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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
75. zasedání dne 26. července
2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 74.
2) Projednala a schválila zápis
z jednání dopravní komise ze
dne 26.06.2017.
3) Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč panu
Dušanu Kučerovi, xxxxxxxxxx,
517 54 Vamberk na reprezentaci města - dopravu orchestru
UNI BIG BAND.
4) Schválila žádost paní Kláry Kytlíkové, xxxxxxxxxxxx,
517 54 Vamberk o posunutí
doby nočního klidu ve dnech
08.09.2017 a 09.09.2017
z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání svatební oslavy
ve sportovním areálu Roští –
Peklo.
5) Schválila žádost pana Iva Jiřeleho, xxxxxxxxxxx, 517 54 Vamberk o posunutí doby nočního
klidu ve dnech 29.07.2017.
a 30.07.2017 z 22:00 hodiny
na 02:00 hodinu následujícího
dne z důvodu pořádání oslavy
životního jubilea, u č.p. 206, ulice Žižkova.
6) Schválila žádost pana Iva Jiřeleho, xxxxxxxxxxx, 517 54
Vamberk o posunutí doby
nočního klidu ve dnech

7)

8)

9)

10)

11)

05.08.2017. a 06.08.2017
z 22:00 hodiny na 02:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narození
vnoučete u č.p. 206, ulice Žižkova.
Schválila žádost pana Ladislava Kotyzy, xxxxxxxx,
517 54 Vamberk o posunutí
doby nočního klidu ve dnech
11.08.2017 a 12.08.2017
z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narozenin
u č.p. 786, Roští.
Schválila žádost ředitelky Mateřské školy Tyršova žádost
o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídách od 01.09.2017
dle přílohy.
Vzala na vědomí výpověď
smlouvy Psího útulku Klečkov,
Klečkov 50, 517 03 Skuhrov
nad Bělou z důvodu dlouhodobého nevyužívání služeb
psího útulku.
Projednala a vzala na vědomí inspekční zprávu čj.
ČŠIH-502/17-H a protokol
o kontrole čj. ČŠIH-503/17-H v Základní škole Vamberk,
okres Rychnov nad Kněžnou
ve dne 22.-25.05.2017.
Projednala nesouhlas Mgr. Vlastimily Krskové, xxxxxxxxxxxxx,
517 54 Vamberk s umístněním
nádob na tříděný odpad v ulici

UPOZORNĚNÍ
V pátek dne 29.09.2017 bude omezen provoz Městského úřadu Vamberk. Podatelna bude v provozu od 08:00 do 11:00 hodin.
Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

Nezapomeňte na splatnost
místních poplatků!
Dne 30.09.2017 je splatný místní poplatek za komunální odpad. Kdo
dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co nejdříve! Městský úřad
Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až na trojnásobek.
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit potřebné
doklady.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30.10.2017.
Případné informace Vám budou sděleny pracovnicemi finančního odboru na tel. 494 548 137, 494 548 123.

Zveme Vás na 21. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Vamberka,
které se koná dne 6. září v 18 hodin
ve velkém sále Městského
klubu Sokolovna.

Polská a rozhodla prověřit možnost umístění nádob v dané
lokalitě.
12) Schválila pronájem bytu č.
8 v domě č.p. 131 v Janáčkově ulici paní Dagmar Turečkové na dobu určitou
od 01.08.2017 do 30.09.2017
s možností opakovaného prodlužování nájemního poměru.
13) Schválila zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely č. 2520, druh pozemku
ostatní plocha, v k. ú. Vamberk, o výměře cca 25 m2.
14) Projednala nabídku společnosti First International Company s. r. o., Sv. Čecha 63,
566 01 Vysoké Mýto na poskytování konzultací a zpracování žádostí o dotační pomoc
a rozhodla požádat o konkrétní návrh smlouvy pro akci „Revitalizace sídliště Jiráskova“.
15) Projednala žádost paní Marty
Vyskočilové, xxxxxxxxxxxxxxx,
o řešení odvodu z veřejné
kanalizace na pozemku žadatelky a ukládá řediteli VAMBEKONU s. r. o., předložený návrh
řešení včetně financování projednat s žadatelkou.
16) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku „Zpracovatel
projektové
dokumentace
stavby: „Revitalizace obytné

skupiny Jiráskova Vamberk
– 1. etapa“ a v souladu s ním
rozhodla, že smlouva bude
uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší nabídku
197.230 Kč včetně DPH, tj. DI
PROJEKT s. r. o., Chelčického
686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČ: 1873687, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
17) Vzala na vědomí registraci
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva
zemědělství na akci „Oprava
kaple v Merklovicích“.
18) Projednala informace o možnosti podání žádosti o dotaci
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci programu „Podpora materiálně
technické základny sportu“
na projekt „Zpřístupnění fotbalového areálu ve Vamberku
mládeži a handicapovaným
osobám“ s tím, že starosta
města svolá mimořádné zasedání zastupitelstva města
na 09.08.2017, kde bude předložen k projednání souhlas
s poskytnutím finančních prostředků města TJ Baníku Vamberk, z. s., jakožto žadatelem
o dotaci.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Ukončení provozování
linek autobusové dopravy
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. sděluje, že od 02.09.2017 přestane z ekonomických důvodů provozovat autobusové linky:

 169101 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Semily – Jilemnice – Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
 720308 Brno - Žďár n. S. – Chrudim – Pardubice - Hradec Králové – Vrchlabí –Špindlerův Mlýn
 720385 Brno – Svitavy - Hradec Králové - Náchod/Jičín
- Liberec
 660554 Rokytnice v Orl. Horách-Rychnov n. Kněžnou –
Hradec Králové – Praha (kromě spoje č. 3)
Linky byly doposud provozovány na náklady dopravce.
Z výše uvedených důvodů jsme nuceni provozy linek od 02.09.2017
zrušit.
Omlouváme se cestujícím za způsobené komplikace.

www.vamberk.cz

Radek Kuběnka
Ředitel společnosti
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.
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Starosta města podle § 14c písm. f), zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 20. října 2017
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 21. října 2017
od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2) Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu bývalé Mateřské školy
pro voliče bydlící v části Merklovice, ul. Na Struhách (RD u kotelny), Jiráskova
v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní školy
pro voliče bydlící v části Peklo, Vamberk – část
Roští, Helouska a V Lukách
v okrsku č. 3 – Vamberk
místnost v Domě dětí a mládeže (budova MŠ
Jugoslávská)
pro voliče bydlící v části ul. Jiráskova (RD), Jiráskova č.p. 831 - 836, 848 - 850, Jugoslávská
ul., Žamberecká č.p. 203, 339, 495, 496, Sebranice, Zádolí, Helouska č.p. 222 a 225, Kollárova, Polská, Bulharská, 17. listopadu, Nám.
Dr. Lützowa

v okrsku č. 4 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (šatna –
vchod od hlavní silnice)
pro voliče bydlící v ul. Radniční, Tyršova, Lidická, Boženy Němcové, Mníšek, Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Na Struhách (RD)
v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (malý
sál – hlavní vchod)
pro voliče bydlící na sídlišti Struha, Dvorec
v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice
pro voliče bydlící v ul. Vilímkova, Nádražní,
Dvořákova, Janáčkova, Förstrova, Fibichova, Voříškova, Vrabcova, Jánova, Smetanovo
nábřeží, Podřezov, Popluží, Žamberecká, Husovo náměstí, Hlavsova, Pekelská, Žižkova,
Krajkářská, Draha, Kouty, Na Kameni, Komenského.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost, státní občanství
České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4) Každému voliči budou doručeny nejpozději
17. října 2017 hlasovací lístky, spolu s nimi
bude voličům doručen též informační leták,
v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci hlasovacího práva.

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových
volebních komisích
Starosta města podle § 14e, odst. 7, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuje zapisovatele
okrskových volebních komisí města Vamberk takto:
Okrsek
1
2
3
4
5
6

Místo
MŠ Merklovice
ZŠ Peklo
DDM Jugoslávská
MK Sokolovna - šatna
MK Sokolovna - malý sál
Městský úřad

Ve Vamberku dne 22.08.2017

Zapisovatel
Milada Nováková
Irena Šponarová
Bohuslava Halašková
Alena Bartošová
Zdeňka Freivaldová
Lenka Prokešová

Náhradník
Zuzana Rousková
Soňa Mandausová
Jolana Richterová
Eva Bezděková
Ing. Šárka Vyskočilová
Jitka Luňáková

Rudolf Futter, v. r., starosta města

„Obytný soubor RD Bačinka
Vamberk – 1. etapa“
V červnu byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí - vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace a staveništní komunikace pro výstavbu
„Obytného souboru RD Bačinka Vamberk – 1. etapa“ podle projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář DI PROJEKT s. r. o., Pardubice. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení společnost Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice. Celková cena za prováděné práce činí
2,9 mil. Kč bez DPH. Současně s realizací této stavby provedla společnost
ČEZ pokládku kabelových rozvodů NN a přípravu pro rozvod veřejného
osvětlení. Práce na pokládce inženýrských sítí a staveništní komunikaci
jsou již dokončeny, do konce září bude provedena oprava komunikace v MŠ po provedených výkopových pracích. Realizace stavby 1. etapy
umožní výstavbu 16 nových rodinných domů v lokalitě Bačinka.
Zuzana Rousková

www.vamberk.cz

5) V případě ztráty či poškození doručeného hlasovacího lístku, případně technické
závadě při doručování, obdrží volič nový
hlasovací lístek na vlastní žádost ve volební
místnosti ve dnech voleb.
6) Dle zákona o volbách do Parlamentu České
republiky je umožněno hlasování na voličský průkaz.
Ve Vamberku dne 22.08.2017
Rudolf Futter, v. r.,
starosta města

Stanovení minimálního
počtu členů okrskové volební
komise a počtu prostorů
pro úpravu hlasovacích lístků
Starosta města podle § 14c písm. c) a § 17 odst.
6 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v jednotlivých volebních okrscích minimální počet členů okrskových volebních komisí
města Vamberk:
Okrskové volební komise města Vamberk budou při zabezpečování voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které
proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017, pracovat v počtu šesti členů.
Do tohoto počtu je započítáván zapisovatel.
Počet prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
ve volebních místnostech je stanoven takto:
Okrsek
1
2
3
4
5
6

Místo
Počet zástěn
MŠ Merklovice
2
ZŠ Peklo
1
DDM Jugoslávská
2
MK Sokolovna - šatna
2
MK Sokolovna - malý sál
3
Městský úřad
2

Ve Vamberku dne 21.08.2017
Rudolf Futter, v. r.,
starosta města
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Pěší pouť na Homol
neděle 17. září 2017
odchod v 10:15 od kostela sv. Prokopa ve Vamberku
délka: 10 km
(trasa: Náměstí dr. Lützowa, hřiště v Merklovicích, železniční zastávka v Záměli, lom Černá skála, Na Hadovně, dále po modré turistické
značce, Velká Lhota, Homol)
Poutní mše svatá v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli ve 14
hodin, slouží P. ThDr. Paweł Nowatkowski
Srdečně zve Římskokatolická farnost svatého Prokopa Vamberk

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety
Proč je ve Vamberku často vypínán el. proud

Stavební práce na zahradě
Městské knihovny

Dne 23. července t.r. byla v časopise Jiskra Rychnovska zveřejněna připomínka s. Jany Kostkové,
která se pozastavila nad tím,
proč tak často dochází k přerušování dodávky el. energie ve Vam-

V srpnu byly zahájeny práce na realizaci stavby: „Novostavba altánu
Městské knihovny ve Vamberku - 1. etapa“. V rámci 1. etapy stavby bude
odstraněna budova bývalého sociálního zařízení, vybudována nová základová konstrukce s opěrnou zdí pro budoucí stavbu altánu a kompletně zrekonstruována kamenná zídka podél zahrady. Projektovou dokumentaci této stavby zpracovala architektonická kancelář Martin Kožnar
Architekt s. r. o., Praha. Realizaci na základě výběrového řízení provádí
společnost VASPO VAMBERK, s. r. o., Vamberk. Celková cena za prováděné práce činí 1 569 tis. Kč bez DPH. Práce by měly být dokončeny ještě
v letošním roce.
Zuzana Rousková

Výherce„prázdninové“ křížovky
Milí čtenáři, vylosovaným výhercem „prázdninové“ křížovky se stává Ing. Ota Kopsa. Správné znění tajenky
bylo „KINEMATOGRAF BUDE“. Další křížovku o čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku najdete v říjnovém
čísle zpravodaje.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum jméno lékaře
02.09.
03.09.
09.09.
10.09.
16.09.
17.09.
23.09.
24.09.
28.09.
30.09.
01.10.
07.10.
08.10.

MUDr. Podolská Jana
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

adresa ordinace

telefon

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

494 371 783
494 598 205
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 515 697
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102

berku a jeho okolí. Na připomínku velmi rychle reagoval vedoucí
provozu rozvodného závodu
VČE v Rychnově nad Kněžnou
s. Dominik Macek. Protože tato
otázka zajímá jistě všechny naše
občany, jeho odpověď z časopisu Jiskra přetiskujeme:
„Je skutečností, že k přerušování dodávky elektrické energie
pro Vamberk dochází poměrně
často, přerušení je však nejvíce
způsobováno nepředvídanými
poruchami způsobenými atmosférickým přepětím při bouřkách
a podobně. V žádném případě
nedochází k úmyslnému vypínání, k vypnutí dojde automaticky
pomocí ochran. Další výpadky
jsou způsobeny při provádění
revizí a plánovaných oprav, toto
bezproudí je však dáno na vědomí prostřednictvím MěstNV.
Občany však zajímá, kdy dojde
ke zlepšení stavu. V roce 1988

www.vamberk.cz

bude uvedena do provozu nová
rozvodna 110/35 kV u Žamberka, která na sebe převezme značný úsek vedení 35 kilovoltů v oblasti Žamberecka, který je dosud
napájen z rychnovské rozvodny.
Tímto opatřením dojde nejen ke snížení
zatížení vedení pro
Vamberk, ale i ke snížení
poruchovosti.
V uvedeném roce
dojde dále k výstavbě
nové transformační
stanice, která bude
zásobovat část města
podél řeky Zdobnice.
Značným přínosem
pro Vamberk bude
zakruhování
čtyř
transformačních stanic propojením TS
Vamberecká krajka
a TS u mateřské školy.
Toto opatření umožní
provoz
uvedených
trafostanic v případě
poruchy příslušného
úseku kabelu VN 35 kV.
Je nutné, aby si občané uvědomili vysokou zranitelnost energetického zařízení, která spočívá
ve značném množství namontovaných izolátorů, rozpojovacích
bodů, sloupů a podobně, které
jsou vystaveny všem nepříznivým vlivům počasí i vlivům provozně technickým.
Na závěr je třeba říci, že uvedená
opatření jsou zakotvena v závazku přijatém na základě Pražské
výzvy, ke které se náš závod přihlásil jako jeden z prvních energetických závodů a splnění jednotlivých bodů závazku je trvale
kontrolováno. I z tohoto důvodu
je zlepšení dodávky elektrické
energie pro město Vamberk nejen reálné, ale je také prvořadým
úkolem všech pracovníků rychnovského závodu.“
Takže řešení přinese dobudování
nové rozvodny.

Vamberecký
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Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!
zpravodaj

Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge,
vyzkoušet Londýnské oko nebo
vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město historických památek
a výhodných nákupů otevřelo své
brány pro cestující z východních
Čech, ale také třeba z Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím stává ještě dostupnější.
Největší evropská nízkonákladová
letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září
otevírá novou přímou linku Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc
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přivítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba terminálu nabídne
cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby i novou
příjezdovou komunikaci,“ uvedl
náměstek hejtmana pardubického
kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce
Londýna je září a říjen. Obvykle bývá teplo a minimum dešťů.
Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou
výprodeje v plném proudu, ovšem
díky posilující koruně jsou zde ná-

kupy výhodné po celý rok. Můžete
navštívit i Britské muzeum, které je
jedním z největších a nejvýznamnějších center historie a kultury
na světě, a vstup je, světě div se,
zdarma jako v celé řadě dalších londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice
svou blízkostí velmi dobře dostupné
a proti jiným letištím světa nabízí
další velkou výhodu - parkování
zdarma. Odlety do Londýna a zpět
budou 3x krát týdně, a to v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu. Od listopa-

du ke komfortu připočtěme ještě
nový terminál. Ceny letenek začínají
od neuvěřitelných 799 Kč (pokud
však budete mít štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště Pardubice očekává, že tuto linku
může využít kolem padesáti tisíc lidí
ročně. Lety se pro velký zájem dobře
plní, doporučujeme proto cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili
v předstihu,“ řekla nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová.
www.airport-pardubice.cz
www.ryanair.com

Kinematograf opět potěšil vamberecké diváky
Když v pátek 11. srpna rozvinul své
promítací plátno na merklovickém
hřišti Kinematograf bratří Čadíků, netrpělivě sledovali přítomní
zamračenou oblohu i meteorologické aplikace ve svých mobilech,
aby se jejich neblahá předtucha
záhy vyplnila. Velice statečně pak
vypadalo na třicet pod deštníky
Nyní, kdy je Kája Vamberman zpět
ve Vamberku, se zaměříme na jeho
pomoc zdejšímu rodícímu se průmyslu v jeho počátečním období.
První zjištěný počin byl z ševcovského oboru. V našem městě žil švec
a obuvník Čižinský. Kája ho dlouho
pozoroval při práci na nové obuvi,
ale i při přištipkáření (opravy obuvi)
a doporučil ho svému bratranci Járovi, který zrovna sháněl nová perka.
Ten byl s novými botami velmi spokojen, sedly mu jako ulité a v podstatě je od té doby nesundal. Tedy až
do té příhody v Pohoří. Dlouho pak
litoval ztraceného škrpálu při útěku
z tamní obecní hospody. Při svých
návštěvách známých se Jára o dobrém ševci zmínil i T. G. Masarykovi, při
společném mudrování nad podobou
budoucí republiky. Masaryk z nedostatku času poměřil své dolní končetiny a míry poslal do Vamberka k ušití dvou párů parýzek (perek). Podle
toho to také dopadlo. V zachovalé
cedulce z pozůstalosti p. Čižinského
se dočteme toto: „Těch parýzek ne-

schoulených diváků, kteří se nezalekli poměrně vytrvalého deště
a shlédli pohádku Řachanda, která promítání zahájila, až do konce. I v dalších dnech bylo radno
pořádně se obléci, ale divácké
řady se plnily již o poznání více.
Přítomní shlédli v dalších dnech
dokumentární film Trabantem

do posledního dechu včetně přídavku v podobě filmu Teorie tygra,
převážně slovensky mluvenou
Učitelku, jejíž závěr byl opět skropen deštěm a poslední den promítání zakončila komedie Všechno
nebo nic. I v letošním roce bylo
vybíráno dobrovolné vstupné pro
nadaci Konto Bariery a štědří divá-

ci věnovali na tento účel celkovou
částku 8.367 Kč, za což jim patří
velké poděkování. Poděkování
patří také Sboru dobrovolných
hasičů Merklovice, který zajistil
občerstvení a technickým službám
za přípravu areálu pro účely letního promítání.
Mgr. Jan Rejzl

4 – ŠVEC ČIŽINSKÝ

A nakonec se mu podařilo jednoho
ševce až z Valašska, nejspíš u lahve
místní slivovice, přesvědčit. Následný vzestup p. Tomáše Bati je dnes
již všeobecně známý. Jen škoda, že
po svém zbohatnutí pomlčel, kdo
stál za nápady vyrábět „plátěnky“,
„kecky“ nebo zavést velkovýrobu
bot v různých velikostech a jejich
prodej v obchodech.
Z této doby máme snad nejzachovalejší torzo podobizny Káji Vambermana. A to celou polovinu jeho
těla, která se buď připletla fotografovi do záběru, nebo pak špatně ořízl okraj forografie. Na snímku je té
jeho pravé polovině těla odhadem
16 – 17 let.
Pro nás je tento Kájův počin potvrzením, že geny, předané otcem z rodu
Cimrmanů, mu byly, byť ve skromnější míře, dopřány. Škoda jen, že
mu někteří vamberáci nenaslouchali. Ehm, jejich škoda.

Zleva je pan Čižinský s rodinou, neznámá žena a torzo Káji Vambermana.
mohu upotřebiti, jsou malý; prosím
Vás též, abyste nedělal těch druhých
bot zatím. Ústně s Vámi pak o věci
promluvím. Prof. T. G. Masaryk.“ Datováno 1888. A ševci Čižinskému se
od té doby přestalo dařit. V té době
ho kontaktuje Kája se svými nápa-

dy, jak to rozjet v oboru ve větším
měřítku. Ale švec pravděpodobně
rezignoval na svou situaci a zůstal
u přištipkaření.
Ovšem Kája Vamberman se své
myšlenky nevzdal a začal ji nabízet
ševcům v blízkém okolí a pak i dál.

www.vamberk.cz

Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce
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Zahrádkářská výstava v Častolovicích
Ve dnech 28. září až 1. října 2017 se
uskuteční již devatenáctá zahrádkářská výstava ve výstavním areálu
v Častolovicích s názvem „Zahrada
východních Čech“.
Výstavní plocha se rozšíří na více
jak 2 500 m2 a bude ukázáno pěstované ovoce z celých východních
Čech. Hroznové víno a ořechy,
staré české odrůd jablek, tradičně
kolekce jablek a hrušek z výzkumných ústavů Holovousy a Střížovice. Zajímavá bude kolekce melounů a méně známého ovoce. Také
12 druhů brambor z výzkumného
ústavu z Havlíčkova Brodu a Zdobnice, devět druhů česneku, zelí
z Bolehoště, cibule ze Všestar a listová zelenina budou jistě poučné.
V květinách chystáme nejen kolekce z dovozu z Holandska, ale vystaveny budou i begonie z Pardubic,
jiřiny a jiřinky od šesti velkopěstitelů z celé republiky, chryzantémy
z Hlinecka a africké fialky od specializované organizace z celé ČR,
fuchcie, lilie a gladioly, pokojové
květiny okrasné listem. Chybět
nebudou ani kaktusáři, chovatelé,
ukázána bude kolekce okrasného
ptactva a hub. Připravena bude
i ukázka z prostředí a práce včelařů.

Z pohledu vystavujících firem, závodů a družstev se představí celá
řada výrobců se svými produkty. Od zahrádkářské techniky až
po drobné nástroje a pomůcky, to
vše bude na výstavě zajištěno a při-

ochutnávka farmářských produktů. V oblasti doplňkových programů kromě tradičních vystoupení
hudebních orchestrů, bude ukázka v aranžování řezaných květin.
Novinkou bude beseda „Jak co

praveno. Okrasné stromky a keře,
barevné zahradní trávy a další
rostliny, květiny a zeleniny, různé
pochutiny, to jistě potěší každého
návštěvníka. Nezapomněli jsme
ani na rozšířený sortiment v občerstvení. Po celou dobu výstavy bude

nejlépe pěstovat peckoviny“. Pro
velký zájem bude probíhat i soutěž
o nejlepší naaranžovanou misku
ovoce a zeleniny, kterou si může
každý sám naaranžovat a dva dny
před výstavou odevzdat organizátorům. Podmínkou je však použít

V příštím roce si připomeneme významné výročí
v dějinách našeho národa. 28. října tomu bude již
sto let, kdy byla vyhlášena Československá republika a tím obnovena samostatnost našeho národa. Po třistaleté cizí nadvládě v rámci Rakouské
monarchie, z toho tehdy v posledních 51 letech
Rakousko-Uherské, se po dlouhém a úporném úsilí
mnohých generací -zejména našich dědů a pradědů, podařilo samostatnost obnovit.
Samostatnost byla vykoupena
krví našich legionářů, strádáním obou národů a cílevědomou diplomatickou činností
našich představitelů doma a zejména v zahraničí. Ti všichni využili situace vznikající na frontách 1. světové války a zejména dozrávajících politických podmínek ve světě i v domácím
prostředí. Zvyšující se národnostní útlak v českých
zemích se snahou germanizace, na Slovensku
pokračující bezohledná maďarizace, zvyšující se
strádání civilního obyvatelstva zhroucením zásobovacího systému ke konci války vytvořily domácí
podmínky pro změnu.
Již roky trvající zákopová válka, nepředstavitelně
nelidské podmínky vojáků v zákopech na obou
stranách front i neúčelné umírání za cizí zájmy
v uniformě Rakousko-Uherské monarchie, byly příčinou rozsáhlé dezerce a následného vzniku legií.
Těch padlých v 1. světové válce bylo mnoho. Když
půjdete kolem pomníků padlých v této válce, tak
se zastavte, přečtěte si jména a uvědomte si, že ti
všichni položili své životy za naši svobodu. Někteří
dobrovolně, jiní nedobrovolně-podle toho, na které
straně fronty museli, nebo se rozhodli bojovat.

Naši političtí představitelé nejprve prosazovali autonomní uspořádání v rámci stávající monarchie,
ale pro rozhodný odpor německé a maďarské části
obyvatelstva to nebylo uskutečnitelné. Pod vlivem
vznikající situace se tedy rozhodli zahájit zápas
o obnovení samostatnosti. Měli jsme velké štěstí, že
tehdy byli v čele národa i někteří velcí politici s vizí.
Prof. Masaryk, dr. Beneš, gen. Štefánik přesvědčili za pomoci našich krajanů představitele USA

předepsanou misku od pořadatelů, kterou lze vypůjčit na tel.
721 311 719. Nejlepší tři misky budou odměněny věcnými cenami.
V odborné oblasti bude po celou
dobu působit odborná poradenská služba, která v naučném koutku bude odpovídat na všechny
dotazy návštěvníků.
Účelem této informace není vyjmenovat všechny věci a skutečnosti, které na výstavě budou
probíhat. V tomto článku chceme
jen rámcově všem přiblížit zahrádkářskou výstavu a především chceme pozvat Vás zahrádkáře a celou
veřejnost na výstavu, která je největší amatérskou zahrádkářskou
výstavou v ČR a má již tradiční
moto „Radost – Krása – Užitek“. Vystavovat budou zahrádkáři z osmi
okresů: Hradec Králové, Pardubice,
Náchod, Jičín, Trutnov, Ústí n. O.,
Chrudim a Rychnov n. Kn.
Výstava bude otevřena každý
den od 09,00 hod. do 17,00 hod.,
v neděli do 16,00 hod. Parkování
vozidel je zdarma. Bližší informace
o letošní výstavě lze získat na tel.
721 311 719, nebo na www.zahradkari.com.
Josef Helmich
předseda ÚR ČZS Rychnov n. Kn.

Mnozí naši spoluobčané si ani neuvědomují, že náš
národ obývá tuto nádhernou část planety Země
již 1500 let. A je skutečně nádherná. Je nejenom
úrodná, vždyť zemědělská půda tvoří 54 % a lesní
33 % plochy státu, ale i skvěle utvářená a umístěná.
Nachází se v mírném podnebním pásmu s téměř
rovnoměrnou srážkovou činností (ročně 450-650 ).
Máme skvělá čtyři roční období, o kterých se obyvatelům severu, nebo rovníku může jenom zdát.
Jsou zde roviny i hory, jež tvoří
obranný prstenec kolem Čech
a které mnohokráte naše předky
chránily před vpádem nepřátel.
Jenom to moře, které zde před
miliony let bylo,nám chybí. Našim nynějším členstvím v EU byl i tento nedostatek odstraněn.
Mladým lidem již nepřipadá zvláštní, že si v letě
jedou zaplavat do Španělska a v zimě zalyžovat
do Alp. Stávají se kromě Čechy i Evropany, což se
vzájemně vůbec nevylučuje. Bylo to tehdy moc
dobře, že při stěhování národů to praotec Čech zahnul zrovna sem. Od té doby se již vystřídalo mnoho představitelů našeho národa. Je to dlouhá řada
jmen knížat, králů, císařů i prezidentů. Současný
prezident Miloš Zeman je již 87. doložený představitel a k tomu ještě zbývá řada bájných- písemně
nedoložených -knížat kmene Čechů.O knížatech
ostatních slovanských kmenů, sídlících na tomto
území ještě před sjednocením ,nevíme nic. Vše zapadlo v zapomnění postupem věků.

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 1. část)
o vhodnosti rozpadu Rak.-Uherské monarchie.
Tehdy i proti odporu politiků Velké Britanie. USA
byly již od roku 1900 ekonomicky nejmocnější světovou velmocí, proto je Německo i Rak.-Uhersko
požádalo o zprostředkování příměří. Americký prezident Wilson ,při konečném řešení, rozhodl v náš
prospěch. A tak jsme byli opět svobodní, s vlastním
státem, uprostřed rodiny evropských národů.
Generace odcházejí jedna za druhou, rodí se nové
a proto je třeba připomínat bohaté dějiny svého
národa. Naši předkové překonali mnoho zlých
i dobrých období, které se neustále střídaly a budou se střídat dle přírodních zákonů i nadále. Musíme si uvědomovat , že za to co nyní máme vděčíme
naším předchozím generacím a proto zděděné
musíme řádně spravovat, dále zvelebovat a zase
předat generacím následujícím. Zároveň jim však
připomínat i dějiny, protože historie je zdrojem veškerého poznání, jak pravil učitel národů Jan Amos
Komenský.

www.vamberk.cz

(Následný článek, pokud mi zdraví dovolí a bude
zájem, bude zaměřen na stěhování národů a Samovu říši).
Ing. Augustin Šubrt

Vamberecký

zpravodaj
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům
aktivně prožít čas strávený společně s dětmi. Srdečně zveme všechny
rodiče, prarodiče či jiný doprovod,
aby se svými dětmi přišli a zúčastnili se jak pravidelného programu,
tak doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU”
Aktivita vhodná pro všechny děti
od doby, “kdy je bude bavit si hrát”
po “nástup do školky”. Náplní jsou
hry a písničky pro nejmenší se zaměřením na rozvoj řeči, jemné i hrubé
motoriky atd..
U Hrátek dojde k malé a doufáme
příjemné změně. Od října 2017 budou hrátky probíhat každé pondělí
od 9:30 v prostorách DDM Jugoslávská. Vstupné 20 Kč. Těší se na Vás maminky Zuzka a Simča.
 “SOLNÁ JESKYNĚ”
Každé úterý odpoledne patří návštěvě v solné jeskyni nacházející se
na vambereckém náměstí. Zdravý
pobyt pro rodiče s dětmi jakéhokoliv věku. K dispozici hračky, lopatky,
kbelíčky, atd.. Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné
40 Kč. V září solnou jeskyni navštívíme
12. 9. a 26. 9.
 „CVIČÍME SE ZUZKOU“
Každé úterý od 10:00 v herničce (Tyršova 260) se můžete těšit na tanec
v kombinaci s fitness prvky. Hodinovou lekci si pro všechny zájemce připravila sympatická cvičitelka Zuzka
Hlaváčková. Lekce bude koncipována
i pro začátečníky, tedy i maminky,
které se rozhodnou s cvičením začít.
Často maminky po porodu nevědí
jak správně cvičit, zpevnit problematické partie, nebo se prostě jen
vrátit do původní kondice, „cvičení se
Zuzkou“ je připraveno právě pro ně.
Cvičení se bude konat při minimálním
počtu 6 osob, maminky prosím rezervujte se prostřednictvím Facebooku
či e-mailu MC. Vstupné 50 Kč. 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 našeho
mateřského centra. V průběhu celého
dopoledne je dětem přístupna herna
s klouzačkou do bazénku plného míčků, se spoustou hraček, kočárků apod.
Doprovod si může posedět u čaje či
kávy a popovídat si o radostech i starostech, které péči o naše ratolesti
doprovázejí. Poplatek 10,- Kč. První
návštěva je zdarma.

V herničce pořádáme i nenáročné
“TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které se uskuteční vždy každou druhou “STŘEDEČNÍ HERNIČKU” od 10:00.
Součástí každé herničky je i “DĚTSKÝ
BAZÁREK”, kde můžete levně nakoupit oblečení pro svoje ratolesti.
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 (trika, šaty, sukně, kombinézy, boty a mnoho dalšího). Boxík si
můžete pronajmout za 5 Kč měsíčně.
 “MÍČOVANÁ V DDM”,
od 17:00 do 17:30
Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka
cvičení s Jančou Čapkovou obsahuje
soubor her a cvičení s míči různých
velikostí, pomocí nichž se zábavnou
formou procvičuje házení, koulení,
kopání, odrážení pomocí pálky a hole.
To vše slouží k nácviku potřebných
základních pohybových dovedností
a jako průprava pro míčové sporty.
Míčovaná začíná od října (4. 10. 2017).
Dítě se naučí: ovládat koordinaci
ruky a oka, napodobovat jednoduchý pohyb dle vzoru, spolupracovat
ve skupině. Tyto aktivity nenásilným
a zábavným způsobem formují a zdokonalují herní způsobilost každého
dítěte.
ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“
v herničce, Tyršova 260.
Doražte s děťátky od 3 měsíců. Jemná
dětská masáž, olejíčky a relax. Deku
a přebalovací podložku prosíme se
sebou. Vstupné 20 Kč. POZOR! Od září
se mění pravidelnost a název této
akce. Masáže miminek mění název
na „Relax s miminkem“. Masáže miminek se budou konat při min. počtu 2
miminek. Proto si vždy rezervujte místo na masáže prostřednictvím Facebooku či e-mailu mateřského centra.
Čas (10:00) a den (čtvrtek) zůstávají
stejné. O konání či nekonání masáží
budete informováni.
AKCE „CO DVA TÝDNY“
„TVOŘENÍ“ v herničce, Tyršova 260.
Tvoření začne pravidelně od října
2017. Všem tvořilkám děkujeme
za pochopení s termínem začátku
akce. Maminky MC Dráček.
DOPROVODNÉ AKCE ZÁŘÍ 2017
 10. VÝROČÍ MC DRÁČEK,
9. 9. 2017
Prázdniny utekly jako voda v řece
a i tak utekl čas zbývající do podzimní oslavy lednových narozenin
našeho MC Dráček. S velikým potěšením zveme všechny děti a rodiče
na velkolepou karnevalovou oslavu
v maskách (masky jsou vítány), kterou
si všichni užijeme plnými doušky. Ne-

budou chybět soutěže, občerstvení
ani hudba (DJ Suchánek). Pro děti je
přichystané velké překvapení v podobě slosovatelných lístků s jedinou
hlavní výhrou. Nechte se překvapit
jakou! A kdy to všechno vypukne?
9. září v 15:30 na adrese Tyršova 260.
Na Vaši účast se těší celé mateřské
centrum. Prosíme, proveďte rezervaci
přes Facebook či e-mail mateřského
centra.
 VÝLET DO FAJNPARKU,
16. 9. 2017
Za devatero horami, devatero řekami,
devatero poli, kdesi mezi stověžatou
Prahou a krásným Hradcem Králové
stojí země zaslíbená dětskému volnému času. Země tak bohatá na atrakce, radost, zážitek a relaxaci až oči
přecházejí. Tou zemí je FAJNPARK.
V divotvorné zemi Fajnparku mají
děti možnost vydat všechnu energii, co mají. Mohou se vrátit v čase
a vydat se do dinopralesa, mohou si
projít miniměstečko, mohou skákat
na obřím polštáři anebo se podívat
na zvířátka v minizoo. Fajnpark nabízí
ještě více, proto neváhejte a pojeďte
s námi! V této zemi zaslíbené mysleli
i na naše nejmenší děti, které mohou
objevit skákací domeček, hopsarénu (nafukovací hřiště o délce 18 m)
nebo již výše zmíněné miniměstečko.
Tento den se v parku navíc pořádají
i jízdy na oslících! Ve Fajnparku jsou
vodní děla, proto doporučujeme vzít
dětem náhradní oblečení, kdyby byly
v bitvě poraženy. K Fajnparku můžete
dojet vlastní dopravou anebo s námi
autobusem. Cena autobusu je 120
Kč/os – dospělý a 70 Kč/os – dítě.
Vstupné do Fajnparku činí 210 Kč/
os od 2 let. Odjezd z vambereckého
náměstí je v 8:45. Návrat z Fajnparku
bude probíhat v odpoledních hodinách, neboť mezi 16 – 17 hodinou odpolední se bude z Fajnparku odjíždět.
Informace naleznete i na Facebooku
či webových stránkách mateřského
centra. Prosíme, proveďte rezervaci
přes Facebook či e-mail MC Dráček.
 VÝSTAVA RYBIČEK
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU,
18. 9. 2017
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. Vstupné 80 Kč/ dospělý,
40 Kč/6-15 let (do 6ti let zdarma).
Dopravu využijte vlastní nebo s námi
pojeďte autobusem přes Peklo nad
Zdobnicí z vambereckého náměstí
v 8:10. Sraz v 9 hodin u výstavy (Dům

www.vamberk.cz

chovatelů, Trčkova 437, Rychnov nad
Kněžnou).
 VOŇAVÉ POSEZENÍ
S EKOLOGICKY ŠETRNOU
DROGERIÍ, 19. 9. 2017
Jste již unaveni veškerou chemií v našem okolí? Máte citlivou pokožku,
jste alergici nebo trpíte seboreou?
Hledáte šetrnou a jemnou kosmetiku pro vaše nejmilovanější děťátko?
Chcete používat kvalitní a zároveň
vysoce účinnou drogerii, se kterou
se úklid stane zábavou? Tak neváhejte a přijďte si poslechnout povídání
v herničce (Tyršova 260) s ukázkou
výrobků o ekologicky šetrné drogerii.
Začínáme v 16:30. Prosíme, proveďte
rezervaci přes Facebook či e-mail mateřského centra.
 DOPRAVNÍ DEN S MC DRÁČEK,
20. 9. 2017
Oslavte s námi Evropský týden mobility a společně ukažme dětem v rámci
Dne bez aut, jak vypadá bezpečnost
v silničním provozu. Za účasti dopravní policie ČR jsme si připravili disciplíny a úkoly s dopravní tématikou.
Vezměte Vaše děti (a s nimi i jejich dopravní prostředky – kola, odrážedla,
koloběžky, tříkolky a další), nasaďte
jim helmy a společně doražte v 15:30
na hřiště v Merklovicích. Prosíme,
proveďte rezervaci přes Facebook či
e-mail mateřského centra. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
 PŘEDNÁŠKA O DENTÁLNÍ
HYGEINĚ MALÝCH DĚTÍ,
21. 9. 2017
Čistím zoubky, řízi řízi, ať jsou bílé jako
břízy…. Říká se v jedné dětské říkance. Jak je ale správně čistit malým dětem? Čistit první zoubek kartáčkem
nebo gázou? Který kartáček vybrat?
A co zubní pasta? Jaká? Odkdy?!
Všichni víme, jak je důležité si správně
čistit zuby. Proto si Vás naše mateřské
centrum dovoluje pozvat na přednášku o dentální hygieně malých
dětí, kterou povede dentální hygienistka Dis. Iva Brandejsová. Přednáška
bude probíhat v prostorách herničky
(Tyršova 260) od 16:00 hod. Vstupné
40 Kč. Prosíme rodiče, aby svým dětem vzali kartáčky, ty jsou pro přednášku nezbytné! Prosíme, proveďte
rezervaci přes Facebook či e-mail mateřského centra.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebook (MC Dráček Vamberk). Dále se
prezentujeme na nástěnkách u školy,
ve školkách a naproti drogerii Teta.
Zodpovězení dotazu je možné na tel.
čísle 607 155 156, nebo na emailu
mcdracekvamberk@gmail.com.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na červenec/srpen 2017
BELETRIE
 CASTILLO, Linda:
Ztracené děti
Psychologický thriller. Policejní náčelnice pomáhá při pátrání po pohřešovaných amišských dívkách.
 DUNLOP, Rory:
Co jsme si neřekli
Temně humorný příběh o manželství v krizi.
 HRYNIEWICZ, Bohdan:
Moje chlapecká válka
Příběh třináctiletého chlapce, hrdiny polského odboje z Varšavy 1944.
 ROSENOVÁ, Javie L.:
Malé černé a devět žen
Půvabný, vtipný a neodolatelně
hravý román, vynalézavě propo-

jující osudy devíti žen prostřednictvím jedněch malých černých.
 ŽANTOVSKÝ, Michael:
Ochlazení
Sci-fi thriller z blízké budoucnosti
z prostředí zpravodajských služeb.
NAUČNÁ LITERATURA
 BÍLEK, Jiří: Marie Terezie
Císařovna Marie Terezie byla jedinou ženou, která vládla habsburské monarchii a jako jediná česká
královna usedla i na český trůn.
 BYRNE, Lorna:
Andělské zamyšlení
Knížka plná povzbuzujících slov
a rad.
 HÁJEK, Petr P.: Smrt ve věži

Poslední kniha trilogie. Předcházející díly – Smrt ve středu a Smrt
v sametu. Všechny se zabývají politickými situacemi.
 NEZBEDA, Ondřej:
Průvodce smrtelníka
Autor odpovídá na základní otázky spjaté s péčí o umírající a nevyléčitelně nemocné: jak zajistit
domácí péči o nemocného, jak
funguje domácí hospic, jak lze léčit bolest.
 SCOTT, Iris:
Kurz malování prsty
Obsahuje srozumitelné návody
a je vhodná jako forma meditace
a terapie hrou, ideální pro fanoušky relaxačních omalovánek.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 1857 – 2017
„Krásných 160 let pro Vás – a stále mladá“
Vážení a milí…
více než půl roku jsme věnovali vToulkách historií informacím
o výjimečném výročí knihovny.
Tak, aby malí i velcí měli možnost
seznámit se s historií knihovny našeho města.
Cesta jejím životem nebyla vždy
snadná, ale za všech okolností se
vždy snažila o jediné - plnit svědomitě, nadstandardně a s láskou své
poslání: Poskytovat rovným způ-

sobem všem občanům své služby.
Pečovat o vzdělanost, vzdělávání
a duchovní rozvoj nás všech - bez
rozdílu. Být místem setkávání, poznávání a hledání dalších lidských
hodnot.
Knihovna se státním vyznamenáním KNIHOVNA ROKU je tu stále
a pro vás.
Přejte ji spolu se mnou, ať i nadále
slouží tak, jak má. Tak, jak je třeba.
Tak, jak si zasloužíte.

PŘIJMĚTE DNES NAŠE SRDEČNÉ
POZVÁNÍ NA ZÁVĚREČNÉ OSLAVY
160. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY
MĚSTA VAMBERKA.
DEN S KNIHOVNOU pro velké
i malé je pro Vás připraven na sobotu, 23. září 2017, v půvabné zahradě Muzea krajky od 14.00,
Za MK Vamberk
Jaroslava Martinová
vedoucí, knihovnice
pro děti a mládež

www.vamberk.cz

Virtuální univerzita
třetího věku
pokračuje …
Jak už jsme Vás, čtenáře Vambereckého zpravodaje, informovali v prázdninovém čísle,
první semestr VU3V studenti
úspěšně ukončili. Tématem
byla Genealogie – hledáme
své předky a téměř všichni se
rozhodli pokračovat. Neznamená to ale, že se nemohou
k pokračujícím studentům
přihlásit noví zájemci o virtuální studium. Koho by zajímalo
téma České dějiny a jejich souvislosti, samozřejmě se mohou
přihlásit v dospělém oddělení
městské knihovny, nejpozději do 15. září 2017. V období
od 15. do 30. září budou noví
studenti seznámeni na schůzce s tutorkou s programem,
v kterém se virtuální přednášky konají, s podmínkami
a dalšími informacemi, které se
týkají studia. A to proto, abychom bez velkého zdržování
mohli naplno začít s výukou
2. října 2017. Ještě pro informaci – České dějiny přednáší
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
A máme ještě jednu novinku –
pokud se sejde dost zájemců,
otevřeme další výukovou skupinu, tématem pro studenty
bude Lesnictví. Tento semestrální kurz se zabývá lesnictvím
od obecných otázek až k jednotlivým specializacím.
Hlavní podmínkou pro nové
studenty je umět se pohybovat
na internetu, mít mailovou adresu, protože veškeré informace tutora se studenti dozvídají
na svých mailových adresách
a testy probíhají elektronicky.
Ale to vše si řekneme na informační schůzce mezi 15. a 30.
zářím.
Takže neváhejte, studium
je velmi zajímavé. O tom se
ostatně můžete přesvědčit
na webových stránkách Provozně ekonomické fakulty ČZU
v Praze – www.e-senior.czu
nebo u svých známých, kteří už
studují.
Na všechny, nové i stávající studenty se těší Vaše tutorka
Marcela Poláčková

Vamberecký

zpravodaj
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Město Vamberk - Městská knihovna Vamberk

DEN S KNIHOVNOU...
„krásných 160 let s Vámi... a stále pro Vás...“ 1857 - 2017

zahrada Muzea krajky Vamberk, kostel sv. Prokopa

v sobotu 23. září 2017
Slavnostní benefiční program:
14.00 - 22.00
 PĚVECKÝ SBOR „Kvítek“ ZUŠ Kostelec nad Orlicí
 SKUPINA „Fortis“ - historický šerm a tanec
 POVÍDÁNÍ S KYTAROU - medailon Jaroslava Moravce
 SCÉNICKÝ TANEC- sólisté TS M Vamberk
 KŘEST PORTRÉTU Ladislava Bednáře, mecenáše města
 DIVADELNÍ SPOLEK JAVOR - pohádka pro děti i dospělé
 SAXOFONNÍ KVINTET ZUŠ Kostelec nad Orlicí
 KŘEST SBÍRKY POEZIE JANA PÍŠI
 SÓLOVÝ ZPĚV - Petra Vojtová
 KŘEST EX LIBRIS MK Vamberk- autor Josef Benedikt
 KRÁJENÍ NAROZENINOVÉHO DORTU

 POCTA EDITH PIAF - šansonierka Marta Balejová s pianistou
a herečkou Carmen Mayerovou v medailonu E. Piaf
 OHŇOVÁ ŠOU skupiny ASCARYA
 SOLIDEO – koncert vokálně - instrumentální skupiny
v kostele sv. Prokopa

DOPROVODNÝ PROGRAM:
 soutěže pro děti
 malování na obličej
 vyjížďky kočárem s koňmi pro děti
 malování leporela
 burza knih
 prodej uměleckých perníčků
 prodej keramiky a drobných radostí

Moderátor večera: Honza Dušek
Občerstvení: kavárna Láry Fáry, vinotéka Veroniky Francové. Vstupné dobrovolné.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

KURZ SEBEOBRANY
PRO ŽENY A DÍVKY

www.vamberk.cz
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více informací na www.rallysudety.cz

Klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou
pořádá tradiční

podzimní výstavu
kaktusů a sukulentů
ve dnech 16. – 19. 9 2017 v Domě zahrádkářů
na Poláčkově náměstí (u Kolowratského zámku).
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Prodej přebytků a poradenská služba.

www.vamberk.cz
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MKS nabízí - září 2017
Dne 11. září uplynulo 5 let, od chvíle, kdy nás opustil milovaný manžel a tatínek pan MILOSLAV ŠVANDRLÍK.
Stále vzpomínají manželka, synové a babička

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 1. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení.
Vstupné 40 Kč.
 8. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 15. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 16. září 9:00 – 17:00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Kulturní program – občerstvení –
atrakce – stánkový prodej
Vamberecké náměstí
Vstup zdarma.
 20. září v 19:00 hodin
ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkuje: přední slovenský varhaník Stanislav Šurin
 22. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 29. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 4. října v 19:00 hodin
BYT NA INZERÁT
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Hrají: I. Andrlová, M. Nohýnková,
O. Želenská, M. Zounar, M. Vašinka,
Z. Pantůček, F. Tomsa a další.
V předplatném.
Vstupné 300 Kč.

Poznání, loučení, vzpomínka, toť život člověka.
30. září tomu bylo 1 rok, co jsme se naposledy rozloučili s panem JOSEFEM HORÁKEM z Vamberka.
Manželka Božena, synové Pepík – Jana, Pavel – Petra, vnoučátko Pavlíček.
Kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou MUDr. MARTINU SLOVÁKOVI za vstřícný, lidský a odborný přístup, psychickou podporu a vzornou péči o mého nemocného manžela.
Anna Durchánková, manželka

 21. října ve 20:00 hodin
SVIJANY TOUR 2017
DYMYTRY
Host: KOMUNÁL
 4. listopadu v 18:30 hodin
SEBASTIAN – HVĚZDY TOUR 2017

BLAHOPŘÁNÍ
90 let
80 let
75 let

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.03.
2017 do 31.08.2017, že město Vamberk připravuje na měsíc říjen
vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 04.10.2017.
Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Společenská kronika
V září 2017 oslaví:
96 let
Věra Červenková
92 let
Jaromír Bárta

Co osud vzal, nevrátí, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 21. září vzpomínáme 11. výročí úmrtí milovaného
syna, bratra, strýce a kamaráda pana MILANA JELÍNKA.
S láskou vzpomínají matka a sestra s rodinou

Jarmila Krsková
Zdenka Hejhalová
Irena Šimková

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

VZPOMÍNKA
Dne 4. září uplynulo 10 let od doby, kdy nás opustil náš
tatínek FRANTIŠEK FREDE.
S láskou stále vzpomínají děti
Luboš, Naďa a Vráťa s rodinami

.......................................................................................
Bydliště: ..............................................................................................................................
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ................................................, datum nar. ..................................

Dne 9. září 2017 uplynuly tři roky od úmrtí pana LADISLAVA ŠTAJNERA z Merklovic.
Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.

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

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 29. září 2017 uplyne již 20 smutných let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička
a manželka p. JAROSLAVA ŽÁKOVÁ, roz. Dlabková
z Vamberka.
Stále vzpomínají děti s rodinami a manžel

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání
ke slavnostnímu uvítání dětí.
Ve Vamberku dne .................................. Podpisy rodičů: ....................................

www.vamberk.cz
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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!!!

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje,
regionální pracoviště Rychnov nad Kněžnou - CIOZP

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 603 112 690

V Rychnově nad Kněžnou již několik let funguje centrum,
které nabízí služby všem osobám se zdravotním postižením
bez ohledu na druh, rozsah postižení a věk. Dále pak osobám,
které jsou ohroženy vznikem nepříznivé sociální situace
nebo se vyskytly v nepříznivé sociální situaci.

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

Hlavní činností je poskytování odborného sociálního poradenství,
půjčování kompenzačních pomůcek osobám se zdravotním
postižením včetně informací o možnostech získání těchto
pomůcek, prodej baterií do naslouchacích aparátů.
Centrum slouží i jako distribuční místo Euroklíčů, které zajišťují
rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.
Pro získání více informací o činnostech centra a nabízených
službách je možné nás osobně navštívit, případně předem
sjednat osobní schůzku.

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
 Kompletní zhotovení pomníků

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

Kontakt: PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel: 494 535 494, 605 037 761
E-mail: rychnov@czphk.cz
Adresa: Palackého 694, Rychnov n. K.
Více na: www.czphk.cz

 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

Výročí osobností

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

 04.09.1847 zemřel v Kyšperku (dnešní Letohrad) František Vladislav Hek, národní obrozenec a spisovatel. Stal se předlohou Jiráskova románu F. L. Věk. V roce 1842 žil ve Vamberku. 170. výročí úmrtí
(* 11.04.1769 Dobruška)
 23.09.1857 zemřel Jan Alois Dusil, katolický kněz. Ve Vamberku působil téměř 20 let. V období 1847-1857 byl zdejším farářem. V letech 18541856 byl opraven farní kostel. 160. výročí úmrtí (* 09.11.1793 Rychnov)
 26.09.1997 zemřel Oldřich Kulhánek, typograf. Pracoval jako vedoucí tiskárny. Byl aktivním turistou. V 70. letech stál v čele redakční rady
Zpravodaje města Vamberka. 20. výročí úmrtí (* 07.05.1920)
 27.09.1897 se v Týništi narodil Josef Telecký, správce chaty, malíř.
Stal se legionářem během 1. světové války. V letech 1936-1962 byl charismatickým nájemcem Bednářovy chaty Na Vyhlídce. 120. výročí narození († 24.06.1969 Ústí nad Orlicí)

www.vamberk.cz
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Stalo se
aneb bejvávalo
Před 380 lety
Tzv. Svatomatoušskou smlouvou danou
v Kostelci 21. září 1637 zprostila majitelka
panství Magdalena Grambová vamberecké měšťany robotních povinností a nastalo
další zmírnění útisku. Obci byla také navrácena lázeň.

zpravodaj

Jóga s Hankou
S jógou ku zdraví a dobré náladě!! :))

Před 110 lety

Kurz deseti lekcí jógy začíná již 6. 10. 2017
každý pátek od 17:30 do 19:30 hod.

16. září 1907 byla otevřena první třída dívčí
měšťanské školy.

v Domě dětí ve Vamberku na vás čeká Hanka Kosková

Před 100 lety
21. září 1917 došlo k válečné rekvizici zbylých dvou zvonů z farního kostela a dvou
menších zvonků ze hřbitovního kostela.

Před 95 lety

Můžete se přihlašovat na adrese:
hana.koskova@centrum.cz, nebo na tel 739911933
Více info na www.jogaprovsechny.estranky.cz

Pro nedostatek dětí v první třídě (35 žáků)
byla v září 1922 poprvé vytvořena smíšená třída chlapců a děvčat ve zdejší škole.
Do věží farního kostela byly 28. září 1922
zavěšeny tři nové zvony ulité v dílně mistra
Buřila v Kuklenách.

Před 85 lety
Ve dnech 25. až 28. září 1932 se ve městě
uskutečnila krajinská výstava pěstitelů
a chovatelů. Ve škole, na školní zahradě,
na Kaprlově a v sále Hotelu Hrad předvedlo své exponáty 159 vystavovatelů. Jen
první den akci navštívilo tři tisíce zájemců.

Před 60 lety
V Pekle bylo 10. září 1957 znovuobnoveno
Jednotné zemědělské družstvo, do nějž
vstoupilo 42 rolníků.

Před 50 lety
Při místním kině byl na podzim 1967 založen filmový klub. Měsíčně se promítaly
2-3 filmy.

Před 40 lety
Budova pekelské školy byla přestavěna
na mateřskou školu s kuchyní a jídelnou
a 26. září 1977 předána do užívání.

Před 30 lety
1. září 1987 byla otevřena mateřská škola
na Bačince, kde měly děti k dispozici mj.
bazén a saunu.

Před 25 lety
V objektu bývalých jeslí v Jugoslávské
ulici byla 1. září 1992 otevřena Soukromá
základní škola Mozaika. Po osmiletém působení v našem městě byla přemístěna
do Rychnova nad Kněžnou.
V září 1992 dostalo horní náměstí podruhé v historii název Náměstí dr. Lützowa
(poprvé se tak stalo v roce 1925).

Před 15 lety
V Jůnově ulici byly 5. září 2002 předány
do užívání dva nové bytové domy po deseti bytech.

Před 10 lety
Na hřišti pod školou byl 14. září 2007
otevřen skatepark.

Před 5 lety
Policie ČR zrušila v září 2012 ve městě
svou služebnu. 5. září 2012 byl založen
spolek Přátelé historie Vamberka.

www.vamberk.cz
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NOHEJBAL - MČR dvojic a trojic dorostu
Po čtyřech letech se do Rychnovku u Jaroměře ve východních Če- útok družstva z Hané však skončil
chách vrátila špičková mládežnická akce. V perfektním zázemí zdej- za pomoci šťastného prasátka víšího areálu proběhlo o svátečních dnech na začátku července 43. tězným bodem. Tým pod taktovBOTAS Mistrovství České republiky dvojic a trojic dorostu.
kou zkušeného trenéra Beneše si
Spolupořadatelem vrcholné akce Český Brod (Kalous, Čech, Zavac- tak mohl užívat zlatou radost.
byl opět nohejbalový oddíl TJ Pek- ký) dokázal dostat utkání do třetí Konečné pořadí turnaje – dvojice:
lo. Oddíl od Zdobnice nechyběl sady. Tam za devítek jinak skvěle 1. TJ Sokol I Prostějov (Příhoda,
ani na startovní listině, kde Pek- hrající Kalous poslal svůj riskant- Ftačník, Matkulčík)
lo reprezentovali Jan Lisek, Petr ní smečovaný servis do zámezí. 2. NK Climax Vsetín A (Andris, MaŠimeček, Dominik Veselý a Josef V klání o bronz patřil Českému jštiník)
Čižinský. Na úspěchy Peklo s mla- Brodu začátek, pak se však bratři 3. TJ Dynamo České Budějovice C
dou sestavou nepomýšlelo. Dílčím Koudelkové zkoncentrovali, vývoj (Koudelka V., Koudelka Z.)
úspěchem byla výhra, v základní otočili a zajistili tak Jihočechům 4. TJ Slavoj Český Brod A (Kalous,
skupině, nad Vsetínem B. Nicmé- alespoň bronzové medaile.
Čech, Zavacký)
ně i mezi favority mělo Peklo své
žhavé želízko. Byl jim odchovanec
Marian Příhoda, který již čtvrtým
rokem hostuje, v souvislosti se studiem na střední škole v Olomouci,
v Sokolu I Prostějov.
Pro hráče, trenéry i diváky bylo připraveno příjemné prostředí, bohaté občerstvení, úprava všech čtyř
kurtů po každém střetnutí a nechyběl ani bohatý doprovodný
program s poutavými exhibicemi
po oba dva dny konání. Ve středu
se představil Jan Weber se svojí
úchvatnou free-stylovou show
a ve čtvrtek byl na programu souboj nohejbalových reprezentantek
pod vedením Jiřího Šmejkala se
známými fotbalovými internacionály Janem Bergerem, Petrem
Radou a moderátorem Petrem
Vondráčkem. To hlavní byl ovšem
špičkový dorostenecký nohejbal, V exhibici s nohejbalovými reprezentantkami se představili také Jan Bergr,
na který se přišla podívat výborná Petr Rada a Petr Vondráček.
Foto: Michal Němec
divácká návštěva a úroveň těch
nejlepších je nadchla.
TROJICE (čtvrtek 6. 7.)
Za největší aspiranty na cenné
Do čtvrtečních bojů zasáhlo 18
kovy byly před začátkem považotrojic. Rozděleny byly do čtyř závány zkušená „prvoligová“ sestakladních skupin, ze kterých tenva Prostějova, velmi silná a široká
tokrát postupovaly pouze nejlepší
výprava z Českých Budějovic i fordvě trojice přímo do čtvrtfinále.
mace vítězných celků obou skupin
V úvodním semifinále byl k viBotas dorostenecké ligy – Českého
dění další skvělý souboj mezi
Brodu a Vsetína. Tento předpoklad
Prostějovem a Dynamem České
se naplnil do puntíku.
Budějovice B (V. Koudelka, Žikeš, Bělík). Zpočátku měli navrch
DVOJICE (středa 5. 7.)
Jihočeši a zahajovací sadu také
Do středečních bojů zasáhlo
získali, když především Václav
Hráči Prostějova se radují z titulu:
26 dvojic, které byly rozděleny
Koudelka úřadoval na útoku i bloZleva Jakub Ftačník, Marian Příhoda
do osmi základních skupin. Vzhle- a Petr Matkulčík. Foto: Michal Němec
ku. Od druhého setu se ale vývoj
dem k dobrému počasí i dostastřetnutí začal otáčet a přes menší
tečnému počtu hřišť bylo sehráno Finálový duel nabídl perfektní vyvr- problémy s proměněním mečbolu
ještě předkolo před osmifinále. cholení turnaje a velmi vyrovnaný zavládla vítězná radost v táboře
Černý Petr tak zůstal pouze dvěma souboj. V koncovce úvodního děj- Hanáků. Ve druhém mači o finále
týmům ze čtyřčlenných skupin.
ství si vsetínští hráči (Andris, Majšti- se, možná překvapivě, vyrovnaný
Obě semifinále musel rozhodnout ník) vypracovali vedení 9:7, to však boj nekonal. Hráči Vsetína (Andris,
až zkrácený set. Nejprve Vsetín nakonec promarnili a do vedení šel Majštiník, Bílý) nezvykle chybovali
A pokračoval ve výborných vý- Prostějov (Ftačník, Matkulčík, Pří- v mezihře i na útoku a zjevně jim
konech a dokázal otočit zápas hoda). Ve druhém setu však Valaši už i docházely síly, což usnadnilo
proti Dynamu C (Z. Koudelka, V. předvedli excelentní výkon a roz- postup do finále Českému Brodu,
Koudelka), když Jihočeši přeci jen hodnout musela zkrácená sada. v jehož sestavě opět úřadoval převyprodukovali v rozhodujícím děj- V ní dokázali Vsetínští obětavou devším Kalous.
ství více chyb. Ve druhém souboji hrou dotáhnout dvoubodovou Ani v boji o bronz již nezopakoval
měl dlouho navrch Prostějov, ale ztrátu a srovnali na 9:9. Poslední unavený Vsetín A skvělý výkon ze

www.vamberk.cz

čtvrtfinále a podobně jako v základní skupině se musel sklonit
před Českými Budějovicemi B.
Jihočeši tak získali i ve čtvrtek alespoň bronz. Ve samotném klání
o zlato byl k vidění vždy do poloviny obou setů vyrovnaný boj, poté
však převzal otěže Prostějov (Ftačník, Matkulčík, Příhoda). V závěru
druhé sady Kalous přímým bodem
z podání ještě dokázal srovnat
na 9:9, vzápětí však svůj husarský
kousek nezopakoval. Další smečovaný servis nasměroval do autu
a prostějovští hráči mohli začít slavit svůj zasloužený double.
„Kluci předvedli po oba dny vynikající nohejbal. V žádném zápase nepodcenili soupeře, což u nich bývá
někdy zvykem, a plně uplatnili cenné
zkušenosti získané v utkáních první
ligy mužů. Zvlášť musím vyzvednout
výkon Ftačníka, který tentokrát hrál
ve prospěch týmu, byl výborný v poli,
velmi dobře připravoval míče pro
Matkulčíka a prakticky z něj na přeborech udělal klíčového smečaře. Matkulčík byl výborný a silný na útoku
a ne nadarmo byl vyhlášen nejlepším
blokařem šampionátu. Své si určitě
splnil i polař a nahrávač Příhoda, který
kvalitně odvedl svou práci i v základní
skupině dvojic,“ hodnotil vystoupení
svých svěřenců kouč Prostějova RICHARD BENEŠ. „Co se týká organizace šampionátu, potom dávám velkou
jedničku s hvězdičkou,“ dodal.
Komentář Michala Hostinského:
Šampionát v Rychnovku u Jaroměře
byl odborníky opět označen za organizačně nejlepší mistrovství. Jsem
rád, že jsme jako TJ Peklo mohli být
u toho a oplatit přátelům z Rychnovku skvělou spolupráci z loňského
MČR mladších žáků v Lupenici. Maximum ze šampionátu vytěžil náš odchovanec Marian Příhoda, který má
letos poslední sezónu mezi dorostenci. Když ke stříbrné medaili z MČR
singlů v dorostu (1. května v Českém
Brodě) přidáme dvě zlaté, tak je vidět,
že se loučí s dorosteneckou kategorií
opravdu ve velkém stylu.
Konečné pořadí turnaje – trojice:
1. TJ Sokol I Prostějov (Příhoda,
Ftačník, Matkulčík)
2. TJ Slavoj Český Brod (Kalous,
Čech, Zavacký, Ungermann, Truc)
3. TJ Dynamo České Budějovice B
(Koudelka V., Žikeš, Bělík)
4. NK Climax Vsetín A (Andris, Majštiník, Bílý)
All Star výběr šampionátu:
Jan Matkulčík (blokař), Zdeněk
Kalous (smečař), David Majštiník
(polař)
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Fotbal ve Vamberku se
může pochlubit více než
staletou tradicí (v loňském roce oslavil dokonce 110 let od svého vzniku), a také mimořádnými
úspěchy v 50. až 80. letech. V té době byl společenským fenoménem
průmyslového
města,
na ´divizi (tehdy 3. nejvyšší soutěž v republice) přišlo i 2.500 diváků.
Pozdější nástupci slavné
poválečné generace hráli
v 80. letech velmi kvalitní
krajský přebor. Dařilo se
i mládeži, za zmínku stojí 70. léta, kdy žáci hráli
2. nejvyšší soutěž v republice.
V polistopadové éře se fotbalový
oddíl Baníku Vamberk ocitl v nezáviděníhodné situaci; přestože
ve městě působilo zřejmě nejvíce průmyslových podniků v podorlickém regionu (vzhledem
k počtu obyvatel určitě), oddíl
se na rozdíl od sousedních výrazně menších měst či dokonce
vesnic nikdy nedočkal adekvátní
finanční podpory od různých vedení zmíněných podniků. I přes
permanentně omezené finanční
příjmy se však trenérům, funkcionářům a vedení oddílu dařilo
a stále daří pracovat především
s fotbalovou mládeží na velmi
slušné regionální úrovni.
Oddíl funguje,
zázemí stagnuje
Fotbalový oddíl ale nemůže dobře fungovat a už vůbec ne se rozvíjet jen ze samotného nadšení,
entuziasmu jeho členů; potřebuje

kvalitní zázemí, tedy fotbalový stadión se všemi jeho funkcemi. Fotbalový stadión a hrací plocha byly
ve Vamberku vybudovány před
více než šedesáti lety, v roce 1953.
Za celá dlouhá desetiletí se budova s tribunou, stejně tak i travnatá
hrací plocha nedočkaly zásadní
rekonstrukce. V průběhu času se
narůstající technické či stavební
nedostatky objektu, včetně hrací
plochy, řešily víceméně svépomocí – a to pouze dílčími opravami či
úpravami.
Zatravnění škvárového hřiště
Stále narůstající přetížení hlavní
hrací plochy (8 družstev, z toho 5
mládežnických) přivedlo vedení
fotbalového oddílu k nutnosti tuto
neúnosnou situaci vyřešit. V roce
2010 se funkcionářům fotbalového oddílu podařilo v rámci akce
´Zelený trávník 2010´ realizovat
zatravnění škvárového hřiště.

Projekt modernizace
Fotbalový stadión TJ Baník Vamberk, tedy hlavní objekt s tribunou, v současné době již zcela nepochybně nevyhovuje standardu
(požadavkům doby), části jeho
dispozice se přibližují stále více
k hraně havarijního stavu či dokonce nesplňují hygienické parametry. Je zřejmé, že současný
stav je nadále neudržitelný. Uvažovaná modernizace stadiónu se
týká opravy ocelové konstrukce
tribuny, rozšíření prostor pro šatny hráčů, včetně hygienického
zázemí, realizace menší tribuny
k novému zatravněnému hřišti
spolu se sociálním zázemím pro
širokou veřejnost.
Komplexní rozvoj areálu
V souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí a modernizací stadiónu má vedení TJ Baník ve spolupráci s Městem a Správou

sportovních zařízení připraveny
další postupné kroky, zaměřené
na využití celého potenciálu areálu. Nezbytnou součástí zázemí
stadiónu musí být sportovní klubovna, uvažováno je víceúčelové
minihřiště s umělým povrchem,
ale i případná in-line dráha v těsné blízkosti areálu.
Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk
má v současné době nejpočetnější členskou základnu; sdružuje celkem 164 členů, z toho je 70
členů dospělých, 64 dětí a zhruba
30 neregistrovaných členů. Oddíl
působí celkem v sedmi soutěžních
kategoriích na okresní a krajské
úrovni.
Zatímco současný neutěšený stav
paralyzuje jakékoliv možnosti rozvoje, realizace projektu by se stala
nepochybně základním stavebním kamenem pro budoucnost
nejen fotbalového oddílu.
Jan Dusil

Žádost o dotaci zaslána na MŠMT ČR…
Zastupitelé a vedení Města
na svém mimořádném zasedání
9. srpna projednali a poté schválili
podání žádosti o dotaci na modernizaci fotbalového areálu V Lukách.
Investiční dotační podprogram
sloužící k modernizaci a výstavbě
sportovišť vypsalo MŠMT ČR (podprogram 133D 530 a 133D 531,
„Podpora materiálně technické zá-

kladny sportu“). Projekt zahrnuje
rozšíření zázemí pro hráče, funkcionáře, opravu zastřešení stávající
tribuny a především realizaci menší
tribuny k novému zatravněnému
hřišti, včetně sociálního zázemí pro
veřejnost. Rozhodnutí o přidělení
dotací je plánováno na listopad.
Případná realizace projektu se
předpokládá v průběhu roku 2018.

www.vamberk.cz
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Honza
PODOLKA 70!
Honzo, blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu. Přejeme
hodně zdraví, krásných sportovních zážitků a pohodu v osobním životě. TJ Baník Vamberk

FOTBAL
TJ Baník Vamberk
Program září 2017
Ve středu 2. srpna sehráli naši starší žáci v rámci přípravy na sezónu netradiční utkání. Svůj ´chlapecký fotbalový um totiž tentokrát poměřili s juniorkami FC Hradec Králové. Hrálo se za úmorného vedra na hřišti Nového
Hradce a naši kluci vyhráli 7:2. Podle hodnocení domácích trenérů bylo utkání prvních dvacet minut poměrně
vyrovnané, postupem času se přece jen projevily fyzická vyspělost, rychlost a důraz našich žáků. Jistě pro oba
týmy dobrá průprava a přece jen trochu i netradiční společenský zážitek.
(jdu)

A 2.9. So 17:00
Vamberk - Lípa n. O.
B 2.9. So 17:00
Dobré - Vamberk
Dor. 2.9. So 14:30
Libáň/Kopidlno
- Vamberk/Rokytnice
(hřiště Libáň)
SŽ 3.9. Ne 10:00
Týniště - Rokytnice/Vamberk
A 9.9. So 17:00
Velké Poříčí - Vamberk
B 9.9. So 17:00
Vamberk - Slatina n. Z.
Dor. 10.9. Ne 16:00
Vamberk/Rokytnice - Rudník
(hřiště Vamberk)
SŽ 9.9. So 14:45
Rokytnice/Vamberk
- Nová/Stará Paka
(hřiště Rokytnice)
A 17.9. Ne 17:00
Vamberk - České Meziříčí
B 17.9. Ne 10:00
Javornice B - Vamberk
Dor. 17.9. Ne 15:00
Předměřice - Vamberk/Rokytnice
SŽ 17.9. Ne 09:30
Dvůr Králové - Rokytnice/Vamberk

Ml. a st. přípravka, ml. žáci - program září 2017
MLP
STP
MLŽ
STP
MLŽ
MLP
MLŽ
MLP
STP
STP
MLŽ
MLP
MLŽ
MLP
STP

2.9. So 9:00
2.9. So 9:00
2.9. So 9:00
9.9. So 9:00
9.9. So 9:00
10.9. Ne 9:00
16.9. So 9:00
17.9. Ne 9:00
17.9. Ne 9:00
23.9. So 9:00
23.9. So 9:00
24.9. Ne 9:00
30.9. So 9:00
1.10. Ne 9:00
1.10. Ne 9:00

Borohrádek, Vamberk, Kostelec
Ohnišov, Vamberk, Kostelec/Častolovice, Kost. Lhota
Černilov, Vamberk/Rokyt, Nové Město
Č.Meziříčí, Vamberk, Doudleby, Ohnišov
Kost./Častol., Vamberk/Rokytnice, Třebechovice (Kostelec/jiné hřiště)
Vamberk, Doudleby B, Ohnišov
Vamberk/Rokytnice, Týniště, Třebeš II. (hřiště Vamberk)
Slatina, Vamberk, Ohnišov
Vamberk, Doudleby, Kost.Lhota
Týniště, Vamberk, Rokytnice
České Meziříčí, Vamberk/Rokytnice, Rychnov n. Kn.
Rychnov n.Kn., Vamberk, Černíkovice/Solnice
Vamberk/Rokytnice, Nové Město, Černilov (hřiště Vamberk)
Častolovice, Vamberk, České Meziříčí
Vamberk, Černíkovice, Týniště

A 23.9. So 16:30
Malšovice - Vamberk
B 23.9. So 16:30
Vamberk - Voděrady
Dor. 24.9. Ne 15:30
Vamberk/Rokytnice - Skřivany
(hřiště Vamberk)
SŽ 23.9. So 14:15
Rokytnice/Vamberk - Hostinné
(hřiště Rokytnice)
SŽ 28.9. Čt 16:30
Dobruška/Opočno
- Rokytnice/Vamberk
A 01.10. Ne 16:30
Opočno - Vamberk
B 30.9. So 16:30
Vamberk - Rychnov n. K. B
Dor. 1.10. Ne 13:30
Borohrádek - Vamberk/Rokytnice
SŽ 1.10. Ne 10:00
Borohrádek - Rokytnice/Vamberk
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21. ORLICKO-KLADSKÝ
VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkují:
STANISLAV ŠURIN
přední slovenský varhaník
20. září 2017 v 19:00 hodin
kostel sv. Prokopa Vamberk

Město Vamberk
Městská knihovna Vamberk
vás srdečně zvou na

DEN S KNIHOVNOU...
„krásných 160 let s Vámi... a stále pro Vás...“ 1857 - 2017

zahrada Muzea krajky Vamberk
kostel sv. Prokopa

v sobotu 23. září 2017
od 14.00 do 22.00

SVATOVÁCLAVSKÝ

Jarmark
den radosti a zábavy v centru Vamberka

sobota 16. září 2017

Svatováclavský jarmark na náměstí
9:00 Vamberecká dechovka
10:00 Cvičené kozy
10:30 Uni Big Band
12:00 Stará vesta
14:00 Rangers – Plavci
15:30 Plazma rock

130 let masného průmyslu ve Vamberku
Kubiasova vila č.p. 25
(Krajkářská škola) 10:00 – 15:30
10:30 slavnostní zahájení
a Blues o vambereckém špekáčku
13:00 slavnostní křest knihy
„130 let masného průmyslu
ve Vamberku“
a vzpomínky rodiny Kubiasových,
zaměstnanců a pamětníků masny
 po celý den ochutnávka špekáčků podle původní receptury  komentované prohlídky Kubiasovy vily
 projekce dobových fotografií a videa  dílničky pro děti a soutěž o nejhezčí obrázek prasátka
 možnost zakoupení knih vydaných spolkem

Za podpory Krajkářské školy Vamberk, Městského Podorlického pivovaru s.r.o., Tiskárny Horáček, s.r.o.

