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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

71. zasedání dne 17. května 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 69 a 70.

2)  Projednala žádost HISTORY, o. 
s., Krymská 2, 101 00 Praha 10 
o spolupráci na přípravě pub-
likace ke  stému výročí vzniku 
ČSR „Kraje očima dětí“ a  roz-
hodla se do projektu nezapojit.

3)  Projednala žádost Linky bez-
pečí, z. s., Ústavní 95, 181  02 
Praha 8, o  fi nanční podporu 
a rozhodla jí nevyhovět.

4)  Schválila přílohu č. 1 ke Smlou-
vě o  výpůjčce - Městský mul-
tifunkční areál „V  Lukách“ dle 
přílohy.

5)  Projednala a  vzala na  vědomí 
informace o  zahájení přípra-
vy rekonstrukce železničního 
osobního nádraží Vamberk 
a  pověřila místostarostu měs-
ta vedením jednání se Sprá-
vou železniční dopravní cesty 
v této záležitosti.

6)  Projednala protokol o otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek 
na  akci „Novostavba altánu 
Městské knihovny ve Vamber-
ku - 1. etapa“ - 2. kolo a v soula-
du s ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší na-
bídku 1.899.056 Kč včetně 
DPH, tj. VASPO VAMBERK, s. 
r. o., Smetanovo nábřeží 180, 
517 54 Vamberk, IČ: 47470046, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7)  Projednala a  schválila žádost 
pana Jiřího Jiskry, xxxxxxxxxxx, 
517  54 Vamberk o  souhlas 
se stavbou rodinného domu 
na p. p. 1110/52, k. ú. Vamberk.

8)  Projednala a schválila Smlouvu 
o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcných břemen:

 a) v  právu zřídit, provozovat 
a  opravovat vodovodní pří-
pojku a  přípojku kanalizace 
na  části p.  č. 1842/4 a  p.  č. 
1863/1 v k. ú. Vamberk (s ozna-
čením SO11 a SO12),

 b) v  právu zřídit, provozovat 
a  opravovat přípojku dešťové 
kanalizace a  přípojku průmy-
slové kanalizace, a  to na  části 
poz. p. č. 2280 v k. ú. Vamberk, 
ve prospěch společnosti pewag 
nemovitosti s. r. o., se sídlem 
Smetanovo nábřeží 934, 517 54 
Vamberk, IČ 28806867 za  jed-
norázovou úhradu 1.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

9) Schválila zveřejnění záměru 
prodeje bytové jednotky po-

dle přílohy - bod č. 1 přílohy 
a postoupila bod č. 1) - 4) přílo-
hy, záměry prodeje pozemků, 
k  projednání zastupitelstvu 
města.

10) Projednala a schválila Protokol 
o otevírání obálek a hodnoce-
ní nabídek pro veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Sportovní 
hala Vamberk - větrání pro-
storu tělocvičny“ a  v  souladu 
s  ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabíd-
ku 1.427.164 Kč včetně DPH, tj. 
Termomont, s. r. o., Václavské 
náměstí 823/33, 110 00 Praha, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

11) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2016 

společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., Radniční 102,   Vamberk,

 b) převedení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2016 společnosti Vamberec-
ká voda, s. r. o., Radniční 102, 
Vamberk ve výši 665.821,10 Kč 
do nerozděleného zisku minu-
lých let.

12) Schválila bezplatné umístění 
stojanu pro kola před budo-
vou Muzea krajky ve Vamber-
ku.

Rada města Vamberk se na svém 

72. zasedání dne 31. května 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 71.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 18 ze dne 15.05.2017.

3)  Schválila žádost paní Jany 
Sojkové, xxxxxxxxx, Vamberk, 
o posunutí doby nočního klidu 
ve  dnech 01.07. a  02.07.2017 
z 22:00 hodiny na 04:00 hodi-
nu následujícího dne z  důvo-
du konání svatby v  Pekelské 
hospodě. 

4)  Schválila žádost o  pronájem 
Městského klubu Sokolovna 
dne 21.10.2017 k  pořádání 
koncertu skupin Dymytry 
a Komunál.

5)  Vzala na  vědomí žádost 
pana Vladimíra Gottsteina, 
xxxxxxxxxxxxx, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou o  přidělení 
bytu v  DPS – Sociální 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 Kněž-
nou.

6)  Vzala na vědomí oznámení ře-
ditelky mateřské školy o přijetí 
dětí do mateřské školy, k před-
školní povinné docházce, s  tr-
valým pobytem mimo obec 
dle přílohy.

7)  Projednala a  schválila žádost 
společnosti LANGER - inženýr-
ská činnost, s. r. o., Habrmanova 
323, 500 02 Hradec Králové, IČ 
287 87 650, o vydání souhlasu, 
za vlastníka dotčených pozem-
ků v k. ú. Vamberk pro umístění 
stavby s  názvem „Obchodní 
středisko typu PENNY MARKET 
- Vamberk“ dle přílohy.

8)  Schválila novou smlouvu o vý-
půjčce s příspěvkovou organi-
zací - Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280, 517  54 Vamberk 
s  účinností od  01.06.2017, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

9)  Schválila novou smlouvu o vý-
půjčce se svou příspěvkovou 
organizací - Základní školou 
Vamberk, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Komenského 95, 
517  54 Vamberk  s  účinností 
od  01.06.2017, a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

10) Projednala a  schválila žádost 
Nej.cz s. r. o., Francouzská 
75/4, 120 00 Praha 2 o proná-
jem  prostranství o  velikosti 
4x4 m na  sídlišti Struha dne 
22.06.2017 od  10:00 do  17:00 
hodin, s tím, že bude dále po-
stupováno v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou č. 4/2012 
o místních poplatcích.  

11) Vzala na  vědomí zahájení vý-
běrového řízení na zhotovitele 
projektu „Peklo – oprava míst-
ních komunikací“ a  schválila 
jmenování komise pro hodno-
cení nabídek ve  složení:  Ru-
dolf Futter, Zuzana Rousková, 
Drahomír Jindra, náhradnice 
Ing. Martina Jusková.

12) Projednala a schválila:
 a) návrh na  zhotovení mlato-

vých cest v městských parcích 
včetně cenových nabídek dle  
přílohy a  v  souladu s  ním 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší nabídku, tj. 
KONKRERT CZ, spol. s r. o., Tyr-
šova 260, 517 54  Vamberk, IČ: 
259 42 352, a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy,

 b) návrh na  pořízení souvise-
jícího mobiliáře v  městských 
parcích dle přílohy.

13) Schválila ukončení smlou-
vy na  správu informačních 
technologií Městského úřa-
du Vamberk, uzavřenou dne 

20.10.2016 se společností OR-
DAS s. r. o., Žamberecká 354, 
517 54 Vamberk, IČ: 15040241, 
dohodou ke  dni 31.05.2017, 
a  pověřila starostu podpisem 
dohody.

Rada města Vamberk se na svém 

73. zasedání dne 14. června 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 72.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 19 ze dne 07.06.2017.

3)  Schválila žádost pana Rostisla-
va Viďourka, xxxxxxxxxx, Vam-
berk, o  posunutí doby noční-
ho klidu ve dnech 17.06.2017. 
a  18.06.2017 z  22:00 hodiny 
na 02:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání oslavy 
životního jubilea. 

4)  Schválila dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem 
o  obcích poskytnutí dotací 
dle změn rozpočtu č. 10 a roz-
počtu na  rok 2017 v  té výši 
a  těm fyzickým a  právnickým 
osobám dle přílohy. Zároveň 
schválila veřejnoprávní smlou-
vy pro schválené dotace.

5)  Rozhodla poskytnou fi nanční 
dar ve výši 5.000 Kč organizaci 
Mažoretky Kostelec nad Orli-
cí, z. s., Gailova 1170, 517  41  
Kostelec nad Orlicí na  účast 
na  soutěžích Mistrovství ČR 
a Mistrovství Evropy.

6)  Rozhodla poskytnou fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč Sdružení 
dobrovolných hasičů Pek-
lo nad Zdobnicí, Peklo 238, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
na pořádání akce Pekelné vítá-
ní léta dne 10.06.2017.

7)  Projednala a schválila projekty 
městské knihovny - „Kniha (ne-
jen) do vlaku“ a „KnihoBudky“, 
s  tím, že veřejná knihovnička 
bude umístěna ve  vestibulu 
Městského úřadu Vamberk.

8)  Projednala žádost občanů 
o  instalaci kamerového sys-
tému na  městském hřbito-
vě a  oznámení o  krádežích 
na  místním hřbitově a  uložila 
veliteli městské policie zvýšit 
ostrahu a  využít operativně 
pátrací prostředky.

9) Schválila zveřejnění zámě-
ru pronájmu štítové stěny 
na  domě čp. 52 v  Janáčkově 
ulici ve  Vamberku za  účelem 
umístění reklamy.

10) Projednala žádost Společen-
ství vlastníků bytových jedno-
tek, Kollárova 599, Vamberk 
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o  opravu příjezdové komuni-
kace k domu čp. 599 v Kolláro-
vě ulici s případným rozšířením 
o  parkovací místa pro osobní 
automobily vlastníků nemovi-
tostí a pověřila starostu města 
projednat opravu komunikace 
s vlastníkem komunikace.

11) Projednala žádost IDProjekt s.r.o., 
Jůnova 1028, 517  41 Kostelec 
nad Orlicí, o  stanovisko k  plá-
nované stavbě „I/11 x I/14 
Vamberk MOK po  křižovatku 
s I/11 - oprava silnice“ a nesou-
hlasí s navrženým řešením pře-
vedení dopravy přes centrum 
města Vamberka po  bývalé 
silnici I/14 a I/11 po dobu pro-
vádění prací.

12) Projednala žádost Správy že-
lezniční dopravní cesty, s. o., 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
o vyjádření k uzavírce pozem-
ní komunikace - oprava že-
lezničního přejezdu na  silnici 
III/3128 Bohousová a  vedení 
objízdné trasy přes I/14 Vam-
berk - I/11 Vamberk v  termí-
nu 24.-27.06.2017 a  souhlasí 
s  uzavírkou pozemní komuni-
kace a vedením objízdné trasy.

13) Schválila přijetí daru - 8 obra-
zů s  motivy Vamberka  autora 
Josefa Merty od  paní Hany 
Vosátkové, nar. xxxxxxxxx, by-
tem xxxxxxxxxx, 500  06 Hra-
dec Králové a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

14) Rada města v působnosti valné 
hromady společnosti Vambe-
recká voda, s. r. o. zplnomocni-
la ředitele Vambereckého vody 
Ing.  Leoše Podsedníka k  pod-
pisu úvěrové smlouvy na  fi -
nancování vozu WV CADDY 2,0 
TDI Highline VIN WV2ZZZ2KZ-
CX086275 rok výroby 2012, 
cena vozu 276.851 Kč bez DPH, 
tj. 334 900 Kč včetně DPH.

15) Schválila žádost Nej.cz s. r. o., 
Francouzská 75/4, 120 00  Pra-
ha 2 o  změnu termínu   pro-
nájmu prostranství o  velikosti 
4x4 m na  sídlišti Struha pro 
prezentaci služeb z 22.06.2017 
na 29.06.2017.  

Rada města Vamberk se na svém 

74. zasedání dne 28. června 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 73.

2)  Schválila žádost paní Šárky Ho-
ráčkové, xxxxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
15.07.2017 a 16.07.2017 z 22:00 
hodiny na 04:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádá-
ní svatební oslavy ve  sportov-
ním areálu Roští - Peklo. 

3)  Schválila žádost Sdružení 
dobrovolných hasičů Vam-

berk, o  posunutí doby noční-
ho klidu ve  dnech 01.07.2017 
a  02.07.2017 z  22:00 hodiny 
na 03:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu slavnostního 
předávání nového hasičského 
vozidla za  budovou hasičské 
zbrojnice ve Vamberku. 

4)  Schválila žádost pana Jakuba 
Drtiny, xxxxxxxxxxx, o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
08.07.2017 a 09.07.2017 z 22:00 
hodiny na 04:00 hodinu násle-
dujícího dne z  důvodu oslavy 
narozenin.

5)  Schválila žádost JOYRIDE z. s., 
Na Vyhlídce 239, 250 73 Rado-
nice, IČ: 229 01 442:

 a)  o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 19.07.2017 
a  20.07.2017 z  22:00 hodiny 
na 02:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání kon-
certu skupiny Big Mountain,

 b) o  přip. bezplatné užívání 
části veřejného prostranství 
(asfaltová plocha na  příjezdu 
ke  koupališti) dne 19.07.2017 
od 16:00 hodin.

6)  Vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o  činnosti a  hospodaření 
Pečovatelské služby v  roce 
2016. 

7)  Projednala a  schválila zvýšení 
počtu členů Komise pro umis-
ťování uchazečů o  byt v  Domě 
zvláštního určení z  pěti na  šest 
a rozhodla, že novou členkou ko-
mise bude paní Ivana Nováková. 

8)  Projednala a  schválila žá-
dost ředitelky Mateřské školy 
Mgr.  Lenky Faltusové o  pře-
vedení fi nančních prostředků 
Mateřské školy Vamberk, Tyr-
šova 280 ve  výši 289.678 Kč 
z  rezervního fondu do  inves-
tičního fondu, z něhož budou 
fi nanční prostředky použity 
na  pořízení dvou interaktiv-
ních tabulí pro výuku dětí. 

9)  a) Projednala a  schválila žá-
dost ředitele Základní školy 
Mgr.  Martina Vrkoslava o  pře-
vedení fi nančních prostředků 
Základní školy Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou ve výši 
86.230 Kč z  rezervního fondu 
k dalšímu rozvoji své činnosti.

 b) Projednala žádost ředitele 
Základní školy Mgr.  Martina 
Vrkoslava o  navýšení fi nanč-
ních prostředků na  opravu 
chodníku u  školních dílen dle 
Inspekční zprávy a  postoupila 
návrh na  zvýšení výdajů Zá-
kladní školy k  projednání za-
stupitelstvu města.

10) Schválila žádost ředitele Zá-
kladní školy Mgr. Martina Vrko-
slava o udělení výjimky na ma-
ximální počet 34 žáků v jedné 
třídě. 

11) Schválila:
 a) prodloužení nájemních po-

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

klizením nájemních poměrů 
k bytům podle přílohy č. 1.

12) Schválila dohodu o  ukončení 
nájemního poměru na  pro-
nájem části pozemkové par-
cely č. 2416, ostatní plocha, 
v  k. ú. Vamberk - novinový 
stánek v  Žamberecké ulici, 
nájemce pan Jiří Knop, ke  dni 
30.06.2017. 

13) Projednala stížnost pana Bohu-
slava Vyskočila, xxxxxxxxxxxxx 
na  nečinnost pověřené odpo-
vědné osoby a pověřila staros-
tu prověřením stížnosti.

14) Projednala a  schválila man-
dátní smlouvu se společnos-
tí Envidens, s. r. o., Městská 
Habrová 1485, Rychnov nad 
Kněžnou na  zajištění soutěže 
na dodavatele elektrické ener-
gie pro město Vamberk na rok 
2018 za cenu 32.200 Kč včetně 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

15) Projednala návrh železniční-
ho jízdního řádu pro období 
2017/2018 Královéhradec-
kého kraje a  konstatovala, že 
k  němu nebude uplatňovat 
žádné připomínky.  

16) a) Projednala a  schválila Plán 
odpadového hospodářství 
města Vamberk zpracovaný  
Radkem Sokolem, Rybná nad 
Zdobnicí čp. 78, 517 55 Rybná 
nad Zdobnicí a  bere na  vě-
domí sdělení Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje, 
odboru životního prostředí 
a  zemědělství oddělení EIATO 
k  Plánu odpadového hospo-
dářství města Vamberk.

 b) Projednala a  schválila Ana-
lýzu odpadového hospodář-
ství města Vamberk, zpra-
covanou Radkem Sokolem, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 517 55 
Rybná nad Zdobnicí a  uložila 
řediteli VAMBEKONU, s. r. o. 
Drahomíru Jindrovi připravit 
soubor opatření k  realizaci 
Analýzy odpadového hospo-
dářství.

17) Projednala protokol o otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek 
na  akci „Peklo - oprava místní 
komunikace“ a v souladu s ním 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, kte-
rý předložil nejnižší nabídku 
2.419.241,87 Kč včetně DPH, tj. 
STRABAG, a. s., Kladská 1082, 
500  03 Hradec Králové, IČ: 
60838744, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

18) Vzala na  vědomí informace 
ohledně stavu místní komu-

nikace „Horní Peklo“ na  po-
zemcích p. č. 755/1 a p. č. 861. 
Stav zhodnotila jako havarijní, 
s  tím, že v  tomto režimu bu-
dou zajišťovány další opatření 
směřující k  odstranění závad 
v  odvodnění komunikace 
v  nejkratším možném termí-
nu. Zároveň pověřila vedoucí 
správního odboru o prověření 
majetkových poměrů. 

19) Vzala na  vědomí zahájení vý-
běrového řízení na zhotovitele 
akce „Oprava střechy č.p. 102“ 
a schválila komisi pro otevírání 
a  hodnocení nabídek ve  slo-
žení: Drahomír Jindra, Rudolf 
Futter, Zuzana Rousková, ná-
hradnice Ing. Martina Jusková.

20) Vzala na vědomí informaci ta-
jemnice o  omezení provozu 
Městského úřadu ve  Vamber-
ku dne 07.07.2017.

21) Projednala a schválila smlouvu 
o poskytnutí investiční dotace 
z  rozpočtu Královéhradecké-
ho kraje na  „Nákup kontej-
neru pro posílení svozu se-
parovaného odpadu“ ve  výši 
150.000 Kč.

22) Schválila na  základě zhodno-
cení výsledků za první pololetí 
2017 odměnu ředitelce MŠ 
a řediteli ZŠ dle přílohy.

23) Projednala a  schválila dohody 
o  ukončení platnosti smluv 
na  zpracování žádostí o  dota-
ce na akce:

 a) „Revitalizace obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk“,

 b) „MŠ Vamberk“,
 c) „DD Vamberk“, 
 a  pověřila starostu podpisem 

dohod.
24) Schválila žádost paní Veroniky 

Hynkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 07.07.2017 
a  08.07.2017 z  22:00 hodiny 
na 04:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu konání svatby 
u č.p. 411, Vamberk.

Rudolf Futter                        

starosta města                                                                                              

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města
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Vážní zájemci o  koupi mohou 
svoji nabídku doručit nejpozdě-
ji do  15.09.2017 do  11:00 hodin 
na  Městský úřad Vamberk do  se-
kretariátu starosty města nebo 
do  podatelny v  zalepené obálce, 
označené na  povrchu jménem 
a příjmením a slovem „byt“. V obál-
ce bude uvedena nabízená kupní 
cena, adresa a telefonní číslo ucha-
zeče. Byt bude prodán uchazeči, 
který nabídne nejvyšší kupní cenu. 
Kupní cenu není možné platit 
ve  splátkách a  je nutné ji uhradit 
nejpozději do  31.10.2017. Pokud 
nebude kupní cena v  tomto ter-
mínu uhrazena, byt bude prodán 
dalšímu uchazeči, který nabídne 
druhou nejvyšší kupní cenu, atd.. 
Byt je možno shlédnout po  do-
mluvě s Ing. Evou Forejtkovou, tel. 
494 548 116.

Zájemci jsou zároveň povinni složit 
nejpozději do 15.09.2017 do 11:00 

hodin kauci ve výši 30 000 Kč buď 
v hotovosti do pokladny městské-
ho úřadu nebo převodem na účet 
města č. 9005-3129571/0100, vs 
8243612, do  zprávy pro příjemce 
uvést příjmení. Pokud tak neučiní, 
nabídka nebude do výběru zařaze-
na. Kauce bude v případě úspěchu 
započtena na  úhradu kupní ceny. 
Pokud uchazeč byt nezíská, kauce 
mu bude obratem vrácena. Pokud 
úspěšný uchazeč odmítne uzavřít 
kupní smlouvu nebo nezaplatí 
kupní cenu ve stanoveném termí-
nu, kauce propadne ve  prospěch 
města Vamberk.

Výběr nejvyšší nabídky pro-

běhne v  kanceláři starosty 

města Vamberk dne 18.09.2017 

v  16:00 hodin. Uchazeč, který 

podal nabídku a  uhradil kauci, 

jak je uvedeno nahoře, se může 

výběru nejvyšší nabídky zú-

častnit.

Prodej bytu 
obálkovou metodou
Město Vamberk nabízí k prodeji volný byt ve Vamberku 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Jde o  byt 824/1, velikost 2+1, o  podlahové ploše                                                                                                                              

50 m2, v  sekci domu čp. 824, v  Kollárově ulici 

ve Vamberku.

Byt je v I. NP dvoupodlažního zděného domu čp. 823 
- 824, který byl postaven okolo roku 1950 a je v převáž-
ně v původním stavu. Dům se nachází v klidné lokalitě. 
Součástí bytu je sklep a balkon, byt má plastová okna, 
vytápění elektrickými přímotopy, ohřev vody elektric-
kým bojlerem. Byt vyžaduje částečnou rekonstrukci.

Nabídková cena 850 000 Kč

Zveme Vás na 20. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Vamberka, 

které se koná dne 6. září v 18 hodin 

ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na  svém 19. veřejném zase-

dání dne 7. června 2017 usneslo:

1)  Schvaluje Plán společných za-
řízení pro Komplexní pozem-
kové úpravy Merklovice.

2)  Souhlasí s  celoročním hos-
podařením města Vamberk 
a  schvaluje závěrečný účet 
města Vamberk za  rok 2016 
včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města 
za rok 2016, a to bez výhrad.

3)  Schvaluje, v  souladu s  § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/ 
2000 Sb., o  obcích a  vyhlášky   
č. 220/2013 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, účetní závěr-
ku města Vamberk sestavenou 
k 31.12.2016.

4)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 14.

5)  Schvaluje změny rozpočtu              
č. 10 pro rok 2017 dle přílohy, 
bere na  vědomí změny roz-
počtu č. 4-7 a  9 pro rok 2017 
schválené v  kompetenci sta-
rosty města dle přílohy a bere 
na vědomí předložený záznam 
o změně čísla položek rozpoč-
tové skladby ve  schváleném 
rozpočtu na rok 2017. 

6)  Zastupitelstvo města:
 a) neschvaluje zveřejnění zámě-

ru prodeje pozemkové parcely 
č. 2476, druh pozemku ostat-
ní plocha, o  výměře 233 m2                                                       
a č. 302/1, druh pozemku ostat-
ní plocha o výměře 402 m2, obě 
v k. ú. Vamberk,

 b) neschvaluje zveřejnění 
záměru prodeje části pozem-
kové parcely č. 1163/8, druh 
pozemku ostatní plocha, v k. ú. 
Vamberk,

 c) neschvaluje zveřejnění zá-
měru prodeje části pozemko-
vé parcely č. 666/10, o výměře 
cca 33 m2, druh pozemku tr-
valý travní porost, v k. ú. Vam-
berk,

 d) schvaluje zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemkových par-
cel č. 336/13, druh pozemku 
lesní pozemek, o výměře 93 m2 
a 323/32, druh pozemku ostat-
ní plocha, o výměře 85 m2, oba 
v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,

 e) schvaluje prodej bytové jed-
notky č. 824/1, vymezené v bu-
dově čp. 823-824, bytový dům, 

na parcele č. St. 801/1 a spolu-
vlastnického podílu o  velikosti 
ideálních 55/440 ze společných 
částí budovy a ze stavební par-
cely, vše v k. ú. Vamberk, prodej 
bude realizován formou dražby 
obálkovou metodou, nabídko-
vá cena podle znaleckého po-
sudku 850.000 Kč, 

 f ) schvaluje bezúplatné pře-
vzetí pozemkové parcely                  
č. 790/1, druh pozemku ostat-
ní plocha, výměra 282 m2,                   
v k. ú. Merklovice od České re-
publiky, příslušnost hospoda-
řit Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, na zá-
kladě Smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku čj. UZSVM/
HRK/1155/2017-HRKM,

 g) schvaluje vzdání se před-
kupního práva k pozemkovým 
parcelám č. 857/3, druh po-
zemku zahrada, výměra 81 m2, 
a  859/3, druh pozemku orná 
půda, výměra 6 m2, obě v k. ú. 
Vamberk,

 h) schvaluje vzdání se před-
kupního práva k  pozemkové 
parcele č. 91, druh pozemku 
zahrada, výměra 692 m2, v k. ú. 
Vamberk,

 i) schvaluje vzdání se před-
kupního práva k  pozemkové 
parcele č. 184/3, druh pozem-
ku trvalý travní porost, výmě-
ra 2664 m2, v  k. ú. Peklo nad 
Zdobnicí, 

 j) neschvaluje odkoupení po-
zemkové parcely č. 184/3, druh 
pozemku trvalý travní porost, 
výměra 2664 m2, v k. ú. Peklo nad 
Zdobnicí, za cenu 150 Kč/m2, 

 k) schvaluje odkoupení po-
zemkových parcel č. 1090/44, 
38 m2, č. 1090/48, 13 m2,                                  
č. 1090/47, 20 m2, č. 1090/45, 
27 m2, č. 1090/50, 11 m2,                                                                                 
č. 1090/49, 12 m2, č. 1090/46,   
26 m2, č. 1090/51, 3 m2, 1090/52, 
2 m2 a č. 1090/43, 50 m2, všech-
ny druh pozemku ostatní plo-
cha, všechny v  k. ú. Vamberk, 
za cenu 200 Kč/m2, při splnění 
podmínky odkoupení všech 
parcel jako celku.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
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VAMBEKON, s.r.o. 
Na Struhách 536, 517 54 Vamberk

 
Hledáme vhodného kandidáta pro obsazení pozice 

TECHNIK SPRÁVY 
MAJETKU 

nejlépe se SŠ stavebního směru, praxí se správou budov a dobrými 
komunikačními schopnostmi. Práce na této pozici zahrnuje:

 Zajišťování provozní údržby objektů bytového 
i nebytového fondu města Vamberka
 Komunikování s uživateli objektů

 Při provádění stavebních prací výkon odborného dozoru investora
 Zajišťování organizačního a technického servisu pro SVBJ

 Správa rozpočtu jednotlivých nákladových 
středisek v rámci působnosti.

Více informací o této pozici a další podmínky 

k nástupu získaní uchazeči na telefonu: 

773 790 099 nebo e-mailové adrese: jednatel@vambekon.cz

Dům stojí nad kruhovým ob-
jezdem směrem z  Vamberka 
na Rychnov nad Kněžnou. Stěna 
je dobře viditelná z  rušných ko-
munikací.
 
Nájemné 45.000 Kč ročně.
 
Omítka na  stěně je částečně 
poškozená a  nájemce bude po-
vinen omítku na vlastní náklady 
opravit a nájemné pak bude pla-
tit až od druhého roku nájmu. 

Informace: Ing.  Eva Forejtko-

vá, tel. 494 548 116.

Město Vamberk nabízí k pronájmu 
štítovou stěnu domu čp. 52 ve Vamberku 
k umístění velkoplošné reklamy. 

Za  mnoha událostmi, které se rozvi-
nou v  takřka románový příběh, stojí 
leckdy náhoda. Nejinak tomu bylo 
i  letos, kdy se zcela náhodně v  lázních 
potkaly dvě dámy – paní 
Vimerová z  Vamberka 
a  paní Hana Vosátková 
z Hradce Králové. Při svých 
rozhovorech brzy zjisti-
ly, že i  paní Vosátkovou, 
rozenou Mertovou, pojí 
s  Vamberkem rodinná 
historie. Dědeček Petr 
Merta byl výtečný řezník, 
který svůj profesní život 
strávil v závodě u Kubiasů, 
babička Antonie, rozená 
Petříčková, byla ruční kraj-
kářka. Která dvě řemesla 
by mohla být typičtější 
pro Vamberk? Hlavní řeč 
se ale točila kolem tatín-
ka paní Vosátkové, pana 
Josefa Merty. Ten se na  začátku války 
vyučil automechanikem a začínal jako 
svářeč v  zámečnické fi rmě Františka 
Duška ve  Vamberku, celý svůj život se 
však jako krásnému koníčku věnoval 
krajinomalbě. Již v  roce 1952 se sice 

z Vamberka s mladou rodinou odstěho-
val do Hradce Králové, na Vamberk ale 
nikdy nezapomněl a právě prostřednic-
tvím svých obrazů se do  města svého 

mládí stále vracel. Zemřel 
v  roce 1993 a  dceři zane-
chal množství svých děl, 
která je po další léta opa-
trovala a  těšila se z  nich. 
Zde by náš příběh mohl 
skončit, ale nestalo se. 
Paní Hana Vosátková se 
totiž rozhodla, že tatínko-
vy obrazy by měly nalézt 
místo tam, kde vznikaly 
a  kam patří. Celkem osm 
obrazů s  motivy Vamber-
ka proto darovala městu 
Vamberku a  město Vam-
berk tyto s  díky přijalo. 
Tento dar je o to cennější, 
že je s  ním spojen krásný 
lidský příběh. V  současné 

době obrazy vyzdobí prostory radnice 
a při nejbližší vhodné příležitosti budou 
též představeny veřejnosti. Paní Haně 
Vosátkové patří ještě jednou velké po-
děkování.                                Mgr. Jan Rejzl, 

místostarosta

MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Faltisová Kristýna
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Kvasiny 145
K. Michla 942, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 532 330
602 514 715
494 596 174
494 623 775
494 515 696
734 324 600
775 224 093
494 621 665
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697

22.07.
23.07.
29.07.
30.07.
05.08.
06.08.
12.08.
13.08.
19.08.
20.08.
26.08.
27.08.
02.09.
03.09.

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

Město obdrželo dar s příběhem

Putování, které pořádal spolek historiků, nemohlo začít onu červnovou sobo-
tu jinak než na náměstí s půllitrem piva v ruce, aby člověk tu štrapáci zvládl 
a zároveň se naladil „pohostinsky“. S malým zpožděním se asi dvacítka histo-
riemilných vydala po stopách vambereckých hospod, které nenávratně odvál 
čas. Itinerář procházky připravil Jiří Hostinský (jak příznačné jméno pro tuto 
akci), neboť již před lety sepsal pro VZ povídání o zaniklých hostincích v našem 
městě, včetně Pekla a Merklovic. 
A co se účastníci odpolední procházky také dozvěděli? Že restaurace Pětka bý-
vala Hotelem Kaisvinkler. Hostinec býval kdysi i v budově radnice. Areál zaniklé 
masny vznikl na místě vyhořelého pivovaru z poloviny 19. století. Neplánova-
ná zastávka pod stříškou na terase restaurace na Struhách přítomné ochránila 
před prudkým deštěm. Dle mnohých třešinkou na dortu celého odpoledne 
byla možnost podívat se do prostor bývalého Hotelu Helgoland. Někteří z pří-
tomných nostalgicky vzpomínali na dobu svého mládí, kdy v sále na Helguli 
kypěl společenský život. Cestou do  Merklovic už opět svítilo sluníčko. Další 
možností nahlédnout do  prostor zaniklého hostince se naskytla v  objektu 
patřícímu rodině Bekově (kdysi Klémova hospoda). I ještě nedávno otevřený 
hostinec na protější straně silnice je dnes již pouze bývalý. Současný předseda 
spolku dr. Jaromír Klášterecký upozornil na další domy, v nichž se Merklováci 
dříve scházeli na pivo. Bývalá škola v Merklovicích slouží dnes mj. i občasným 
setkáním sousedů. Čili se zde též točí pivo. Na konci obce přišlo strmé stoupání 
a cesta podél lesa vedla kolem myslivecké chaty k asfaltce a dále na Vyhlídku, 
kde účastníci spočinuli na lavičkách vedle hlavního vchodu u rezatého moku. 
Zazněl většinový hlas, jak je dobře, že chata zase slouží všem příchozím. 

Miroslav Berger, Spolek přátel historie Vamberka

Foto: Stanislav Holoubek

Vycházka po zaniklých hostincích 
skončila na „oživlé“ Vyhlídce
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Bienále nabízí krajkářské tvorbě 
pravidelnou možnost prezentace 
a  vzájemné konfrontace. Zároveň 
se v  soutěžních kolekcích odráží 
změny, kterými v posledních dvou 
desetiletích naše krajkářství prošlo. 
Změny v  generačním zastoupení 
tvůrců i v zaměření soutěžních pra-
cí byly tak rychlé, že se pořadatelé 
- ve  shodě s  odbornou porotou, 
rozhodli zavézt do  soutěže v  roce 
2010 kategorie: Volná tvorba, Kraj-
ka oděvní a  interiérová - design 
a kategorii Studentské práce.

O prudkém poklesu zájmu společ-
nosti svědčil již zásah do ucelené-
ho a ve světě obdivovaného systé-
mu českého krajkářského školství, 
který poskytoval odborné vzdělání 
od  základního až po  nejvyšší stu-
peň. Studium krajky ve všech sou-
vislostech opouští v  posledních 
letech akademickou půdu a zájem 
ve školství středním se již soustře-
ďuje především na  restaurátorské 
obory. V  8. ročníku Bienále české 

krajky zůstala kategorie Student-
ské práce neobsazena.
Krajkářská základna se však roz-
růstá. Velké uznání za  rozšiřování 
zájmu o  krajkářskou tradici si za-
slouží krajkářská sdružení, kluby, 
spolky i  krajkářské školy základ-
ního stupně. Tam, kde k  výběru 
základních aspektů výuky patří 
vedle kvality řemesla také tvůrčí 
přístup ke  krajce, zrají mezi člen-
kami a  žáky těchto organizací ta-
lenty, jejichž tvorba se na  Bienále 
české krajky již dokázala prosadit 

nebo se s ní jistě setkáme v dalších 
letech. 
Na  8. Bienále české krajky přihlá-
silo 40 autorů 60 prací, mezi nimi 
i vícedílné soubory a kolekce. Ně-
kolik autorů ze soutěže odstou-
pilo, protože z  různých důvodů 
nemohli své práce včas dokončit.
O  přijetí díla do  soutěže Bienále 
rozhoduje odborná porota, výběr 
zůstává anonymní – porota jména 
autorů nezná a  pracuje pouze se 

zaslanou fotodokumentací. Zá-
kladním pravidlem pro přijetí díla 
do soutěžní kolekce Bienále české 
krajky nadále zůstává požadavek 
umělecké kvality.
Protože ale fotodokumentace ne-
musí být vždy zárukou správné 
představy o všech hodnotách díla, 
rozhoduje porota o  udělení cen 
až po  ukončení instalace výstavy. 
Správnost takového postupu se 
potvrdila také letos. Počet prací 
kandidujících na ocenění se po in-
stalaci výstavy překvapivě zvýšil 
a  rozhodnutí o  udělení cen bylo 
pro porotu opět nesnadné. 
V tomto ročníku se soutěžilo pou-
ze ve  2 kategoriích – v  kategorii 
Volná tvorba a  kategorii Krajka 
oděvní a interiérová – design. 
Zlatou paličku v  kategorii Volná 
tvorba získala Blanka Šperková 
za  dílo Můj svět. Autorka si ne-
odnesla Zlatou paličku poprvé, 
o  hodnotách své tvorby přesvěd-
čila porotu již v  roce 2006. Své 
objekty plete z  drátu svými prsty, 
dokonale využívá transparentnost 
a  vzdušnost drátěného pletiva 
i  možnost vrstvit tvary do  sebe 

- expresívním prvkem, s  nímž au-
torka počítá, je také vržený stín. 
Blanka Šperková nás láká do  své-
ho světa tajůplných zákoutí laby-
rintem vln a  cestiček ke  zlatému 
jádru …. Kdo by u toho košatého 
příběhu ještě stihl myslet na tech-
niku! – a v případě, že pomyslí, tak 
stejně nechápe…

Ohlédnutí za VIII. Bienále české krajky

Blanka Šperková - zlatá palička v kategorii Volná tvorba

Zašitá krása v krajce - Radnice Vamberk

Bienále české krajky - Sportovní hala Vamberk

Ateliér Pavučina - Městský klub Sokolovna

Romana Galuszková - zlatá palička v ka-

tegorii Krajka oděvní, interiérová, design

Společně s  XV. Mezinárodním setkáním krajkářek proběhl v  na-

šem městě již osmý roční přehlídky krajkářské tvorby, Bienále čes-

ké krajky. Na slavnostním večeru, který se konal 1. července 2017 

v Městském klubu Sokolovna, proběhlo předávání ocenění zúčast-

něným autorkám a autorům. 
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V  kategorii Oděvní a  interiérová 
krajka byla Zlatá palička udělena 
téměř jednomyslně dílu, jehož tvar 
odpovídá názvu Ladička. Výtvarné 
řešení této variabilní práce pod-
trhuje dokonalé technologické 
provedení. Autorkou je Romana  
Galuszková, která se Bienále prav-
děpodobně účastní poprvé.
Vzhledem ke  značnému počtu 
prací, které si pro vysokou umělec-
kou hodnotu, technologickou vy-
nalézavost či dokonale zvládnuté 
řemeslo, zasloužily ocenění, bylo 
rozhodnutí též o  udělení Diplo-
mů, které udělilo Muzeum krajky 
za  technologický či jinak specifi c-
ký, podnětný přínos pro budouc-
nost krajkářské tvorby. 

V kategorii Volná tvorba bylo udě-
leno 5 Diplomů Muzea krajky: 

Diplom Muzea krajky získala Eva 
Damborská za  dílo Příběhy, kte-
ré nám vypráví jakoby šeptem 
a přesto poutavě – vlastní techni-
kou, opět jinou a překvapivou
   
Diplom Muzea krajky byl udělen 
také dílu Marianny Horváthové 
Kapky pro život, které navrhla pro 
světovou výstavu v  Miláně. Dílo 

vtahuje diváka do  vlastního pro-
středí a  vybízí k  aktivnímu přístu-
pu. Poselství díla je tak násobeno 
se zavěšením každé další kapky...

Márii Hromadové udělilo Muzeum 
krajky Diplomy dva. Její tvorba za-
ujala na Bienále již několikrát. Umě-
leckou hodnotou prezentovaných 
prací i způsobem experimentování 
s  různými materiály a  technikami. 
Diplom získalo dílo Dotek, které 
vzbuzuje silné emoce a  upřímný 
obdiv. Je zhotovené technikou šité 
krajky z jemného drátu. Mária Hro-
madová získala Diplom také za dílo 
Moje identita. Pozoruhodným 
a  skutečně virtuózním způsobem 
dokázala povýšit mezi výtvarné 
techniky také strojní šití.

Diplom Muzea krajky byl také 
udělen Světlaně Pavlíčkové za dílo 
BORO, které vytvořila s  hlubokou 
znalostí zvoleného téma a erudicí 
zkušené krajkářky a  výtvarnice. 
Za  většinou prací Světlany Pavlíč-
kové je prožitek či silný příběh – 
provází i její Tajnou abecedu a Sla-
měné panny

V  kategorii Oděvní a  interiérové 
krajky získala Diplom Muzea kraj-

ky Alice Bedrošová za  půvabnou 
a vtipně řešenou kolekci šperků na-
zvanou Ženy. Její tvorbu na bienále 
zastoupilo také paličkované autíč-
ko a loutky Ptáčata. Diplom Muzea 
krajky v  této kategorii získala také 
Lenka Hyšková za  kvalitně upalič-
kovaný a  střihově dobře promyš-
lený Límec, který v  tomto podání 
zůstane nadčasovým půvabným 
oděvním doplňkem po mnoho let. 
Muzeum krajky udělilo diplom také 
Aleně Maškové za  promyšlenou 
kolekci 4 paličkovaných límců, na-
zvanou V  rovnováze. Kompoziční 

řešení i  dokonalé provedení límců 
inspirovaných čtyřmi obdobími 
roku, překračuje rámec pouhého 
oděvního doplňku.

Všem oceněným ještě jednou gra-
tulujeme a  děkuje též všem, kteří 
se VIII. Bienále české krajky zúčast-
nili a věříme, že i na dalším Bienále, 
které proběhne v  roce 2019, bu-
deme moci obdivovat nová díla 
a svěží nápady v krajkářské tvorbě. 

Zpracováno s  použitím textu Ma-
rie Hulcové

Žákyně - Krajkářská škola Vamberk

Módní přehlídka - Muzeum krajky Vamberk
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Krajkářky v knihovně
Součástí 15. Mezinárodního setkání krajkářek o víkendu 30.6. – 2.7.2017 
byla také doprovodná výstava krajek v knihovně s názvem Severní sek-
ce paličkuje. Krajkové obrazy Ivanky Špundové, Evy Smolné a Markéty 
Tallerové se po celý čas slavností setkávaly s velkou pochvalou návštěv-
níků výstavy, ostatních krajkářek i  návštěvníků kavárničky, kterou kni-
hovnice pro občerstvení přichystaly. Svědčí o tom zápisy v knihách ná-
vštěv jak krajkářek, tak knihovny. Všechny pochvaly potěšily vystavující 
krajkářky i knihovnice. 
Mnohé návštěvnice a milovníci krajek se těší do knihovny příští rok a my 
pro ně připravíme něco pěkného pro potěšení oka i dobrého v kavár-
ničce. 

XV. Mezinárodní 
setkání krajkářek
V letošním roce se do Vamberka přijelo prezentovat více než osmdesát 
vystavovatelů ze sedmi zemí světa – ČR, Belgie, Dánska, Polska, Ruska, 
Slovenska a Velké Británie. Pro obdivovatele krajkářského umění byla 
připravena řada zajímavých výstav a módních přehlídek, na kterých byly 
k vidění večerní šaty, módní doplňky a šperky. Svěží duch přinesla díla 
studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby a výtvory dětí z vam-
berecké Krajkářské školy. 
Práce zkušených krajkářek jsme mohli obdivovat nejen v  hlavním vý-
stavním sále, ale i na soutěžní výstavě Bienále české krajky ve sportovní 
hale a na dalších místech ve Vamberku, Rychnově nad Kněžnou, Kostelci 
nad Orlicí a Letohradě. Věříme, že všichni účastníci nalezli něco k potě-
šení oka i  srdce a  pohoda ze  dnů strávených ve Vamberku jim vydrží 
do  příštího setkání. Z  dopisů, které jsme po  setkání obdrželi, vybírám 
dva. Jeden od návštěvnice z Čech, druhý z Velké Británie. Myslím, že víc 
netřeba dodávat. 

Dobrý den. Děkuji za  úžasný program Mezinárodního setkání krajkářek. 
Prošla jsem všechno, ale dnes jsem „mrtvá“. Paličkuji teprve od  minulého 
roku a  je mi 73, přesto mne to úplně chytlo. Nejvíc mne uchvátila módní 
přehlídka, spousta inspirace! Poděkujte všem, co se na akci podíleli. A těším 
se na příští rok.                                                                                                                           SM 

Milá Zdeňko, návštěva Mezinárodního setkání byl jeden z vrcholů našich 
životů, úžasná zkušenost, která nám umožnila vidět spoustu krásných 
krajek, jak nových, tak starých a setkat se s mnoha báječnými a inspirativ-
ními lidmi. Návštěva Střední Evropy byla krásným zážitkem, který jsme si 
neuměly ani představit. Slýchávaly jsme příběhy a viděly obrázky, ale ni-
kdy jsme si nemyslely, že bychom mohly na vlastní oči vidět ikonické české 
krajky, které jsme viděly na festivalu ve Vamberku. Bylo to velmi vzrušující 
a inspirativní.                                                                                                                            J.   

Zdeňka Freivaldová

Skupina „Ten to Twelve“ je uskupe-
ní deseti textilních výtvarnic, které 
se dlouhodobě zabývají technikou 
patchworku.   Skupina spolupra-
cuje na  různých akcích v  rámci 
Bohemia patchwork klubu, ale 
i  vytváří vlastní projekty. Od  roku 
2006 členky pravidelně vystavují 
jednotlivě nejen v  rámci meziná-
rodní výstavy Prague patchwork 
meeting, ale i  na  mnoha dalších 
tuzemských i  zahraničních výsta-
vách. Ve  Vamberku jsme vysta-
vovali již v  roce 2015 v  městské 
knihovně, kde jsme představili ko-
lekci textilních obrazů s  použitím 
krajky ve všech podobách. 
V době 15. mezinárodního setkání 
krajkářek, které se konalo od 30.6. 
do  2.7.2017, jsme na  vamberecké 
radnici předvedli novou kolekci in-
spirovanou tisky smaltů, které vy-
tvořila Magdalena Urbanová. Ta se 
věnuje technice smaltu a  z  histo-
rických artefaktů vytvořila digitální 
tisky, které využívá jako šablony 
pro tisk kuponů, ze kterých šije 
oděvy a doplňky do bytu. Tiskne je 

rovněž na hedvábí a šátky s tímto 
dezénem jsou nezapomenutelné. 
My jsme vzorníčky těchto tisků 
doplnily krajkami a  vytvořily quil-
ty, ve  kterých se spojila tradiční 
technika, jakou je krajka, s moder-
ní technologií. Výstava vzbudila 
zájem návštěvnic krajkářské výsta-
vy, některé se věnují i patchworku 
a  nyní se mohly inspirovat ve  své 
tvorbě. Velmi jsme uvítali zájem 
místních vambereckých krajkářek, 
které se přišly podívat na naši vý-
stavu. Živě se zajímaly o  techniku 
patchworku a oceňovaly nový po-
hled na využití krajky.  
Protože si naše skupina klade za cíl 
šíření informací o  této textilní 
technice, jsme rády, že jsme moh-
ly předvést možnosti, které práce 
s  textilem nabízí. Podrobnější in-
formace o činnosti skupiny Ten to 
Twelve a  o  našich výstavách na-
jdete našich webových stránkách: 
www.zasitakrasa.cz 

Za skupinu Ten to Twelve 
Naďa Harbichová

Z výstavy Zašitá 
krása v krajce 



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 10

Místem, na  kterém po  dlou-
há léta stával na  kamenném 
podstavci sovětský tank, vedly 
od  devadesátých let jen vyšla-
pané cestičky. Ani dosloužilé 
a  někdy i  rozbité lavičky příliš 
k  posezení nelákaly. Proto le-
tos v  červnu proběhly úpravy, 
v  rámci kterých byly zřízeny 
mlatové chodníčky a  osazen 
nový mobiliář. Úpravy dřevin 
a  ostatní zeleně budou násle-
dovat. Stavební práce provedla 
vamberecká fi rma KONKRET CZ, 

lavičky a odpadkové koše doda-
la společnost mmcité1.
Výsledek naplnil předpoklady 
a tak věříme, že park na Lützowo-
vě náměstí i  sousední park pod 
vodojemem si zase najde své 
návštěvníky. Nabízí se k „soused-
skému popovídání“ seniorům, 
k vycházkám a posezení mamin-
kám s kočárky, k odpočinutí una-
veným turistům a  v  neposlední 
řadě k  setkání všem občanům 
Vamberka i blízkého okolí.

Drahomír Jindra

Vamberk získal ocenění 
v soutěži „Čistá obec“
V měsíci květnu v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
proběhlo vyhodnocení 11. ročníku soutěže „Čistá obec“. Po celý minulý 
rok byly obce v soutěži sledovány, podle celkového množství vytříděné-
ho odpadu na obyvatele a rok poté byly vyhodnoceny.
V cenách systému ELEKTROWIN se neztratilo ani město Vamberk a v ka-
tegorii nad 2.000 obyvatel obdrželo cenu za výtěžnost velkých domácích 
spotřebičů či elektrických a elektronických nástrojů. Cenu a peněžitý dar 
pro město převzal starosta města Rudolf Futter a  referentka životního 
prostředí paní Dana Vašková.                                         Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Náboženská obec Církve československé husitské ve spolupráci s měs-
tem Vamberk uspořádala ve čtvrtek 6. července 2017 tradiční vzpomín-
kovou akci na  mistra Jana Husa u  jeho pomníku na  Husově náměstí. 
Kazatelka Petra Šenková uctila spolu s  občany památku tohoto neza-
pomenutelného kazatele a na závěr se zástupkyní města položila kytici 
k pomníku.                                                                                                                MJ

Foto: Stanislav Holoubek

Park na Lützowově 
náměstí byl opraven
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Den 1. 7. 2017 byl pro vamberecké 
hasiče dnem velmi významným. 
Přímo před hasičskou zbrojnicí 
nám byla předána do užívání nová 
hasičská cisterna na podvozku Tat-
ra 6x6 za více jak 8 milionů korun. 
Slavnosti se účastnila vedle čet-
né veřejnosti i  řada významných 
hostů. Kromě starosty města pana 
Rudolfa Futtera jsme přivítali též 
zástupce krajského i okresního ře-
ditelství HZS a  výrobního ředitele 
fi rmy THT Polička, pana Jaroslava 
Lorence. Za město událost zdoku-
mentoval kronikář pan Václav Ma-
tějka a  místní farář, pan ThDr.  Pa-
wel Nowatkowski, který vozidlu 
požehnal. Z nejvzdálenějšího cípu 
republiky přijela delegace hasičů 
města Karolínka, vedená přímo 
paní starostkou obce.
Nástavbu nového auta vyrobila 
fi rma THT Polička. V  cisterně je 
celkem 8500 litrů vody a  téměř 
500 litrů pěnidla, je osazena 
čerpadlem o  výkonu 3000 litrů 
za  minutu a  tlaku 15 BAR a  vy-
sokotlakým čerpadlem o  výkonu 
150 litrů a  tlakem 40 BAR. Kro-
mě hadic a  klasického vybavení 
má 60 metrů vysokotlaké hadice 
na  navijáku. V  úložných prosto-
rech je i  speciální vybavení jako 
například motorová čerpadla 
pro případ povodní, speciálně 
vybavená lékárnička, sada va-
kuových dlah, obleky do  vody, 
prostředky pro slaňování, mo-
torová a  rozbrušovací pila, pře-
tlaková ventilace, nové moderní 
dýchací přístroje uložené přímo 
v  opěradlech sedaček a  mnoho 
dalšího vybavení pro všechny 
typy zásahů. Celková hmotnost 
vozidla přesahuje 26 tun a s polo-
automatickou převodovkou jezdí 
maximální rychlostí dost přes 100 
km/hod. Strojníci mají na palubní 
desce několik displejů, navigaci 
a  hlavní obrazovku zobrazující 
všechny důležité funkce a  stav 

vozidla neboť vše řídí palubní 
elektronika. Věřím, že s  touto 
technikou za  zády a  s  dobře vy-
cvičenými posádkami budeme 
i  nadále patřit mezi spolehlivé 
jednotky rychnovského okresu.
Velké díky patří starostovi města 
panu Rudolfu Futterovi za  roz-
jezd a záštitu nad celou akcí, radě 
a  zastupitelstvu města Vamberka 

za schválení tohoto projektu, pra-
covníkům fi rmy LK Advisory s.r.o. 
za  perfektní přípravu a  adminis-
traci projektu, panu brigádnímu 
generálovi Františku Menclovi, 
krajskému řediteli HZS za  bez-
odkladné schválení naší žádosti, 
odpovědným pracovníkům HZS 
Rychnov nad Kněžnou, panu 
Ing. Královi, řediteli stanice v Rych-
nově a panu Bc. Michalu Kalousovi 
za  souhlasná stanoviska k  projek-
tu, panu Ing.  Tomkovi za  zpraco-
vání a  administraci výběrového 
řízení a  všech záležitostí s  ním 
souvisejících a  v  neposlední řadě 
i  panu Lorencovi, řediteli výrobní 
fi rmy THT Polička a všem jeho za-
městnancům, kteří se na  výrobě 
tohoto speciálu podíleli. 

Moje osobní poděkování patří 
panu Vítkovi Kloučkovi, veliteli 
stanice HZS v Dobrušce, za konzul-
tace a rady, které mi poskytl, dále 
panu Adamovi Drtinovi, a  Jardovi 
Sedláčkovi, bez jejichž pomoci 
bych se hlavně v  počáteční fázi 
projektu neobešel, Zdeňkovi Va-
vrouškovi, se kterým jsme dávali 
hlavy dohromady, když se řešil 

nějaký problém a  který mi dělal 
osobního řidiče na  konzultační 
návštěvy v  Poličce, a  všem stroj-
níkům a  řidičům se kterými jsme 
na samém začátku rozhodovali, co 
by tady mělo stát, a všem ostatním 
spolupracovníkům.
Povedlo se nám něco, o čem možná 
někteří z nás pouze snili, jiní nevě-
řili, že to dopadne. Pro nás stávající 
členy jednotky je to závazek, aby-
chom Sbor a Jednotku udrželi ales-
poň na stávající úrovni. V současné 
době je stále těžší sehnat mladé 
schopné lidi, kteří nebudou za svo-
ji práci a  svůj čas věnovaný hasi-
čům nic chtít, nebo jim bude stačit 
to málo, které můžeme nabídnout. 
Na druhé straně je ale fakt, že díky 
pochopení vedení města materi-

álně nestrádáme a  nezaostáváme 
za  ostatními jednotkami. Dá se 
říci, že máme novou nebo téměř 
novou veškerou techniku. V  sou-
časné době probíhá rekonstrukce 
prostor hasičské zbrojnice tak, aby 
vyhovovala našim potřebám a aby 
nám mohla sloužit další léta. Tuto 
rekonstrukci děláme svépomocí 
s fi nanční vstřícností města. 

V příštím roce oslavíme 145. výročí 
založení našeho sboru. Budeme 
bilancovat, co jsme udělali, co se 
povedlo, čeho jsme dosáhli a  co 
plánujeme do  let příštích. Pevně 
věřím, že i 1. červenec 2017 bude 
jedním ze zlatých korálků na  po-
myslné šňůrce úspěchů, kterých 
náš Sbor a  Jednotka v  minulosti 
dosáhly zásluhou našich před-
chůdců. Zároveň věřím, že jednou 
budou takto hodnotit naši práci 
i  naši následovníci. Přeji všem ři-
dičům a  posádkám, které budou 
s  vozidlem jezdit, aby jejich vý-
jezdy byly bez problémů a  měly 
jenom šťastné návraty zpět na zá-
kladnu.

Jaroslav Pavelka, velitel JSDH

Foto: Bc. Michal Fanta

SDH Merklovice oslavil 
120 let sboru
Dne 17. června 2017 si na merklovickém hřišti připomněl zdejší Sbor 
dobrovolných hasičů 120 let od svého založení. Členové SDH Merklo-
vice a uniformovaní hosté z okolních sborů na slavnostním nástupu 
vyslechli projev starosty města a dalších řečníků, kteří všichni ocenili 
přínosnost jejich práce, jejich obětavost a potřebnost. Jako poděková-
ní přijal starosta sboru Jaroslav Kaplan z rukou zástupců města Vam-
berka dar v podobě znaku SDH pro místní hasičskou zbrojnici. I když 
chladné a deštivé počasí nepřálo, našlo si na oslavy, jejichž program 
byl skutečně pestrý a bohatý, cestu několik stovek návštěvníků, kteří 
odcházeli dobře naladěni a spokojeni.         

Mgr. Jan Rejzl

Foto: Radoslav Vídeňský

SDH Vamberk převzal do provozu nové vozidlo
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Poděkování za  skvělý zákrok, 
na  jehož konci byla stabilizace 
pacienta a  záchrana jeho života, 
si 12. července 2017 vyslechli dva 
policisté z  úst vedoucího Územ-
ního odboru PČR Rychnov nad 
Kněžnou plk.  JUDr.  Zdeňka Hla-
váčka a  starosty města Vamberka 
Rudolfa Futtera.
Běžná noční služba v  sobotu 10. 
června 2017 se ve  dvě hodiny 
po půlnoci změnila v drama v oka-
mžiku, kdy operační důstojník po-
licistům oznámil, že v jednom bytě 
na sídlišti v Kostelci nad Orlicí po-
třebuje pomoc muž, který nejeví 
známky života. Na  tísňovou linku 
volala jeho přítelkyně a záchraná-
ři, kteří byli ve  větší vzdálenosti, 
požádali přes operační středisko 
o pomoc hlídku, která i s automati-
zovaným externím defi brilátorem 
byla poblíž.
Praporčíci Pavel Dlabka a  Michal 
Potužník za  40 sekund zastavili 
před vchodem u  domu a  výta-
hem, který jim přistavený dole 
ušetřil drahocenné sekundy, vyjeli 
do posledního patra. Po vběhnutí 
do  ložnice cyanotického devěta-
dvacetiletého muže stáhli z  po-
stele na  zem a  okamžitě zahájili 
resuscitaci. Jeden z nich připravo-
val defi brilátor k  akci a  druhý za-
tím prováděl nepřímou masáž 
srdeční, aby do  mozku pacienta 
stále přicházela okysličená krev. 
Po  analýze přístroj nařídil léčeb-

ný výboj, který policisté provedli 
a  po  dvou minutách po  dalším 
příkazu defi brilátoru jej zopakova-
li. Nepřestávali v  nepřímé masáži 

srdeční až do příjezdu záchranářů, 
kteří si pacienta převzali a  poslé-
ze stabilizovaného transportovali 
do nemocnice. Až poté si policisté 
plně uvědomili, že zachránili život 
svému kamarádovi. Postarali se 

i  o  rozrušenou přítelkyni, kterou 
předali do péče příbuzných.
Muž se po několikadenním poby-
tu v  nemocnici zdráv vrátil zpět 

domů. Jak lékaři na místě i později 
v nemocnici konstatovali, policisté 
mu včasným zásahem zachránili 
život. Za  to jim poděkoval nejen 
on sám spolu s rodinou, ale i vede-
ní rychnovské policie spolu se sta-

rostou města Vamberka, ve kterém 
oba policisté žijí. 
Policistům přístroje záchranáři 
zapůjčili na  obvodní oddělení 
v  místech, kde není dislokována 
výjezdová skupina ZZS. Policis-
té tak mohou účinně zasáhnout 
ještě dříve, než na  místo dorazí 
sanitka s  posádkou a  příslušným 
vybavením. Policisty k  zásahu 
vyškolili a  vycvičili lektoři výcvi-
kového a  vzdělávacího střediska 
královéhradecké záchranky, a  to 
v  provádění základní neodkladné 
resuscitace, kterou můžou v  in-
dikovaném případě rozšířit o  po-
skytnutí léčebného defi brilačního 
výboje. Vyhodnocení srdečního 
rytmu postiženého a  doporučení 
nebo naopak nedoporučení výbo-
je zajišťuje právě zmiňovaný pří-
stroj. Pokud operátoři tísňové linky 
155 identifi kují z tísňové výzvy zá-
stavu krevního oběhu postižené-
ho, zároveň s  pokynem k  výjezdu 
nejbližší posádky ZZS mohou pro-
střednictvím operačního středis-
ka policie požádat o  rychlý zásah 
policisty v místě. Od realizace této 
spolupráce už policisté zasahova-
li u  několika desítek zásahů, kdy 
ještě před příjezdem záchranné 
služby účinně zahajují nebo od lai-
ků přebírají resuscitaci a v případě 
potřeby využívají AED, čímž vý-
znamně zvyšují šanci postižených 
na přežití.

por. Mgr. Alena Kacálková

Policisté z Vamberka zachránili muži život

Spíš pro zajímavost posílám  foto-
grafi i společné modlitby  ze sobot-
ní  pouti farnosti vambereckých vě-
řících a  jejich kněze u  slavných 
vambereckých mumií, původně 
uložených pod kostelem ve  Vam-
berku, teď v podzemí broumovské-
ho kláštera. 

Přidávám z  http://www.klaster-
broumov.cz/cs/vamberecke -
-mumie: V  rozsáhlých sklepeních 
broumovského kláštera je uloženo 
celkem 34 mumií pocházejících 
z krypty farního kostela sv. Prokopa 
ve Vamberku. V samostatné expozi-
ci je vystaveno patnáct z nich. V po-

lovině 80. let probíhaly v  bezpro-
střední blízkosti kostela sv. Prokopa 
ve  Vamberku výkopové práce, při 
nichž došlo k  porušení kanalizace, 
což mělo za  následek zatékání od-
padních vod do  krypty. Vzhledem 
ke  změně klimatických podmínek 
se řada mumií začala kazit, některé 
byly ve  značném stádiu rozkladu 
a  musely být pohřbené do  země. 
Z původních přibližně 50 mumií se 
podařilo zachránit 34 a byly dočas-
ně uloženy v  depozitáři pobočky 
Okresního muzea Orlických hor 
ve  Vamberku. Do  broumovského 
kláštera byly převezeny v roce 2000.
Nejstarší mumie pocházejí ze 17. 
století, avšak převážná část z 18. sto-
letí. Jedná se především o  mumie 
vambereckých měšťanů, kněží, var-
haníků a dalších významných osob-
ností. Mnoho zmínek o lidech, kteří 

jsou v rakvích pohřbeny, se nám ne-
dochovalo. Jen u některých je přilo-
žena cedulka se stručným životopi-
sem, například: vamberecký farář 
Adam Damian Rozvoda, který ze-
mřel 23. srpna 1774 „Kněz to zvláště 
zasloužilý, znamenitě čilý a horlivý, 
který působil ve Vamberku 33 let“; 
František Liška, syn varhaníka Jana 
Lišky a  jeho manželky Anny, ..., ze-
mřel 5. března 1750 ve věku 76 let. 
Jednou z  nejvýznamnějších osob-
ností, která byla do krypty pohřbe-
na, je zakladatelka vambereckého 
krajkářství Magdalena Grambová. 
Mezi dospělými leží rovněž dvě mu-
mie dětí.

Zdraví PhDr. Josef Krám, 

Zborovská 1087, 

Rychnov nad Kněžnou, 

telefon 608 822 241

Vamberecké mumie
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Čtenáři neboj se, není to ironie. Může-
me si pohrát se slovy v názvu článku 
a  najít synonyma. Pro čtyřtisícové 
město je možnost výběru široká. Pro 
výslednou realitu takové výzvy je 
uvedené přídavné jméno odpovída-
jící. K  přívlastku podstatného jména 
spolek (okrašlovací spolek) synony-
ma nenajdete. Krásu v  kmeni tohoto 
slova nahradit nelze. V reálném světě 
to zapotřebí není, v duchovním světě 
to možné je. Kdo si nechá v tichu své-
ho nitra zaplnit duši krásou, ten se 
neopakovatelným způsobem dotkne 
božství.
Potvrzením působení krásy je vznik 
okrašlovacích spolků v naší zemi.
Dotaz na  facebooku z  29.5.2017 je 
toho důkazem i  ve  Vamberku: „Ne-
přemýšlel někdy někdo z vás vytvořit 
ve Vamberku nějaký „okrašlovací spo-
lek“... Pomáhat udržovat zeleň, aleje, 
sázet stromy.....? Udělat něco pro měs-
to, aby nám v něm bylo dobře? Máte 
nějaké náměty?“
Příjemnou a  překvapivou odpovědí 
může být sdělení, že všichni občané 
Vamberka mohou být anonymními 
členy takového seskupení. Stačí my-
šlením zasadit do  svého srdce jedno 
přivlastňovací zájmeno:  „Moje měs-
to – můj Vamberk – můj domov“. Na-
vzdory všeobecnému egoismu pova-
hy člověka je spojení dvou uvedených 
slov všeobjímající. Hledat krásu jen 
pro sebe samého není vlastností šťast-
ného člověka. Ve  slově lidství cítíme 
radost dávání a obdarování, tak jsme 
byli stvořeni.
Asi to bude chtít příklad nebo podo-
benství. Mohu nabídnout meditativní 
zkušenost z  přírody, která se masově 
praktikuje v Číně.
Jde o  cvičení v  přírodě, kdy je pohyb 
těla v  harmonii s  okolím a  pohyby 
končetin jsou intenzívně vnímány 
myslí, nebo lépe za myslí – meditace 

v  pohybu. Děti taková aktivita přita-
huje a  domnívají se, že jde o  tanec. 
Jsou to několik tisíc let stará a osvěd-
čená cvičení. Přinášejí pohodu, klid, 
zdraví a  můžete je mít zdarma. Ma-
jitelé pejsků chodí na  procházky se 
svými domácími mazlíčky, aby svoje 
odloučení od  přírody přežili a  jejich 
zdraví nebylo ohroženo. Duchovní 
člověk, na rozdíl od materialisty, ví, že 
není tělem. Tělo máme a  musíme se 
o něj starat. Není důvod nejít s tělem 
na procházku a nechat je prožít krásu 
pohybu v  přírodě. Meditace nás spo-
juje s okolím do boží jednoty a stejně 
jako sv. František s Asisi můžeme zažít 
jednotu tohoto spojení.
Vraťme se do  reality okrašlování. 
Vnímání krásy pohybu a  okolí nám 
nedovolí mít kolem sebe nepořádek 
ve  formě odhozených odpadků, po-
kud necvičíme se zavřenýma očima, 
což by nemělo smysl. Krása sama dá 
člověku dvě nutné podmínky pro vy-
konání něčeho neobvyklého, nepo-
hodlného – schopnost a  vůli uklidit 
kolem sebe odhozené papírky, láhve 
apod. 
S plnýma rukama odpadků jsem jed-
nou oslovil mladého sportovce, aby 
si také on uklidil odhozenou láhev 
na  krásném hřišti u  sportovní haly. 
Jeho odpověď: „to není moje“ je oním 
problémem o  který tu jde. Vůbec se 
na  něj nezlobím, protože tak je to 
obvyklé a bylo by zbytečné obviňovat 
školu z  nedostatku praktické výuky. 
A  není výjimečné udělat něco navíc 
a  posloužit ostatním, protože odmě-
nou člověku je naplnění vlastní duše 
božským nektarem krásy. Zamyšlení 
nad faktem proč necítíme spolu-
vlastnictví země, vody a  vzduchu je 
potřebné a  souvisí s  evolucí člověka 
a  společenského vývoje. Demokracie 
nám dává všechny možnosti k činům 
na  základě odpovědnosti k  životu 

a úcty ke všemu živému i neživému.
 Odpověď na výzvu: „Udělat něco pro 
město, aby nám v  něm bylo dobře“ 
je úkolem pro všechny. Bude to chtít, 
aby starosta byl „můj starosta“ mís-
tostarosta byl „můj místostarosta“ 
a  tato hierarchie vztahů zahrnovala 
poctivost a spravedlnost pro všechny, 
i ty nejmenší. Platí to i obráceně a je to 
možné.
Již dávno zaznělo Buddhovo posel-
ství: „Naučte lidi, aby správně mysleli, 
a nemusíte je nutit, aby lépe jednali“. 
I v našem městě můžeme najít kolem 
sebe mnoho příkladů nezištného 
zkrášlování. Pokud nejsou naše skut-
ky podloženy vnitřní krásou a touhou, 
která nás přesahuje, stavíme na písku.

Potřebujeme k  tomu také správné 
vzory. Lidi, kteří jsou nejen slovy, ale 
i skutky hodni k následování.
Dejme si na to pozor při volbách, kdy 
na nás záleží.
Je na pováženou volit prezidenta, kte-
rý se považuje za tolerantního ateistu, 
rád mluví o  Bohu a  jeho skutky před 
televizními kamerami odporují tomu, 
za co se vydává. Pamatujme, že jaká-
koliv lež předchází všemu zlu, nespra-
vedlnosti a nepoctivosti.
Pamatujme, že svět je takový, jací jsou 
lidé v něm.

Přeji všem hezké prázdniny na  naší 
zeměkouli.

J. Nykl, 20. 6. 2017

Početný okrašlovací spolek Vamberk

Milí spoluobčané, poskytuji Vám pohled na  jedno „zátiší“ na  rohu ulic 
Kollárova a  Jugoslávská. Jak se Vám líbí? Máte pravdu, není to zrovna 
hezký pohled, ani mně se pranic nezamlouvá.
Je smutné, že jsou mezi námi stále lidé, kterým nezáleží na tom, jak naše 
město vypadá. Vyhazování odpadu mimo stanovená místa je velice po-
hodlné, avšak i malé dítě již ví, že odpad by se měl odkládat na místa 
k tomu určená. Nechceme mít přece město plné „černých skládek“ a od-
padků. Buďme, prosím, ohleduplní a všímaví ke svému okolí a neznečiš-
ťujme si naše město.

Dana Vašková, referentka životního prostředí



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 14

S Vladimírem Sodomkou 
za TGM
Po  loňském putování za  Karlem IV. jsme letos nezaváhali ani chvilič-
ku a  využili možnost organizovaně a  s  odborným výkladem zavítat 
do stověžaté Prahy a navštívit místa spjatá s prvním československým 
prezidentem Tomášem Garique Masarykem.  Do Kanceláře prezidenta 
republiky, tedy do  míst, kde již první prezident úřadoval, se hned tak 
znovu nepodíváme. Proto jsme zajásali, že náš „výlet“ začíná právě tam. 
Prošli jsme prostory, na kterých zanechali svou stopu všichni prezidenti 
a pod vedením velmi kultivované průvodkyně strávili příjemnou hodinu 
zakončenou nahlédnutím na výměnu stráží z VIP stanoviště.
Poseděli jsme na  piknikové louce v  nově zpřístupněných prostorách 
Jeleního příkopu, abychom nabrali síly k dalšímu bodu programu. Přes  
jedno z nejmalebnějších míst v Praze – Nový svět jsme došli k autobusu, 
který nás dopravil ke kostelu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech.  
Důvod, proč  z desítek kostelů byl vybrán právě tento,  je jeho architekt 
Josip Plečnik. Byl to člověk, jehož rukopis se vtiskl do prostor Pražského 
hradu v době jeho přestavby po vzniku Československé republiky. Jeho 
práce promlouvá do  dnešních dní a  jistě vytváří atmosféru, kterou je 
nutno nasát přímo na místě. A to se nám poštěstilo. 
Pokud chcete vhlédnout do práce Josipa Plečnika, nenechte si ujít ná-
vštěvu kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Počkejte si na  slunečný den, 
abyste byli uchváceni hrou světelných proudů a nadčasové atmosféry 
této stavby jako my.
Nám nezbývá než opět poděkovat za krásně sestavený program, za za-
jištění  všech vstupů dokonce i  na místa, kde se neprovází a za pečlivou 
přípravu panu Sodomkovi. Moc se těšíme na další putování za historií 
naší vlasti.
                                                                                                           Manželé Brodinovi
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Malý Kája bydlel s  matkou v  pro-
nájmu v některé z místních chalup. 
Kde přesně a u koho se nám však 
dosud nepodařilo s  jistotou určit. 
V  rodném městě absolvoval v  le-
tech 1875 – 80 obecnou školu. Uči-
lo se tehdy v  prostorách radnice, 
jeho třídním učitelem byl z Rovně 
zaskakující Josef Smrtka. Zajímavé 
je, ž s Járou Cimrmanem měl Kája 
kromě genů i  obdobné problémy 
ve škole. Ve třetí třídě totiž dostal 
poznámku obdobného znění jako 
bratranec: „Kousl učitele do  nohy, 
když jsem jej káral.“ Je zde však 
patrný drobný rozdíl – Kájovo 
zaměření na dolní končetiny. Kro-
mě školy a  běžných dětských her 
a  lumpáren ho celým dětstvím 
provázelo paličkování, aby pomo-
hl svojí mamince zabezpečit ob-
živu. V  rámci pátrání po  stopách 
Káji Vambermana jsme našli i blíže 
nedatovanou fotografi i, zachycu-
jící vamberecké krajkářky při spo-
lečné práci. Zvětšená fotografi e 
pochází z  pozůstalosti po  malíři 
pokojů Janu Grulichovi. Na  zákla-
dě dosavadního intenzivního stu-
dia předpokládáme, že by mohla 
pocházet přibližně z  doby Kájova 

dětství a  dokonce že je na  ní za-
chycen i  malý Kája – na  fotografi i 
mezi dětmi druhý zleva (viz šipka). 
Je nešťastnou historickou náho-
dou, že jedna z mála dochovaných 
podob byla tak nešťastným způ-
sobem poškozena, neboť sloužila 
jako podložka při malování (aby 
tolik nenacákal). Když Kája zjistil, 
z jak slavného rodu pochází a kdo 
je jeho bratrancem, nechal se 
přejmenovat. Ze Zakoupila (jmé-

no po  matce) si změnil příjmení 
na  Vamberman. Vamberman - Ci-
mrman, to znělo podobně. Mohl 
se sice jmenovat Cimrman, ale to 
zase nechtěl Jára – bál se, aby si je 
lidé nepletli. A navíc nové příjmení 
vypovídalo o  Kájově velmi klad-
ném vztahu k rodnému městu.

Od podzimu 1880 nacházíme Káju 
Vambermana v Praze. Chtěl se stát 
odborníkem mnoha oborů a  pro-
fesí jako jeho bratranec. Ten byl už 
tehdy uznávaný dramatik, básník, 
hudebník, učitel, cestovatel, fi lo-
zof, vynálezce, vědec, kriminalista 
a sportovec své doby. Kája to sice 
pojal skromněji, přesto se během 
čtyř let strávených v  Praze stal 
uznávaným ševcem, tkalcem, me-
tařem (před Pražským hradem), 
cihlářem (v  Hergetově cihelně), 
čističem bot (na  Koňském trhu), 
řezníkem (U  Dolejších v  Davli), 
kamelotem (na  Staatsbanhof), 
knihtiskařem (pracoval u Vilímků), 
plavčíkem (na  koupališti Džbán) 
nebo prodavačem lístků v  diva-
dle (Národním). V  roce 1885 byl 
již zpět ve  Vamberku, kde začíná 
svou, dnes bychom řekli, manažér-
skou a vizionářskou dráhu.

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vambermanologická sekce

V  pátek 5. června t.r. byla znovu 
otevřena svatební síň Městského 
národního výboru ve  Vamber-
ku. Předcházely tomu podstatné 

úpravy. V  celém prvním poschodí 
byla položena mramorová dlaž-
ba, skla nových velmi vzhledných 
dveří mají vkusnou výzdobu, od-
povídající slavnostním okamži-
kům ve svatební síni. Sama oddací 
síň je vybavena stylovým nábyt-
kem, krajkovými obrazy a  jinými 
vhodnými doplňky (viz. foto).
Na  úpravách měl velký podíl 
Okresní stavební podnik v  Ústí 
nad Orlicí a  Rychnov nad Kněž-
nou, Okresní podnik služeb Rych-
nov n. Kn. a  v  neposlední řadě 
i samotní pracovníci a pracovnice 

MěstNV, kteří se podíleli na někte-
rých řemeslných pracích a hlavně 
pak na úklidu všech těchto prostor 
MěstNV. Bylo tak dokončeno dal-
ší prospěšné dílo, především pro 
mladou generaci. 
Za  práci věnovanou úpravám 
upřímně děkujeme všem výše 
jmenovaným. A všem, kteří v nově 
upravené svatební síni budou 
prožívat slavnostní chvíle, ať při 
vítání novorozeňat, při předávání 
občanských průkazů nebo výuč-
ních listů či při svatebních obřa-
dech, přejeme, aby nové prostředí 
ve  svatební síni přispívalo k  jejich 
slavnostní náladě a  zejména no-
vomanželé aby zde začínali svůj 
trvalý manželský svazek.

Nová úprava svatební síně

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety

Kájovo mládí
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V pátek 30. června skončil školní rok 
a žákům začaly letní prázdniny. Učite-
lé rozdali vysvědčení a čeká je zaslou-
žená dovolená. Je tedy čas na krátké 
ohlédnutí se za  uplynulým školním 
rokem.
Ve  škole je zaměstnáno celkem 23 
učitelů, 4 vychovatelky ve školní dru-
žině, v DDM 2 pedagogové volného 
času a 8 ostatních zaměstnanců. Naši 
školu navštěvovalo 360 žáků v  16 
třídách (213 žáků v 10 třídách na 1. 
stupni a  147 žáků v  6 třídách na  2. 
stupni), školní družinu ve  2 ranních 
a  4 odpoledních odděleních 118 
žáků. Ve všech třídách probíhala vý-
uka podle našeho školního vzdělá-
vacího plánu „Škola – okno do života, 
dveře do světa“. Do Domu dětí a mlá-
deže, který je součástí školy, chodilo 
do 29 kroužků 302 účastníků. 
Během roku se ve škole uskutečnilo 
mnoho akcí – např. 2x sběr papíru, 
adaptační pobyt 6. ročníku v  Pot-
štejně. Uspořádalo se několik dnů 
prevence (na  téma – šikana, alko-
hol, drogy a  návykové látky, sekty, 
sexuální výchova, dospívání, ano-
rexie, právní minimum, zubní hygi-
ena), testů k volbě povolání a besed 
v knihovně. Pořádali a účastnili jsme 
se mnoha soutěží (Přírodovědného 
a  Matematického klokana, olympi-
ád z  M, Ch, D, Čj, Poznávání rostlin 
a  živočichů, Mladého zahrádkáře, 
Mladého chemika, Recitační soutěže, 
Konverzační soutěže v Aj, výtvarných 
soutěží, šachového turnaje. Žáci byli 
na  několika zajímavých exkurzích 
(Terezín, Hradec Králové, Olomouc, 
Pardubice, Brno atd.) a  sportovních 
soutěžích (McDonald´s Cup, plavání 
měst, turnaj v minifotbale, vybíjené, 
přehazované, fl orbale, absolvova-
li jsme atletický čtyřboj, dopravní 
soutěž - mladý cyklista). Na  žádné 
soutěži se naši žáci neztratili, vždy 
s  nadšením úspěšně reprezentovali 
naši školu, o  čemž svědčí stále se 
rozšiřující sbírka pohárů vystavených 
ve vestibulu školy. 
První třídy pro veřejnost nacvičily 
besídku ke  Dni matek, druhé a  třetí 
ročníky jezdily od  září do  listopadu 
na  výuku plavání do  plaveckého 
bazénu v  Rychnově nad Kněžnou. 
V  prosinci si 1. st. udělal Čertí den. 
Na konci ledna proběhl Den exkurzí, 
ve kterém si žáci 2. st. chodí prohléd-
nout některé fi rmy našeho města. 
V únoru si žáci 2. st. poslechli zajíma-
vé přednášky o Africe a Číně. V břez-
nu byli žáci 7. ročníku na  týdenním 
lyžařském výcviku v  Deštném v  Orl. 

horách. 4. 4. se pro veřejnost usku-
tečnily oblíbené Velikonoční dílny. 
V  kostele jsme si poslechli koncert 
souboru SoliDeo, v  MK Sokolovna 
koncert ZUŠ z  Kostelce nad Orlicí, 
několikrát jsme zde byli na  divadel-
ním představení, žáci se byli podívat 
i na výstavu v Krajkářské škole. V prů-
běhu roku měli také žáci možnost 
shlédnout několik divadelních před-
stavení v  Hradci Králové. V  dubnu 
jsme oslavili Den Země. Žáci 8. a  9. 
ročníku se byli podívat na Úřadu prá-
ce a přehlídce středních škol v Rych-
nově nad Kněžnou. V květnu 9. ročník 
úspěšně zvládl elektronické testování 
svých vědomostí z Čj, M a Ch. Na kon-
ci května naší školu navštívila Česká 
školní inspekce. Z  inspekční zprávy 
vyplývá, že naše škola patří k průměr-
ným školám. 1. června pro naši školu 
uspořádal TJ Baník Vamberk sportov-
ní den, který se opravdu velmi vyda-
řil. Všem, kteří se na organizaci tohoto 
dne podíleli, děkujeme. V  průběhu 
května a června žáci 2., 6. a 8. ročníku 
besedovali s hasiči z RK. Na závěr škol-
ního roku proběhlo v muzeu vyhod-
nocení všech soutěží, kterých se naši 
žáci v průběhu celého školního roku 
zúčastnili. 30. června žáci dostali vy-
svědčení a začaly jim letní prázdniny.
Hezké akce pořádala také naše školní 
družina – besedy, Mikuláš, karneval, 
sportovní a  vědomostní soutěže, 
vánoční vystoupení pro MŠ. DDM 
o  podzimních, pololetních a  jarních 
prázdninách nabízel dětem akce jako 
např. výlety, výstavy, přednášky, dále 
se spolupodílel na organizaci dalších 
akcí pořádaných ve Vamberku a oko-
lí – v  MK Sokolovna se uskutečnily 
Vánoční a Velikonoční dílny, Jarmark, 
na  Vyhlídce se skauty Dětský den, 
s  knihovnou Městem chodí andě-
lé, na  Vochtánce Čarodějnice apod. 
Spolupracuje také s  MŠ, pro jejichž 
děti připravuje zajímavé aktivity – 
např. keramiku. Na  léto jsou připra-
veny tři příměstské tábory. 
Během roku KRPŠ připravil několik 
akcí (Burzu zimního a  sportovního 
vybavení, Ples, Karneval). Finančně 
se podílel na  mnoha dalších akcích 
(např. vstupné na divadla a koncerty, 
příspěvek na  odměny a  hračky pro 
družinu, jízdné na  soutěže, exkurze, 
adaptační program, odměny žákům 
atd.), za což jim moc děkujeme. 
Pro zlepšení komunikace a  předá-
vání informací rodičům jsme zavedli 
elektronickou třídní knihu a  od  4. 
ročníku elektronickou žákovskou 
knížku.

Z  Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje jsme obdrželi dotace 
na projekt „Proč se starat o své zdra-
ví?“ v  rámci programu zaměřené-
ho na  prevenci rizikového chování 
a na projekt „Nechceme pouze slyšet, 
chceme vidět“ v  rámci programu 
zaměřeného na podporu práce s ta-
lentovými žáky. Na realizaci projektu 
„Vybavení dílen“ v rámci grantového 
programu jsme od ŠKODA AUTO a.s. 
dostali fi nanční dar ve výši 50 tis. Kč. 
Škola je již několik let zapojena 
do  projektu Mléko do  škol, Ovoce 
do škol, Budeme mít zdravé zoubky 
a Recyklohraní. Během roku měli žáci 
4.-8. roč. poutavé besedy na  téma 
zdravý životní styl – Vitamínový den 
a Zdravá pětka.  
V  průběhu roku probíhaly porady 
a  jednání, výchovné komise, třídní 
schůzky, konzultace, předmětové ko-
mise, školení či jednání školské rady.
Na  začátku dubna se konal zápis 
do  1. tříd – v  září nastoupí 47 prv-
ňáčků. 
O letošních jarních prázdninách pro-
běhla na naší škole velká rekonstruk-

ce šaten. Staré šatní kóje byly vyřezá-
ny a nahrazeny za nové barevné šatní 
skříňky. Každý žák 4. - 9. ročníku tak 
má svou vlastní skříňku. Věříme, že 
se žákům skříňky líbí a že jim dlouho 
vydrží. Dále byla ještě položena nová 
podlaha v druhé místnosti sborovny 
1. st., vymalovala se jazyková učebna 
a  do  kabinetu zeměpisu byl zakou-
pen nový nábytek. V období letních 
prázdnin se ve  škole také nebude 
zahálet, ale udělá se spousta práce. 
V učebnách v 2. patře proběhne re-
novace parket a  vymalování. A  tak 
jako každý rok nás čeká generální 
úklid a příprava na nový školní rok.
Jak je vidět, bylo toho opravdu dost. 
Všechny zde zmíněné aktivity a další, 
i  s  fotografi emi, můžete shlédnout 
na našich webových stránkách www.
zsvamberk.cz.
Všem zaměstnancům a  žákům ško-
ly bych chtěl popřát hezké prázd-
niny, odpočinek a  načerpání no-
vých sil do  dalšího školního roku.                          
Za vedení školy

Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Jaký byl školní rok 2016/17?

V krajském kole 3. místo
30. a  31. 5. pokračovali naši 
mladší žáci v  krajském kole do-
pravní soutěže v Náchodě.
Odjížděli jsme oslabeni o  jed-
noho nemocného závodníka, 
kterého rychle nahradil náhrad-
ník a  za  horkého krásného dne 
plnili v  Náchodě čtyři disciplíny 
se střídavými výsledky. Na  jízdu 
zručnosti jsme neměli soupeře 
a získávali obdiv rozhodčích, ale 
na  dopravním hřišti chyběl čas 
na  projetí všech stanovišť, do-
pravní testy nám také zamotaly 
hlavy a  dorazila to zdravověda, 
kde už došly téměř všechny vě-

domosti. Nicméně druhý den při 
mapách žáci zabojovali a obsadi-
li 3. místo v našem kraji.
Nejlepšího výsledku dosáhla 
Vendula Nechutová -  ze všech 
dívek 1. kat., dále Emma Bar-
tošová, Jakub Jedlinský a  Vojta 
Kopecký. Všichni si zaslouží po-
chvalu za  pěknou reprezentaci 
naší školy.
Děkuji také všem ostatním ná-
hradníků, kteří se do  soutěže 
nenominovali a připravovali se.

Adéla Podolská 

– učitelka ZŠ Vamberk 
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Beseda s hasiči
V  průběhu května a  června pro-
běhly v  2., 6. a  8. ročníku besedy 
s hasiči z Rychnova nad Kněžnou.  
Členové hasičského záchranného 
sboru v  úvodu společně se žáky 
připomněli důležitá telefonní čís-
la – 150, 155, 158 a 112. Seznámili 
žáky s varovnými signály ohlašující 
nebezpečí, žáci se sami pokoušeli 
určit, o  jaké nebezpečí se jedná. 
Žáci si mohli prohlédnout, jak vy-
padá výstroj hasiče. Dále byli se-
známeni se zásadami chování při 
mimořádných událostech (např. 
únik chemické látky). Jeden z žáků 
si vyzkoušel doporučené impro-
vizované prostředky chemické 
ochrany. Na závěr se žáci dozvědě-
li, co by mělo obsahovat evakuační 
zavazadlo a  jaká pravidla dodržo-
vat v případě nutnosti evakuace.

Mgr. Martin Černoch 

a Mgr. Ilona Schejbalová

Přírodovědné soutěže
Sběrem rostlin a  přípravou výstavek jsme zahájili přípravu na  soutěž 
Mladý zahrádkář a Poznávání rostlin a živočichů. V okresním kole soutě-
že Mladý zahrádkář soutěžily Kristýna Kličková a Magda Bakešová. Obě 
děvčata sbírala zkušenosti do příštího kola. Karolína Červinková a Lenka 
Málková se této soutěže zúčastnily již potřetí. Lenka opět obsadila pěk-
né 3. místo. 
Školního kola soutěže Poznávání rostlin a živočichů se zúčastnilo celkem 
47 soutěžících. Z každé kategorie postoupilo 6 nejlepších do okresního 
kola, které se konalo na  Střední zemědělské škole v  Kostelci nad Orli-
cí. Z těchto 12 postupujících si nejlépe vedl Vojtěch Slovák, který ze 3. 
místa postoupil do krajského kola. Zde se mu již tolik nedařilo, ale jistě 
to pro něj byla dobrá zkušenost. Všem soutěžícím blahopřejeme, postu-
pujícím do okresních kol děkujeme za pěknou reprezentaci školy a také 
se mohou těšit na malou odměnu při školní akci s názvem Vyhodnocení 
soutěží, kterou pořádáme v zahradě muzea.                                                  JCh

Velké poděkování maminkám 
ze třídy 2. B, zvláště paní Šmíd-
kové, za uspořádání pikniku pro 
všechny druháčky ZŠ Vamberk.

Paní učitelky a žáci 2. tříd

 hlavní prázdniny trvají od soboty          
1. července do neděle 3. září 2017
 školní družina je v období hlav-
ních prázdnin z  důvodu oprav 
a čerpání dovolené uzavřena
 nový školní rok začne v pondělí                
4. září 2017 v 8:00 hodin společným 
zahájením před školou

Poslední měsíce školního roku 
ve školní družině
Naše škola letos opět pořádala Veli-
konoční dílny. Školní družina si pro 
jejich návštěvníky připravila slepo-
vání kuřátek a tradiční zdobení me-
dových perníčků. Počet návštěv-
níků nás mile překvapil. Perníčků 
jsme napekly zase o něco více, ale 
na  poslední zájemce už nezbyly. 
Tak příště se zkusíme polepšit.
Děvčata v  1. oddělení si zahrála 
na  malé kadeřnice. Probíhaly růz-
né hry, soutěže a  kvízy ve  všech 
odděleních. Za  příznivého počasí 
se většina aktivit odehrávala venku 
na hřišti, terasách, v parku a na vy-
cházkách po městě i do okolí.
Na  konci dubna se ve  družině ro-
jily čarodějnice. Děti je malovaly, 
plnily úkoly na „Čarodějnické stez-
ce“ a  skotačily v  jejich přestrojení. 
Štěpánka s Verunkou z DDM si pro 

nás připravily „Čarodějnické od-
poledne“ na  hřišti, kde děti plnily 
mnoho zábavných disciplín. Den 
dětí slavilo každé oddělení s vlast-
ním programem. Třeťáčci „Cestou 
za pokladem“. Na jejím konci si kaž-

dý odnesl balónek a dobrý pocit ze 
splněných úkolů.
Ve  středu 14. června mezi nás do-
slova přijeli dva sympatičtí mladí 
muži Martin a Honza z Plzně a Čes-
kých Budějovic s  besedou „VZPou-
ra úrazům“. Dětem velmi poutavě 
vyprávěli o tom, jak se jim stal úraz, 
který je upoutal na  invalidní vozík 
a  jak se s  tímto hendikepem žije. 
Vysvětlili jim, jaké nebezpečí a  kde 

mohou očekávat a na co si dávat po-
zor. Zvláště před prázdninami bylo 
toto povídání velmi užitečné a  děti 
opravdu zaujalo. Velký obdiv jim pat-
ří i za to z jaké dálky k nám oba přijeli.
Děvčata ve  3. oddělení si pro své 
kamarády připravila „Letní párty“. 
Děti soutěžily ve  vodních disciplí-
nách, poslechly si pásmo vtipů, 
vylosovaly krásné ceny v  tombole 
a  zahrály si oblíbenou „Pamatova-
nou“. Nechybělo ani občerstvení 
limonádou a  dobrůtkami, které 
děvčata dostala od rodičů.
Na konci školního roku jsme vyhod-
notili všechny olympiády a soutěže. 
Děti dostaly diplomy a malé odmě-
ny. Jako poslední je vždy hodnoce-
ní „Kamarádské soutěže“. Řekneme 
si, co se nám v uplynulém školním 
roce povedlo i nepovedlo. Zajdeme 
třeba na zmrzlinu a s přáním krás-
ných prázdnin, plných sluníčka a ra-
dostných zážitků, se rozloučíme.
A teď už  HURÁ  NA  PRÁZDNINY!
Za kolektiv vychovatelek  

Vlasta Stárková

Program 
Zdravá 5
Čtvrté a  páté třídy se zúčastni-
ly programu Zdravá 5. Program 
vedla lektorka Darina Michero-
vá, která hravou formou s  dětmi 
procvičila zásady správné výživy. 
Děti se seznámily s  5 základními 
zásadami zdravého stravování, 
zasoutěžily si a také si pochutnaly 
na  vlastnoručně připravené sva-
čince. Pro žáky 5. ročníku byla tato 
beseda zajímavá i tím, že se dozvě-
děli o chorobách, které nezdravou 
stravou mohou vzniknout a ukon-
čili tím učivo přírodovědy kapitolu 
o lidském těle – trávení.  Na závěr 
si žáci odnesli vysvědčení a dáreč-
ky Zdravé 5.                                   JCh

Družina - důležité informace:
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Flétnistky ZUŠ F. I. Tůmy z Kostelce 
nad Orlicí se zúčastnily soustředě-
ní na Pecce. Opět se sešly se svými 
kamarádkami  fl étnistkami ze ZUŠ 
Třebechovice. Protože jim počasí 
přálo, mohly cvičit na své nástroje 
ve  volné přírodě. Mnoho legrace 
zažily při rytmických, pochodo-
vých a  dynamických hrách. Také 
návštěva hradu Pecka byla pro 
ně jistě velice zajímavá, průvodce 
je totiž zasvětil do  života majitele 
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdru-
žic. Pro veliký úspěch se toto sou-
středění bude opakovat v září.

Zlaté pásmo z ústředního kola
Dne 26. května 2017 se konalo 
v  ZUŠ Letovice ústřední kolo de-
chových souborů žáků ZUŠ ČR. 
Bylo velkou radostí, že do  nejvyš-
šího kola získal postup i  Dechový 
soubor ZUŠ Kostelec nad Orlicí 
/M. Boštík, J. Boštíková, J. Cabal-
ková, M. Cimfl , P.  Čermáková, O. 

Fiala, N. Hejčlová, M. Koubová, A. 
Kučerová, J. Polnický, Š. Přibyl, A. 
Přibylová, A. Tobišková a J. Veselá/ 
pod dirigentskou taktovkou pana 
učitele Václava Klecandra. Za jejich 
vystoupení, které se jim opravdu 
vydařilo, byli oceněni zlatým pás-
mem, které jim předal předseda 
poroty pan Jan Slabák. Všem moc 
blahopřejeme a děkujeme za krás-
nou reprezentaci školy i města. 

Postup výtvarníků 
do ústředního kola
25. května 2017 se  v ZUŠ ve Dvoře 
Králové n. L. konala krajská sou-
těžní přehlídka výtvarného oboru 
žáků ZUŠ ČR. I naše škola tam pre-
zentovala práce svých žáků. Práce  
Martina Plocka byla oceněna bron-
zovým pásmem. Stříbrné pásmo 
a postup do kola ústředního získal 
společný projekt s názvem „Letem 
kouzelným světem“. Máme velikou 
radost a všem výtvarníkům i jejich 

panu učiteli Mgr. Tomáši Martinco-
vi blahopřejeme a děkujeme. 

ZUŠ Open
V  úterý 30. května 2017 proběhl 1. 
ročník celostátního happeningu zá-
kladních uměleckých škol ZUŠ Open 
2017. Do tohoto projektu, který vzni-
kl z podnětu Nadačního fondu české 
mezzosopranistky Magdalény Kože-
né, se přihlásilo 355 základních umě-
leckých škol z ČR. Po České republice 
se v tento den konaly koncerty, před-
stavení v kostelích, hudebních síních, 
parcích, náměstích, výtvarné výstavy 
v  galeriích, setkání s  umělci a  další 
akce. Tento projekt má zviditelnit 
“zušky“ a hlavně přinést žákům i po-
sluchačům radost a  nadšení z  této 
mimořádné akce, kterou můžeme 
prezentovat jako skutečný svátek 
umění a kulturnosti. 
I naše ZUŠ se do projektu ZUŠ OPEN 
zapojila. Na  benefi čním koncertu, 
který se konal v zaplněném kostele 

sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí, se před-
stavila různá hudební seskupení  
ZUŠ F. I. Tůmy. Jako host vystoupil 
profesor Pražské konzervatoře, fl ét-
nista Jakub Kydlíček s cembalistkou 
Barborou Emou Veselou. Naše škola 
tento hudební svátek spojila s  fi -
nanční podporou Nadaci Krtek pro 
nemocné malé pacienty. Finanč-
ně akci podpořili i  žáci tanečního 
a hudebního oboru ZUŠ, žáci ZŠ ZŠ 
Častolovice a  ZŠ Vamberk, členové 
taneční skupiny VoTo a všichni, kte-
ří přispěli dobrovolným vstupným 
v  kostele. Výtěžek z  akce, který či-
nil  42.000,- Kč byl věnován a  slav-
nostně předán v  závěru koncertu 
zástupkyni z Nadace Krtek paní Do-
ležalové. Tento projekt vznikl za spo-
lupráce s  římskokatolickou farností 
v  Kostelci nad Orlicí a  za  podpory 
starosty města Kostelce nad Orlicí 
pana Františka Kinského. Děkujeme 
všem za podporu dobré věci. 

J. Ichová

Prázdniny už jsou přede dveřmi 
a všechny děti se již jistě velmi těší 
na zasloužené dny odpočinku. Do-
volte mi, abych krátce zavzpomí-
nala na uplynulý školní rok.
I tento rok byl opět velmi náročný 
a úspěšný. Máme za sebou více jak 
sto akcí. Vedle žákovských koncer-
tů a koncertů pro žáky základních 
škol, vystupovali naši žáci spolu 
s  učiteli na  nejrůznějších akcích 
v  našem regionu a  okolí. V  září 
2016 jsme zahájili celoroční osla-
vy 50 let samostatné existence 
naší školy při Hudebním festivalu 
F. I. Tůmy. Jeden z  koncertů patřil 
dechovému seskupení Per cinque, 
ve  kterém hraje jeden z  našich 
bývalých absolventů, dnes již pro-
fesionál pan Petr Hernych, hráč 
na  lesní roh. Hudební festival F. I. 
Tůmy zakončila Händelova Hudbu 
k ohňostroji ve venkovních prosto-
rách Nového zámku v Kostelci nad 
Orlicí, kterou předneslo hudební 
uskupení Konor horns, jehož členy 
jsou i  žáci ze třídy pana učitele V. 
Klecandra a  J. Čechové. Händelo-
vu hudbu doplňoval bohatý oh-
ňostroj. To vše pod dirigentskou 
taktovkou pana Zdeňka Gregora. 
V sobotu 24. září 2016 jsme v No-
vém zámku v  Kostelci nad Orlicí 
pořádali koncert fl étnového sou-
boru „MAGISTRI“. Program přizpů-
sobený dětským posluchačům 

svým slovem poutavě provázela 
vedoucí souboru paní profesorka 
MgA.  Magdalena Tůmová, laure-
átka XXVI. mezinárodní hudební 
soutěže Pražského jara. 
Velkou akcí v  letošním roce byl 
i  Benefi ční koncert, kterým se 
naše škola zapojila do  projektu 
paní Magdalény Kožené - ZUŠ 
Open. Tímto koncertem jsme po-
mohli nejenom nadaci Krtek, kte-
rá podporuje nemocné děti, ale 
i  napomohli ke  zviditelnění ZUŠ 
v  ČR. Jsme velice rádi, že projekt 
podpořili i  žáci ze ZŠ Častolovice 
a  ZŠ Vamberk, kde působí naše 
pobočky. Na koncert přijal pozvání 
profesor Pražské konzervatoře pan 
J. Kydlíček, který v  odpoledních 
hodinách uspořádal pro naše fl ét-
nisty hodnotný seminář. V  průbě-
hu roku jsme k nám zvali studenty 
klavírního oddělení JAMU Brno. 
V dubnu naše škola měla možnost 
uspořádat v sále ZUŠ koncert stu-
dentky JAMU Brno, Pavly Marko-
vé. Již tradiční slavnostní koncert 
v  Novém zámku v  Kostelci nad 
Orlicí hostil další výtečnou klaví-
ristku, absolventku JAMU Brno, 
Kristýnu Znamenáčkovou. Máme 
velikou radost z  navázání spolu-
práce se studenty JAMU a věříme, 
že bude pokračovat i  dále. V  ná-
sledujícím školním roce bychom 
rádi uspořádali abonentní cyklus 

4 klavírních koncertů studentů 
JAMU Brno.
I  v  letošním roce pořádala naše 
škola Den otevřených dveří. Školu 
navštívilo přes 220 žáků z  mateř-
ských a základních škol z Kostelce 
a okolí. Děti si mohly prohlédnout 
komentovanou výstavu prací žáků 
výtvarného oboru. V  SK Rabštejn 
pak zhlédly hudební pohádku „Jak 
se Andula chtěla vdávat“, kterou 
nastudovali učitelé spolu se svými 
žáky. Milou závěrečnou akcí roku 
byl jistě i  červnový koncert rodin 
v  Kostelecké Lhotě v  penzionu 
U Hubálků, ve kterém si zahrálo se 
svými dětmi velké množství rodin-
ných příslušníků.
Vedle víkendových soustředění 
hudebního oboru v Nebeské Ryb-
né, v Pecce či v ZUŠ nelze opome-
nout ani zájezdy školy. Tentokrát 
jsme se žáky zavítali do Hradecké 
fi lharmonie, kde jsme po  tři so-
boty mohli vyslechnout hudební 
představení určená pro nejmenší 
i  starší posluchače. Taneční obor 
se vydal na  baletní představení 
do Národního divadla v Brně. 
Taneční obor spolu s  hudebním 
oborem nastudoval pásmo „Český 
rok“ a předvedl ho veřejnosti i dě-
tem ze ZŠ. V červnu jsme se mohli 
potěšit hodnotným celovečer-
ním představením „Labutí jezero“, 
ve kterém se zapojili žáci taneční-

ho oboru, rodiče a  tanečníci sou-
boru VOTO. To vše pod vedením 
paní učitelky L. Neubauerové.
Letošní rok byl pro naši školu ve-
lice úspěšný i  v  soutěžním klání. 
Z krajských kol přivezli krásná oce-
nění klavíristé i houslisté. Dechový 
soubor ZUŠ přivezl zlaté pásmo 
z ústředního kola soutěže ZUŠ ČR. 
Žáci výtvarného oboru získali stří-
brné pásmo v  krajském kole sou-
těžní přehlídky a  postup do  kola 
ústředního s  projektem „Letem 
kouzelným světem“ Jsou to veliké 
úspěchy, kterých si velice vážíme. 
Práce žáků výtvarného oboru bylo 
možné zhlédnout na  tematických 
výstavách ve vestibulu Městského 
úřadu v  Kostelci n. Orl., v  prosto-
rách ZUŠ či v ZŠ ve Vamberku. 
Bylo by toho jistě ještě mnoho, co 
by stálo za zmínku, ale bohužel to-
lik prostoru není. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem svým 
kolegům a  žákům, za  příkladnou 
celoroční práci. Rodičům a  orga-
nizacím ve  městě i  okolí za  pří-
jemnou spolupráci i za poskytnutí 
prostor k našim akcím. 
Děkuji Vám všem. Věřím, že i nadá-
le zůstanete našimi příznivci, jako 
tomu bylo doposud. Jménem naší 
školy Vám přeji krásné letní dny, 
plné sluníčka a pohody.

    Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Malé ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

Flétnové soustředění Pecka 19. 5. - 21. 5.2017
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Naše školka už šla spát,
teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny,
budu sbírat maliny!

Vítáme Vás, milí čtenáři, při četbě 
prázdninového čísla Vamberec-
kého zpravodaje a  našich malých 
zpráviček. I  když jsou prázdniny, 
přesto bychom se chtěli vrátit ješ-
tě k měsíci červnu, kdy bylo v naší 
mateřské škole Vodníček pořádně 
rušno a živo. Hned první červnový 
týden byl v  duchu dětských her 
a výletů – vše bylo skryto v názvu 
„Týden radosti“. Hned v  pondělí 
čekalo na  děti první překvapení, 
a to v podobě dobrovolných hasičů 
z Vamberka. Děti měly možnost se 
na alespoň malou chvíli stát oprav-
dovými hasiči – sedět v hasičském 
autě, „hasit“, zachraňovat zraněné 
a  největší zábavou byla pro děti 
vysílačka. V  úterý už na  Rybičky 
a Šnečky čekalo loučení s bazénem. 
Šnečci plnili úkoly, které jim připlul 
zadat delfínek až z dalekého moře. 
Rybičkám přispěchal na  pomoc 
vodníček Tyršováček, který pochvá-
lil všechny děti za jejich vodní hrát-
ky a popřál jim bezpečné léto nejen 
u vody. Ve středu už čekaly na děti 
z  naší školky Verunka a  Štěpánka 
v DDM. Naše milé kamarádky si pro 
děti připravily spoustu úkolů a sta-
novišť. Všechny úkoly měla děvčata 
promyšlená do posledního detailu. 
Děti plnily úkoly nejen z lesa, louky, 
zahrádky, ale i z našeho celoroční-
ho ekologického projektu Třídím, 
třídíš, třídíme – děti tedy třídily, 
sbíraly, rozdělovaly, přiřazovaly, 
zkrátka dopoledne plné zábavy. 
Ve  čtvrtek čekalo na  děti další 

překvapení, a  to v  podobě pánů 
policistů a  seznámení s  jejich za-
městnáním. V tento den se z našich 
dětiček staly malí policisti a policist-
ky.  V pátek nás čekal dlouho očeká-
vaný školkový výlet. Tentokrát jsme 
se vydali do  Perníkové chaloupky 
pod Kunětickou horou a  na  plav-

bu parníčkem po  Labi v  Hradci 
Králové. Všichni jsme si výlet nále-
žitě užili a  hurá domů. Sice se náš 
týden radosti dostal až ke  svému 
konci, akce pro nás ve  školce však 
nekončily. Hned v pondělí se u Ry-
biček odstartoval „Dopravní den“. 
Na školkové zahradě se to hemžilo 
koly, koloběžkami, odrážedly, ale 
i  chodci. Naši „miniřidiči“ už ví co 
je potřeba při jízdě na kole, a že se 

jezdí pouze po pravé straně. Děti si 
svoji jízdu náležitě užily, samozřej-
mě bez nehody.
V  měsíci červnu jsme se také roz-
loučili s  našimi kroužky. Koťátko si 
pro rodiče připravilo ukázkovou 
hodinu, na  Výtvarníčku si děti vy-
robily závěrečné náhrdelníky a fl ét-

ničkáři si pro rodiče připravili závě-
rečný koncert.
A  nyní přichází na  řadu nejvíce 
očekávaný týden pro nejstarší 
děti z  naší školky – „Týden před-
školáků“. V pondělí nám začal den 
opravdu brzy ráno. Děti se sešly již 
o  půl sedmé a  vyrazily společně 
s  paními učitelkami autobusem 
směr Hradec Králové do Planetária 
a  Hvězdárny. Všechny děti musí-

me pochválit za  vzorné chování 
a  vědomosti, které v  hvězdárně 
předvedly. V  úterý byla pro děti 
připravena „Výprava na  Vyhlídku“. 
Děti si vzaly batůžky s  dostateč-
nou zásobou pití, protože sluníč-
ko opravdu hřálo. Na Vyhlídce nás 
však čekala sladká tečka v podobě 
poháru. Ve  středu vyvrcholila vel-
ká „Knihovnická přípravka“. Děti si 
od „naší“ paní knihovnice Jarušky 
odnesly nejen velmi cenné zku-
šenosti, ale i  diplom malého čte-
náře. Nejvíce očekávaný den pro 
nejstarší děti nastal ve čtvrtek, kdy 
na  ně čakala „Kouzelná noc“. A  co 
to vlastně znamená? Všechny děti 
už jsou od  této chvíle slavnostně 
popasovány na školáky. Doufáme, 
že si odpoledne, večer i samotnou 
noc náležitě užily. Nemohly chybět 
tradiční soutěže, opékání vuřtů, 
trocha slziček při loučení, které 
však netrvaly ani minutku a  hurá 
do  školky, tentokrát netradičně 
večer. Po velmi horkém odpoledni 
jsme se všichni s chutí smočili a za-
dováděli při posledním koupání 
v bazénu. Na děti ve třídách čekalo 
slavnostní pohoštění s  přípitkem 
a  co myslíte, že následovalo? Py-
žamová diskotéka doprovázená 
baterkovými efekty, na  kterou se 
děti velmi těšily. A hurá do postý-
lek. Ráno na  naše školáky čekalo 
milé překvapení pod polštářkem 
od školkového skřítka. 
Školní rok se nám pomalu dostal 
do svého závěru a my bychom Vám 
chtěli popřát krásné a  sluníčkové 
prázdniny. Budoucím školákům 
úspěšný start do jejich nové životní 
etapy a nové role školáka. 

Kolektiv MŠ Vodníček

Zahájení školního roku  2017/2018
ZUŠ Kostelec n. Orl. 4. září 2017 od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Na pobočkách:

ZŠ Vamberk – úterý 5. 9. od 13 do 16 hodin učebna ZUŠ

ZŠ Častolovice – středa 6. 9. od 13 do 16 hodin.

Závěrečný koncert vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy 12. 6. 2017 v Měst-

ském klubu Sokolovna Vamberk.

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Ze života mateřské školy
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V červnu modré zvonky zvoní, 
květy bezu zdáli voní, 
plachý drozd líbezně zpívá, 
každý tvor únavou zívá. 

V červnu léto začíná 
a poslední hodina, 
ta než slunce přes plot skočí, 
když ti teplem zlátnou oči. 

Než si léto, když noc bledne, 
na trůn z trávy zlehka sedne, 
kouzlem bývá opentlená, 
do tajemství zahalená.

Milí rodiče a  kamarádi. Školní rok 
nám utekl jako voda a  máme tu 
opět měsíc červen. Začíná léto 
a  dětmi tolik toužebně očekávané 
prázdniny. Protože naše dětičky 
celý rok ve  školce pilně pracovaly, 
poslední měsíc  je čekala zaslou-
žená odměna a  odpočinek v  po-
době her, pohybových aktivit, 
překvapení a  výletů. Jako jeden 
z dárků ke Dni dětí jsme si nadělili  
malý výlet do  pohádkového lesa 
do  Rychnova nad Kněžnou, kde 
jsme potkali mnoho bytostí z  po-
hádek a pomohli jim splnit nelehké 
úkoly. Za každý splněný úkol dosta-
ly děti maličký dárek. Od  víly mo-
týlka, od vodníka duhovou kuličku, 
od loupežníka drahokam a od prin-
cezny přívěsek. Za  každou úspěš-
nou disciplínu si děti vysloužily 
do úkolníčku jedno pohádkové ra-
zítko. Na konci pohádkové cesty byl 
každý po zásluze odměněn velkým 
diplomem.  Krásné počasí jsme vy-
užili nejen k cestě do pohádek, ale 
také jsme si zaskotačili a  pohráli 
v  krásném rychnovském parku pl-
ném lanových prolézaček, houpa-
ček a hradů. A protože nám i nadále 
přálo úžasné letní sluníčkové poča-
sí, vydali jsme se na náš další lesní 
výlet, za zmrzlinou na chatu Vyhlíd-
ku. Náramně se nám v tom horkém 
letním dni  zmrzlinové osvěžení ho-
dilo. Děti si prostě přicházející léto 
a letní radovánky umí užívat plnými 
doušky i u nás ve školce. Také letos 
se naše školka zapojila do nadační-
ho projektu Fondu Sidus a  získali 
jsme certifi kát dárce za pomoc. Vý-
těžek ze sbírky je určen na vybave-

ní dětských zdravotnických zařízení 
Pediatrické kliniky UK 2.LF v  Praze 
Motole, Dětské Kliniky FN v  Olo-
mouci a  na  pomoc individuálním 
pacientům. Děkujme všem dětem 
a hlavně jejich rodičům za podporu 
a  spolupráci. Na  konci měsíce nás 
čekala ještě poslední práce. Ukon-
čili jsme úspěšně knihovnickou 
přípravku s  naší milou paní kni-

hovnicí Jaruškou, která si pro děti 
připravila opravdu bohatý program 
se spoustou krásných knížek a po-
vídání. Tímto jí celý kolektiv Sluníč-
ka i děti moc děkují a přejí hodně 
zdraví. Bez práce nejsou koláče, ale 
protože my jsme té práce během 
školního roku udělali opravdu moc 
a  moc, čekala nás odměna oprav-
du zasloužená a  sladká. Školkový 

výlet do perníkové chaloupky Rábí 
se opravdu povedl. Cestu autobu-
sem jsme zvládli bez potíží a  pod 
Kunětickou horou nás čekala cha-
loupka hodné paní ježibaby jako 
z  opravdové pohádky. Perníkový 
děda dětem převyprávěl pohád-
ku „O  perníkové chaloupce“ zase 
trošku jinak a s určitým poučením. 
Vysvětlil totiž dětem, že pokud se 

umíme chovat slušně a správně do-
kážeme používat kouzelná slůvka  ( 
prosím, děkuji a promiň ) tak  i paní 
ježibaba dokáže být štědrá a vůbec 
nás nemusí chtít upéct v peci. Za to 
nám předvedla, jak se pečou perní-
ky a jeden dobrý nám i dala. A ne-
jen to i nebe a peklo nám ukázala. 
Z pohádky jsme potom odjeli rov-
nou do Afriky. No spíše do africké-

ho muzea cestovatele Dr. Emila Ho-
luba. V  muzeu jsme viděli mnoho 
zajímavých věcí. Vycpaná zvířata 
žijící na  africkém kontinentu před 
více než 150 lety, africkou vesničku 
s tropickým deštěm s domorodými 
obyvateli a zvířátky. Paní pustila dě-
tem i krátké promítání o Africe a za-
jímavém životě Dr.  Emila Holuba 
v  dobách tajemných a  dávno mi-
nulých. Během zpáteční cesty jsme 
zažili i pravou letní bouři s prudkým 
deštěm, ale to už nám nevadilo. Se-

děli jsme totiž dávno v  autobuse! 
Na  ukončení školního roku čekalo 
naše předškoláčky už jen slavnostní 
pasování a pak hurá na prázdniny!
Prázdniny jsou volné dny, 
splní se ti tvoje sny.
Kam chceš můžeš  jít, 
mámu, tátu sebou vzít.
Ve školce nám hezky bylo, 
pár vzpomínek navždy zbylo.
Měli jsme se všichni rádi, 
zůstaneme kamarádi.

Přejeme Vám všem moc hezkých 
dní prozářených sluníčkem, hod-
ně zážitků z vašich cest a nezapo-
meňte: Važte si přátelství a hlavně 
dobrých kamarádů. Někdo je ne-
potká celý život a  ten, kdo je má, 
může být šťastný. V  září opět na-
shledanou.
Pěkné prázdniny Vám všem.  
    

Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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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.  

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
I  maminky z  mateřského centra 
si potřebují odpočinout, a  pro-
to bude mateřské centrum přes 
prázdniny zavřené, tedy se nebu-
de konat žádná akce. Výjimku tvoří 
mimořádná HERNIČKA, která bude 
otevřena při nepříznivém počasí. 
O  jejím otevření budeme infor-
movat na webových stránkách MC 
Dráček a na Facebooku. 
Drahé maminky od  konce června 
jsme si pro Vás připravili novin-
ku! Pro všechny, které si potřebují 
zlepšit náladu záplavou endor-
fi nů z  pohybu a  zároveň udělat 
něco pro vlastní tělo, jsme zařadili 
do  „každotýdenních akcí“ cviče-
ní se Zuzkou Hlaváčkovou. Více 
se dočtete v  sekci „každotýdenní 
akce“. První lekce se konala 20. 6. 
S  lítostí Vám musíme oznámit, že 
od září již nebude probíhat plavání 
s dětmi ve školce „na Bačince“, a to 
pro nedostatečný zájem o  tuto 
akci. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” střídá-

me s “PONDĚLNÍ HERNIČKOU”.

Hrátky se konají v  prostorách 
DDM, poplatek 20 Kč. Aktivita 
vhodná pro všechny děti od doby, 
“kdy je bude bavit si hrát” po “ná-
stup do  školky”. Náplní jsou hry 
a  písničky pro nejmenší se zamě-
řením na rozvoj řeči, jemné i hrubé 
motoriky atd.. 
 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Každé úterý patří návštěvě v solné 
jeskyni nacházející se na  vambe-
reckém náměstí. Zdravý pobyt pro 
rodiče s  dětmi jakéhokoliv věku. 
K dispozici hračky, lopatky, kbelíč-
ky, atd.. Maminky, nezapomeňte si 
rezervovat místo. Vstupné 40 Kč. 
 „CVIČÍME SE ZUZKOU“

Každé úterý od  10:00 v  hernič-
ce (Tyršova 260) se můžete těšit 
na  tanec v  kombinaci s  fi tness 
prvky. Hodinovou lekci si pro 
všechny zájemce připravila sym-
patická cvičitelka Zuzka Hlaváč-
ková. Lekce bude koncipována 
i pro začátečníky, tedy i maminky, 
které se rozhodnou s  cvičením 
začít. Často maminky po  porodu 
nevědí jak správně cvičit, zpev-

nit problematické partie, nebo se 
prostě jen vrátit do původní kon-
dice, „cvičení se Zuzkou“ je při-
praveno právě pro ně. Cvičení se 
bude konat při minimálním počtu 
6 osob, maminky prosím rezervuj-
te se prostřednictvím Facebooku 
či e-mailu MC. Vstupné 50 Kč. Prv-
ní lekce se konala 20. 6., poté vždy 
v úterý při minimální obsazenosti 
6 osobami.
 “HERNIČKA” každou středu 

v  DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 - 

11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s jejich doprovodem do naše-
ho mateřského centra. V průběhu 
celého dopoledne je dětem pří-
stupna herna s klouzačkou do ba-
zénku plného míčků, se spoustou 

hraček, kočárků apod. Doprovod si 
může posedět u čaje či kávy a po-
povídat si o radostech i starostech, 
které péči o  naše ratolesti dopro-
vázejí. Poplatek 10,- Kč. První ná-
vštěva je zdarma.
 V  herničce pořádáme i  ne-

náročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”, 

které se uskuteční vždy kaž-

dou druhou “STŘEDEČNÍ HER-                                                 

NIČKU” od 10:00. 
Součástí každé herničky je i “DĚT-
SKÝ BAZÁREK”, kde můžete levně 
nakoupit oblečení pro svoje ra-
tolesti. V  různých velikostech pro 
holky i  kluky od  narození do  cca 
tří let. Během toho, co si budou 
dítka hrát, můžete v klidu při kávě 
či čaji prohlížet bazárkové věci (tri-
ka, šaty, sukně, kombinézy, boty 
a mnoho dalšího). Boxík si můžete 
pronajmout za 5 Kč měsíčně.
Hernička společně s  bazárkem 
bude o  PRÁZDNINÁCH otevřena 
pouze při nepříznivém počasí pro 
venkovní radovánky. O  otevření 
budeme informovat na webových 
stránkách mateřského centra či 
na Facebooku. 

 “MÍČOVANÁ V  DDM” STŘE-

DEČNÍ ODPOLEDNÍ NOVINKA, 

od 17:00 do 17:30

Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka 
cvičení s  Jančou Čapkovou obsa-
huje 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 dovedností a  jako 
průprava pro míčové sporty.
Dítě se naučí: ovládat koordinaci 
ruky a  oka, napodobovat jedno-
duchý pohyb dle vzoru, spolupra-
covat ve skupině. Tyto aktivity ne-
násilným a  zábavným způsobem 
formují a zdokonalují herní způso-
bilost 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. Vstupné 20 Kč.

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

260.

Tvůrčí činnost pro všechny rodiče 
i  šikovné starší děti. Co termín, to 
jiné téma. Každých 14 dní v  pon-
dělí od  16:30 do  cca 17:30. Pro-
gram na září bude upřesněn. 

DOPROVODNÉ AKCE ZÁŘÍ 2017
 10. VÝROČÍ MC DRÁČEK 

Věděli jste, že v našem městě pů-
sobí mateřské centrum Dráček již 
10 let? Čas letí jako voda a  naše 
mateřské centrum bude v září sla-
vit svoje první kulaté narozeniny! 
Jako poděkování rodičům, kteří 
naše centrum navštěvují a  dodá-
vají nám tím chuť stále podnikat 
nové výlety a  další akce, připra-
vujeme na  září skromnou oslavu 
narozenin. Poděkovat, ale musí-

me především i všem maminkám, 
které se staly členkami MC dráček, 
jsou jeho hybnou silou a věnovaly 
mu a stále věnují i kus svého živo-
ta. Oslavu 10. výročí spojíme s ote-
vřením herničky (Tyršova 260). 
A  na  co se můžete těšit? Na  nád-
herné podzimní odpoledne prožité 
s milovanými dětmi ve společnosti 
našeho centra v karnevalovém reji 
(masky jsou vítány). O podrobnos-
tech budeme během srpna infor-
movat na  webových stránkách 
MC, Facebooku a v zářijovém čísle 
vambereckého zpravodaje.
 VÝSTAVA RYBIČEK V  RYCH-

NOVĚ NAD KNĚŽNOU 
Milují Vaše děti rybičky? Mají je 
doma, nebo se na  ně jen rádi 
chodíte někam koukat? Pojeďte 
s námi do Rychnova nad Kněžnou 
na  41. Ročník výstavy akvarijních 
rybiček. Součástí výstavy je ještě 
výstava vodních rostlin, terarijních 
zvířat a  samozřejmě i  možnost 
zakoupení pomůcek, živočichů či 
rostlin. O  podrobnostech bude-
me včas informovat na webových 
stránkách MC a na Facebooku. 
 VÝLET DO  ZOOPARKU STĚ-

ŽERY, o.p.s. 

Krávu, ovci, psa, kočku či kozu mů-
žeme vidět na živo v místě našeho 
bydliště – ve Vamberku a Merklo-
vicích. Ale viděli už Vaše děti 
na  živo exotická zvířata, jako je 
například klokan rudý, puma ame-
rická, velbloud dvouhrbý či zebra 
böhmova? Během měsíce září 
naše mateřské centrum uskuteční 
výlet do  tohoto exotického světa. 
Bližší informace o termínu včas po-
dáme prostřednictvím webových 
stránek centra a Facebooku. 
 BAZÁREK DĚTSKÉHO OB-

LEČENÍ V SOKOLOVNĚ 
Během měsíce září si pro Vás do-
volilo mateřské centrum připra-
vit „bazárek dětského oblečení“ 
v  místní Sokolovně. Oblečení si 
budete moci zakoupit, ale i  pro-
dat. Podmínky prodeje oblečení 
a  ostatní informace včas podáme 
prostřednictvím webových strá-
nek centra a Facebooku.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Face-
book (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 červenec/srpen 2017

Přesně před rokem jsme Vás 
ve  zpravodaji informovali o  Vir-
tuální univerzitě třetího věku. 
Nezačala sice v  září, jak jsme 
plánovali, ale výuka se rozběhla 
6. února 2017. Studující se schá-
zeli každé pondělí od  9 hodin 
na  přednáškách na  téma Genea-
logie – hledáme své předky. Pro-
střednictvím internetu se každých 
14 dnů setkávali s  přednášejícím 
s  Ing.  Mgr.  Martinem Slabochem, 
Ph.D., který začátkem května přijel 
i  do  Vamberka na  tzv. prezenční 
přednášku, kde se zájemci mohli 
zeptat přímo na věci, které je zají-
mali nebo potřebovali poradit. 

Kromě běžné výuky jsme společ-
ně byli na matrice vamberského 
úřadu. I  informace z matrik jsou 
při hledání předků důležité. Také 
Mgr.  Lucie Morávkové, vedou-
cí Státního archivu v  Rychnově 
nad Kněžnou, a Radky Holendo-
vé, archivářky,se studující měli 
možnost zeptat na úskalí archiv-
nictví. 
Nakonec jsme se zúčastnili závě-
rečného semináře ve  Dvoře Krá-
lové, který jsme spojili s  výletem 
na  opravený barokní Kuks. Sice 
jsme si nemohli zazpívat „už jsme 
doma z  výletu, nezmokli jsme, už 
jsme tu“, protože nás zkropil po-

řádný déšť, ale prohlídka Kuksu 
stála za to. 
Opravdovým ukončením letního 
semestru 2016/2017 Univerzity 
třetího věku bylo slavnostní předá-
ní diplomů s posezením v domác-
kém prostředí knihovny. 
Další semestr začíná 2. října, téma 
přednášek jsou České dějiny a je-
jich souvislosti. Máte-li zájem 
a  jste senioři, rádi Vás vezmeme 
mezi sebe. Informace najdete 
na  www. knihovna-vamberk.cz 
a e-senior.cz.

Marcela Poláčková, 

tutorka VU3V

Akce na červenec
 Výstava Severní sekce – kraj-
kové obrazy Ivanky Špundové, 
Markéty Tallerové a Evy Smolné
od  22. 6. do  31. 7. 2017 ve  vý-
půjčních hodinách knihovny

 Od 17. 7. do 28. 7. knihovnic-
ký tábor pro děti Ťapeto

Akce na září
 Akce ke  160. výročí založení 
knihovny s  výstavou fotografi í 
z akcí, které knihovna pořádala

 Výstava kreseb žáků ZUŠ – vý-
tvarný obor ve Vamberku

BELETRIE
 BOMANNOVÁ, Corina: 

     Vůně jasmínu

Prababička vypravuje své vnučce 
životní příběh se všemi ranami, 
kterým musela čelit.
 HIGGINS-Clark, Mary: 

     Melodie stále zní

Bytová architektka s  malou dcer-
kou se sbližuje s  manželkou fi -
nančníka, který zmizel i  s  penězi. 
Pomalu si uvědomuje, že sebe 
i dceru vystavuje nebezpečí ...
 JARCHOVSKÝ, Petr: 

     Zahradnictví

Rodinná sága, kterou tvoří tři 
příběhy plné nečekaných zvra-
tů. Odehrávají se většinou v  ro-

dinném zahradnictví v  Jaroměři 
a v rodinném kadeřnictví v Praze.
 MARTIN-Lugand, Agnés: 

     Lituji, čekají mě ...

Ambiciózní Yael žije jen svou pra-
cí, než potká bývalého kamaráda 
Marka.
 REESOVÁ, Tracy: Jdi za štěstím 

Podmanivý příběh s  napínavým 
dějem. Svéhlavá hrdinka má velké 
tajemství.

NAUČNÁ LITERATURA
 HRADEC KRÁLOVÉ

Historie, kultura a  lidé v  dějinách 
Hradce Králové. 
 HUSTON, Steve: 

     Kresba postavy

Umělec S. Huston učí kreslit postavy 
od prvních tahů přes rychlou skicu 
a k poslední linii uměleckého díla.
 KOCOUREK, Jaroslav 

     – PODHORSKÝ, Marek: 

     Stará řemesla

Text knihy seznamuje čtenáře se 
starými řemesly, která známe už 
jen z muzeí.
 McNEILLOVÁ, Suzanne: 

     Quiltování raz dva

Jednoduché a rychlé patchworko-
vé návody na  přehozy, pokrývky, 
ubrusy atd.
 VOŘECHOVÁ, Dita: 

     Jak se tvoří mandaly

Vytvořte si svoji zcela unikátní 
mandalu podle této knihy.

SRDEČNÉ PŘEDBĚŽNÉ 
POZVÁNÍ... 

Vážení a milí, 
přijměte naše sice předběžné, ale 
i tak srdečné pozvání k závěrečné 
oslavě 160. výročí založení Vaší – 
naší knihovny.
DEN S KNIHOVNOU pro Vás při-

pravujeme  na  sobotu, 23. září 

2017 odpoledne, v  krásné mu-

zejní zahradě.

Těšíme se na viděnou spolu se vše-
mi protagonisty – moderátorem 
Honzou Duškem, šermíři a  taneč-
nicemi, herci a  hudebníky. Přijďte 
si poslechnout středověkou hudbu 
v podání souboru SOLIDEO, zavzpo-
mínat si při šansonech EDIT PIAF... 
Ohňová i světelná show, křest knihy 
poezie i  exlibris pro knihovnu, od-
halení portrétu mecenáše města L 
Bednáře, krájení svátečního dortu... 
a  k  tomu fůra dobrot, krajkových 
perníčků, vzpomínkových dárečků 
to vše a  mnohem víc na  Vás čeká 
právě v tento den.
DNU S  KNIHOVNOU předchází 
další výjimečná akce – v den SVA-
TOVÁCLAVSKÉHO jarmarku bu-
dou při DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KNIHOVNY nabízeny k  charitativ-
nímu prodeji všechny rukodělné 
překrásné drobnosti, které daro-
vali laskaví lidé pro nemocné děti. 
Akce LIDI LIDEM BUDE UKONČENA 
V SOBOTU 16. ZÁŘÍ 
Vzpomeňte si. Zakoupením těchto 
drobných radostí pomůžete nej-
potřebnějším.                    Děkujeme.

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ
DOBA KNIHOVNY
ČERVENEC 
-  Celý červenec v  dospělém od-

dělení je klasická půjčovní doba, 
tj. PO a ČT 8 – 11 hodin, 13 – 17 
hodin

-  V  dětském oddělení je prázd-
ninový provoz pouze PO  8 – 11 
hodin 

-  odpoledne je ZAVŘENO
SRPEN 
-  od 1. – 13. srpna 2017 – ZAVŘENO
-  od  14. 8. do  31. 8. půjčujeme 

pouze v pondělí
-  DĚTSKÉ – 8 – 11hodin
-  DOSPĚLÍ – 8 -11 a 13 – 17 hodin

Všem našim čtenářům i  nečte-

nářům přejeme krásné letní 

dny, dětem prázdniny plné dob-

rodružství a  v  září se budeme 

na všechny těšit.

Pilotní semestr VU3V úspěšně ukončen
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Společenská kronika

V červenci 2017 oslaví:

96 let Eliška Pašková
90 let Růžena Dvořáková
85 let Vlasta Šafářová
80 let Vojtech Lóži
80 let Růžena Macková
75 let Alenka Vondrová
75 let Marie Synáková
75 let Věra Dytrtová
75 let Vladimír Jakubec
75 let Zdeňka Zezulková

V srpnu 2017 oslaví:

95 let Marie Krsková
91 let Blanka Trávníčková
85 let Bronislava Halbgebauerová
80 let Karel Štěpánek
80 let Jarmila Kubíčková
75 let Jolana Hynková
75 let  Miloslav Kouřil
75 let Helena Jedličková
75 let  František Šimeček
75 let  Petr Dlabka
75 let Miroslav Žák

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 5. července by oslavila své 73. narozeniny naše 
milovaná maminka a  babička paní SVATAVA JIN-

DRÁKOVÁ. Byla ředitelkou Muzea krajky ve Vamberku 
a  poté dlouholetou ředitelkou Domu dětí a  mládeže 
ve Vamberku. Opustila nás nečekaně 26.1. tohoto roku. 
Mami, chybíš nám.... 

Stále vzpomínají dcera Petra Bolehovská 

s rodinou, syn Milan Jindrák, 

vnuk Honzík Bolehovský.

Dne 7. července uplynulo 37 let od  chvíle, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a věrný ka-
marád pan OLDŘICH JELÍNEK.

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinami

Dne 16. července uplynou dva hodně smutné roky, 
kdy nás navždy opustila moje milovaná maminka 
a nejhodnější babička paní RŮŽENA KOTYZOVÁ.

Zároveň vzpomeneme na  její 70. narozeniny, které 
by oslavila 5. srpna 2017. Život jde dál, ale smutno 
a prázdno za člověkem, který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají 

dcera Eva s Otou, vnuci Tomáš a Jakub, 

sestra a bratr s rodinou.

Dne 31. července 2017 uplyne 16. výročí od  tragické 
smrti našeho drahého syna ALEŠE HALBGEBAUERA  

z Vamberka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají rodiče
Dne 6. července uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opus-
til pan MIROSLAV LANGER.

Stále vzpomínají manželka, synové 

s rodinami a sourozenci

Poznání, loučení, vzpomínka, toť život člověka.
16. července tomu bylo 20 let, co jsme se naposledy 
rozloučili s panem JOSEFEM STÁRKEM, kadeřníkem 

z Vamberka.

Kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcery s rodinami

Dne 20. července uplynou čtyři roky od  úmrtí mého 
manžela pana ZDEŇKA KOVAŘÍČKA z Vamberka.

Stále s láskou vzpomíná manželka Ludmila

 a syn Zdeněk s rodinou

Kdo jste ho znali, vzpomeňte si

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

MKS nabízí - červenec/srpen  2017

Děkujeme PAVLU DLABKOVI a  MICHALOVI POTUŽNÍKOVI za  po-
skytnutí první pomoci při záchraně života.                        Děkují Kráčmerovi

Městský klub Sokolovna Vamberk 
přijme 

obsluhu šatny
Hledáme šatnářku, šatnáře, nejlépe více lidí, kteří by 

zajišťovali šatnu při různých kulturních akcích.

Bližší informace v kanceláři MKS 
nebo na tel. 494 541 484, 724 081 299 

p. Freivaldová.

Připravujeme: 

 1. září v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - zahájení.
Vstupné 40 Kč.

Dne 30. června 2017 jsme se naposledy rozloučili s  našim kolegou 
VLASTIMILEM ŠEDOU, který neočekávaně zemřel. S malou přestávkou 
ve fi rmě VAMBEKON pracoval 10 let jako technik bytového hospodářství. 
Se všemi spolupracovníky měl přátelský vztah, nikdy na něho nezapo-
meneme.                                                                              Pracovníci VAMBEKONu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás –  a stále mladá“
Listování historií pošesté... naposledy
Nenápadný a  přesto výjimečný 
dům. Více než dvě staletí stará kla-
sicistní budova na rohu Husova ná-
městí a Voříškovy ulice, jedna z nej-
starších světských staveb našeho 
města - Bednářův besední dům. 
Dům, který díky laskavosti, šted-
rovosti a  předvídavosti mecenáše 
města, pana Ladislava Bednáře, 
poskytuje útočiště vamberské 
knihovně  od  roku 1936 do  sou-
časnosti...
Tímto článkem končíme pomyslné 
listování historií knihovny našeho 
města.
Její existence dokazovala a  stále 
dokazuje nadhled a  inteligen-
ci těch, jejichž zásluhou mohla 
a může předávat  moudro, vědění 
a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.

V  celém světě jsou dodnes 
knihovny kulturními institucemi, 
které vytvářejí zázemí pro sebe-
vzdělání, nabízející možnosti kva-
litně využít volný čas. Po  staletí  
jsou branou do  světa v domostí 
a  celoživotního vzdělávání, nezá-
vislého rozhodování a kulturního 
rozvoje lidstva.
Doba  života  knihovny města 
Vamberka přesahuje délku života 
lidského... Přejte ji spolu s  námi 
do  dalších let existence mnoho 
štěstí  a mnoho osvícených, kteří ji 
i nadále pomohou v péči o vzděla-
nost a moudrost dalších generací, 
které náš svět tolik potřebuje. 

Za Městskou knihovnu Vamberk
Jaroslava Martinová
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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. 

Výročí osobností
 02.07.1917 zemřel u Zborova František Feigl, mlynář a legionář. 
Jako ruský legionář padl v bitvě u Zborova. 100. výročí úmrtí (* 08.03. 
1896 Roští)
 04.07.1807 se narodil Jan Zeman, poštmistr. V  čele poštovního 
úřadu ve Vamberku stál od  roku 1855. Okolo roku1850 vedl ve městě 
ochotnické divadlo a v roce 1862 stál u zrodu Měšťanské záložny. 210. 
výročí narození († 05.04.1888)
 04.07.1907 zemřel Hynek Kléma, hostinský. Majitel hostince 
v Merklovicích a nájemce hostince Panský dům ve Vamberku. V Merklo-
vicích zastával funkci velitele hasičů. 110. výročí úmrtí (* 1853)
 12.08.1997 zemřel Mikuláš Harcinik, technik a  politik. Do  Vam-
berka přišel roku 1950. Pracoval v železárnách. V období 1954-1960 byl 
poslancem Národního shromáždění. V letech 1957-1959 byl předsedou 
Místního národního výboru ve Vamberku. 20. výročí úmrtí (* 12.10.1918)

Před 170 lety
Císař Ferdinand V. povolil privilegiem daným ve Vídni 11. července 
1847 vambereckým měšťanům čtvrtý výroční trh na  den svatého 
Františka Serafi nského (4. října).

Před 155 lety
V noci z 8. na 9. srpna 1862 vyhořel hostinec Na Milence patřící panu 
Sládkovi z Rychnova.

Před 120 lety
V Merklovicích byl 15. srpna 1897 založen Sbor dobrovolných hasičů. 
Obec tehdy zakoupila čtyřkolovou stříkačku.

Před 110 lety
Rozvodněná řeka Zdobnice způsobila 14. července 1907 mnoho škod na ma-
jetku (Bednářova, Zemanova a Stahalova továrna, železniční trať, silniční most 
mezi Vamberkem a Peklem). V srpnu téhož roku byla ve městě otevřena první 
mateřská škola. Učitelkou se stala Růžena Povolná z Pelhřimova.

Před 95 lety
V Praze byla 21. července 1922 ustavena akciová společnost místní dráhy 
Doudleby-Vamberk-Rokytnice. V jejím čele stál vamberecký starosta Ka-
rel Bačina. V srpnu téhož roku byla zásluhou Občanské besedy odhalena 
pamětní deska na rodném domku čp.305 historika Josefa Kalouska.

Před 90 lety
Na rodném domku čp.98 na Husově náměstí byla 7. srpna 1927 odha-
lena pamětní deska hudebníka Augustina Vyskočila.

Před 85 lety
Občanská záložna byla 1. července 1932 přemístěna z čp.98 do čp.6 
na Husově náměstí.

Před 75 lety
Po několikaletých opravách byl 30. srpna 1942 znovu vysvěcen hřbi-
tovní kostel svaté Barbory. Šindelová střecha byla nahrazena taškami, 
kostel byl nově omítnut, vymalován interiér, opraveny oltáře i varha-
ny a do kostela zavedena elektřina.

Před 65 lety
Z funkce předsedy Místního národního výboru byl 30. července 1952 od-
volán Karel Petránek. Nahradil jej dosavadní 1. náměstek Eduard Blažek.

Před 60 lety
V Merklovicích bylo 22. července 1957 založeno Jednotné zeměděl-
ské družstvo. Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 18. srpna 1957 
poprvé obřad „Vítání do života“ malých občánků.

Stalo se aneb bejvávalo

TOTÁL-AKCE-SLEVA

LEVNÉ
ODĚVY
ČERVENEC - 50 %
SRPEN KUS 30 Kč

NOVÉ ODĚVY 
- 20 % SLEVA

LEVNÉ ODĚVY 
- u kostela
VAMBERK 
- náměstí
OTEVŘENO

PO-PÁ 9-12 13-15 
SO 9-11
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Jana Smutná získala titul 
mistryně ČR !!!
Daniel Vandas se připravuje 
na MS juniorů ve Finsku !!!

V  Lipnici nad Sázavou se kona-
lo mistrovství České republiky 
na krátké trati . Pořadatelem těch-
to závodů byly tentokrát dva oddí-
ly (SK Nové Město na Moravě a TJ 
Havlíčkův Brod). Běhalo se v  ná-
ročném terénu s  pozůstatky těž-
by žuly. Zatopené lomy, výsypky, 
hrázky a haldy s kamenitým povr-
chem to vše ztěžovalo běh při mis-
trovském závodu. Z malé skupinky 
našich závodníků se nejvíce dařilo 
Janě Smutné, která získala titul 
mistryně ČR. Výborně běžela také 
Markéta Vandasová, která skončila 
na skvělém třetím místě, od první-
ho ji dělilo pouhých čtyřicet vteřin. 
GRATULUJEME !
V termínu od 9.-16.7.2017 se koná 
ve  fi nském městě Tampere MIST-
ROVSTVÍ SVĚTA  JUNIORŮ. Bude 
to první mistrovství světa na  kte-
ré se suverénně nominoval také 
vamberecký odchovanec DANIEL 
VANDAS. Vzhledem k  dosavadním 
skvělým výkonům v  republiko-
vých závodech bude jistě Dan pa-
třit mezi naše nejlepší závodníky 
a v konfrontaci se světovou špičkou 
dá o sobě patřičně vědět. O tom jak 
dopadlo první klání se světem Vás 
budeme informovat v příštím čísle. 
Samozřejmě držíme palce!!!

 27.5.2017 

9.kolo Východočeského poháru                 

Horní Staré Město 

(LOKO Trutnov)

Mistrovství VČ oblasti na klasic-

ké trati

V  severní části Trutnova (Horní 
Staré Město) se běželo další kolo 
poháru, které bylo zároveň mi-
strovstvím Včoblasti na  klasické 
trati. Běhalo se v  kopcovitém te-
rénu za velmi teplého slunečného 
počasí. Na  start závodu se opět 
přihlásilo téměř 900závodníků 
a  vzhledem k  blízkosti hranic bě-
želo i  několik závodníků z  Polska. 
Závod byl opravdu velmi náročný, 
ale byla to dobrá příprava na blíží-
cí se mistrovství ČR. Pořadatel za-
jistil pěkné zázemí pro závodníky 
s veškerým servisem a také na trati 
to bylo znát díky mnoha občerst-
vovacím kontrolám.
Výsledky: HDR/9.Simona Netopilo-
vá, D12D/7. Barbora Nikol Mudruň-
ková, 8Adéla Mikysková, D35C/4.
Markéta Vandasová, D35D/7.Jitka 
Rykalová, 20.Romana Mudruňková, 
29.Ilona Mikysková, D45D/6.Yveta 
Veverková, 10.Jana Kulová, D50C/1.
Jana Smutná, 2.Jana Klapalová
H21C/7.Tomáš Petras, H35C/2.Libor 
Netopil, 10.Viktor Hladký, H45C/2.
Luděk Vandas, H45D/12.Alan Mi-
kyska, H55C/13.Jiří Tupec, H60C/9.
Vladimír Kotlář

 3.6.2017  

Český pohár, Žebříček A,B 

– Čechy (krátká trať)                       

Řitka (USK Praha)   

Do  brdských kopcovitých lesů 
s náročnou kamenitou podložkou 
se sjelo téměř 1600 závodníků 
z  celé ČR!!! Zázemím pro tolik zá-
vodníků se stal areál jezdeckého 
klubu Norma v  Řitce. Zkušený 
pražský oddíl připravil opět velmi 
náročné tratě, které ale odpovídají 
tomuto druhu závodu, neboť se 
ho účastní i většina reprezentantů 

a  elitních závodníků, ale ani mezi 
nimi se naši závodníci neztratili.
Výsledky: D21B/12.Pavla Smutná, 
D21C/12.Hana Klapalová, D40B/5.
Markéta Vandasová, D50B/1.Jana 
Klapalová
H21B/6.Tomáš Petras, 51. Tomáš 
Veverka
Za  oddíl OK99 Hradec Králové: 

D16A/12.Adéla Vandasová, H20A/1.
Daniel Vandas  GRATULUJEME !

 10.6.2017  

MČR v MTBO na krátké trati   

Zvánovice 

(Sokol Kostelec n.Č.lesy) 

Do národní přírodní rezervace Vodě-
radské bučiny u obce Zvánovice se 
sjelo téměř 400 závodníků na  hor-
ských kolech. Jezdilo se ve  zvlně-
ném až kopcovitém terénu v  nad-
mořské výšce 400 – 530 m n.m. Také 
těchto závodů se zúčastnil (zatím) 
jediný náš zástupce a vedl si ve své 
kategorii velmi dobře.
Výsledky: M50/14.Josef Doležal

 10.-11.6.2017  

MČR na krátké trati              

Lipnice nad Sázavou 

(SK Nové Město na Moravě) 

Jak jsem již uvedl na začátku v za-
jímavém terénu se běželo mist-
rovství ČR na krátké trati. V sobotu 
se vždy běhá kvalifi kace a  z  té se 
postupuje do  nedělního fi nále. 
Nejvyšším bodem na  těchto zá-
vodech byl Holý vrch (620 m n.m.) 
na  jehož vrcholu se tyčil skalní 
útvar Pyramida. Celý mistrovský 
závod probíhal za  účasti kamer 
České televize z něhož byl připra-
ven záznam, který byl mj.odvysílán 
v pondělí (12.6.) na sportovním ka-
nále ČT4sport.

Výsledky z neděle – krátká trať:

D40A/3.Markéta Vandasová, D50A/ 
1.Jan Smutná, 9.Jana Klapalová, 
D50B/12.Yveta Veverková, 
H40A/9.Libor Netopil, H50A/9.Luděk 
Vandas, H55A/21:jiří Tupec 
D16A/8. Adéla Vandasová, H20A/6. 
Daniel Vandas GRATULUJEME !!!

 17.-18.6.2017     

Žebříček B – Čechy 

(klasická a krátká trať)          

Litošice (LOKO Pardubice)   

Do  převážně rovinatého terénu 
s hustou sítí komunikací a do blízkos-
ti nedaleké chvaletické elektrárny se 
sjelo téměř 1200 závodníků. Běhalo 
se především ve smíšeném lese kde 
byly části zpestřeny zajímavými te-
rénními tvary, z nichž některé vznikly 
po povrchové těžbě chvaletické žuly, 
vápence a  minerálů. Na  JZ se tento 
rovinatý terén prudce svažuje a tvoří 
typický svah Železných hor (Staroho-
ry). Také na tento závod odjela naše 
desetičlenná skupina závodníků 
a vedla si velmi dobře.
Výsledky sobota: D40B/3.Mar-
kéta Vandasová, 7.Jana Smutná, 
D45B/10.Jitka Rykalová, D50B/5.
Jana Klapalová, 20.Yveta Veverková
H21A/24.Tomáš Petras, H21C/3.Mi-
chal Klapal, 9.Petr Drhlík, H45B/6.
Luděk Vandas, H55B/8.Jiří Tupec
Výsledky neděle: D40B/4.Markéta                                                                                                       
Vandasová, 8.Jana Smutná, D50B/2.
Jana Klapalová, 16.Yveta Veverková
H21A/18.Tomáš Petras, H21C/2.
Michal Klapal, H21B/10.Petr Drhlík, 
H45B/4.Luděk Vandas, H55B/18.Jiří 
Tupec
ČINNOST  NAŠEHO  ODDÍLU  JE 
FINANČNĚ PODPOROVÁNA MĚS-
TEM  VAMBERK .
Za oddíl OB                    Karel Rykala

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech

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

KURZY ANGLIČTINY od září 2017
v Rychnově nad Kněžnou již 17. rokem 

www.jcaj.cz 
 Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospělé,
 Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 

výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších upevníme 
nadále jejich znalosti

 S námi budete angličtinu umět používat ve škole, v práci, 
na cestách, prostě kdekoliv

 Kurzovné 1.850,- Kč za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje
 Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře, 

kam se budete rádi vracet
 Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o solidní 

oboustranné práci mezi námi a vámi
 Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
tel.: 736 414 549, 494 532 102
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Program FO TJ 
Baník Vamberk 
- srpen 2017
A mužstvo, B mužstvo, 
dorost, starší žáci

A 19.8. So 17:00 
Vamberk - Častolovice
B 19.8. So 17:00  
Dobruška B - Vamberk
Dor. 19.8. So 14:45  
Dobruška/Opočno 
- Vamberk/Rychnov 
(hřiště Dobruška)
SŽ 19.8. So 14:30 
Třebechovice 
- Rokytnice Vamberk 
(hřiště Rokytnice)
A 27.8. ne 17:00 
Česká Skalice - Vamberk
B 26.8. So 17:00 
Vamberk - Roveň
Dor. 27.8. ne 16:00 
Vamberk /Rokytnice - Stěžery 
(hřiště Vamberk)
SŽ 26.8. So 14:45 
Rokytnice/Vamberk 
- Kostelec/Častolovice 
(hřiště Rokytnice)
Dor. 30.8. St 17:30 
Vamberk/Rokytnice 
- Dvůr/Třemešná 
(hřiště Vamberk)
SŽ 30.8. St  17:30

Rokytnice/Vamberk - Černilov 
(hřiště Rokytnice)

PŘÍPRAVA 
NA STADIONU 
VE VAMBERKU 2017
23. 7. neď. 17:30 h.  

Vamberk „A“ - Ústí n. O. „B“  
(možnost sobota)
26. 7. stř. 18:00 h. 

Letohrad - Kostelec n. O.
27. 7. dorost Vamberk 

turnaj v Holicích
27. 7. čtvr. 18:00 h.  

Vamberk „A“ - Rosice
29. 7. sob. 17:30 h.  

Letohrad - Šumperk
30. 7. neď. 17:30 h.  

Vamberk“A“ - Třebeš
30. 7. neď. 17:30 h.  

Rychnov n.K. „B“ - Vamberk „B“ 
(pohár)
1. 8. úter. 17:30 h.  

Vamberk dor. - Kostelec n. O. dor.
5. 8. sob. 17:30 h.  

Vamberk „A“  pohár 
(pokud Vamberk postoupí)
6. 8. neď. 17:30 h. 

Vamberk „B“ - Javornice „A“ 
pohár (pokud Vamberk postoupí)
8. 8. úter. 17:30 h.  

Kostelec n. O. dorost 
- Vamberk dorost
9. 8. stř. 17:30 h.   

Vamberk „A“ - Sopotnice

Nikolas Olšavský (karate) – Niky-
mu je teprve 12 let, na svém kontě 
má však již celou řadu úspěchů; 
vícemistr ČR ve  dvou stylech ka-
rate, mistr Moravy a  Slezska, re-
prezentaci na  mistrovství Evropy, 
účast na mezinárodních závodech. 
Na olympiádu jel proto v roli favo-
rita na  některou z  medailí. V  jed-
notlivcích si podle očekávání vedl 
velmi dobře, školácká chyba v  je-
diném zápase ho však připravila 
o  fi nále. Pro královéhradecký kraj 
ale vybojoval bronzovou medaili.
V kategorii kumite týmy byl Nikola 
velkou oporou našeho královéhra-
deckého družstva; vyhrál každý 
zápas, ve  kterém nastoupil, a  tak 
i přes některé méně povedené zá-
pasy jeho spolubojovníků v  týmu 
nakonec královéhradecký kraj 
skončil na třetím místě a odvezl si 
bronzovou medaili.
Nikolase čeká v srpnu soustředění 
na  horách a  na  podzim důležitá 
šňůra závodů pro kvalifi kaci na le-
tošní Mistrovství republiky. 

Štěpán Dostál (fotbal) - fotba-
listé Královéhradeckého KFS U14 
dosáhli na  Letní olympiádě dětí 
a  mládeže historicky největšího 
úspěchu; celý turnaj totiž senzač-
ně vyhráli! Zlatou medaili si proto 
domů přivezl i  čtrnáctiletý talent, 
Štěpán Dostál, který začínal s  fot-
balem v Baníku Vamberk. 
Náš královéhradecký výběr si po ví-
tězném čtvrtfi nále s  Libereckým 
KFS poradil v  semifi nále v  penal-
tovém rozstřelu s  favorizovaným 
výběrem Moravskoslezského KFS 
a celý turnaj zakončil vítězným du-
elem s Olomouckým KFS!  
Štěpán byl do  krajského výběru 
nominován z Náchoda, kde v mi-
nulých sezónách hrál v nejvyšších 
soutěžích mladších a  starších 
žáků. Ve  výběru Královéhradec-
kého kraje absolvoval přípravu 
na  turnaj, postupně se mu stále 
více dařilo v zápasech ve skupině, 
aby se nakonec stal oporou týmu 
v semifi nále a nakonec i vítězném 
fi nále. 

Adéla Vandasová (orientační 

běh) – soutěžilo se ve  třech disci-
plínách; ve sprintu, ve čtyřčlenných 
smíšených sprintových štafetách 
(holka, kluk, kluk, holka) a na krátké 
trati. Adéla se zúčastnila všech tří 
dnů. V úvodní disciplíně se jí neda-
řilo zdaleka podle představ, skonči-
la ve druhé desítce. 
Ve  sprintových štafetách ´kluci 
a  holky´z našeho královéhradec-
kého kraje sahali po  medaili, zra-
nění kolegyně na  čtvrtém úseku 
je však odsunulo na šestou příčku. 
Nevadí, vyhlašují se všichni zá-
vodníci do šestého místa, takže to 
byla alespoň „velká bedna“. Adéla 
si vše vynahradila na  krátké trati; 
zvítězila a domů si odvezla zlatou 
medaili! 
Natálie Jindrová (tenis) – v kate-
gorii starší dívky obsadila Natálka 
5. místo, stejné umístění získal náš 
královéhradecký kraj ve  čtyhře 
starších dívek, když ve  čtvrtfi nále 
podlehl kraji libereckému 6:4, 4:6 
a 5:10.                                             (jdu)

Medailoví olympionici 
začínali ve Vamberku

VIII. letní olympiáda dětí a mládeže (LODM 2017) České republiky za účasti více než 

čtyř tisícovek sportovců a trenérů se uskutečnila v Brně v závěru měsíce června. Pořa-

datelé vypsali 22 sportovních odvětví, ve čtyřech z nich (fotbal, karate, orientační běh, 

tenis) si vedli skvěle mladí, kteří začínali se svým sportem ve Vamberku. Všichni naši 

čtyři reprezentanti královéhradeckého kraje se netajili velkým obdivem k pořadate-

lům; odvezli si totiž z moravské metropole báječné zážitky nejen ze sportovních klání, 

ale ze všech setkání či doprovodných akcí mimo sportoviště. 

Nikolas Olšavský Adéla Vandasová
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Sportovní klání probíhala dopoled-
ne na více sportovištích Vamberka 
pod pedagogickým dohledem uči-
telek a učitelů Základní školy. Baník 
Vamberk připravil pro jednotlivé 
sporty sportoviště, rozhodčí, or-
ganizační schéma turnajů, ceny 
a  hlavně sportovní náčiní – míče, 
tenisové stoly, branky, sítě. Kromě 
toho Baník zajistil pro všechny pří-
tomné malé občerstvení včetně 
pitného režimu. Při sportovním 
zápolení byla samozřejmě na všech 
sportovištích ze strany pořádají-
cího Baníku zajištěna přítomnost 
zdravotníka či zdravotnic, kteří mu-
seli naštěstí zasahovat jen v několi-
ka případech drobných poranění.

Sporty byly rozděleny podle hřišť 
i věkových kategorií následovně:

FOTBAL - na fotbalovém stadionu 
pro věkové kategorie 1. – 3. ročník, 
4. – 6. ročník, 7.  – 9. ročník

PŘEHAZOVANÁ -  na antukovém 
volejbalovém hřišti za  sportovní 
halou pro 7. – 9. ročník

KLÁNÍ VE VYBÍJENÉ - pro 4. až 6. 
ročník tentokrát probíhala na kur-
tech na koupališti

VYBÍJENÁ - „všichni proti všem“ 
na umělém povrchu hřiště za spor-
tovní halou pro 1. – 3. ročník 

TENIS - na antukových tenisových 
kurtech pro 2. – 6. ročník, 7. – 9. 
ročník

STOLNÍ TENIS - ve sportovní hale 
za Sokolovnou pro 1. ročník, 2. – 6. 
ročník, 7. – 9. ročník

Ve  stolním tenisu a  tenisu probí-
haly turnaje jednotlivců, věkové 
kategorie byly stanoveny podle 
přihlášených. Předpokladem bylo, 
že žák si zvolí pouze jeden sport 
a že jej alespoň trochu umí, má po-
třebné vybavení a alespoň trochu 
zná základní pravidla.

Po  ukončení sportovních zápolení 
na  jednotlivých hřištích obdržel ka-
ždý žák na  památku účastnický list 
s vepsaným vlastním jménem, každý 
sport měl svůj systém odměn. Pro 
mladé fotbalisty byly také uspořádá-
ny soutěže v dovednostech a odmě-
nou těm nejlepším byly medaile. 

Páteční počasí se vyvedlo ke spo-
kojenosti organizátorů a  vůbec 
všech zúčastněných a  přispělo 
k celkové příjemné atmosféře svá-
tečního dopoledne.

Nakonec je třeba poděkovat více 
než dvěma desítkám pořadatelů jak 
z  TJ Baník Vamberk, tak i  učitelům 
naší Základní školy. Jedním dechem 
je třeba také poděkovat všem dě-
tem, které se sportovních klání zú-
častnily; jejich zápal a nadšení ze hry 
dokumentují i pořízené fotografi e.          
           
Dle podkladů z TJ Baník Vamberk 
zpracoval a snímky pořídil 

Václav Matějka, 

kronikář města Vamberka.

Oddíl badmintonu byl založen 
u  Baníku Vamberk v  roce 2010. 
Členskou základnu našeho od-
dílu tvoří v současnosti 15 členů, 
přičemž nejmladšímu je 25 let, 
nejstaršímu 60 let.
Ve  sportovní hale vedeme tré-
ninky pravidelně po celý rok; kaž- 
dý čtvrtek od  20 hodin do  půl 

desáté a  každou sobotu 19:00 
až 21:00 hodin. Letošní sezóna 
však bude přerušena o  letních 
prázdninách z  důvodu výstavy 
krajek a  následné rekonstrukce 
vzduchotechniky ve  sportovní 
hale, znovu trénovat tak začne-
me pravděpodobně až v měsíci 
září.

Oddíl nehraje žádnou registro-
vanou soutěž. Aktivně se účast-
níme regionálních turnajů ne-
registrovaných hráčů v  blízkém 
okolí. Například v  Holicích jsme 
se ve  velké konkurenci umísti-
li na  6. místě ve  čtyřhře mužů. 
V  Kostelci nad Orlicí na  tzv. „Vá-
nočním turnaji“ nám první mís-

to uteklo o  pouhý 1 bod, takže 
jsme skončili na  druhém místě. 
V Rychnově nad Kněžnou se naši 
zástupci umístili na prvním, dru-
hém i třetím místě turnaje.
Případní zájemci nás mohou 
na  trénincích kdykoliv navštívit, 
rádi uvítáme nové tváře.

Lukáš Bolehovský

Sportovní den 
s Baníkem
Ve spolupráci se Základní školou Vamberk připravila TJ Baník Vam-

berk, z. s. na pátek 2. června již třetí DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN pod 

heslem „Sportovní den s Baníkem, sportem ku zdraví našich dětí“. 

Sportovní setkání bylo ze strany Baníku pojato současně jako ná-

borová akce pro různá sportovní odvětví, která jsou začleněna 

do organizační struktury Baníku. Den s Baníkem se konal s fi nanč-

ním přispěním Města Vamberk.

Badmintonisté se na konec letošních prázdnin těší…
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Dva víkendy plné vrcholného no-
hejbalu měli v červnu na programu 
nohejbalisti z  Pekla nad Zdobnicí. 
Na  programu byly republikové 
šampionáty ve  dvojicích a  trojicích 
starších žáků a také mladších žáků. 
Větší šance uspět mělo Peklo mezi 
staršími žáky. Oddíl od  Zdobnice 
měl blízko k bronzu ve trojicích, na-
konec však skončil čtvrtý.   

Starší žáci
Ve  dnech 3 a  4. června se konalo 
v Čelákovicích 23. GALA Mistrovství 
České republiky dvojic a trojic star-
ších žáků. 
Ve dvojicích bojovalo o titul 26 se-
stav, mezi kterými nechyběly dvě 
formace z Pekla nad Zdobnicí. Pek-
lo A  (Petr Šimeček, Josef Čižinský, 
Ondřej Fries) vyhrálo tříčlennou 
základní skupinu, ale v prvním kole 
play-off  nestačilo na celek ze Žďáru 
nad Sázavou. Peklo B (David Ksandr, 
David Kapucián) postoupilo také, 
když ve  čtyřčlenné základní sku-

pině skončilo druhé. Cestu béčka 
však ukončil skvěle hrající Šacung 
Benešov. Obě formace Pekla se tak 
ve  dvojicích umístily na  děleném 
9-16. místě. Mistrem ČR se staly Ho-
lice, kteří ve  fi nále pokořili Šacung 
Benešov. Bronz získaly Horažďovice.
V  disciplíně trojic čítalo startovní 
pole 18 sestav. Pekelskou výpravu 
vedl Šimeček na  bloku a  útoku, 
kterého doplňovali leváci Čižinský 
a  Fries. V  základní skupině Peklo 
zaváhalo pouze proti Holicím, na-
opak si připsalo výhry proti Karlo-
vým Varům, Vsetínu a  Radomyšli. 
Druhé místo čertů znamenalo po-
stup do  play-off , kde jim los určil 
za  soupeře domácí Spartak Čelá-
kovice. Jeden z  nejnapínavějších 
zápasů šampionátu došel do  třetí 
sady, ve které se Šimečkovi podaři-
lo blokem pokrýt útočně laděného 
soupeře a  zvítězit poměrem 10:5. 
Po vypjatém výkonu Peklo postou-
pilo do  semifi nále, zde se však ne-
zdařilo najít recept na Horaždovice. 
Do  boje o  bronz naskočili pekelští 
lépe, když vedli v  první sadě nad 
svým pokořitelem ze základní sku-
piny o  pět míčů. Hráči z  Holic ale 
ztrátu dotáhli a vyhráli nejtěsnějším 
poměrem 10:9 první set. Druhou 
sadu ovládli Pekelští 10:7, v  té třetí 
se však stejným poměrem radovaly 
Holice. Šampionát ovládl Žďár nad 
Sázavou, který o jeden míč ve fi nále 
přehrál Horažďovice.

Komentář trenéra Michala Hostin-

ského:

„Ve dvojicích jsme doplatili především 
na  nesehranost leváka s  pravákem. 
Ve  trojicích se nám dařilo lépe a  byli 
jsme kousek od  medaile. Bohužel 
máme velké herní výkyvy a  přes 
spoustu skvělých momentů produ-
kujeme ve hře také značné množství 

nevynucených chyb. V zápase o bronz 
jsme v  prvním setu dlouho vedli, ale 
začali jsme hrát až příliš opatrně, což 
se proti houževnatému celku z  Holic 
bohužel nevyplatilo. Čtvrté místo 
není neúspěch, ale medaile byla tak 
blízko, že je to trochu zklamání.“ 

Mladší žáci
Pražské Čakovice byly místem ko-
nání 10. Gala Mistrovství České 
republiky dvojic a  trojic mladších 
žáků. Na rozdíl od předchozího roč-
níku se kádr Pekla výrazně obměnil 
a  jednalo se především o získávání 
zkušeností. V červených pekelských 
dresech zde nastupovali za  Pek-
lo A  Adam Teplý a  Lukáš Kotyza. 
Za  béčko startovali Martin Koblic 
a  Pavel Jarkovský. Ve  dvojicích se 
povedlo zapsat dílčí úspěchy. Peklu 

A, se podařilo porazit Český Brod B. 
Peklo B, si připsalo skalp Českého 
Brodu A a Vsetína. Obě formace se 
v konečném pořadí mezi osmnácti 
sestavami umístili na  děleném 9. - 
12. místě. 
Ve trojicích čerti podlehli v základní 
skupně Modřicím B a  ve  třech se-
tech i  Žďáru nad Sázavou.  V  play-
-off  pak Peklu vystavil stopku Vsetín. 
Po oba dny šampionátu kraloval Ba-
ník Stříbro z Plzeňského kraje.

Komentář trenéra Michala Hostin-

ského:

„Na  tento šampionát jsme nejeli 
s  ambicemi. U  některých hráčů se 
projevila nervozita a ve hře bylo vidět, 
že musíme zapracovat především 
na příjmu a rozehře. V celkovém hod-
nocení ale můžeme být spokojení.“ 

TTC Ústí nad Orlicí s podporou pardubického kraje, MÚ Ústí nad Orlicí 
a ČAST uspořádal GRAND PRIX 2017 mládeže ve stolním tenisu. Jednalo 
se o sérii 5 turnajů, které se hrály vždy v neděli počínaje 14. 5. 2017. Tur-
najů se zúčastnil rekordní počet 134 hráčů a hráček. Zúčastnilo se rovněž 
9 členů našeho žákovského oddílu stolního tenisu Baník Vamberk. Byli 
to: Adéla Hamerská, Monika Hostinská, Eliška Kolečková, Renáta Urbán-
ková, Tomáš Krčmář, Michal Linert, Vítězslav Melkes, Tomáš Urbánek 
a Michal Zahálka. A v silné konkurenci se neztratili, byť na přední umís-
tění nedosáhli. Na těchto místech skončili hráči a hráčky hrající úspěš-
ně stolní tenis již několik let a  to i  soutěže dospělých. Přesto lze hod-
notit naší účast jako úspěšnou. Nejen z pohledu dosažených výsledků, 
ale i proto, že všichni získali další, nové herní zkušenosti a seznámili se 
s prostředím velkých turnajů. Navíc naši chlapci a děvčata navázali nová 
přátelství s hráči a hráčkami ostatních oddílů pardubického a králové-
hradeckého kraje. Seriál byl zakončen posledním turnajem 11. 6. 2017, 
kdy proběhlo rovněž slavnostní vyhlášení výsledků. A nutno dodat, že 
všem našim hráčům a hráčkám se seriál turnajů líbil a všichni odjížděli 
spokojeni.                                                                J.Podolka, předseda odd. ST

Nohejbalisti z Pekla čtvrtí na MČR trojic starších žáků

Výprava Pekla na MČR mladších žáků. Zleva:  trenér Pavel Prachař, Lukáš Ko-

tyza, Martin Koblic, Pavel Jarkovský, Adam Teplý a trenér Michal Hostinský. 

Dole Vojtěch Prachař.                                                                        Foto: Petra Prachařová

Petr Šimeček (vlevo) a Josef Čižinský 

stíní při zahájení hry. 

Foto: Michal Němec

Stolní tenis – GRAND PRIX 2017
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Volejbalový smutek ve Vamberku

Z  dochovaných historických do-
kumentů a  osobních vzpomínek 
některých dosud žijících pamět-
níků je zřejmé, že ve  Vamberku 
se volejbal začal hrát po  druhé 
světové válce v roce 1946 v Soko-
le a Orlu na tehdejším sokolském 
hřišti za  nádražím. Asi od  roku 
1953 po  sloučení Sokola a  ZSJ 
ŽAZ do  TJ Baník ŽAZ Vamberk 
se hrál volejbal na  krajské úrov-
ni a začínaly hrát i ženy a o něco 
později také dorostenci. V té době 
se nejprve hrálo na  hřištích u  Li-
dového domu a  později na  třech 
škvárových hřištích za  sokolov-
nou.  Koncem padesátých let byly 
zbudovány 2 antukové kurty nad 
sokolským hřištěm za sokolovnou 
(na současném místě u sportovní 
haly), které se staly na  dlouhou 
dobu sportovním stánkem volej-
balistů.
Oddíl za dobu svého trvání prošel, 
jak obdobím silného rozvoje, kdy 
měl najednou v soutěžích 3 druž-
stva mužů, 2 družstva žen, doros-
tence a  dorostenky a  2 družstva 
žáků (!), tak i  obdobím útlumu, 
kdy postupně některá družstva 
svoji činnost skončila. Podobné to 
bylo i s výkonnostní úrovní, která 
zaznamenává vzestup v  70. le-
tech, kdy cílevědomá práce se žá-
kovským a  později dorostenec-
kým kolektivem přináší postup 
do dorostenecké ligy a pokračuje 
i v 80. letech také s další generací. 
Největšího úspěchu dosáhlo 
družstvo mužů v  letech 1995 
a  1996 kdy hrálo Národní ligu. 
Po  opuštění této soutěže pak 
muži hrají trvale nejvyšší soutěž 

v  kraji KP I. tř. Také ženy dosáhly 
největšího výkonnostního úspě-
chu v letech 2009 – 2012 kdy hrá-
ly II. ligu a následně pak po sestu-
pu hrají stále nejvyšší soutěž kraje 
KP I. třídy. Od roku 2011 budova-
né družstvo žákyň, trvale hrající 
krajský přebor, dosáhlo svého 
největšího úspěchu v  roce 2015, 
kdy se probojovalo až na mistrov-
ství ČR žákyň (32 družstev z  ČR).  
S přechodem do vyšší věkové ka-
tegorie pak většina hráček přešla 
do družstva kadetek oddílu Réma 
Rychnov a  ve  Vamberku děvčata 
skončila. 
V současné době má oddíl 42 re-
gistrovaných členů v ČVS (Českém 
volejbalovém svazu), avšak pouze 
19 je aktivních. Činnost oddílu řídí 
tříčlenný výbor ve  složení: Karel 
Kučera, Tomáš Dolek a  Miroslav 
Dolek. V soutěžích má oddíl jedno 
družstvo mužů a  jedno družstvo 
žen. Oba celky hrály v  uplynulé 
sezóně 2016/2017 shodně kraj-
ský přebor I. třídy. Muži se umístili 
na 6. místě, což bylo pro družstvo, 
hrající každoročně o  stupně ví-
tězů, velké zklamání. Ženy skon-
čily na  pěkném 4. místě. Ženské 
tréninky probíhají každý pátek 
ve sportovní hale od 18:00.
Vždy v minulosti platilo a platí to 
i v této době, že úspěchy a dobrá 
sportovní výkonnost v  podmín-
kách menších klubů se odvíjely 
od  poctivé a  dlouhodobé práce 
s  dětmi a  mládeží. Ta zase stála 
na ochotě a sebeobětování někte-
rých hráčů se trenérské činnosti 
věnovat - ochotě rodičů aktivních 
či bývalých.  Náš oddíl nikdy nebyl 

a  není tak ekonomicky silný, aby 
mohl práci trenérů s  mládeží za-
platit.  A zcela pryč jsou časy, kdy 
bývalí trenéři, dnešní důchodci - 
Mirek Dolek st., Karel Mixa, Vláďa 
Klár, Pavel Bříza a  i  někteří další 
věnovali mnoho svého času právě 
trenérské práci s dětmi a mládeží 
zcela zdarma jen proto, aby se je-
jich děti volejbalu věnovaly, a  to 
často i  se svými kamarády a  vrs-
tevníky.
I proto jsme dnes bohužel v situ-
aci, kdy částečný rozpad základní 
sestavy družstva mužů (přede-
vším z  důvodů souvisejících se 
zaměstnáním hráčů) je příčinou 
rozhodnutí výboru oddílu, že 
družstvo mužů nebude soutěž 

v  sezóně 2017/2018 přihlašovat. 
Věříme však, že se chlapecký 
a  postupem času i  mužský volej-
bal do  Vamberka vrátí. Vambe-
recký volejbal má v  kraji i  mimo 
něj své jméno, ve městě  dlouho-
dobou tradici a byla by škoda ho 
jednou neobnovit. 
Při této příležitosti chceme za vo-
lejbalový oddíl poděkovat Městu 
Vamberk a Městysi Doudleby nad 
Orlicí za  příspěvky z  rozpočtu 
na  činnost volejbalového oddílu 
a  všem sponzorům za  fi nanční 
podporu, které se našemu oddílu 
v roce 2016 dostalo.  

Ing. Miroslav Dolek

předseda volejbalového oddílu

Volejbal jako kolektivní sport provozovaný masově jak mužskou 

tak i  ženskou populací patří po  fotbalu k  nejrozšířenějším spor-

tovním odvětvím v  naší republice. Má-li se představit občanům 

Vamberka volejbalový oddíl, je nutné nahlédnout alespoň stručně 

do historie.  

Družstvo žen – 3. místo v KP I. tř. 2015, stojí zleva:  Šejnová Káťa, Richterová 

Petra, Čapková Jana, Dolková Jana, v pokleku: Krásná Ilona, Dosedlová Petra, 

Bolehovská Petra

Družstvo mužů v 60. letech, zleva stojí: Hostinský, Peřina, Dostál, Alt, Dolek 

st., v podřepu: Šubrt B. Schleiss, Stančík P.

Družstvo dorostenecké ligy (70. léta), stojí zleva: Ruprich, Stančík L., Šípek V., 

Dolek, Bárta, Hladík, v podřepu: Novotný, Šípek L., trenér Dolek, Vítko, Tichý.
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Milí čtenáři, opět Vám přinášíme soutěžní křížovku pro volné letní 
chvíle. 

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

vodaj@vamberk.cz nebo vhoďte do poštovní schránky městského 

úřadu (boční vchod) do 20. srpna. 

V  příštím čísle Vambereckého  zpravodaje zveřejníme vylosovaného 
úspěšného luštitele, kterého odměníme čtvrtletním předplatným Orlic-
kého týdeníku na měsíce (září, říjen, listopad).
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PŘEDPLAŤTE SI

IDEÁLNÍ DÁREKk narozeninám, svátku či Vánocům. 

Jediné noviny v regionu Orlických hor. 
Jsme s vámi již téměř 60 let.

Regionální zpravodajství pohledem čtenářů, 
nasloucháme lidem. 

Součástí novin je sportovní příloha o regionálním sportu.  
Noví předplatitelé získají ZDARMA první výtisk. 

Ke každému vydání obdržíte 
ZDARMA magazín TV Pohoda v hodnotě 10 Kč. 

Každé úterý dodání až do schránky – poštovné ZDARMA.    

Předplatné Orlického týdeníku: 
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč 
Roční předplatné: 1 040 Kč 
Půlroční předplatné: 520 Kč 
Čtvrtletní předplatné – SIPO: 260 Kč 

A-PRESS s.r.o, Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

Tel.: 494 533 933, E-mail: info@orlickytydenik.cz

Dárkové poukazy na předplatné k zakoupení v redakci Orlického týdeníku.
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ŘACHANDA
Pohádka o rozmazlené princezně 

a dvou kamarádech, kteří se neživí 

vždycky úplně poctivě. Ale co by 

to bylo za příběh, kdyby kromě 

ponaučení, zábavy a milých postav 

chyběla láska? A tak se stane, 

že kromě toho, že se princezna 

Markétka napraví, se také zamiluje 

do obyčejného Matěje ...

Pohádka, režie: Marta Ferencová

hrají: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, 

Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, 

Jan Hrušínský, David Novotný, Vilma 

Cibulková, Petr Čtvrtníček a další.

Česká republika, 2016, 104 min.  

sobota 12. 8.

TRABANTEM 

DO POSLEDNÍHO 

DECHU
Patrně nejznámější český cestovatel 

současnosti Dan Přibáň podnikl svou 

dosud nejnáročnější expedici. Posádky 

dvou žlutých trabantů, polského Fiatu 

neboli malucha, čezety, jawy a dokonce 

i dvou invalidních vozíků vyrazily 

z australského Perthu, a během půlroční 

dobrodružné výpravy projely Východní 

Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko

Dokumentární / Road movie, 

režie: Dan Přibáň

ČR / Slovensko, 2016, 96 min. 

neděle 13. 8.

UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě 

vyhlížející učitelka manipuluje 

prostřednictvím svých žáků jejich 

rodiči za účelem osobního obohacení, 

ať už v podobě materiálních výhod, 

či dokonce vidiny milostného

poměru …

Drama, režie: Jan Hřebejk, 

scénář: Petr Jarchovský

hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, 

Csongor Kassai, Martin Havelka,

 Zuzana Konečná, Ondřej Malý a další.

Česká republika / Slovensko, 2016, 

102 min.  

 

pondělí 14. 8.

VŠECHNO 

NEBO NIC 
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, 

nerozlučné kamarádky a taky 

spolumajitelky malého knihkupectví 

v centru města. Linda je rozvedená, 

vzdělaná, praktická, má malou dceru 

a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 

chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 

krásce, která sice muže přitahuje jako 

magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. 

A tak hledá toho pravého. Aktivně… 

Komedie / Romantický, 

režie: Marta Ferencová

ČR / Slovensko / Polsko, 2017, 107 min.

občerstvení zajištěno
dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely 
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