 
zajišťovat zneškodňování přes sběrný dvůr.
Výše uvedeným nevhodným konáním jednotlivců tak dochází ke zvy-
šování provozních nákladů při odstraňování následků.  
Děkujeme za pochopení.                      Bc. R. Bulíř, vedoucí provozu Vak

Vamberecká voda s. r. o., Vamberk
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Dne 12. března 1987 se ve  Sdruže-
ném klubu ROH Zdobničan Vamberk 
konala městská konference Socialis-
tického svazu mládeže. Jednání na ni 

se zúčastnil tajemník OV KSČ soudruh 
Kvasnička, předseda MěstV KSČ s. 
Janeček, předseda MěstNV s. Vyčítal, 
za MěV NF s. Mačáková, tajemník OV 
SSM s. Bozetický a za KV SSM s. Reichl.

Více jak 200 svazáků organizova-
ných ve městě zastupovalo 52 dele-
gátů konference. Zprávu o  činnosti 
za  rok 1986 a  hlavních úkolech 

na  rok 1987 přednesl 
předseda MěV SSM s. 
Ing.  Bříza. Zpráva veli-
ce kriticky zhodnotila 
dosavadní činnost jak 
samotného MěV SSM, 
tak i  svazáckých orga-
nizací ve  městě. Velmi 
dobře byla hodnocena 
ZO SSM VKV Vamberk 
a  svazáci ze ŽAZ Vam-
berk, kteří však musí 
zlepšit spolupráci s MěV 
SSM a  tím pozvednout 
svazácký život města. 
V  diskusi se hovořilo 
o  problematice svazác-
ké práce ve  spolupráci 
se svazáckými organi-
zacemi ve městě. V usne-
sení městská konference 
schválila předložené do-
kumenty a  zvolila nový 

Městský výbor SSM, v jehož čele i na-
dále stojí s. Ing. Karel Bříza.

Josef Kulštejn,
ZO SSM VČPM 

Z městské konference svazáků

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety

Již dříve byla ve  Vambereckém 
zpravodaji prezentována stručná 
historie toho, jak se obrázek trhů 
na  vambereckém náměstí, i  s  ne-
přehlédnutelnou postavou pana 
faráře Urbana dostal na  první LP 
desku Divadla Járy Cimrmana 
– Dlouhý, Široký a  Krátkozraký. 
Z  tehdejší korespondence s  pa-
nem Kotkem, dříve kulisákem 
a dnes i hercem souboru jsme zjis-
tili, že vzorem pro obal LP byl ob-
rázek uveřejněný v časopise Světo-
zor. Ten ležel svého času pohozený 
v  šatně souboru a  pocházel prý 
z Cimrmanovy pozůstalosti. A proč 
právě tento obrázek? Je to prosté – 
byl zakroužkován!
Nedávno vzniklá Vambermanolo-
gická sekce při Spolku přátel his-
torie Vamberka se rozhodla v  za-
počatém a zjevně nedokončeném 
bádání pokračovat a  především 
pobavit vamberskou veřejnost. 
Zadní strana časopisu, sloužila teh-
dy pro účely zasílání na adresu ob-
jednatele. A prozradila, že časopis 
skutečně patřil dříve Cimrmanovi 
a  přišel mu poštou. Bohužel se 
jednalo o  poslední stranu, která 
se časem „opotřebovala“ - umas-
tila, umolousala a  poničila tak, že 

byla skoro nečitelná. Jediná trochu 
čitelná část nám odhaluje, že pů-
vodním objednatelem byl jakýsi 
Kája Zakoupil-Vamberman. Jeho 
jméno a nejspíš i adresa jsou pře-
škrtlé a  nově uvedené jméno je 

Jára Cimrman. Adresa je bohužel 
nečitelná, stejně jako poštovní ra-
zítko v  místech odtržené známky. 
Jediné čitelné písmeno na razítku 
je V. Nevíme však, zda patří na za-
čátek nebo na konec názvu města. 

Dalším intenzivním a místy až dra-
matickým bádáním jsme dospěli 
k  jasnému a  dost možná i  jedno-
značnému závěru. A  to, že onen 
Kája Zakoupil-Vamberman jest Ci-
mrmanovým bratrancem! 
Nyní je již jasné, proč se to po kraji 
blízkém a  vzdálenějším hemží Ci-
mrmanovými stopami. Vzpomeň-
me alespoň rozhlednu v  Březové 
nad Svitavou, postavenou jako 
připomínku Cimrmanovi návštěvy 
u prof. Kořistky v roce 1907, Leto-
hrad, který navštívil v  letech 1919 
nebo 1921 a  má zde svou uličku 
a  muzeum, nebo Pohoří, kde se 
dodnes chlubí škrpálem, který 
tam Cimrman ztratil, když utíkal 
z  místního hostince bez placení. 
Nejistou stopou je pak kámen 
v  sousední Záměli s  nápisem, že 
zde Cimrman nikdy nebyl.             
Zjištění informací o Kájově životě, 
včetně toho, zda se Jára a Kája zna-
li osobně, či se dokonce navštěvo-
vali, a  zda třeba i  sám Jára Cimr-
man navštívil Vamberk je a  bude 
cílem našeho dalšího bádání. 
 

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

Merklovický okrašlovací spolek 
uspořádal dne 15. dubna 2017 
první ročník soutěže „O nejlepšího 
beránka 2017“. Soutěže se zúčast-
nilo osm soutěžících, kteří přihlásili 
své vlastnoručně upečené a pečli-
vě nazdobené výtvory. Každý pojal 
soutěž po svém a tak nechyběl ani 
jeden beránek na  slaný způsob. 
Hlasovat samozřejmě mohli všich-
ni, kteří dorazili na  bílou sobotu 
v podvečer na Velikonoční soused-
ské posezení do  bývalé mateřské 
školky v  Merklovicích. Hlasovat 
mohly i  děti, které z  toho měly 

velikou radost. Sešlo se téměř 
na čtyřicet sousedů. V prvním kole 
proběhlo hlasování o  nejhezčího 
beránka, potom se všech osm be-
ránků ochutnávalo, protože jenom 
tak mohla být vyhodnocena kate-
gorie o beránka nejchutnějšího.
Nejhezčího beránka měla paní 
Milada Beková z Vamberka a  nej-
chutnějšího paní Helena Handlo-
vá z  Merklovic. Už teď se těšíme 
na  další kolo soutěže, které jistě 
proběhne v příštím roce. A doufá-
me, že se zúčastní ještě více sou-
těžních beránků.       Jitka Čapková

Soutěž „O nejlepšího beránka“

OBJEV CIMRMANOVA BRATRANCE VE VAMBERKU! 



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 6

Jejím smyslem je nejen ocenit do-
vednosti výrobců, ale také podpořit 
a tím přispět k zachování tradičních 
technologií. Ocenění je obdobou ti-
tulu Nositel tradice lidových řemesel, 

který uděluje Ministerstvo kultury 
ČR. První ceny Zlatý kolovrat byly pře-
dány již v roce 2002 a poté byly udě-
lovány každý další rok. Do letošního 
roku bylo uděleno 39 cen, z nichž již 

pět cen zamířilo do  našeho města. 
V prvním roce předávání získala oce-
nění paní Vlasta Novotná, v roce 2005 
paní Jana Štefková a v roce 2011 paní 
Miroslava Šustrová, všechny tři kraj-
kářky. V  letošním roce získali cenu 
hned dva občané našeho města, 
a  sice paní Jaroslava Jedlinská, kraj-

kářka, a pan Jindřich Janeček, kovo-
litec. Cenu tvoří diplom a keramické 
dílo, jehož autorem je František Ju-
račka z Holic. Cenu zpravidla předává 
hejtman Královéhradeckého kraje, 
případně jeho první náměstek. Pře-
dávání se zúčastňují také zástupci 
obcí, ve kterých oceněný tvůrce žije. 

Zlatý kolovrat 
cena Rady Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu
Cena Zlatý kolovrat je udělovaná Radou Královéhradeckého kraje 

tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se vý-

znamně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. 

Jaroslava Jedlinská se narodila v Pek-
le nad Zdobnicí, dnes žije a  pracuje 
v  Merklovicích. Její maminka ani 
babička krajky nedělaly, věnovaly se 
zemědělství, proto její první setkání 
s krajkami přišlo až ve školních letech. 
Cestou domů se zastavovala u dvou 
starších krajkářek a  živě se zajímala 
o jejich práci. Od páté třídy navštěvo-
vala krajkářskou školu ve Vamberku. 
Po základní škole chtěla studovat tex-
tilní školu v Brně, obor krajka a výšiv-
ka, ale ten rok nebyla třída otevřena. 
Nakonec tedy nastoupila na  země-
dělskou školu v Opočně. 

Namísto do  zemědělského družstva 
však nastoupila jako krajkářka do vý-
robního družstva VKV – Vamberecká 
krajka, které se právě začínalo rozví-
jet poté, co uspělo na výstavě EXPO 
Montreal. Byla vybrána pro práci 
v  oddělení vývoje, kde se vyráběly 
první zkušební vzorky a nové kolekce 
krajek. Na každou krajku se stanovo-
valy normy, podle nichž pak pracova-
ly ostatní krajkářky v sériové výrobě.
Po  svatbě se věnovala dále práci 
jako domácí krajkářka. Pro práci si 
docházela co týden, deset, čtrnáct 
dní. Dostala vzor, odvážený materiál, 
stanovený počet normohodin a ter-
mín, do kdy musí být práce hotová. 
Odpracovala v té době obvykle 200 
a více normohodin měsíčně. V roce 
1983 získala na  základě předlože-

ných prací titul Mistr lidové umělec-
ké výroby.
Největší dílo, na němž se ve družstvo 
VKV podílelo, byla velká obrazová 
krajka pro nově postavené okresní 
sídlo KSČ v Rychnově nad Kněžnou. 
Obraz byl 4 m dlouhý a měl 1,65 m 
na  výšku a  představoval jakousi 
mapu rychnovského okresu, uvnitř 
byly vyznačené stavby a  zámky – 
Rychnov, Opočno, Kostelec, Doudle-
by atd. Postranní části představovaly 
hory, horské chaloupky, květiny a ze-
mědělství. Kolem hranic okresu byla 
loga významných podniků v okrese. 

Na této krajce pracovaly čtyři krajkář-
ky, největší díl a nejméně času připad-
lo na  Jaroslavu Jedlinskou. Později 
byla krajka umístěna do obřadní síně 
rychnovského zámku.
Když Jaroslava Jedlinská nastupova-
la roku 1969 do  družstva VKV, mělo 
toto družstvo asi 420  zaměstnanců, 
z toho asi 120 krajkářek. Po roce 1989 
byly nejprve propouštěny krajkářky 
důchodkyně, potom domácí pracov-
nice, až nakonec zbylo na  dílně je-
nom několik krajkářek. Proto se paní 
Jedlinská záhy rozhodla osamostatnit 
a tvořit krajky na volné noze. 
V  průběhu let realizovala návrhy 
řady známých výtvarnic – Evy Fia-
lové, Jany Novak (Dánsko), Vlasty 
Wasserbauerové, Jiřiny Pivoňkové, 
Hany Kozubové, Jitky van Lindern 

(Belgie) a  také svých dcer Dany Mi-
hulkové a Ireny Ring. Vyrobila napří-
klad ceny Ministerstva vnitra za ino-
vaci ve  veřejné správě za  rok 2013 
a  další krajky, které využívá Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje jako 
reprezentační dárky. Jako jedna 
z  mála krajkářek paličkuje na  za-

kázku také tradiční jemné vláčkové 
krajky, jejichž vzory pocházejí právě 
z  Vamberecka, a  dodává je výrob-
cům lidových krojů na Moravě. 
Lásku k paličkování přenesla na obě 
dcery i  na  obě vnučky. Dnes už je 
v  důchodu, ale krajkám, kterým vě-
novala celý svůj život, se věnuje stále.

S láskou ke krajkám

Více jak 1000 trpělivých hodin si vyžádal rozměrný paličkovaný ubrus.

Ocenění Zlatý kolovrat předává paní Jaroslavě Jedlinské Mgr. Martina Berdy-

chová, náměstkyně hejtmana. Foto: KÚ KHK
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Jindřich Janeček se narodil 
v  Merklovicích, kde žije a  tvoří 
dodnes. Vyučil se slévačem v  ZTS 
Týniště nad Orlicí a  po  vojně na-
stoupil jako mistr odborného 
výcviku ve  svém  učňovském stře-
disku v Týništi nad Orlicí. Prvně se 
setkal s uměleckým kovolitectvím, 
když se na učňovské středisko ob-
rátil se zakázkou na odlití modelu 
pro československou minci – tří-
korunu, pan Zdeněk Kolářský. Ze 
zájmu o  řemeslo si pan Jindřich 
Janeček pořídil doma v  Merklovi-
cích svou první domácí pec na lití 
kovu, nejprve jen pro odlévání 
z  hliníku. Začínal tak s  odléváním 
kovů s  nižším bodem tání (hliník 
se taví při 630°C) a  postupně se 

dostal až k  bronzu (1340°C). Mezi 
jeho první zakázky patřily práce 
právě pro Zdeňka Kolářského při 
odlévání medailí. To vše při svém 
hlavním zaměstnání. Později na-
stoupil do  Železáren Antonína 
Zápotockého ve  Vamberku, kde 
prošel různými dělnickými profe-

semi a ve volných chvílích se věno-
val svému kovoliteckému řemeslu. 
V sedmdesátých letech začal odlé-
vat sošky.
Díky Zdeňku Kolářskému se dostal 
do kontaktu s umělci jako pan Še-
beček nebo k profesoru Bělohoub-
kovi z Hradce Králové, jehož rodiče 
měli na  Velkém náměstí v  Hradci 
Králové zvonařskou dílnu (mimo 
jiné se podíleli na  rekonstrukci 
zvonu Augustin na Bílé věži), a tito 
všichni mu v praxi ukazovali fi nesy 
svého řemesla a na společné práci 
s nimi předávali letité zkušenosti. 
V  začátcích Jindřich Janeček od-
léval do  pískových forem. Později 
začal pracovat metodou ztracené-
ho vosku, zhruba před deseti lety 

se vydal cestou forem z pryskyřice. 
Sám si připravuje návrhy řešení 
textů na  pamětní desky. Plastiky 
a  reliéfy pro něj navrhují sochaři 
a  výtvarníci, dle jejichž návrhů si 
následně zhotovuje licí formy. Jeho 
práce se nacházejí doma i v zahra-
ničí.

Vychoval dva syny, které oba vedl 
k  řemeslu a  tuto dovednost jim 
předal. Syn Tomáš má průmyslo-
vou školu, syn Jindřich se vyučil 
zámečníkem. Oba s otcem odlévají, 
nicméně jen „rekreačně“, neboť oba 
našli uplatnění v  jiném oboru jako 
manažeři.  
Mezi nejvýznamnější realizace Jin-
dřicha Janečka patří např. orlice 
a  plastiky pro rakouský památník 
na  Chlumu u  Hradce Králové dle 

návrhu Štěpána Klase, pamětní 
deska věnovaná Janu Nepomucké-
mu ve Vyšehradské kapitule podle 
návrhu ak. mal. Lumíra Šindeláře 
nebo replika sochy Krakonoše pro 
Krakonošovu kašnu na  náměstí 
v Trutnově. Dále vytvořil a odlil ne-
spočetnou řadu pamětních desek, 
znaků a medailí. Mezi jeho poslední 
díla se řadí památník padlým v  I. 
světové válce v  rodných Merklovi-
cích, odhalený loňského roku.  

Umění zrozené v ohni

V roce 2001 nahradila na trutnovském náměstí původního Krakonoše z roku 

1892 jeho replika odlitá v dílně v Merklovicích

Ocenění Zlatý kolovrat převzal Jindřich Janeček z rukou hejtmana Králové-

hradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Foto: KÚ KHK
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Český rozhlas Hradec Králové nabídne
Habaděj v novém

A co hudba ? 
I tady připravujeme nové playlisty  ve velké míře 

zaměřené na českou hudbu, abychom naplnili 

slogan Českého rozhlasu – České písničky, které si 

zazpíváte. Kromě známých hitů ale budeme pravi-

delně nabízet i hudební novinky, především českých 

autorů. 

V pátek dopoledne vysíláte mezi desátou a jede-
náctou hodinou z  Radiokavárny v Havlíčkově 
ulici,  budete tam  i nadále zvát výjimečné hosty 
na setkání s posluchači ? 
Ano a nejen mezi desátou a jedenáctou hodinou, 

ale od května to bude už od devíti hodin, takže 

půjde o tříhodinové vysílání za účasti posluchačů. 

Kromě soutěží  a  rozhovorů se známými osobnost-

mi chceme z kavárny nabídnout po jedenácté 

hodině i netradiční  Radioporadny, ve kterých    

se hosté v kavárně  budou moci nejen zeptat odbor-

níků, ale řadu věcí si budou moci vyzkoušet    

a v případě kulinářských poraden i  ochutnat . 

Na které moderátory se můžeme od května 
těšit? 
Od pondělí do čtvrtka se budou po týdnu střídat 

Lucie Peterková a Jana Kudyvejsová a v pátek 

dopoledne se s posluchači  a hosty v kavárně budu 

setkávat já. I tady vycházíme z toho, že dopoledne 

vyhledávají náš program především ženy. To ale 

rozhodně neznamená, že bychom nechtěli oslovit 

ve větší míře  i muže. Do jaké míry se nám to podaří,  

ukáže čas.

Habaděj je pořad s dlouholetou tradicí, i na ní 
„stavíte“ program?
Určitě. Habaděj  vznikl v roce l990. Nejprve to byl 

pořad víkendový a  pro jeho oblibu jsme název    

a některé  programové prvky přesunuli  do všedno-

denního dopoledního  vysílání. V roce l996  byl 

Habaděj  nejoblíbenější regionální pořad a v tomto 

roce také obdržel  cenu generálního ředitele ČRo. 

Byli bychom velmi rádi, kdybychom novým progra-

mem na tuto tradici navázali a kdyby se nový Dopo-

lední Habaděj stal pro posluchače každodenním 

přítelem.            Tomáš Peterka

 zleva: Jana Kudyvejsová, Lada Klokočníková, Lucie Peterková

Od  května můžete na vlnách Českého 
rozhlasu Hradec Králové opět naladit 
nejoblíbenější pořad Českého rozhlasu 
Hradec Králové – Dopolední Habaděj. Proč 
tomu tak je a co se můžeme těšit , na to 
jsme  se zeptali vedoucí Programu ČRo 
Hradec Králové Lady Klokočníkové.
Tříhodinový proud informací a hudby Dopole-

dní Habaděj budeme „ v novém“ vysílat od 

prvního května vždy ve všední den od devíti 

do dvanácti hodin. Půjde o tzv. proudové vysí-

lání, hodně zaměřené na životní styl , zprávy   

z regionu, zábavu a především servisní infor-

mace. Ty se ve vysílání objevovaly už teď, ale 

na základě výzkumů Českého rozhlasu           

v minulém roce   jsme je na  přání posluchačů  

vylepšili. 

V čem především bude nová tvář pořadu?
Rádi bychom byli velmi blízko k posluchači, 

tedy budeme se snažit  o kontaktní rubriky, 

často i v návaznosti na sociální sítě. Do vysílá-

ní se  vrací oblíbená  soutěž Věřte nevěřte, 

rady dostanou posluchači v rubrikách  Vaše 

hobby a také Ptáme se za vás, kterou připra-

vuje spotřebitelský rádce Josef Černý. Od 

pondělí do pátku nebude chybět po jedenác-

té hodině  Radioporadna. V ní dostanou 

prostor lékaři a další odborníci. Známé osob-

nosti, které navštíví náš region, budeme  oslo-

vovat v rubrice Nezavěšujte, prosím! Východní Čechy l 90.5 FM

Hradec Králové l 95.3 FM
Rychnov n. Kn. l 96.5 FM

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

................................................................................................................................................................
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Již nějaký ten pátek se zabývám 
hledáním předků. Z  99% je to 
svým způsobem nuda. Narodil se, 
oženil se, zemřel, narodila se, vda-
la se, zemřela. A tak pořád dokola, 
generace po  generaci. Ale občas 
v těch matričních zápisech lze na-
razit i na zajímavé zápisy. A hlavně 
jejich podání tím kterým panem 
farářem. A to je to 1%, které jinak 
fádní hledání oživuje.

Hodně těchto zajímavých zápisů 
se týká matrik narozených a „po-
stiženými“ byly svobodné matky, 
právě narozené děti a  většinou 
neznámí otcové. V  žamberecké 
nebo vamberecké farnosti moc 
„vynalézaví“ faráři nebyli. Zápisy 
o  tom, že matka „ nedobře se za-
chovala“ nebo že „se dopustila“ 
moc nezaujmou. To jinde si páni 
faráři servítky nebrali. Např. ve vsi 
Mšeno lze nalézt následující zá-
pis. „Křtil jsem syna Alžběty Kur-
vy z  Kadlina. O  otci zprávu dává, 
že by voják měl býti.“  Další zápis 
zaznamenává lidskou anomálii: 

„Křtil jsem dva syny Jana Zamra 
z  Podolí, manželky jeho Doroty. 
Jméno Jiřík a Jan. Kmotr Jiříka Jiřík 
sládkův, Jan primátor, Anna kovář-
ka, kmotr Jana Václav Železný, Eva, 
děvečka. Oba dva Jiřík a  Jan měli 
na rukách a nohách po 6 prstech.“ 
Zápis z  farnosti Choceň je spíše 
smutný, ale i  trochu k  zamyšlení. 
V kolonce místo narození pan farář 
napsal: „Neví se, kde byla naroze-
na, v Chocni nalezena.“ Místo jmen 
rodičů pak uvedl, že „ani o otci ani 
o  matce se neví, neboť se našla 
za stodolou.“ Nabízí se zde porov-
nání s  dnešní dobou a  babyboxy, 
ale i  další otázky. Jaký byl další 
osud malé Kateřiny? Třeba si ji vzali 
hodní lidé a prožila spokojené dět-
ství i zbytek svého života, ale třeba 
to dopadlo jinak …

Faráři se rovněž „vyřádili“ při 
narození dítka, většinou nezná-
mého otce. Posuďte sami jejich 
nápaditost: „zabředl hluboko, až 
se nemohl najít; je na  houbách; 
šel na  jahody; zmrzl při svatém 
Janě na ledě; utopil se pivem; šel 
na  ryby do  lesa; utopil se ve  slá-
mě; povětří ho odneslo; otce vzal 
vítr na západ; spadl z  lavice; uto-
pil se v  louči (v podmáslí, v seně, 

za kamny).“ V kolonce u matky se 
lze dočíst taky různá přirovnání, 
od „má matku z  levého boku“ až 
po  „vyprdla ho stará ovce“. Dítě 
samo pak bylo označováno jako 
„kukaččí; z nečistého (neřádného, 
nectného) lože; narozené v  kop-
řivách; narozené na  vrbě“ nebo, 
že „přišlo na  svět potmě.“  To je 
snůška přirovnání! Až by se chtělo 
říct, že některý pan farář se s  tím 
ne…..

Na  nejméně kuriozit lze naopak 
narazit v matrikách oddaných, ale 
i  tady se najdou perličky. V  obci 
Zbečno v  roce 1666 pan farář za-
psal sňatek Vávry Vyskočila s Man-
dalenou, dcerou Daniela Kučery 
s  poznámkou „a  tak Kurva a  lotr 
naposledy oddáni….“ O  rok poz-
ději oddával „dvě ztrouchnivělé 
a  zprachnivělé, prožluklé a  pro-
kleté baby. Jedna Alžběta Bořilka 

s Václavem Poláčkem, který již tuto 
šestou ženu má a  druhá Alena 
z  Račic, příjmením Suchá s  Václa-
vem Šebkem pro mylost budouci-
ho plodu, jenž má býti Antykryst.“ 
Zbečenský farář byl i  zastáncem 
střízlivého pití. V roce 1671 dopsal 
ke svatbě Jiříka Nováka s Alžbětou, 
dcerou Jakuba, sedláka ze Skrej 
poznámku: „Když na  tuto svatbu 
bratronští pro nevěsty jeli, pod 
zámkem Křivoklátem v  přirozený 
sedlský zhovadilosti a  rozteklos-
ti chtějíc jeden forman druhého 
předjeti v  prudkosti jedouc, vůz 
lidmi plný zvrátil, že téhož Jan Čer-
vený jinak Šmakal, soused bratro-
nický, pádem vyletíc na tom místě 
hlavu srazil a  druhého dne bídně 
život dokonal. Dejte na sebe pozor 
při svatbách ožralci!“

Nejvíce poznámek si páni faráři 
neodpustili při zápisu o  úmrtí. 
Jednak se snažili popsat příčinu 
úmrtí, někdy i výstižně a krátce bi-
lancovat život zemřelého. A  opět, 
někde v  celé matrice najdeme 
pouze strohé zápisy, že dne toho 
a toho zemřel ten a ten, pochován 
je tam a tam. Ale jinde … Ve městě 
Benešov můžeme v roce 1741 najít 
tento zápis: „u  Sv. Mikuláše v  Be-

nešově pochován nějaký voják, 
který po odtažení armády v domě 
pana Martina Chlístovskýho na-
proti Vyskočilovům v chlívě v seně 
zakopaný nalezen byl mrtvý.“ Rok 
na to byl, „pohřben u Sv. Mikuláše 
Jan Worel, který nalezen v  boudě 
u  hrachu ráno mrtev.“ V  Bechyni 
zase roku 1704 „z  hromobití zabit 
na  návsi Jan Syrovatka, když se 
proti mračnum zvonilo zvonem.“ 
V Hořovicích byla v roce 1709 „po-
hřbena baba jmenem Barbora 60 
leta, která vipijíce vodu na  mou-
chy strojenú nenadale umřela.“ 
Že by vražda otravou? V Michli se 
v roce 1890 utopil Ladislav Velebil, 
školák, syn Josefa Velebila, dělníka 
a  Anny Lenochové. „Utopil se ze 
strachu před trestem otce necity. 
Spráskal ho a pohrozil, až přinese 
z rybníku vodu, že dostane znovu.“ 
V  Rožďálovicích se na  svatbě ne-
povedl žert Samuelovi Košťálkovi 

ze vsi Dobrovan, když „ on jakožto 
nezvedený syn schválně do  vozu 
střelil, chtíc je vylekat, od něho tu 
hnedky až do smrti zastřelena byla 
Kateřina, ve věku 3 let, sedíce u své 
matky.“ Někdy to bylo prosté a jas-
né jako facka. V Berouně „pohřben 
jest Vít pacholek Fr. Kulhánka. Zne-
nadání na  robotě jakýmsi psotní-
kem poražený a od něho nepuště-
ný až i skonal.“

Doufám, že jsem několika zápisy 
z matrik, nalezených mnou či jiný-
mi, avšak stejně postiženými kole-
gy, trochu poopravil obecný náhled 
na fádnost matričních zápisů. 

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Použité prameny:
http://vychodoceskearchivy.cz/za-
mrsk/matriky/
http://rodopisna-revue-online.
tode.cz/regiony/perlicky1,2,3,4.pdf
http://www.dnabased.com/Ne-
manzelsky_puvod.htm

SOA Zámrsk, farní úřad Choceň, matrika N,O,Z, sign. 2094, 1674-1724

Nuda v matrikách?

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. 
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Chcete být fi nančně za  vodou, 
mít na  účtu alespoň dvojcifernou 
sumu peněz a  neděsit se, kdy se 
vám rozbije pračka nebo poka-
zí auto? Jde to. Ale musíte pro to 
něco udělat. Minimálně si přečíst 
tento článek. Třeba zjistíte, že ces-
ta k fi nanční rezervě není nereálná. 

Zákon č. 1 – odkládejte 

část svého výdělku

Odborníci přes fi nance doporučují 
odkládat měsíčně minimálně 10 % 
vašeho příjmu. Při výdělku 20 tisíc 
měsíčně máte za rok na účtu 24 tisíc. 
A za pět let ještě příjemnějších 120 
tisíc. Za to už může být auto. Druhá 
možnost je na  auto si půjčit – 120 
tisíc na 5 let, při 15% úroku. V  tom 
případě vás už auto nebude stát 120 
tisíc, ale 171 tisíc. A za rozdíl 51 tisíc 
už může být dovolená pro celou ro-
dinu nebo oprava střechy…

Zákon č. 2 – naučte své 

peníze pracovat

Běžný účet je jistota, ale s  prakticky 
nulovým úrokem vám peníze ne-
zhodnotí. Nemusíte zrovna spekulo-
vat na burze, i pro konzervativnější in-
vestory se dají najít vhodné produkty. 
Např. u  stavebního spoření získáte 
při měsíční úložce 2 000 Kč po dobu 
šesti let bonus v  podobě státního 
příspěvku ve výši 12 tisíc Kč. Není to 

sice žádné terno, ale na běžném účtu 
tyhle peníze nenajdete. U penzijního 
připojištění máte u  vkladu 1000 Kč 
měsíčně garanci 230 Kč státního pří-
spěvku. Pokud si manželský pár spoří 
na  důchod každý měsíc tisíc korun 
měsíčně, pak za  rok obdrží od státu 
dohromady 5 520 Kč.

Zákon č. 3 – výhodně 

investovat do bydlení

Měsíční splátka za  dvoumiliono-
vou hypotéku se splatností 30 let 
je 7  392 Kč. Pronájem bytu 3+kk 
v našem regionu se může vyšplhat 
až na 14 tisíc Kč/měsíc, bez energií 
(zdroj: https://www.sreality.cz/). 
A  zatímco nájemné roste o  infl aci, 
splátka hypotéky zůstane stejná. 
Takže s  každým dalším rokem se 
vlastní bydlení stává levnější než 
podnájem. Myslete i na důchod. Pla-
tit nájem z důchodu je ekonomická 
sebevražda. V neposlední řadě hod-
notu, kterou vytvoříte koupí vlastní 
nemovitosti, můžete kdykoli zpeně-
žit nebo se stane předmětem dědic-
tví. Další zajímavé využití vlastní ne-
movitosti je pronájem, který bude 
generovat pasivní příjem. 

Zákon č. 4 - zabezpečte 

majetek i sebe před riziky 

Není zodpovědné nechat váš ma-
jetek i sebe sama napospas živlům, 

nešťastným náhodám a nehodám. 
Doporučuje se 5 % příjmů měsíčně 
investovat do krytí životních rizik. 
Zlomená noha vás na několik mě-
síců vyřadí z práce. Co uděláte pro-
to, aby se váš rodinný rozpočet ne-
ocitl v  minusu? Možným řešením 
je pojistka pracovní neschopnosti 
na částku až 1000 Kč/den v závis-
losti na výši příjmu. 
A pokud jde o majetek - je výhod-
nější investovat ročně dva tisíce 
korun do  pojistky nemovitosti, 
nebo deset tisíc měsíčně do nájmu 
v případě jejího vyhoření? 

Zákon č. 5 – myslete na stáří

Nikde jinde v  takové míře neplatí 
rčení, že čas jsou peníze. Může za to 
složený úrok, což jsou vlastně úro-
ky z úroků. Ty „pracují“ za vás a díky 
nim hodnota majetku roste geo-
metrickou řadou. Postupem času 
začnou úroky z  úroků generovat 
mnohem větší výnosy než původ-
ní úrok. Čím dříve si proto začne-
te odkládat na  důchod, tím lépe. 
Při měsíční úložce 1000 Kč/měsíc 
s 3% úrokem máte za 5 let na účtu 
64 740 Kč, za 40 let 919 452 Kč…
Chcete-li pobírat rentu 10 tisíc Kč 
měsíčně po dobu od 65 do 90 let, 
je potřeba spořit níže uvedené 
částky (spořenou částku je třeba 
pravidelně navyšovat o infl aci):

Věk, kdy začnu 
spořit

Částka, jakou 
musím spořit 

měsíčně

25 let 2 900 Kč

35 let 4 600 Kč

45 let 8 100 Kč

55 let 19 000 Kč

Zákon č. 6 – kontrolujte 

svá vydání

Skvělou metodou, jak získat pře-
hled o  svých příjmech a  výdajích, 
je vést si fi nanční deník, kde ales-
poň tři měsíce každý den poctivě 
zapisujete, kolik vyděláte a  kolik 
a  za  co utratíte. Výhoda? Pokud 
jste důslední, tak realistický pohled 
na slabá i silná místa vašich fi nancí. 
A  každopádně odrazový můstek 
k vyrovnanějšímu rozpočtu.

Zákon č. 7 - zvyšujte vaši 

výdělečnou schopnost

Finanční experti považují vzdělá-
ní za  jednu z  nejlepších investic. 
Statistika portálu Ministerstva 
práce a sociálních věcí z roku 2016 
jejich názor potvrzuje: průměrný 
výdělek v  nepodnikatelské sféře 
byl loni u  lidí se  základním vzdě-
láním 14  501 Kč, u  vysokoškoláků 
32 617 Kč. 

Lukáš Majvald

Finanční gramotnost
Už nikdy prázdné konto. Tipy, které fungují

Proběhne na muzejní zahradě 26. 
května 2017. Tento rok se, milí ná-
vštěvníci, máte na co těšit! Zaháje-
ní bude v 18 hodin a pak už se bu-
dete moci zadívat a zaposlouchat 
do  španělských fl amencových 
rytmů známé taneční fl amencové 
skupiny La Pasión z Hradce Králo-
vé za doprovodu dalšího známého 
umělce, kytaristy Morenito de Tria-
na – Stanislava Kohútka. 
Muzejní noc bude pořádána spo-
lečně s  farností Vamberk, která 
bude tak laskavá a  otevře kostel 
sv. Prokopa, prohlídku doplní var-
hanní hudbou a  zpřístupní pro 
návštěvníky i  kryptu. Ta se pak 
uzavře pro veřejnost na  následu-
jících několik let uzavře z důvodu 
ochrany mikroklimatu. Kdo jste 
tedy ještě vambereckou kryptu 
pod kostelem sv. Prokopa neviděli, 
tak neváhejte. 

Na  zahradě muzea bude opět za-
jištěno občerstvení neziskovými 
organizacemi, kavárnou Láry Fáry 
a  pekárnou Na  Plechu z  Kvasin, 
která zaměstnává pekaře s  men-
tálním postižením a  duševním 
onemocněním. Těšit se můžeme 
na  jejich speciality. A  jelikož se 
bude jednat o  španělský večer, 
určitě nás překvapí i  delikatesami 
na španělský způsob. 
Celý večer budou přístupné mu-
zejní expozice i s nejnovější výsta-
vou známe výtvarnice a  krajkářky 
Aleny Maškové a bude připravený 
workshop jak pro děti, tak dospělé. 
Udělejte si tedy krásný májový 
večer u  nás v  muzeu a  nechte 
se okouzlit španělskou kulturou 
v Muzeu krajky! Už se na vás všech-
ny těšíme.
Mgr. Martina Rejzlová a kolektiv 

pracovníků muzea 

III. Muzejní noc, tentokrát 
ve španělském stylu

Slovenský kytarista Morenito de Tri-

ana (Stanislav Kohútek) se formoval 

u  španělských kytarových mistrů Ge-

rarda Nuňeze, Nino de Pury a  Joseho 

Manuela Tudely. Jako fl amencový 

kytarista působil ve  skupinách Anda-

lucía a  Los Caminos. Později založil 

vlastní fl amencovou formaci Lagrima. 

Je fi nalistou soutěží Concurso Regi-

onal de guitarra fl amenca de Niño 

Ricardo v Seville a prestižního španěl-

ského festivalu La Union. Vystupoval 

ve fl amencových scénách (tzv. tablao) 

v Seville, včetně El Arenal, které patří 

mezi nejslavnější fl amencová divadla. 

Je jedním z nejvyhledávanějších kyta-

ristů u  nás, v  domovském Slovensku 

i v dalších sousedních zemích. Od roku 

2008 spolupracuje na aranžích a hraje 

v muzikálu Carmen po boku Lucie Bílé.

Taneční skupinu La Pasión vede 

MgA. Helena Korejtková (Plecháčko-

vá), která vystudovala JAMU v  Brně 

obor činohra. Hereckou kariéru za-

čala v Brně v Hadivadle a Městském 

divadle. Od  sezóny 2005/2006 je 

členkou Klicperova divadla v  Hradci 

Králové. V  roce 2005 se poprvé se-

tkala s  fl amencem. Tanec studovala 

u  světových špiček ve  fl amencu (Ja-

vier Latorre, Miracarmen Guerrero, 

Juan Polvillo, Academia de famillia 

Farruco, Juana Amaya.....). Svoji 

taneční školu založila v  roce 2007, 

která nepřetržitě funguje dodnes 

a  nabízí každoroční kurzy fl amenca 

v Hradci Králové a v Pardubicích. 
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Základní škola Vamberk

To byl název preventivního pro-
gramu zaměřeného na  sexuální 
dospívání dětí a mládeže.
Zúčastnili se ho žáci a  žákyně 7. 
A a 8.A-B třídy. Všichni se nenásil-
nou formou dověděli informace 
o  lidské sexualitě, sexuální hygie-
ně a i tom, že první zprávy o dospí-

vání a  intimním životě by se měli 
dovědět od rodičů a ne z interne-
tu.
Vyučující nebyli přítomni, ale po-
dle reakcí žáků o  přestávce lze 
soudit, že program hodnotili po-
zitivně.                                               

   Krs

Velikonoční dílny
Přišlo jaro a s ním i tradiční školní velikonoční dílny. Uskutečnily se v úterý 
4. 4. 2017 v odpoledních hodinách. Každý učitel si připravil nějaký výro-
bek s motivem Velikonoc, který si mohly děti vytvořit a odnést domů. Bylo 
možné si vyrobit např. velikonoční věnce a další výrobky z proutí, papíro-
vé a keramické ozdoby, ozdobit perníčky nebo vajíčka a spoustu dalšího. 
Pokud měl někdo na něco dobrého chuť nebo žízeň, školní bufet mu byl 
k dispozici. Zpestřením bylo krátké pásmo koled a písniček, které si ve ves-
tibulu připravili žáci 8. a 9. ročníku. 
Dobrovolné vstupné ve výši 1.410 Kč jsme se rozhodli věnovat Nadačnímu 
fondu dětské onkologie Krtek. 
Věříme, že se dílny vydařily. 
Chtěli bychom poděkovat za přípravu občerstvení paní učitelce Přibylo-
vé a žákům 2. stupně za upečení makovců a Š. Maříkové a V. Matiáskové 
z DDM – napekly výborné mazance. Děkujeme fi rmě Sodexo - školní stra-
vování, která pro návštěvníky napekla mini mazance.              Vedení školy

Koncert ZUŠ
V  úterý 11. dubna se konal v  Městském klubu Sokolovna koncert žáků 
Základní umělecké školy z Kostelce nad Orlicí. Programem koncertu pro-
vázela paní učitelka Jana Ichová. Všichni žáci naší školy tleskali jednotli-
vým vystoupením. Potlesk sílil, pokud se na pódiu objevili jejich spolužáci. 
Mohli jsme si poslechnout hru na  klavír, housle, kytaru, fl étnu, saxofon, 
klarinet či harmoniku. Někteří žáci předvedli i svůj pěvecký talent.  Zajíma-
vá byla skupinová vystoupení kytarového kvarteta, houslového tria nebo 
v klavírní čtyřruči.
Děkujeme všem učitelům a žákům ZUŠ za zorganizování tohoto koncertu.

A. Bojčuková, N. Foretková – 9. roč.

Kluci jsou z Marsu 
a holky z Venuše

Olympiáda v dějepise 
– krajské kolo
V  pondělí 20. března 2017 se 
konalo krajské kolo olympiá-
dy v dějepise. I  tento rok jsme 
měli zastoupení a  stejně jako 
loni nás reprezentovala žákyně 
současné 9. třídy Eliška Janko-
vá.
Cesta do krajského kola nebyla 
vůbec jednoduchá. Eliška zví-
tězila ve školním kole, v okres-
ním kole se umístila na druhém 
místě. Tím splnila podmínku 
pro účast v kole krajském. I zde 

byla velice úspěšná, neboť se 
zařadila do skupiny úspěšných 
řešitelů. Téma olympiády bylo 
poměrně náročné- Marie Tere-
zie, Habsburkové a habsburská 
monarchie v 18. století.
Děkuji Elišce za  skvělé výkony 
a reprezentaci školy. Přeji jí, aby 
všechny nadcházející zkoušky 
zvládala se stejným přehledem 
a lehkostí.               
                                              

Mgr. Vlastimila Krsková
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Základní umělecká škola F.J.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Krajské kolo dechových 
orchestrů
Dne 31. 3. 2017 se v Úpici konalo 
krajské kolo dechových orchestrů. 
ZUŠ F. I. Tůmy,  zastupoval decho-
vý orchestr ZUŠ Kostelec nad Orlicí 
pod vedením pana učitele Václava 
Klecandra. Tento soubor mladých 
hráčů (ve složení 2. řada zleva - J. 
Cabalková, M. Boštík, J. Polnic-
ký, M. Koubová, O. Fiala, Š. Přibyl, 
P.  Čermáková,  A. Tobišková, N. 
Hejčlová, A. Přibylová, 1. řada zleva 
- M. Cimfl , J. Boštíková, J. Veselá, A. 
Kučerová, V. Slovák, J. Hejčl a P. Běl-
ková)  opět nezklamal.
Získal 1. místo s postupem do kola 
ústředního, kde se již setkají ti nej-
lepší z celé České republiky.
Moc všem blahopřejeme a  přeje-
me hodně soutěžního štěstí v kole 
nejvyšším.

Krajské kolo ve hře na klavír
Dne 13. března 2017 se konalo 
v  ZUŠ Střezina v  Hradci Králové 
krajské kolo soutěže žáků ZUŠ 
ve hře na klavír. Z naší školy získa-
lo postup z kola okresního 5 žáků. 
Z Hradce Králové si všichni přivezli 
krásná umístění:

Mateo Čirip - 2. místo,  
žák p. uč. Polnické
Michaela Sajdlová - 2. místo, 
žákyně p. uč. Polnické
Ester Kožúšková - 3. místo, 
žákyně p. uč. Polnické
Renata Balousová - 3. místo, 
žákyně p. uč. Havlínové
Jana Tillová - 3. místo, 
žákyně p. uč. Havlínové

Krajské kolo 
ve hře na housle
Do krajského kola po dlouhé časo-
vé odmlce opět postoupily tři mla-
dé houslistky. Krajské kolo ve  hře 
na  smyčcové nástroje se konalo 
v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králo-
vé dne 3. 4. 2017. Pěkná ocenění si 
přivezly tyto žákyně:
Kamila Fendrychová - 2. místo, 
žákyně p. uč. Kožúškové
Lucie Baloghová - 2. místo, 
žákyně p. uč. Čepelkové  
Tereza Ternavská - 3. místo, 
žákyně p. uč. Čepelkové 

Velikým povzbuzením pro ně jis-
tě bylo i to, že diplomy jim předal 
předseda poroty, významný hous-
lista pan Pavel Šporcl.

Novopacký slavíček
Již více než deset let vozí žáci kos-
telecké „zušky“ první místa. Dne 5. 
dubna 2017 se uskutečnil 22. roč-
ník pěvecké soutěže „Novopacký 
slavíček“. V  kategorii  3. až 5. tříd 
se jí účastnilo 72 dětí z patnácti zá-
kladních uměleckých škol a  mno-
ha základních škol Královéhradec-
kého i Pardubického kraje. Náš žák 
Thanh Tung Nguyen opět získal 

první místo a  Markéta Řeháková 
druhé místo, kterým blahopřeje-
me. Dále si prvně zazpívala Renata 
Balousová. Poděkování patří paní 
učitelce Ireně Havlínové za  skvělý 
klavírní doprovod a  paní učitelce 
Janě Ichové za svědomitou přípra-
vu našich dětí a  reprezentaci naší 
školy.

Děkuji všem žákům i jejím učitelům 
ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí 
za vzornou přípravu a za nádherná 
umístění, která na soutěžích získali. 

Mgr. Jana Polnická, řediteka 

ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec n. Orl.

Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy 
pobočka Vamberk pro školní rok 
2017/2018 se bude konat:

 Výtvarný obor 18. 5. 2017 od 16 do 17 hodin ZŠ Vamberk

 Hudební obor 19. 5. 2017 od 14 do 16 h v učebně ZUŠ 

     ve Vamberku (vchod do jídelny ZŠ).

Přijímají se děti od  5 let věku. Zájemci o  hudební obor se připraví 
a  zapívají jednu lidovou píseň. Do  výtvarného oboru si každé dítě 
přinese s sebou 3 výtvarné práce.                                    Těšíme se na Vás.

Opět vítězství!!!
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Ze života mateřské školy
„Jaro, slunce, máma, to je krásný 
svět, co si mohu více přát. 
Abych s tebou mámo, 
byla do sta let, aby tě měl táta rád. 
Moje milá mámo, i ty mámu máš, 
to je dnes má babička.
Zazpívej jí se mnou, že ji ráda máš, 
to je naše písnička.
Jakpak je to dále? 
Ještě ráda mám tatínka i dědečka. 
Bez nich nebyla by přece celičká 
naše krásná písnička“.

I  když je všude kolem nás jaro 
v  plném proudu, my se ve  svém 
příspěvku vrátíme na  jeho začá-
tek, a  to ještě do  měsíce března 
a  dubna. Co se v  těchto měsících 
odehrálo v  mateřské škole Vod-
níček, se hned dozvíte. Jelikož se 
od  tohoto školního roku posunul 
zápis do  ZŠ až na  začátek měsíce 
dubna, bylo jedno z  hlavních té-
mat věnováno hlavně našim nej-
starším. U Rybiček se téma nazýva-
lo „Školní kufr vám dám, písmenka 
a  číslice v  něm mám“, u  Žabiček 
„V září budu prvňáčkem“ a u Šneč-
ků „Jaké to bude ve škole“. I když se 
může zdát, že toto téma není pro 
mladší děti ještě příliš zajímavé, 
opak je pravdou. I ty nejmladší děti 
se do  většiny činností zapojovaly 
a s chutí pozorovaly svoje nejstarší 
kamarády, kteří si „na školu“ zatím 

jen hrály. Abychom našim před-
školáčkům školu opravdu přiblížili, 
navštívili jsme první třídy v Základ-
ní škole ve Vamberku. Děti plnými 
doušky nasávaly školní atmosféru, 
pozorovaly opravdové vyučová-
ní hodiny Českého jazyka, kde již 
prvňáčci četli a psali. Jsme rády, že 
spolupráce se Základní školou je 
na tak skvělé úrovni.  
Další velké téma, které nás v  mě-
síci březnu provázelo, byly hlavní 
jarní svátky – Velikonoce. Ještě než 
u nás ve školce plně propukly, opět 
jsme vyhlásili velkou „Velikonoč-
ní výstavu“. Požádali jsme rodiče 

o spolupráci na veselé jarní výzdo-
bě. Společně se svými dětmi doma 
vyrobili překrásné velikonoční 
výrobky, tentokrát s  ekologickým 
podtextem. Všechny přenádherné 
výrobky jsme mohli obdivovat při 
vstupu do  naší školky. Všem zú-
častněným rodičům mnohokrát 
děkujeme za  spolupráci. A  jaká 
témata nás provázela v  období 
Velikonoc? U Rybiček „Hody, hody 
slepičko, dej nám do  kufru malo-
vané vajíčko“, u  Žabiček se téma 
jmenovalo „Velikonoční radován-
ky“ a u Šnečků „Veselé Velikonoce“. 
Ve všech třídách se pilně malovala 

vajíčka, tvořilo, stříhalo, zpívalo, 
zasévalo obilí, zkoumalo a  báda-
lo. Šnečci už také ví, jak se plete 
opravdová proutěná pomlázka. 
Touto cestou děkujeme panu Mar-
tincovi za krásnou ukázku této tra-
dice. U Rybiček se dokonce peklo. 
Celou školku nám provoněl veliko-
noční beránek a  zajíček, kterého 
si děti společně s  paní učitelkou 
upekly. Po celé školce jsme mohli 
zaslechnout nejednu zajímavou 
koledu, a  to jak pro holčičky, tak 
i  pro chlapce. Ve  třídách Šnečků 
a  Žabiček totiž neponechali nic 
náhodě a  jako již tradičně každý 
rok vykoledovali nejen chlapci 
děvčátka, ale nejdříve holčičky vy-
koledovaly chlapce. Jako tradičně 
na děti čekala „Velikonoční cesta“. 
Děti ze třídy Žabiček a Rybiček se 
vydaly ne po stopách či fáborcích, 
ale po barevných vajíčkách, které 
jim připravila „slepička“. Cestou 
děti plnily úkoly, za které byly ná-
sledně odměněny košíčkem ba-
revných vajíček. Šnečci se na tuto 
cestu vydali až do  nedalekých 
Merklovic.
 Doufáme, že i Vás někdo vykole-
doval a  tím Vám „zajistil“ zdraví 
po celý následující rok.

Krásné květnové dny
Kolektiv MŠ Vodníček
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Zabubnujem na buben, vítáme měsíc duben.
Malovaná vajíčka, snese naše slepička.
Pojď sem, malá slepičko, daruj mi své vajíčko.
Dej mi bílé, červené nebo modře zbarvené!

Venku to tak zatím nevypadá, zima se své 
moci nechce vzdát, ale naše školka přímo volá: 
„Jaro je tady!“  Paní učitelky i děti se podílely 
na výzdobě naší školky a daly nám tím najevo, 
že Velikonoce – svátky jara – už jsou opravdu 
tady. Školku jsme si postupně vyzdobili sle-
pičkami z  barevné vlny a  zajíčkem ze sena, 
velikonočními věnci, různě ozdobenými  kras-

licemi, papírovými vajíčky, kuřátky a  dalšími 
symboly jara. Také jsme si zaseli obilí a řeřichu 
a  sledovali, jak nám rychle roste. S  blížícími 
se Velikonocemi jsme se naučili velikonoční 
koledy, básničky a písničky a těšili se na spo-
lečné velikonoční tvoření. Jaro v  mateřské 
škole vítáme tradičně písničkami, pohádkami, 
návštěvou knihovny, velikonočním tvořením 
a dalšími aktivitami.  Čas před velikonočními 
svátky patří také již tradičně pletení pomlá-
zek. Díky naší hodné paní Jitušce Luňáčkové 
se děti mohly podívat, jak se plete krásná 
velká pomlázka z  vrbových proutků. České 
Velikonoce charakterizuje živá tradice - „veli-
konoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy chlapci 
obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vr-
bového proutí a zdobenou stuhami. Pomláz-
ka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. 
Šlehány jsou dívky a  ženy, aby byly zdravé, 

veselé a  pilné. Odměnou za  pomlázku jsou 
malovaná vajíčka. Našim krajovým zvykem je 
i holčičí koleda, která je 14 dnů před chlapec-
kou. Holčičky v  naší školce ji měly samozřej-
mě také. Přinesly si binovačky s mašlemi, aby 

mohly za odříkávání velikonoční koledy kluky 
vyšlehat. Ti jim pak rozdělili sladkosti a dobro-
ty, které si pro ně připravili. Za dva týdny tomu 
bylo naopak. S  měsícem dubnem přišel také 
každoroční zápis nových dětí do  mateřské 
školy. A  protože duben je měsícem bezpeč-
nosti, stihli jsme i návštěvu hasičů v Rychnově 
nad Kněžnou. Milí páni hasiči dětem názorně 
ukázali nejen vozidla a příslušenství k hašení 
požáru ale také dětem vysvětlili proč a co se 
děje, když je nutné vyjet k dopravní nehodě. 
Dokonce jsme měli možnost vidět opravdový 
záchranný výjezd k  požáru rodinného domu. 
V tu chvíli si děti uvědomily, jak je tato práce 
záslužná a  důležitá pro záchranu a  život nás 
všech v  nebezpečných situacích. Hlavní mo-
tto tohoto měsíce bylo v naší školce „BEZPEČ-
NOST A  PREVENCE“. S  dětmi jsme si povídali 
o  bezpečném chování na  silnici, o  tom co je 
správné a co ne. O nebezpečí, které nám hrozí 
a  jak můžeme nebezpečné dopravní situace 
eliminovat. Učili jsme se znát dopravní značky 
i dopravní prostředky,  vysvětlili  jsme si  proč 
a  jak  vznikají  dopravní nehody a  zkusili si 
zásady první pomoci. Poznávali jsme  k čemu  

slouží  jednotlivé složky záchranných integro-
vaných systémů a  jak důležité je vědět jejich 
čísla.  Zahráli jsme si různé modelové doprav-
ní situace a  zdůraznili si nutnost a  důležitost 
preventivních refl exních prvků a  ochranných 
pomůcek. Děti se o tyto činnosti spojené s do-
pravou a bezpečností velmi zajímaly a spolu-
pracovaly opravdu s velkou pozorností a nad-
šením. Mimo pracovních aktivit jsme stihli 
i návštěvu divadla s pohádkou „Káťa a Škubá-
nek“. Ale stále čekáme a  čekáme. Na  co? No 
přece na  opravdové jaro a  jarní sluníčkové 
počasí! A všichni doufáme, že už se nám naše 
jarní přání vyplní. Aby si děti to čekání zkrátily, 
naaranžovaly si dokonce „velikonoční koutek“, 
ve  kterém pozorovaly rašící pupeny třešně 
a zlatého deště.
Krásné zlaté jaro Vám všem!

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  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” střídá-

me s “PONDĚLNÍ HERNIČKOU”.

Květnové termíny HRÁTEK: 1.5., 
8.5. a 29.5. (i přesto, že jsou svátky), 
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  pís-
ničky pro nejmenší se zaměřením 
na rozvoj řeči, jemné i hrubé mo-
toriky atd..
PONDĚLNÍ HERNIČKA: 15.5. a 22.5., 
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. Střídá-
me dopolední (2.5., 16.5. a  30.5. 
od  9:30) a  odpolední (9.5. a  23.5. 
od  16:30) jeskyni. Maminky, ne-
zapomeňte 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. Květnové termíny: 3.5., 
17.5. a 31.5., poplatek 10 Kč. 
“DĚTSKÝ BAZÁREK” je samozřejmě 
součástí herničky. Přijďte prodávat 
i  nakupovat. Boxík si můžete pro-
najmout za 5 Kč měsíčně. 

 STŘEDEČNÍ ODPOLEDNÍ NO-

VINKA!!!  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 MIMINEK” 

v  herničce, Tyršova 260. Doražte 
s děťátky od 3 měsíců. Jemná dět-
ská masáž, olejíčky a  relax. 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 důra-
zem na slovní zásobu 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. Z  důvodu nemocnosti 
dětí nebo maminek je téměř vždy 
jedno místo volné.

AKCE “CO DVA TÝDNY”
 “TVOŘENÍ” v herničce, Tyršova 

260. Tvůrčí činnost pro všechny 
rodiče i šikovné starší děti. Co ter-
mín, to jiné téma.
Každých 14 dní v pondělí od 16:30 
do  cca 17:30. Květnová témata: 

“Výroba textilních květin na čelen-
ky/sponky” 15.5. a “Výroba šitých 
naušnic” 29.5..
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 30 Kč.

 “HRÁTKY VE VODĚ” ve  školce 

“na Bačince”. Pro děti od 1 roku – 
do nástupu do školky. Po cachtání 
je k  dispozici herna, kde děti “do-
schnou” a mohou si dát svačinku. 
Každých 14 dní v  pátek dopoled-
ne, v květnu 5.5. a 19.5. od 9:15.
Maminky, nezapomeňte si rezer-
vovat místo. Vstupné 50 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE
KVĚTEN 2017

 JARNÍ RODINNÉ FOCENÍ – 9. až 

11.5.2017 připravujeme ve spolu-
práci s  fotografkou Vendulou Ze-
manovou rodinné focení v parcích 
zámků Doudleby nad Orlicí, Koste-
lec nad Orlicí a  Častolovice. Velké 
focení – 510 Kč (6 vytištěných fotek 
+ CD), malé focení – 260,- Kč (3 vy-
tištěné fotky + CD). Přihlašujte se 
rychle, volné termíny rychle mizí.
VÝLET DO  RYCHNOVSKÉHO ZÁ-
MECKÉHO PARKU – během května 
pro Vás chystáme výlet do zámec-
kého parku v Rychnově nad Kněž-
nou. Výlet po  vlastní ose, ať už 
autem, “kolmo” nebo námi dopo-
ručeným autobusem. Kdo v  nově 
upravné části parku ještě nebyl, 
bude velmi mile překvapen množ-
stvím nových “prolejzaček a jiných 
atrakcí” pro děti. Termín a čas bude 
upřesněn na  níže uvedených in-
formačních místech. Vstup – bez 
poplatku.

 PŘEDNÁŠKA NA  TÉMA: 

SPRÁVNÝ VÝVOJ DÍTĚTE OD NA-

ROZENÍ – středa 24.5. od 16:00. 
Přednášející: Mgr.  Vanda Tláska-
lová (fyzioterapeutka, terapeutka 
Vojtovy metody dětí i  dospělých, 
cvičitelka mj. těhotenského cvi-
čení a  instruktorka dětského pla-
vání). Probíraná témata: jak pod-
pořit správný vývoj Vašeho dítěte 
již od  narození; jak rozpoznat, že 
něco není správně; jak to napravit, 
aby později děti neměly pohybové 
problémy či bolesti. Prosíme po-
tvrďte svou účast.

 DEN DĚTÍ – čtvrtek 1.června, 

dopoledne. Oslavte s  námi Den 
dětí v  parčíku za  Suchánkovou 
vilou. Pro Vaše ratolesti máme při-
pravené soutěže a překvapení v po-
době nové hračky zasponzorované 
společností KONZUM, o. d. v  Ústí 
nad Orlicí, v rámci sbírky “SPOLEČNĚ 
ZA ÚSMĚV”. Ještě jednou děkujeme 
KONZUMu i  všem místním spon-
zorům. Občerstvení pro všechny 
zajištěno. Začínáme v 9:30. Rezero-
vaci doporučujeme, aby se drobné 
odměny dostaly na každého.

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

MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na květen 2017Pravidelná 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

KNIHOVNICKÉ 
INFORMATORIUM 
na měsíc květen:
*  charitativní akce LIDI LIDEM pro-

bíhá stále až do 15. září 2017
*  tábor ŤA-PE-TO je již plně obsazen
* kurz sebeobrany pro ženy pro-

běhne v měsíci červnu – zájemci 
se mohou hlásit ve všech oddě-
leních knihovny

* v  rámci Krajkářských slavností 
2017 bude i  letos připraveno 
občerstvení v  knihovnické mini-
kavárně „U bílého jednorožce“

* LIGA PROTI RAKOVINĚ opět zaví-
tá do našeho města se svými žlu-
tými kvítky měsíčku zahradního 
ve středu, dne 10. května

* v  rámci akce KNIHA (NEJEN) 
DO  VLAKU) potkáte v  různých 
místech města malé knihov-
nické „minidomečky“ v  mátové 
barvě s  knihami pro vás. Jedná 
se o  dary, které tímto posíláme 
dál. Můžete si vybrat jakouko-
li – a  pokud ji vrátit nechcete, 
stačí přinést jinou, kterou chcete 
lidem nabídnout vy sami.

BELETRIE
 FERRANTE, Elena: 

     Geniální přítelkyně

První díl tetralogie, která čtenáře 
zavádí do  neapolské periferní čtvrti 
v padesátých letech minulého století, 
kde začíná příběh ženského přátel-
ství. 

 HEYN, Oliver: Jsi divný

Dojemný příběh podle skutečné udá-
losti. Jde o neobyčejný život jednova-
ječných sourozenců Bena a Adama.

 KLIMEČKOVÁ, Jana: 

     Kočárová cesta

Historický román, ve kterém sleduje-
me osudy české dívky za vlády Marie 
Terezie.

 MURPHY, Julie: Knedlíček

Šestnáctiletá Will má pár kilo navíc, 
smířila se s  touto skutečností a  ne-
bojí se pustit do  čehokoli – třeba 
do soutěže krásy.

 RYAN, Chris: Seznam smrti

Šest maskovaných ozbrojenců na-
padne výcvikové středisko SAS. Co 
dál ...

NAUČNÁ LITERATURA
 CHEUNGOVÁ, Theresa: 

     Rozhovory s nebem

Jak dostáváme zprávy “z druhé stra-
ny”. Naději přináší svědectví, že mů-
žeme navázat spojení, které jsme 
milovali ...

 JEDLIČKOVÁ, Blanka: 

     Ženy na rozcestí

Neobyčejně napsané životní příběhy 
žen, které byly spjaty s  divadlem – 
výtvarnice, herečky, tanečnice.

 KARÁSKOVÁ, Kateřina

     BIRD, Simon: 

     Kde ženy vládnou

Nápaditý cestopis ze čtyř neobvyk-
lých kultur. Autorka byla ve Vamber-
ku osobně.

 LIŠKA, Vladimír: 

     České, moravské a slezské 

     hrady

Vážou se k  nim nejrůznější mýty 
a pověsti. Zahrnuje i Potštejn a Kuně-
tickou horu.

 výstavu Miroslav Malý – krajiny 
(barevné linoryty a  pastely) – od    
4. 5. 2017 do  15. 6. 2017 k  jeho 
životnímu jubileu – člen skupiny 
GAMA

 10. 5. 2017 v dopoledních hodi-
nách – celostátní akce Český den 
proti rakovině – květiny s modrou 
stužkou
(zaměření na  nádorové onemoc-
nění hlavy a krku – ORL)

 10. 5. 2017 – v  podvečerních 
hodinách – Noc literatury 2017, 

tentokrát na  zahrádce knihovny. 
Posezení s  ukázkami světové lite-
ratury a hudbou. Čtou Jaroslav Uh-
líř a pan Hlávka od 18 hodin

Na červen a červenec 
chystáme

 na přelomu měsíců výstavu kraj-
kářských obrazů – Severní sekce 
paličkuje … s posezením v knihov-
nické kavárně U bílého jednorožce
tradiční tábor Ťa-pe-to.

V  tomto čísle zpravodaje Vám ráda 
představím další z  úžasných projek-
tů pomáhajících našim nejmenším, 
který již svým názvem říká téměř vše:

„POHÁDKOTERAPIE“
Věřte – nevěřte, i pohádky mohou léčit 
a pomáhat. Tato ne příliš rozšířená, ale 
velmi oblíbená terapie může dítěti po-
moci v několika rovinách – psychote-
rapeutické, relaxační a  výchovně-psy-
chologické. Pohádkoterapie je vhodná 
pro děti různého věku s různými pro-
blémy, starostmi, úzkostmi… Smyslem 
terapie je pomoci dítěti zbavovat se úz-
kosti, strachu, obav, vyrovnat se s vlast-
ním problémem, postižením, apod. 
Zároveň dokáže tato metoda rozvíjet 
u dětí představivost a obohacuje jejich 
znalosti o světě i o sobě samých.
V rámci této terapie je velmi důležité, 
aby pro dítě byla zvolena vždy správ-
ná knížka, která má dítěti pomoci 
s  jeho problémem. Důležité také je, 
aby hlavní hrdina byl ve  věku vaše-
ho dítěte, aby se s  ním mohlo lépe 

ztotožnit. A  také, aby děj probíhal 
v místech, které dítě zná a dokáže si 
je vybavit – školka, škola, nemocnice, 
dětské hřiště, apod. Čím více se dítě 
v příběhu najde, tím lépe. Po přečtení 
kapitol je velice důležité si o  přečte-
ném povídat, dítě by mělo vlastními 
slovy obsah lehce převyprávět, říct, 
jestli je mu příběh blízký, co se mu 
líbilo, nelíbilo apod.

Pohádkoterapie pomáhá v řadě pro-
blémů:
- strachy a fobie
- rodina a nevlastní rodina
- sourozenecké vztahy
- nemoc a postižení
- šikana, týrání, rasismus
- škola
- vztahy
- změny v životě
- sociálně patologické jevy 
  (drogy, alkohol, vzhled)
- výchova a zlozvyky

Pohádky současné, moderní

nebo tradiční?

Nejjednodušší odpověď zní: takové, 
kterým bude dítě rozumět. Větši-
na terapeutů a  speciálních peda-
gogů se shoduje na  tom, že velmi 
moderní pohádky mohou být pro 
dítě občas sci-fi  a  obsahu dítě stě-
ží rozumí. Staré pohádky mají zase 
tu nevýhodu, že jsou v  textu často 
použity výrazy a  názvy předmětů, 
které dítě v  dnešní době již nevidí 
nebo nezná – kolovrátek, vřeteno, 
pradlena…- v textu se pak hůře ori-
entuje a  tím pádem ztrácí. Je vhod-
né tedy najít zlatou střední cestu 
a volit takovou pohádku, která bude 
pro dítě co nejsrozumitelnější…

Zajímavé knihy vhodné pro Pohád-
koterapii hledejte na: http://www.
bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie

Za MK Vamberk

Jaroslava Martinová, vedoucí

Na květen 2017 jsme připravili...

„POHÁDKOTERAPIE“
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Před 475 lety
Václav Zachař z Pašiněvsi ml. koupil 22. května 1542 Nový Vamberk. 
Panství získal od Kateřiny z Chrastu a vlastnil jej do roku 1558. Na Pod-
řezově vybudoval tvrz.

Před 400 lety
Zámečník Jiřík Šťastný a truhlář Matěj Komenda si 15. května 1617 vy-
žádali výpis pravidel cechu rozličného kosteleckého. Majitel panství 
Václav Mikuláš Pecingar z Bydžína jim toto potvrdil.

Před 100 lety
Čtyři stovky vambereckých žen si 1. května 1917 stěžovaly u rychnov-
ského okresního hejtmana na drahotu a nedostatek jídla.

Před 95 lety
Od 18. května 1922 začal dodávat elektrárenský svaz elektrický proud 
do vambereckých domácností.

Před 75 lety
Od  4. května 1942 byla v  provozu přečerpávací stanice z  dolního 
do horního vodojemu, který míval v létě nedostatek vody.

Před 70 lety
Na železniční trati do Rokytnice v Orlických horách začaly od 6. května 
1947 kromě parních jezdit i motorové vlaky.

Před 60 lety
Dne 19. května 1957 proběhly volby do národních výborů. O jedenáct 
dní později byl předsedou Místního národního výboru ve Vamberku 
zvolen Mikuláš Harcinik, tehdejší poslanec Národního shromáždění. 
Počet členů rady byl rozšířen na devět.

Před 55 lety
Ve Voříškově ulici bylo 1. května 1962 otevřeno veřejné WC.

Před 45 lety
Od května 1972 začala v pečovatelské službě pracovat první ošetřo-
vatelka na plný úvazek.

Před 35 lety
První ročník automobilového oblastního přeboru Rallye ŽAZ Vam-
berk se uskutečnil 9. května 1982.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 01.05.1897 se ve Vamberku narodila Vilemína Hurdálková, provda-

ná Drašnerová. Spolu s manželem, který byl také vambereckým rodákem, 
se přestěhovali do Prahy. Během 2. světové války se rodina zapojila do od-
boje. I se synem byli zatčeni, uvězněni a nakonec popraveni v koncentrač-
ním táboře. 120. výročí narození († 24.10.1942 Mauthausen)

 07.05.1897 se v Chrasti u Chrudimi narodil P. Karel Valenta, kato-

lický kněz. V letech 1922-1928 byl ve Vamberku kaplanem. Účastnil se 
veřejného života. Zasloužil se o vznik místní organizace Československé 
strany lidové a postavení Lidového domu. 120. výročí narození

Společenská kronika

V květnu 2017 oslaví:

90 let Jan Marek
90 let Zdenka Kašparová
85 let Ladislav Polanský

85 let Milada Hynková
80 let Zdeňka Hrádková
80 let  Eva Králová
75 let Věra Weinhauerová

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Jsou to již dlouhé tři roky, kdy nás 30. dubna 2016 bez 
rozloučení navždy opustil pan Ing.  JOSEF KRSEK 

z Vamberka.

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli na Jožina.
Stále nemohou zapomenout 

manželka a děti s rodinami.

Dne 13. května 2017 uplyne 20 smutných let, co nás 
navždy opustil můj otec, dědeček pan KAREL SEKY-

RA z Pekla.

Stále vzpomínám, dcera Jaroslava s rodinou.

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

MKS nabízí - duben 2017

 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA 
Host: vystoupení žáků ZUŠ.
Vstup zdarma.

 9. května v 8:30 a v 10:00 hodin

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JU-
RIŠTOVÉ
Klasická pohádka na motivy bratří 
Grimmů.
V  jedné zemi za  devatero horami 
a  devatero řekami se v  království 
krále Ctirada narodí princezna 
Růženka. Přizvané sudičky dají 
Růžence do vínku moudrost, krásu 
a  štěstí, ale sudička, která nebyla 
pozvána, vyřkne nad Růženkou 
zlou kletbu…  
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 11. května v 19:00 hodin

4TET
Populární vokální kvarteto, které 
tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škor-

pík, David Uličník a  Dušan Kollár. 
Vzniklo z  iniciativy Jiřího Korna 
v říjnu 2002 v souvislosti s připra-
vovaným tanečně excentrickým 
představením TEP Jiřího Korna. 
Předprodej vstupenek v MKS Vam-
berk.
Vstupné 490 Kč.

 13. května ve 14:00 hodin

HULA HULA KARNEVAL
Vstupné dobrovolné.
  23. května  

BURZA ODĚVŮ A  DOPLŇKŮ 
DO TANEČNÍCH
Prodej: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

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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Oddíl stolního tenisu Baníku má 
v současné době historicky nejvyšší 
počet členů. Loni v září se totiž vy-
dařil až překvapivě nábor mládeže, 
kdy se přihlásilo 15 dětí, k nárůstu 
aktivních členů rovněž přispěla 
skutečnost, že do  oddílu vstoupila 
v  posledních letech řada občanů 
města, kteří do té doby hráli stolní 
tenis rekreačně. Členskou základnu 
tak tvoří v  současnosti 23 dospě-
lých (z toho 8 v důchodovém věku) 
a 16 členů do 19 let věku (nejstar-
šímu je 15 let, nejmladším 7 let) 
- tedy zmíněný historicky nejvyšší 
počet, 39 členů! 

V  dlouhodobé soutěži dospělých 
má oddíl 4 mužstva. A-mužstvo 
hraje krajský přebor 1. třídy, což je 
druhá nejvyšší soutěž, kterou muž-
stvo z  okresu Rychnov nad Kněž-
nou hraje. Vyšší soutěž hraje pouze 
TTC Kostelec nad Orlicí. V  sezóně 
2015-16 vyrovnalo mužstvo histo-
rický rekord, když se v  konečném 
pořadí soutěže umístilo na  3. mís-
tě. Sezónu absolvovalo s hráči: Jan 
Jakubec, Martin Vrkoslav, Michal 
Macháček, Milan Valášek a Jan Po-
dolka. B-mužstvo hraje regionální 
soutěž RP1, C-mužstvo hraje RP2 

a  D-mužstvo RP3. Tato mužstva, 
tedy B, C a D, se ve svých soutěžích 
udržela a  skončila shodně na  9. 
místech. 
Jak již zmíněno, v  loňském roce 
vznikla nová aktivita – žákovský 
oddíl. Nejmenší adepti tohoto krás-
ného sportu se postupně sezna-
mují se základy stolního tenisu pod 
vedením trenéra (Honza Podolka) 
a jeho asistenta (Stanislav Zezulka). 
Kluci a dívky už mají za sebou i prv-
ní úspěchy; v okresních přeborech 
jak mladšího, tak staršího žactva, 
kde získali řadu medailí. V letošním 
roce plánují trenéři účast na několi-

ka regionálních turnajích mládeže, 
krajských bodovacích turnajů se 
chtějí zúčastňovat, až herní pokrok 
dětí bude na  odpovídající úrovni. 
Na těchto turnajích hrají totiž děti, 
které se stolnímu tenisu věnují již 
několik let a řada z nich hraje i vy-
soké soutěže dospělých. 
Že to s  malými stolními tenisty 
trenéři Baníku umí, je zřejmé, ale 
možná ještě větším dokladem než 
výsledky na  prvních turnajích je 
trochu až neuvěřitelné konstato-
vání: z  původně přihlášených 15 
dětí, které začaly trénovat v  září 

loňského roku, neskončil do dneš-
ního dne nikdo! Možná i tahle sku-
tečnost trochu přispěla k tomu, že 
se trenéři rozhodli absolvovat spor-
tovní školení na  vyšší kvalifi kační 
stupeň, než který mají dosud, aby 
tréninky mládeže mohli obohatit 

o nové prvky a metody.  
Cílem těchto zmíněných aktivit 
není primárně výchova budoucích 
špičkových hráčů a  hráček, tj. vý-
chova budoucích hvězd, kdy hlav-
ním kritériem je výsledek na turna-
ji. Snahou je především vychovat 
hráče a  hráčky, kteří budou milo-
vat daný sport a který jim zůstane 
i jako koníček v dospělosti. 
Stolní tenis má oproti mnoha jiným 
sportům jednu velkou výhodu; to-
tiž, že se dá hrát v poměrně vyso-
kém věku - a ještě ke všemu třeba 
i na docela slušné úrovni. V Baníku 

sami přiznávají, že tuhle veterán-
skou oblast tak trochu dříve pod-
ceňovali, než si uvědomili, že to 
může být dobrý příklad pro ostatní, 
a také, že je to i velmi dobrá příle-
žitost k propagaci města Vamberk. 
Naši veteráni jsou zaregistrováni 

v Českomoravském klubu veteránů 
a  zúčastňují se pravidelných stát-
ních bodovacích turnajů. Na těchto 
prestižních turnajích soutěží více 
jak 200 stále aktivních hráčů a hrá-
ček, a to i bývalí reprezentanti z celé 
ČR a Slovenska. A většina z nich ani 
neví, že existuje město Vamberk 
a  kde se nachází. Proto si veteráni 
v  loňském roce pořídili z  dotace 
MěÚ Vamberk jednotná trička s po-
tiskem loga Vamberka a  textem 
„Vamberk město krajky“. 
Kromě této propagace našeho 
města se ale veteráni mohou po-
chlubit i jedním zcela mimořádným 
sportovním úspěchem; pomalu 
na den přesně se totiž před rokem 
uskutečnil v  Záhornici 1. ročník 
turnaje veteránů „TOP 15“. Na tento 
turnaj byli pozváni hráči, kteří se 
v  minulosti zúčastňovali veterán-
ských turnajů ve  Voděradech. Byl 
pozván také Jan Podolka a  v  kon-
kurenci hráčů, kteří se pravidelně 
zúčastňují celorepublikových tur-
najů veteránů, obsadil 2. místo !! 
Oddíl stolního tenisu v  Baníku má 
ve  Vamberku mnohaletou tradici. 
Ten v  dnešní podobě žije, jak pa-
trno, mimořádně aktivně - svou 
činností nabízí smysluplné vyžití 
řadě občanů města a  ještě přitom 
všem ´stíhá solidní reprezentaci 
a  propagaci našeho města. S  tro-
chou odlehčení na  úplný závěr by 
se dalo souhlasit s nezapomenutel-
nou hláškou z kultovního fi lmu „Já-
chyme, hoď ho do  stroje!“ Zřejmě 
dobrej oddíl...

Jan Dusil

Stolní tenisté Baníku Vamberk tradičně
Nadšení, skromnost a úspěchy
V  minulém čísle Zpravodaje jsme představili první dva ze sedmi 

sportovních oddílů pod hlavičkou a ´správou nového vedení TJ Ba-

ník Vamberk. Nejprve samozřejmě oddíl s největší členskou základ-

nou, tedy fotbalisty, jako druzí se prezentovali tenisté - jinak shodou 

okolností ´sousedé fotbalistů v areálu V lukách. Dnes představujeme 

stolní tenisty a fl orbalisty. V červnovém čísle tohoto ´miniseriálu na-

hlédneme do třech zbývajících oddílů; tedy volejbalu, badmintonu 

a tanečního studia.
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V  novější historii v  sezoně 
2012/2013 nastoupili muži jako 
nováčci do  2. Ligy FLA  s  úkolem 
udržet soutěž, nakonec se umís-
tili z 12 družstev překvapivě na 6. 
místě.
Už v sezoně 2014/2015 si v Baníku 
vytýčili odvážnější cíl - pokus o ba-
ráž, resp. postup do vyšší soutěže. 
Mužstvu se dařilo, celkové 3. mís-
to z  16 družstev tedy znamenalo 
postup do  1. ligy. V  následné ´pr-
voligové sezóně se oddíl nejenom 
udržel, ale skončil na  pěkném 8. 
místě z 12 družstev. 

Na  letošní sezonu 2016/2017 se 
fl orbalisté začali připravovat již 
od července 2016. Pronajali si i vět-
ší prostory k  tréninku, zúčastnili 
se několika turnajů. V  prestižním 
celostátním turnaji hraném venku 
se našemu „B“ týmu příliš nedařilo, 
k  rychlému konci notnou měrou 
přispěl i nešťastný los.  „A“ družstvo 
se drželo, ale extraligové týmy byly 
nad jeho možnosti. 
Výkony Baníku v  právě uplynu-
lé sezóně provázelo ono známé 
jánošíkovské; chudým se rozdat 
a  brát bohatým… Týmu se totiž 

´podařilo nejen prohrát s  úplně 
posledním, ale zároveň porazit 
první družstvo v tabulce. Nicméně 
nakonec z toho byla opět fi nálová 
osmička, následně pak 6. místo.
Členskou základnu tvoří 16 řád-
ných členů TJ a  11 přidružených 
členů. Z  celé základny je na  sou-
pisce družstva uvedeno 20 hráčů. 
Druhý oddíl je otevřený pro širo-
kou veřejnost, jeho smyslem je 
nabídka provozování fl orbalu jako 
doplňkového sportu. 
I když členská základna vypadá po-
četně velmi dobře, někdy není ani 
dostatek hráčů na  střídání. Nepře-
kvapí důvody: směnnost, dojíždění 
do práce, sobotní a nedělní směny, 
někteří mladší hráči studují. V Baní-
ku se v poslední době nevyhnuli ani 

předčasným odchodům některých 
hráčů. Důvody budí spíše trpký 
úsměv; mnozí z  postupně přícho-
zích hráčů totiž ke  svému překva-
pení zjistili, že „i“ ve fl orbale k úspě-
chu vede cesta přes dlouhodobou 
poctivou dřinu v tréninku…
Samozřejmě, jako každý sport, i fl or-
bal – byť to tak na první pohled ne-
vypadá – potřebuje ke  své činnosti 
fi nanční pomoc. Výchova hráčů stojí 
hodně úsilí. Díky dotaci Města Vam-
berka a pomoci TJ Baník Vamberk lze 
udržet příspěvky hráčů na přijatelné 
výši. O  budoucnost oddílu ve  ´fl or-
balovém Baníku obavy nemají, 
úspěšné účinkování družstva záleží 
především na  počtu hráčů, kteří se 
budou chtít opravdu cílevědomě 
zapojit do herního systému.        (jdu)

Vedle zprovoznění vlastních kur-
tů jsme provedli úpravu povrchu 
před tenisovou stěnou, uhrabání 
travnatých ploch a stromové zele-
ně kolem kurtů.

A  nyní se dostanu k  tomu ALE … 
Antukový povrch je velice příjem-
ný na hraní tenisu, ale je velice cit-
livý na  to jak se s  ním zachází. Je 
třeba používat obuv, která nemá 

hrubý vzorek ani prohlubně a  vy-
výšeniny. Povrch nesnese hrubé 
zacházení, jako např. jízda na kole 
nebo pobíhání psů. Kurty, které 
jsou zaploceny, jsou před větši-
nou problémů chráněny. Problém 
máme s  povrchy před tenisovou 
stěnou. Přiložená fotografi e uka-
zuje, jak povrch dopadne, když se 
po něm proběhne psí miláček. 
Přístup k  tenisové stěně je ote-
vřen, aby si kdokoliv mohl zajít 
a  vyzkoušet základy tenisových 
dovedností,  a nebo si jen zatréno-
vat, pokud zrovna nemá partnera 
na  hraní na  kurtu. Je však důleži-
té zachovávat antukový povrch 
v  dobrém stavu a  neničit jej ne-
patřičným chováním. Tímto ape-
luji na majitelé psů, kteří příjemný 
prostor kolem řeky Zdobnice vy-
užívají k procházkám, aby nepou-
štěli svoje miláčky na  antukový 
povrch, neboť jejich tlapky s drápy 
povrch velice poškozují.
Pro zájemce o  využívání teniso-

vých kurtů dodávám telefonický 
kontakt na  předsedu tenisového 
oddílu Baník Vamberk Pavla Cho-
cholouše – 604 349 527.

Otakar Müller

Florbal v Baníku Vamberk: závodně ale i ryze rekreačně
Florbal, dnes možná čtvrtý nejpopulárnější sport v Česku (v posled-

ních měsících ho zřejmě ´předběhl biatlon…), se ve Vamberku začal 

hrát na přelomu století, v letech 1999  - 2000. Tento stále ještě po-

měrně mladý sport začínal pod hlavičkou MDDM, od roku 2003 je 

oddíl členem TJ Baník Vamberk z.s.

Tenisté zahájili sezonu, ale…
Poslední březnový týden a první dva dubnové týdny přálo počasí 

natolik, že bylo možné připravit antukové kurty a jejich okolí na no-

vou sezónu. Práce spočívaly v odstranění přemrzlé vrstvy antuky, 

uválení celé plochy kurtů, navezení nové antuky a  její srovnání. 

Časově nejnáročnější je pak fi nální zválení kurtů do takového po-

vrchu, na kterém je možné začít hrát.
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 19. 3. 2017 

1. kolo Východočeského poháru

Újezd u Přelouče 

(OK 99 Hradec Králové) 

Po zimní přestávce se opět rozběh-
la soutěž Východočeského poháru. 
Centrem prvního závodu se stala 
obec Újezd u  Přelouče. Pořadatelé 
z hradeckého oddílu tradičně zaha-
jují sezónu a v poměrně rovinatém 
terénu připravili náročné tratě. Zá-
vodu se zúčastnilo neuvěřitelných 
1300 závodníků, díky dobrému cen-
tru využilo těchto závodů i  mnoho 
závodníků z  okolních krajů. Počasí 
bylo proměnlivé a  pro závody cel-
kem ideální. 
Většina našich závodníků začala 
jezdit na  tyto závody již v  nových 
soupravách na  které získal náš od-
díl dotaci z  města Vamberk a  kde 
má každý na rukávu umístěno logo 
města Vamberk.
Výsledky: D12D/12. Barbora Nikol 
Mudruňková, 16. Adéla Mikysková, 
D21C/61. Pavla Smutná, D35C/3. 
Markéta Vandasová, 7. Jana Smutná, 
26. Kateřina Sršňová, D35D/10. Jitka 
Rykalová, D45C/6. Jana Klapalová, 
D45D/1. Yveta Veverková
H21C/51. Tomáš Veverka, 68. Viktor 
Hladký, 72. Šimon Smutný, H35C/8. 
Jan Koblic, H35D/19.Tomáš Sršeň, 
H45C/3. Luděk Vandas, H45D/23. 
Alan Mikyska

 25. 3. 2017 

2 .kolo Východočeského poháru 

Veská (OK LOKO Pardubice)   

Pořadatelem druhého kola poháru 
byl náš největší oddíl z  Pardubic. 
Do  obce Veská u  Pardubic přijelo 
přes 900 závodníků což je na úvod 
sezóny opět vysoké číslo. Běhalo se 
v bývalém vojenském prostoru cel-
kem rovinatém terénu s hustou sítí 
cest a vodotečí. Našim závodníkům 
se dařilo a mnoho z nich se umístilo 

v první desítce. Na vyhlášení výsled-
ků chodí mnoho oddílů se svou vlaj-
kou k nim se nyní přidal i náš oddíl 
a díky dotaci z města Vamberk vyu-
žívá této vlajky nejen při vyhlašová-
ní, ale taky v centru všech závodů.
Výsledky: D12D/4. Barbora Nikol Mu-
druňková, 6. Adéla Mikysková, D14D/
Kateřina Adamovská, D21C/Hana 
Klapalová, D21D/1. Iva Kodytková, 
D35C/5. Markéta Vandasová, 11. 
Jana Smutná, 14. Kateřina Sršňová, 
D35D/4. Jitka Rykalová, 15. Romana 
Mudruňková, 33. Ilona Mikysková, 
D45D/6. Yveta Veverková, 11. Jana 
Kulová, HDR/7. Simona Netopilová
H21C/13. Tomáš Veverka, 32. Šimon 
Smutný, 40. Viktor Hladký, 46. Jiří 
Andrš, H35C/1. Libor Netopil, 2. Lu-
děk Vandas, 17. Jan Koblic, H45D/21. 
Alan Mikyska, 26. Jiří Novák, H55C/6. 
Jiří Tupec, 16. Vladimír Kotlář

 1. 4. 2017  

3. kolo Východočeského poháru     

Slatina nad Zdobnicí 

(Spartak Rychnov n.Kn.) 

Do  nedaleké Slatiny nad Zdobnicí 
dorazilo opět na 900 závodníků aby 
zde změřilo své síly na  tzv. krátké 
trati. Běhalo se ve známém prostře-
dí v  okolí místa zvaného sv. Anna. 
Terén byl tentokrát mírně kopcovitý 
s  velkým množstvím porostových 
detailů včetně podrostů. Stráň s po-
zůstatky těžby, množstvím kamenů 
a  prohlubní dala zabrat mnohým 
závodníkům a prověřila jejich fyzic-
ké kvality. Běželo se za nádherného 
slunečného počasí, teplota se vyšpl-
hala až ke 20°C.
Výsledky: D12D/3. Adéla Mikys-
ková, 6. Barbora Nikol Mudruňko-
vá, D14D/3. Kateřina Adamovská, 
D21C/19. Pavla Smutná, D21D/4. 
Iva Kodytková, 5. Hana Klapalová, 
7. Jana Hostinská, D35C/6. Jana 
Smutná, 19. Markéta Vandasová, 

D35D/15. Ilona Mikysková, 18. Ro-
mana Mudruňková, D45C/3. Jana 
Klapalová, D45D/4. Yveta Veverková, 
10. Jana Kulová, HDR/10. Simona Ne-
topilová
H21C/21. Viktor Hladký, 22. Tomáš 
Veverka, 41. Jiří Andrš, 44. Michal Kla-
pal, H35C/1. Libor Netopil, 4. Luděk 
Vandas, H45D/9. Karel Rykala, 12. 
Alan Mikyska, H55C/3. Jiří Tupec, 21. 
Vladimír Kotlář

 1. 4. 2017  

4. kolo Východočeského poháru     

Kostelec nad Orlicí 

(OOB Vamberk) 

Po  dopolední krátké trati pořádal 
náš oddíl sprint s centrem v Kostelci 
nad Orlicí. Závod byl organizován 
ve  spolupráci s  kosteleckým od-
dílem. Bylo nutné zajistit veškerá 
povolení na úřadech, projednat vše 
na policii ČR, městské policii, zajistit 
parkování pro více jak 700 závodní-
ků, připravit občerstvení apod.
Centrem závodu se stal Seykorův 
park nedaleko zámku kde bylo za-
jištěno vše potřebné pro dobrý prů-
běh závodu. Organizačně bylo nut-
né zajistit především bezpečnost 
závodníků, neboť se běhalo nejen 
v centru města, ale také v okolí síd-
lišť a  na  přilehlých komunikacích. 
Startovalo se v  parčíku za  poštou 
a cíl byl přímo v parku, kde proběh-
lo také vyhlašování výsledků. Závo-
dy si mnozí závodníci velmi pochva-
lovali, k čemuž přispělo i nádherné 
počasí.
Nejen na  tyto tzv. parkové závody, 
ale téměř všechny závody, které se 
pořádají v  ČR jsou určeny i  pro ši-
rokou veřejnost (tedy neregistrova-
né). Pořadatel má povinnost připra-
vit tratě jak pro neregistrované tak 
i pro rodiče s dětmi.
Náš oddíl bude na  podzim (14.10.) 
pořádat další závod s  centrem 

v Kostelecké Lhotě, pokud bude mít 
někdo zájem seznámit s  prostře-
dím orientačních běžců má velkou 
možnost, bližší informace jsou vždy 
na oddílových stránkách 
(www.obvamberk.cz)

Oddíl tímto děkuje městu Vamberk, 
který poskytl dotaci na  tisk nových 
map (cca 750 ks) pro tento závod 
a  také za  dotaci na  mobilní toalety 
(TOI TOI) bez kterých se v  dnešní 
době již závody neobejdou.
Oddíl také nechal natisknout 
na  všechny mapy logo města Vam-
berk, dále oddíl využívá tzv. bannerů 
(start a cíl) kde je opět uvedeno logo 
města Vamberk, to vše díky dotaci 
z města získané v roce 2016.

 8.4.2017  

5.kolo Východočeského poháru     

Kamenský Dvůr (SK Studenec)

Další kolo poháru se běželo v okolí 
obce Kamenský Dvůr nedaleko zná-
mé obce Dětenice. Běhalo v  nově 
zmapovaném prostoru s rovinatým 
terénem kde převažoval listnatý 
les s  množstvím hustníků, pasek 
a oplocenek. Počasí se po pátečním 
dešti umoudřilo a tak mohlo spoko-
jeně absolvovat více jak 800 závod-
níků svou tentokrát klasickou trať, 
tedy o  poznání delší než na  před-
chozích závodech.
Výsledky: D12D/6. Adéla Mikysko-
vá, D35C/4. Markéta Vandasová, 
D35D/15. Jitka Rykalová, 31. Ilona 
Mikysková, D45D/9. Yveta Veverková, 
16. Jana Kulová, 
H21C/12. Tomáš Veverka, 19. Šimon 
Smutný, 25. Viktor Hladký, H45D/5. 
Alan Mikyska, H55C/13. Jiří Tupec, 

ČINNOST  NAŠEHO  ODDÍLU  JE FI-
NANČNĚ PODPOROVÁNA MĚSTEM                                     

Karel Rykala

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech

muži - „A“ tým 
6. 5. So 17:00 hodin Vamberk – Lípa n. O. 
13. 5. So 17:00 hodin Solnice – Vamberk 
27. 5. So 17:00 hodin Ohnišov – Vamberk 
muži - „B“ tým 
6. 5. So 14:30 hodin Vamberk - Roveň 
13. 5. So 17:00 hodin Vamberk - Voděrady 
20. 5. So 17:00 hodin Křovice - Vamberk 
27. 5. So 17:00 hodin Vamberk – Dobruška“B“ 
dorost 
7. 5. Ne 14:00 hodin Vamberk/Rk – Olympia HK „B“ 
14. 5. Ne 10:00 hodin Skřivany – Vamberk/Rk 
21. 5. Ne 14:00 hodin Vamberk/Rk – Č. Kost./Č. Skal. 
28. 5. Ne 9:00 hodin Jičín – Vamberk/Rychnov 
starší žáci 
7. 5. Ne 16:00 hodin Vamberk/Db. – Rokytnice v O. h.
13. 5. So 14:45 hodin Dobruška/Op.– Vamberk/Db. 

21. 5. Ne 16:00 hodin Vamberk/Db. – Dvůr Králové 
27. 5. So 14:30 hodin Třebechovice – Vamberk/Db. 
mistrovské turnaje - mladší žáci 
13. 5. So 14:00 hodin
Hořiněves – Olympia, Hořiněves/Smiřice 
20. 5. So 9:00 hodin
Vamberk – Týniště, Rasošky 
28. 5. Ne 9:00 hodin 
Nový Hradec Králové – Vamberk, Černilov 
starší přípravka 
13. 5. So 9:00 hodin Černíkovice
21. 5. Ne 9:00 hodin Vamberk 
28. 5. Ne 9:00 hodin Kostelec n. O.
mladší přípravka 
14. 5. Ne 9:00 hodin Vamberk 
20. 5. So 9:00 hodin Albrechtice 
28. 5. Ne 9:00 hodin Albrechtice

FOTBAL květen 2017

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

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
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Milí čtenáři, ve Vambereckém zpravodaji každé tři měsíce najdete sou-
těžní křížovku pro volné chvíle a věříme, že Vás novinka zaujme. 

Znění tajenky s vaším kontaktem pošlete na redakční e-mail: 

zpravodaj@vamberk.cz nebo vhoďte do poštovní schránky 

městského úřadu (boční vchod) nejpozději do 20. května. 

V příštím čísle Vambereckého  zpravodaje zveřejníme vylosovaného 
úspěšného luštitele, kterého odměníme čtvrtletním předplatným Orlic-
kého týdeníku (na měsíce červen, červenec a srpen).



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




