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Foto: Tomáš Karlík



Foto: Tomáš Karlík, Kateřina Licková, Radoslav Vídeňský 

Den otevřených dveří nového výrobního 
závodu společnosti Pewag s.r.o.
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

78. zasedání dne 20. září 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 77.

2) Schválila Organizační  opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 21 ze dne 06.09.2017.

3)  Schválila žádost pana Vratislava 
Sokola, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 23.09.2017 
a  24.09.2017 z  22:00 hodiny 
na  03:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání oslavy 
narozenin.

4)  Schválila žádost paní Blanky Dr-
tinové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 28.09.2017 
a  29.09.2017 z  22:00 hodiny 
na  01:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání oslavy 
narozenin.

5) Na základě žádosti Tomáše Ze-
lenaye, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
souhlasila s  konáním akce 
Monster Truck Show na  par-
kovišti u  koupaliště v  termínu 
07.10.2017 od 17:00 hodin.  

6)  Schválila, dle svých kompeten-
cí vyhrazených zákonem o ob-
cích, poskytnutí dotace na  rok 
2017 Sboru dobrovolných ha-
sičů Peklo nad Zdobnicí ve výši 
25.000 Kč na zhotovení praporu 
a  zároveň schvaluje veřejno-
právní smlouvu na  schválenou 
dotaci.

7) Projednala návrh Komise pro 
umisťování uchazečů o  byt 
v Domě zvláštního určení na re-
konstrukci několika bytů na byty 
bezbariérové a  rozhodla uložit 
vedoucí Pečovatelské služby 
Mgr. Evě Švandrlíkové ve spolu-
práci se stavebním technikem 
navrhnout k  rekonstrukci nej-
vhodnější byty.

8)  Projednala stavební povole-
ní pro úpravy objektu čp. 117 
(Na  Hradě) vydané Městským 
úřadem Vamberk, odborem 
stavební úřad a  rozhodla, že 
se proti vydanému rozhodnutí 
odvolá.

9) Projednala stížnost obyvatel 
ulice Janáčkova na  rušení ob-
čanského soužití a rozhodla, že 
záležitost bude řešena v soula-
du s  aktuální platnou legislati-
vou a ve spolupráci s Městskou 
policií a Policií ČR. 

10)  Projednala protokol o  ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  akci Vamberk ka-
nalizace „Bačinka“ a v souladu 
s  ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabíd-

ku 3.235.218,56 Kč bez DPH, 
tj. Vodohospodářské stavby, 
s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

11) Projednala a  schválila smlou-
vu o  budoucí smlouvě o  zří-
zení věcného břemene číslo 
7DHM170189, Povodí Labe, 
Revitalizace veřejného prosto-
ru Voříškova – Farská ve  Vam-
berku, pozemková parcela č. 
1869/6 v  katastrálním území 
a obci Vamberk, a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

12) Projednala a  schválila kupní 
smlouvy na  nákup vítězných 
děl Bienále české krajky 2017:

 a) paličkovanou krajku „Ladič-
ka“ za  kupní cenu 15.000 Kč 
od  prodávající paní Romany 
Galuszkové, bytem xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 b) paličkovanou krajku „Můj 
svět“ za  kupní cenu 60.000 Kč 
od  prodávající paní Blanky 
Šperkové, bytem xxxxxxxxxxx, 
a  pověřila starostu podpisem 
kupních smluv.

13) Schválila vyžádání cenové na-
bídky na  zpracování urbanis-
tických studií ulice Na Struhách 
a  ulice Palackého od  ATELIERU 
TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, 
547 01 Náchod.

Rada města Vamberk se na svém 

79. zasedání dne 4. října 2017 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 78.

2)  Schválila žádost ředitelky 
Mateřské školy Tyršova o  při-
jetí Anety Pastrňákové, nar. 
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k  před-
školnímu vzdělávání.

3) Schvaluje prodloužení nájem-
ních poměrů k  bytům podle 
přílohy.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 5.000 Kč sdružení Zá-
chranné pacičky, o. s., č.p., 281, 
517  56  Slatina nad Zdobnicí 
na  úhradu nákladů na  péči pro 
opuštěné kočky z Vamberka.

5)  Projednala nabídky na demolici 
násypky bývalé kotelny Jirásko-
va a rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem VASPO 
Vamberk, s. r. o., Smetanovo 
nábřeží 180, 517  54 Vamberk, 
IČ: 47470046, DIČ: CZ47470046 
za cenu 142.642 Kč bez DPH, tj. 
172.596,80 Kč s DPH, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

6)  Schvaluje uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene č. 
IV-12-2014743/VB/02 Vamberk, 
Jugoslávská, 1140/7 Cens – ka-
bel NN.

7) Projednala a  schválila dodatky 
ke smlouvám o užití, implemen-
taci a  provozní podpoře infor-
mačního systému:

 a) dodatek č. 1 ke smlouvě k sys-
tému HELIOS eObec č. 381/ 
VS/09,

 b) dodatek č. 2 ke  smlouvě 
k systému HELIOS Fenix č. F-10-
01738.

8)  Projednala žádost EG REAL a.s., 
Točitá 1964/34, 140  00 Praha 
4 – Krč o  spolupráci k  zajištění 
odstavných stání pro úpravy by-
tového domu č.p. 31, Vamberk. 
RM se záměrem výstavby devíti 

malometrážních bytů v  č.p. 31 
nesouhlasí.

9)  Projednala nabídky na zhotove-
ní projektové dokumentace pro 
provedení staveb Revitalizace 
veřejného prostoru VOŘÍŠKO-
VA – FARSKÁ a POCHOZÍ LÁVKA 
od  ATELIERU TSUNAMI s. r. o., 
Palachova 1742, 547 01 Náchod, 
IČ: 48151122, a pověřila staros-
tu podpisem smluv.

Rudolf Futter                                                                                                  

starosta města                                                                                              

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Upozornění
Ve dnech 13.-24. listopadu bude omezen provoz podatelny (poda-

telna bude po tuto přechodnou dobu umístěna v kanceláři fi nanční-

ho odboru v 1. patře) a sociálního oddělení a provoz matriky bude 

v tomto termínu uzavřen z důvodu plánových oprav kanceláří. 

Děkujeme za pochopení                                          Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Pokladna nově v přízemí
V měsíci listopadu proběhnou opravy kanceláří matriky, podatelny 

a sociálního oddělení a pokladna, která je dnes umístěna v 1. patře 

v  kanceláři fi nančního odboru, bude nově přemístěna do  přízemí 

Městského úřadu. 

Milí čtenáři, vylosovaným výhercem křížovky z říjnového čísla Vam-
bereckého zpravodaje je pan Stanislav Kubíček. Správné znění tajen-
ky bylo „BRATŘI EBENOVÉ“.

Po  opravách kanceláří (přesný 
termín bude upřesněn na  webu 
města a v příštím zpravodaji) bude 
nově kancelář matriky umístěna 
místo dnešní kanceláře podatelny 
a naopak podatelna a zároveň po-
kladna bude nově v dnešní kance-
láři matriky. 
Nově tak budou moci občané vy-
řídit více agend na  jednom místě 
(úhrada místních poplatků – plat-

ba je možná i  platební kartou, 
podatelna, vidimace a  legalizace, 
CzechPoint) a  úřad se také stane 
dostupnější zejména starším a hen-
dikepovaným občanům.  
Telefonní a e-mailové kontakty zů-
stanou nezměněny.

Ing. Martina Jusková

tajemnice 

městského úřadu

Obchvat Vamberka prošel opravou
V  měsících září a  říjnu probíhala oprava silnice první třídy I/11 v  úseku 
od  kruhového objezdu směrem na  Rychnov nad Kněžnou po  odbočku 
do města na Sebranicích. Tato historicky druhá etapa obchvatu, vedoucí 
též po 350 metrů dlouhé estakádě přes řeku Zdobnici, která byla zpro-
vozněna v roce 2004, se v letošním roce dočkala výměny obrusné a lož-
né vrstvy živičné krytiny a  výměny svislého i  vodorovného dopravního 
značení v délce zhruba 1600 metrů. Ač byla komunikace v provozu zatím 
jen 13 let, objevovaly se na ní četné trhliny, výtluky a nerovnosti. Z tohoto 
důvodu zadalo Ředitelství silnic a dálnic ČR její opravu, kterou za necelých 
15 milionů korun provedlo konsorcium fi rem SWIETELSKY stavební s.r.o. 
a MADOS MT s.r.o. Pro obyvatele Vamberka oprava obchvatu znamenala 
připomenutí si zvýšené dopravy ve městě z dob před obchvatem a díky 
neukázněným řidičům kamionů, které mají do centra města vjezd zaká-
zán, též poškození několika kanálových vpustí, které nevydržely nápor 
těžkých vozidel. Celkově však lze konstatovat, že oprava se obešla bez vět-
ších dopravních komplikací a nezbývá než doufat, že příští oprava nebude 
po mnoho následujících let nutná.                                              Mgr. Jan Rejzl
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MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Světlík Filip
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Havlová Marie

Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 622 040
494 371 088
494 383 417
777 667 353
734 324 600
494 531 955
494 515 696
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
739 046 899

04.11.
05.11.
11.11.
12.11.
17.11.
18.11.
19.11.
25.11.
26.11.
02.12.
03.12.
09.12.
10.12.

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

Dne 14.10.2017 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Vamberku 
slavnostní přivítání nových občánků města, kterého se zúčastnilo 16 mi-
minek s rodiči. Přivítali jsme 5 děvčátek a 11 chlapců.  Na malé slavnosti 
vystoupili se svým pásmem také děti z MŠ Jugoslávská, kterým bychom 
chtěli za jejich vystoupení poděkovat a všem novým občánkům a jejich 
rodičům popřát mnoho radosti a trpělivosti při výchově jejich dětí.

Lenka Prokešová a Irena Šponarová, foto: Zdeněk Fabiánek

Starý hřbitov získal 
novou bránu
Zapomenutá a desítky let nepoužívaná byla severní brána starého hřbi-
tova, schovaná za kostelem svaté Barbory. Důvodem tohoto zapomnění 
byl průmyslový areál masny, který pomalu pohlcoval údolí merklovické-
ho potoka v centru města, až postupem času odřízl starou přístupovou 
cestu z tohoto směru. Zcela skrytá zrakům veřejnosti tak zůstala i socha 
Krista na kříži, která se dnes tísní v rohu za hřbitovní zdí ve slepém ra-
menu opuštěné cesty. Tato vzácná památka z  dílny sochařské rodiny 
Mielnických, datovaná roku 1817, byla zrekonstruována nákladem měs-
ta již před několika lety, aby se dočkala v  dobré kondici lepších časů. 
V letošním roce pak přišla na řadu i kompletní rekonstrukce brány. Vy-
zděny byly nové cihlové sloupky zakončené původními pískovcovými 
hlavicemi a byly zbudovány nové schody ze zámělského pískovce. Nová 
brána s kovaným křížem je dílem Pavla Varadiho z Doudleb nad Orlicí. 
V plné kráse se nová brána představí po výstavbě Penny Marketu, kdy by 
se opět mohla stát hlavní vstupní branou na starý hřbitov po obnovení 
přístupu od středu města.                                                              Mgr. Jan Rejzl

Ortodontická praxe – ORTODONCIE  MUDr. Jan Pokor-

ný s.r.o. oznamuje, že k datu 28.2.2018 končí svoji čin-

nost v regionu Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1389
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V  sobotu 21. října odpoledne nám 
byly „odkryty“ výsledky voleb. Pro 
běžného občana volby znamenají 
vhození toho „správného“ hlaso-
vacího lístku do  volební urny, pro 
některé ale volby znamenají měsíce 
příprav. 
Vyhlášením voleb prezidentem re-
publiky začíná „martýrium“, kdy in-
stituce, úředníci a představitelé obcí 
musí splnit nespočet úkolů a lhůt. 
Pro město Vamberk a jeho úředníky 
volby začínají kontrolou volebních 
okrsků a počty voličů, aby bylo vy-
tištěno dostatek volebních materi-
álů i pro obce v pověřeném území, 
kterých je celkem sedm – Potštejn, 
Záměl, Lupenice, Proruby, Lhoty 

u  Potštejna, Rybná nad Zdobnicí 
a Polom. Od vyhlášení voleb začíná 
také běžet lhůta, kdy městský úřad 
přijímá žádosti o  vydání voličských 
průkazů, které se vydávají podle zá-
kona nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb až do okamžiku uzavření stá-
lého a zvláštního seznamu voličů. 
Úkolem starosty je v  zákonných 
lhůtách stanovit a vyvěsit na úřední 
desce minimální počet členů okr-
skové volební komise, poskytnout 
informace o  počtu a  sídle voleb-
ních okrsků, jmenovat zapisovatele 
do  okrskových volebních komisí, 
sestavit okrskové volební komise, 
které se skládají z  delegovaných 
členů a případně náhradníků, které 

navrhují politické subjekty, jejíž kan-
didátní listina byla zaregistrována, 
a  z  doplněných členů, které jsou 
většinou doplněny z  řad úředníků 
či občanů města, jelikož o  členství 
ve  volebních komisích, i  když je to 
zákonem stanovená odměna, nebý-
vá příliš velký zájem. Je proto na mís-
tě poděkovat těm, kteří ochotně 
a  rádi pravidelně doplňují volební 
komise. Nejednou se bohužel stalo 
(i při letošních volbách), že politické 
strany delegují do volebních komisí 
člena a ten se bez omluvy nezúčast-
ní první schůzky volební komise, 
kde jsou seznámeni se základními 
informacemi, ale nepřijde do  vo-
lební místnosti ani ve dnech voleb, 

což bývá občas „adrenalin“, pokud si 
navíc volební subjekt nedelegoval 
náhradníka a není splněn minimální 
počet členů volební komise. Aby se 
naplnila litera zákona, narychlo se 
pak shání náhradník, který je ocho-
ten zastoupit ihned. 
Kolotoč úkolů tedy pokračuje svo-
láním první schůzky volebních 
okrskových komisí, dále zajištěním 
telefonního spojení do každé voleb-
ní místnosti, rozdělením volebních 
materiálů a  předáváním informací 
pověřeným obcím, doručením hla-
sovacích lístků voličům. 
Čím více se blíží termín voleb, tím 
stoupá nervozita, aby bylo vše řádně 
připraveno a na nic se nezapomnělo, 
zejména je důležité vybavit volební 
místností nutnými potřebami od tu-
žek, přes nástěnky až po  volební 
urny, veškerými důležitými materi-
ály (volebními seznamy, úředními 
obálkami atd.). Volební místnosti si 
většinou připravují zapisovatelky 
samy, přip. ve spolupráci s dalšími za-
městnanci města. Nelze opomenout 
ani zajištění adekvátního občerstvení 
pro volební komise po oba dva dny 
voleb, na které přísluší od státu velice 
nízká částka a doplácí ho tak město 
ze svého rozpočtu.  
V  pátek, po  posledních přípravách, 
se volební místnosti otevírají vo-
ličům a  nejdůležitější funkci tak 
zastávají volební komise v  čele 
s předsedou, místopředsedou a za-
pisovatelkou, které dohlížejí na prů-
běh voleb, kontrolují platnost dokla-
dů a v případě potřeby (nejčastěji ze 
zdravotních důvodů) vyráží i za voli-
či do terénů a po uzavření volebních 
místností počítají výsledky voleb 
v  daném okrsku a  vyhotovují pro-
tokoly, dnes již pomocí počítačů, 
které následně doručují delegovaní 
členové komise na  přebírací místo, 
které je zřízeno pro potřeby voleb 
na  Městském úřadě ve  Vamberku 
pro všechny volební okrsky ve měs-
tě včetně pověřených obcí, kde vý-
sledky zpracovávají pracovníci čes-
kého statistického úřadu.
Volby v obcích nekončí předáváním 
výsledků, ale je nutné uklidit všech-
ny volební místnosti, zarchivovat 
volební výsledky, vyúčtovat náklady 
za volby… 
Ze základního výčtu je zjevné, že se 
volby skládají z činností, na kterých 
se podílí velké množství lidí, a které 
do sebe musí dokonale zapadat. 
Všichni zainteresovaní si oddych-
nou, až když je ukončena činnost 
volebních komisí a  tím volby pro 
všechny končí. 

Ing. Martina Jusková

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve Vamberku

Volebních 

okrsků

Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných

hlasů

6 3 681 2 184 59,33 2 183 2 164 99,13

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 228 10,53

2 Řád národa - Vlastenecká unie 11 0,50

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 5 0,23

4 Česká str. sociálně demokrat. 145 6,70

6 Radostné Česko 2 0,09

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 79 3,65

8 Komunistická str. Čech a Moravy 185 8,54

9 Strana zelených 25 1,15

10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU 27 1,24

12 Strana svobodných občanů 34 1,57

13 Blok proti islam. - Obran. domova 0 0,00

14 Občanská demokratická aliance 0 0,00

15 Česká pirátská strana 188 8,68

19 Referendum o Evropské unii 1 0,04

20 TOP 09 63 2,91

21 ANO 2011 723 33,41

22 Dobrá volba 2016 3 0,13

23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 9 0,41

24 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 92 4,25

26 REALISTÉ 17 0,78

27 SPORTOVCI 0 0,00

28 Dělnic. str. sociální spravedl. 5 0,23

29 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 317 14,64

30 Strana Práv Občanů 5 0,23
zdroj: Český statistický úřad

Volby z druhé strany
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1/ Rozšíření sběrných míst
     separovaného sběru papíru, 
     plastů a skla
Současný svoz plastů je prováděn 
pravidelně v  týdenním cyklu, 1 x 
za 7 dní. Na separaci plastů na úze-
mí města Vamberka jsou použí-
vány sběrné nádoby typu zvon 
o objemu 1,5 a 1,8 m3 (nádoby se 
spodním výsypem), v  malé míře 
též plastové kontejnery o objemu 
1,1 m3 (nádoby s horním výsypem) 
žluté barvy. Typ a objem sběrných 
nádob je na sběrných místech roz-
místěn v závislosti zajištěnosti ná-
dob v dané době, na typu zástav-
by a  prostorových možnostech 
stanoviště. Používání různých typů 
sběrných nádob na  jednu komo-
ditu je nevhodné především z dů-
vodu náročnosti svozu (různé typy 
svozové techniky, vyšší náklady). 
Tímto sběrem se podařilo vytřídit 
v roce 2015 zhruba 46 tun plastů, 
což je množství podprůměrné. 
Na  jednoho občana ve Vamberku 
připadá 10,01 kg vytříděného plas-
tu, hodnota v obcích ČR je 10,92 kg 
na osobu, hodnota v obcích Králo-
véhradeckého kraje je 13,59 kg 
na osobu.

Svoz papíru je prováděn pravi-
delně v cyklu 1 x za 14 dní. Na se-
paraci papíru na  území města 
Vamberk jsou používány plastové 
kontejnery o  objemu 1,1 m3 (ná-

doby s  horním výsypem) mod-
ré barvy, což umožňuje do  nich 
odkládat rozměrnější papírové 
obaly (kartony). Tato komodita 
vykazuje značnou přeplněnost 
nádob a tím potřebu úklidu a od-
vozu odpadů umístěných mimo 
sběrné nádoby a s tím související 
vícenáklady. V  nádobovém sbě-
ru papíru je Vamberk dokonce 
hluboko podprůměrný, neboť 
průměr na  osobu je pouhých 
4,34 kg, když hodnota v  obcích 
ČR je 11,8 kg na osobu a hodnota 
v obcích Královéhradeckého kraje 
10,42 kg na  osobu. Množství vy-
tříděného papíru tak zachraňují 
výkupny papíru, které k 19 tunám 
papíru z  nádob přidaly dalších 
117 tun v roce 2015. 

Na  separaci skla na  území města 
Vamberk jsou používány sběrné 
nádoby typu zvon (nádoby se 
spodním výsypem) o  objemu 1,5 
a 1,8 m3 zelené barvy na sběr ba-
revného skla a  bílé barvy na  sběr 
bílého skla.  Svoz skla (bílého i ba-
revného) je prováděn pravidelně 
v  cyklu 1 x za  14 dní. Celková bi-
lance sběru dle roku 2015 byla 55 
tun skla, z  toho 27 tun směsného 
skla a 28 tun bílého skla. Zde sta-
tistiky trochu klamou, neboť vý-
těžnost barevného skla je v porov-
nání s celorepublikovými průměry 
podprůměrná, naopak u  bílého 

skla vysoce nadprůměrná, což je 
však dáno tím, že řada obcí pou-
žívá jen jeden druh nádob na sklo 
jako takové. Celkově lze říci, že 
v komoditě třídění skla je Vamberk 
na dobré úrovni. 

Nádoby jsou umístěny na  celkem 
26 stanovištích v  rámci města, 
kdy však na více stanovištích není 
vždy kompletní sada všech čtyř 
sběrných nádob, naopak (zvláště 
na  sídlištích) je stanovišť méně 
a jsou tvořena více nádobami stej-
ného druhu. 

Na  základě podrobné analýzy 
sběrných míst ve  městě a  prove-
deného hodnocení úrovně tří-
dění odpadů ve  městě Vamberk 
v porovnání s údaji poskytnutými 
autorizovanou obalovou společ-
ností EKOKOM (průměrné hodno-
ty z obcí ČR a z obcí KHK) přijalo 
město Vamberk rozhodnutí pro-
vést následující základní opatření. 
Dojde k  postupnému rozšíření 
sběrných míst tříděných odpadů 
ze stávajících nekompletních 26 
stanovišť na  42 až 45 stanovišť 
kompletně osazených nádobami 
pro sběr plastu, papíru, barevné-
ho a  bílého skla, což odpovídá 
počtu sběrných míst ve  městech 
v  blízkém okolí i  dalších obcích 
v  Královéhradeckém kraji v  pře-
počtu na  počet obyvatel. Důvo-
dem je zvýšení výtěžnosti nádo-
bového sběru tříděných odpadů, 
což je jeden z  cílů schváleného 
Plánu odpadového hospodář-

ství města; zkrácení donáškové 
vzdálenosti občanů k  nádobám; 
navýšení počtu sběrných nádob 
na  tříděný odpad (papír, plasty, 
barevné a  bílé sklo) ze stávající-
ho počtu nádob 106 ks na  208 ks 
sběrných nádob různých typů. 
Naopak na  dvou stanovištích 
(u  prodejny na  sídlišti Struha) 
dojde ke  snížení počtu nádob, 
což je prováděno s  vědomím, že 
v  nejbližším okolí budou umístě-
na nová sběrná místa, která tuto 
kapacitu nahradí. Současně bude 
provedena kompletní obměna 
nádob na  plasty se spodním vý-
sypem (zvony) za  nádoby s  hor-
ním výsypem (kontejnery 1100 
l). Důvodem pro to je dlouhodo-
bá zkušenost z  jiných obcí v  ČR, 
kdy zvon neumožňuje vkládat 
větší části (objemné plasty, pytle 
s  plasty) a  ke  svozu nelze využít 
vozidlo se stlačováním a tím zlep-
šit jeho ekonomiku. 

Potřebné nádoby město Vam-
berk zajistilo uzavřením smlouvy 
o  převzetí sběrné sítě se společ-
ností EKO-KOM, na  základě které 
dojde k  převzetí stávajících ná-
dob od  města Vamberk, výměně 
starých nádob a  dodávce nových 
nádob v  počtu odpovídajícím cí-
lovému stavu. Počínaje měsícem 
listopadem letošního roku dojde 
k  započetí s  budováním nových 
zpevněných ploch pro nově zřizo-
vaná sběrná místa, přičemž cílo-
vého stavu by mělo být postupně 
dosaženo v roce 2018.  

Projekt nakládání s odpady ve Vamberku
Město Vamberk zadalo zpracování podrobné analýzy odpadové-

ho hospodářství, ze které vyplynula konkrétní opatření pro zlep-

šení současného stavu. Patří mezi ně následující řešení.
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2/ Rozšíření počtu speciálních 
      kontejnerů na textil
      a odpadní elektrická 
      a elektronická zařízení (EEZ)
Pro oba druhy odpadu je opti-
mální hustota sběrných nádob 
1 nádoba na  1000 obyvatel, což 
Vamberk nedosahuje, vybavenost 
sběrnými nádobami je u  zmiňo-
vaných komodit nedostatečná. 
Z  tohoto důvodu bylo dojedná-
no dodání dalších 2 kontejnerů 
na  textil Diakonií Broumov, která 
se na  tento sběr zaměřuje, a  dále 
dojde k  zapůjčení 5 ks červených 
kontejnerů od  společnosti ASE-
KOL, která se zaměřuje na  zpětný 
odběr vysloužilých elektrozařízení. 

3/ Zajištění sběru jedlých 
      olejů z domácností pomocí 
      speciálních nádob 
      rozmístěných na vybraná 
      sběrná místa
Tato novinka, která již funguje 
v  několika sousedních obcích, se 
objeví ve  Vamberku poprvé. Za-
jištěna by měla být pomocí men-
ších sběrných nádob, která budou 
umístěna na  několika vybraných 
stanovištích. Počty nádob a  jejich 
umístění je zatím ve fázi jednání se 
společností Eko PF spol. s r.o., která 
tuto službu zajišťuje. 

4/ Zavedení pravidelného 
      svozu biologicky 
      rozložitelného odpadu 
      pomocí nádob celoročně
Velkým tématem řešeným ana-
lýzou byl proces postupného 
zavedení této služby v  několika 
krocích, a  sice pokračování v  pra-
videlném přistavování velkoob-
jemových kontejnerů od  dubna 
do  října 2018 po  městě dle pře-
dem vydaného harmonogramu, 
který je uveřejňován ve  Zpravo-
daji a  dále provedení samostatné 
analýzy pro potřeby zavedení 
svozu „od  domu“ pomocí nádob 
a  možnosti čerpání dotačního 
titulu z  fondu OPŽP, s  předpokla-
dem spuštění v  2. pol. roku 2018 
či na  jaře 2019. Tato část opatření 
bude předmětem dalšího jednání 
o způsobu co nejefektivnější reali-
zace. Nicméně s ohledem na stále 
se zpřísňující legislativní poža-
davky je zavedení této služby pro 
občany nevyhnutelné a  je cílem 
města uvést jej v život. 

5/ náhrada velkoobjemových 
      kontejnerů na směsný 
      komunální odpad na sídlišti 
      Struha kontejnery 
      o objemu 1100 l
V  rámci tohoto opatření dojde 
k  zakoupení cca. 30 ks kontejnerů 
1100 l na  směsný komunální od-
pad, které nahradí velkoobjemové 

kontejnery na sídlišti Struha a bu-
dou zařazeny do  pravidelného 
harmonogramu svozu. Následně 
bude prováděna průběžná opti-
malizace počtu v návaznosti na za-
plněnost nádob. Jedním z důvodů, 
které vedou k  tomuto kroku, je 
snaha po  snížení množství pro-
dukovaného směsného komu-
nálního odpadu, podpora třídění, 
k  čemuž bohužel velkoobjemové 
kontejnery nevybízí a nepřispívají. 
Rovněž by mělo dojít k  úsporám 
nákladů za vývoz nádob. 
Vedle výše popsaných opatření, 
která budou pro občany nejvidi-
telnější, by mělo dojít k  realizaci 
i  méně viditelných, systémových 
změn, které mají přispět k  efekti-

vitě fungování nakládání s odpady 
ve městě. 
Jedná se např. o úpravu zajišťová-
ní obsluhy odpadů v  okrajových 
částech – osadách města, zajištění 
možnosti odkládání stavebních 
odpadů pro občany města, vy-
bavení školských a  sportovních 
zařízení nádobami vhodnými pro 
různé akce, příprava podkladů 
pro výběrové řízení na  zajištění 
subdodávek pro vybrané činnost 
nakládání s  odpady pro další ob-
dobí (2018 a další roky), nakládání 
s gastroodpady z jídelen MŠ, jakož 
i  zlepšení technického vybavení 
technického vybavení Technic-
kých služeb města. Aktuálně bylo 
dokončeno výběrové řízení na za-

koupení nové nástavby s vyklápě-
čem. 
V neposlední řadě by pak ke kva-
litnímu fungování celého systé-
mu měla přispět osvěta a  dobrá 
dostupnost informací o  možnos-
tech třídění a nakládání s odpady, 
čemuž se Vamberecký zpravodaj 
hodlá intenzivně a  soustavně vě-
novat, neboť vše může fungovat 
jen tak dobře, jak dobře a zodpo-
vědně se k nakládání s odpady po-
staví každý z občanů. 

S  využitím Analýzy odpadového 
hospodářství Města Vamberk, 
zpracované panem Radkem Soko-
lem, připravil 

Mgr. Jan  Rejzl
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To byste koukali, kolik dětí cho-
dí do  školy s  „včerejší“ špínou. 
To byste se divili, co dětí je ještě 
v  pondělí nečistých a  se „starším“ 
tričkem. To byste viděli tu statisti-
ku, co dětí si nečistí zuby (jen když 
se má jít k „zubákovi“). A nečešou 
se! (Pak se nedivme, že ve školách 
se v dnešní době čas od času musí 
bojovat proti vším!)

Tak to jsme si uvedli alespoň zá-
sadní (skryté) hygienické problé-
my, které by pro děti měly být ná-
vykem od mala.
To, co je uvedeno úvodem – je 
u  vás všechno v  dobrém slova 
smyslu? Dá se ráno dítě do  po-
řádku samo od sebe, i když nejste 
doma a nemusíte je „do toho“ ho-
nit? Má dítě svůj kelímek, pastu, 
kartáček? (No, nedivte se, není to 
tak samozřejmé, ve  škole to zna-
jí). Víte, v  jakém stavu má vaše 
dítě ve škole ručník? Mění ho týd-
ně? Znáte stav školních přezůvek 
svého dítěte? Jsou ty jeho „ťapky“ 
ještě k světu? Jakpak vypadá jeho 
tělocvičný úbor v  pytlíku v  šatně? 
V  jakém stavu je tepláková sou-
prava? Mění si dítě pravidelně 
propocené tričko a  trenýrky? Od-

povíte-li na  všechno kladně, s  jis-
totou, pak je to dobré. Pro zdravou 
hygienu vašeho dítěte. 
 Ale do oblasti hygieny patří i otu-
žování se. Je prevencí proti infekč-
ním chorobám, je cestou k utužení 
odolnosti. 
Výchovné i  zdravé je, aby si vaše 
dítě samostatně vyměňovalo prá-
dlo. Aby si samo od  sebe uklidilo 
svůj pokojík, koutek. (Je-li obda-
řeno touto výhodou.) Nečekat 
na  maminku s  kupičkou prádla, 
nečekat na  maminku s  vysava-
čem. Ale i tyto zásady patří do ob-
lasti hygieny:
Chodívá vaše dítě pěšky ze ško-
ly nebo čeká „až mu to pojede“ 
i  na  malý kousek cesty? Je jeho 
ustrojení úměrné denní teplotě 
a počasí? Nespí v přetopené míst-
nosti? Má vaše dítě časový harmo-
nogram, kde vyvažuje příprava 
do  školy dobu „venku“ při hrách 
s  dětmi? Dáváme svému dítěti 
do  jeho blízkosti i  vhodné knihy 
pro čtení i pro zábavu? Pro pouče-
ní? Ano, i tyto věci souvisejí s hygi-
enou, s hygienou duševní třeba.
Vzpomínám si na  jednu příhodu. 
Dívce ve  škole bylo ráno mdlo, 
špatně, téměř na omdlení. A zjiště-
ní? Nikdy ráno nesnídá. Bolí jí hla-
va a  maminka jí okamžitě podá 
acylpirin. I ve škole se ho dožado-
vala. Dítě přece právě dopoledne 
podává plný výkon v duševní prá-
ci. A všeobecné zjištění ve třídě? Ze 
třiceti dětí 17 až 19 vůbec nikdy 
nesnídá, až o velké přestávce sva-
čí. Kolem 12 až 15 dětí nesvačí, 
až obědvají. Pak se nedivme těm 
následkům. Špatná životospráva, 
ihned na  všechno prášky, prášky 
pro zuby apod. V době růstu a vy-
spívání. Proto musí naše škola po-
dávat dětem alespoň pravidelné 
a výživné svačiny.                            -JL- 

Osobní hygiena (Pro mladé rodiče o výchově jejich dětí)

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety

Vážení přátelé, 
nedopatřením došlo v minulém čís-
le VZ k nepřesnému ztvárnění loga 
našeho spolku. Z tohoto důvodu vy-
obrazení uvádíme ve správné podo-
bě a připojujeme doplňující výklad.  

Žampachové z  Potštejna1 byli prav-
děpodobně téhož původu jako páni 
z Litic a Žinkov (v ZČ) – lze sledovat 
do  12. stol. Podle podobného zna-
ku můžeme usuzovat i  na  spřízně-
nost s  pány z  Častolovic, Opočna 
a Dobrušky2, kteří bývají považováni 
za  rodovou větev Drslaviců, avšak 
spojitost s  nimi není prokázána. 
Ve  13. století nosili páni z  Potštejna 
ve  štítu výrazné tinktury v  podobě 
tří stříbrných, pokosem kladených 
pruhů v červeném poli - prostou, pů-
sobivou heroldskou fi guru. Známe 
i varianty s pruhy pošikem nebo ob-
rácenými barvami. Na  štít se stavěla 
helmice s točenicí či helmovní korun-
kou, na  jejímž vrcholu byl umístěn 
tzv. klenot. Klenotem bývalo prkno 
s  pruhy a  od  konce 14. století jelení 
parohy (někteří členové rodu užívali 
zlaté). Přikrývadla se tradičně zobra-
zovala v barvách znaku. Od počátku 
16. stol. byl rodový erb čtvrcen s pěti 
zlatými růžemi v modrém poli. Při po-

výšení do stavu říšských hrabat roku 
1622 došlo k  polepšení znaku tak, 
že zmizely zlaté růže, objevil se zlatý 
korunovaný lev v černém poli a přibyl 
srdeční štítek s říšským orlem a císařo-
vou iniciálou F (Ferdinand II. Štýrský). 
Původní klenot byl nahrazen dvěma 
jinými, orlem a  lvem. Rod vymřel 
po meči moravskou větví v 17. století. 

1  Blízký Potštejn má ve svém znaku 
polcený erb, odkazující na zakladate-
le stejnojmenného hradu a moravský 
rod Pernštejnů. 

2 Město Dobruška znak (dva pruhy) 
v původní podobě ofi ciálně používá.

Kresby:
1) z Častolovic 13. – 15. stol. 
2) z Potštejna 13. – 16. stol.
3) – 4) Žampachové z Potštejna 16. 
– 17. stol. 

Zájemcům o  historii, heraldiku 
a genealogii zodpovíme případné 
dotazy z odborné terminologie. 
V případě kladného ohlasu čtená-
řů budeme v příspěvcích na téma 
„základy heraldiky“ pokračovat. 

Prameny - Výtvarné ztvárnění:  Sed-
láček A., Louda J., Wikipedie 

Heroldie SPHV

Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí zve širokou veřejnost na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
v sobotu 25. listopadu 2017 od 16:30 hodin
Tešit se můžete na:
 příjemnou adventní stmosféru
 vánoční koledy v podání místních dětí
 Hubertovy trubače
 teplý nápoj na zahřátí

Po rozsvícení stromečku jsou dále všichni zváni 
do Pekelské hospody na divadelní představení 
od OČB Orlice, Potštejn - Upytlačená nevěsta

1 2 3 4
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O vlasteneckých činech Káji Vamber-
mana se doslechl i  tehdejší majitel 
vamberského panství František hra-
bě Lützow. S  Kájou navázal v  roce 
1886 styk, který časem přerostl 
v osobní přátelství. 
Šestého února 1898 odstoupil hrabě 
z  funkce poslance říšského sněmu 
ve  Vídni. Důvodem byly rozpory 
s  konzervativní šlechtou, časová 
náročnost (trávil část roku v  Londý-
ně) a zejména jeho vztah k Čechám 
a  Čechům, podporované nedávno 
získaným přítelem.
V  listopadu 1904 Kája Vamberman 
zajistil pro hraběte v  Praze přednáš-
ku na  téma bitvy na  Bílé hoře. Tady 
bychom Kájovi vytkly jeho osobní 
zájem. Byl totiž potomkem jednoho 
z  popravených českých pánů v  roce 
1621 (z matčiny strany). Zajímavé je, 
že jeho předci, pozůstalí po  popra-
veném, neodešli následně do  exilu 
jako ostatní nekatolíci, ale usídlili se 
ilegálně v centru habsburské monar-
chie ve  Vídni. Inu, již tehdy byla pod 
svícnem největší tma. Bohužel c. k. ra-
kouské úřady konání přednášky boj-
kotovaly všemi možnými prostředky 
a nepovedl se ani její přesun do Vam-
berka. V  jediném volném termínu, 
který nabízel hotel „Na  hradě“, byl 
totiž hrabě již na cestě do Londýna.
Na  podzim roku 1907 se František 
Lützow stal čestným předsedou 

Českého olympijského výboru, je-
hož vznik již delší dobu všemožně 
podporoval. A v roce 1908 na letních 
olympijských hrách v  Londýně již 
naši sportovci vystupovali jako „Bo-
hemians“ a  hrabě Lützow šel v  čele 
české výpravy. Jak se nám podařilo 
zjistit, praporečníkem české výpravy 
byl náš Kája Vamberman, který se 

zároveň přihlásil k  závodu ve  šplhu 
na tyči. A kdyby se těsně před závo-
dem neposilnil domácím špekem, 
jak mu údajně poradil rakouský 
zápasník ve  volném stylu Otto von 
Speck, a  neklouzali mu tak ruce, 
mohl vyšplhat alespoň do poloviny, 
čímž by se kvalifi koval do  hlavního 
závodu. Ale Coubertenovo heslo – 

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit 
se – naplnil. Selhání na  olympiádě 
si bohatě vynahradil tím, že díky 
němu se v  Česku ujalo rčení „skočit 
někomu na  špek“. Mimochodem, 
Jára Cimrman měl v  Londýně pro-
blémy s  kolenem a  nezúčastnil se 
ani jednoho ze závodů, do  kterých 
byl přihlášen.

V  roce 1914 vítal Kája pana hra-
běte i  s  chotí na  krajkářské výstavě 
ve Vamberku.
Po  úmrtí hraběte (13. ledna 1916 
ve  Švýcarsku) byl Kája Vamberman 
požádán paní hraběnkou o  pro-
zatímní vedení vambereckého vel-
kostatku místo dosavadního správce 
Konráda Roitnera. O  tom se dosud 

nevědělo, i  když pouhým náhledem 
do obchodního registru z té doby lze 
zjistit, že Kájovo správcovství začalo 
8. 5. 1916 a  skončilo až 10. 5. 1916! 
Možná si řeknete - pouhé dva dny, 
ale těch změn, co Kája stihl realizo-
vat – razantně zkrátil název fi rmy 
„Vamberecký velkostatek hraběte 
z  Lützowů se sídlem v  Borohrádku, 
zapsané společenstvo s  ručením 
obmezeným“ na „V. V., s. r. o.“, změnil 
sídlo fi rmy z  Borohrádku do  Vam-
berka (aby daně šly městu) a ve sta-
novách fi rmy se pojistil tzv. „zlatým 
panákem“. Dostal tak při následném 
odchodu z  vedení velkostatku jeden 
ručně vázaný snop ze zlatavých kla-
sů z  poslední sklizně obilí. Dnes je 
tato doložka v  trochu pozměněné 
verzi hojně zneužívána, což jistě ne-
bylo Kájovým úmyslem. Ale hlavně 
- jeho zápis v obchodním registru je 
první, a dosud jediný hmatatelný do-
klad o tom, že Kája Vamberman kdy 
pracoval! 
Poslední pocta příteli. Tak bychom 
mohli nazvat důstojné rozloučení se 
zemřelým hrabětem, zorganizované 
na Kájův popud a pod záštitou Karlo-
vy univerzity 13. ledna 1919 na hřbi-
tově ve  Vamberku, za  účasti mnoha 
významných hostí.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

S ní přišly i fi remní špičky zvyklé na mondénní 
život, k  němuž pobyt na  tenisových dvorcích 
v té době patřil. V brzké době po jejich přícho-
du byla započata výstavba dvou tenisových 
dvorců na konci obrovského smetiště za Soko-
lovnou vedle domu učitelky paní Kráčmerové. 
Kurty byly ohrazeny vysokým plotem z dřevěn-
ných kůlů a drátěnného pletiva a u vchodu vy-
rostla malá šatnička. Cvičná deska ze dřeva byla 
instalována mnohem později. Je nutné připo-
menout, že hlavními aktéry tenisového dění byl 
pan Alois Voženílek a  jeho manželka. Neměli 
děti a tak se plně věnovali tenisu. My, malí kluci 
z okolí jsme našli cestu do této společnosti jako 
sběrači míčků a nutno dodat, že nám „milosti-
vé paní“, jak se tehdy ještě říkalo, za prokázané 
služby vždy zaplatili. Touha hrát tenis vedla 
tehdy přes jedinou možnost - dřevěnné pálky. 
V cihelně byly krásné hladké plochy, na kterých 
se před vypálením sušily cihly. Stačilo několik 
čar a natáhnout provázek místo sítě, vyžebrat 
u dam obehrané míčky a první mače začaly. Nic 
nevadilo, že za našimi zády vystřelovali němeč-
tí důstojníci do hliněného valu tzv. pancéřové 
pěsti, to už se schylovalo ke konci druhé světo-
vé války. V té době mezi tenisty přišli Jaroslav 

Jiskra, František Dvořák a  mnozí další. Hlavní 
osobou však byl Antonín Vančura, který orga-
nizoval nábor nových členů, učil nás základy 
tenisové hry a  vedl tenisový oddíl zapojený 
do sportovních aktivit tehdy ještě společnosti 
Báňská a  hutní. Dále vzpomínám, jak jsme již 
pod názvem ŽAZ Vamberk cestovali na jakousi 
oborovou tenisovou soutěž do Trutnova. Vezl 
nás v Tatraplánu lékárník Zdeněk Němec. Pro-
tože jsem byl šestý a  nejmladší člen posádky, 
bylo nutné obě cesty absolvovat v kufru auto-
mobilu. Ať si to dnes někdo představí. Dopole-
dní nedělní zápasy byly vyčerpávající a tak není 
divu, že po  odpoledním fotbalovém zápasu 
muselo padnout rozhodnutí - soutěžně fotbal 
nebo tenis. Tehdy nastalo také období, kdy vel-
mi agilní tajemník MNV a milovník městského 
rozhlasového vysílání Jánský každé nedělní 
dopoledne naháněl sportovce nejen z  teniso-
vých dvorců k  účasti na  polních pracích a  to 
i  jmenovitě, bylo to trapné. Na  druhé straně 
pro mě nedělní ranní údery míčků a raket zněly 
jako rajská hudba, když se ozvaly v naší ložnici 
s  okny namířenými ke  kurtům, tam kde dnes 
stojí restaurace Zdobnice. Mezi hráče tenisu 
na  dobré úrovni patřili Čestmír Popelka, Vojta 

Holý, Václav Slezák a jiní. Skutečně nadaný byl 
František Čech, který se ještě v dorosteneckém 
věku odstěhoval do  Šumperka. Později jsem 
často sledoval v  tisku jeho kariéru na národní 
úrovni. Mezi dívkami excelovaly Mirka Suchán-
ková, Zdena Verhunová a  Blanka Votýpková, 
z  těch co si pamatuji. Pro úplnost musím při-
pojit ještě jednu poznámku. Nevím, ve kterém 
čase byl ve Vamberku postaven ještě jeden te-
nisový dvorec, a  to na  zahradě u  vily majitele 
cihelny a kamnárny Josefa Suchánka. Poslední 
mně známou etapou rozvoje tenisu ve  Vam-
berku je dokončení výstavby tenisových dvor-
ců u  fotbalového hřiště v  letech 1956-1957. 
V té době, abych se jako syn řemeslníka dostal 
na  průmyslovou školu v  Praze, jsem pracoval 
na  několikaměsíční brigádě ve  stavebnictví 
a zpíval v mládežnickém sboru. Zednický mistr 
Ota Kubový převzal stavební dozor nad výstav-
bou šaten v tenisovém areálu a mě vyzval k bri-
gádnické výpomoci. Šatny pak po  nějaký čas 
sloužily i  nám fotbalistům. Z  Prahy jsem ještě 
po nějakou dobu přijížděl na fotbalové zápasy 
a  zahrát si tenis, abych následně pokračoval 
v  amatérském podání v  Pardubicích. Na  vam-
berecký tenis zůstaly jen zasunuté vzpomínky. 
Všem následovníkům lze přát úspěch a radost 
z tohoto krásného sportu.  

Josef Hynek

První gamy vambereckého tenisu
Život občas přináší paradoxy. Kdo by věřil, že vamberecký tenis vděčí za svůj zrod Hitlerově 

rozpínavosti vedoucí k zabrání našeho pohraničí…To byl důvod, proč se do dřívější Herny-

chovy tkalcovny přesunula v roce 1938 Báňská a hutní společnost z Bohumína. 

Vambermanův přítel František hrabě Lützow

Tehdy padesátiletý Kája Vamberman na  pietním rozloučení s  hrabětem 

Lützowem
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V  období kmenového zřízení Slovanů vládla 
na našem území bájná a tudíž nedoložená kníža-
ta. Teprve kolem roku 830 n. l. se vynořuje dolo-
žený zakladatel Moravské říše Mojmír 1. Tuto říši 
pozdější historikové nazvali Velká Morava. Stře-
disko říše se nacházelo v  jihomoravských úva-
lech. Velkomoravská říše byla založena Mojmí-
rovci ze slovanských kmenů sídlících na Moravě, 
Slezsku, Čechách a Rakousku.
Výbojem, po vypuzení knížete Pribiny roku 832 n. 
l., bylo k říši připojeno i Nitransko.
Kromě vztahů k rozpadající se sousední říši Avarů 
v  uherské nížině se Velkomoravská říše musela 
neustále bránit tlaku Východofrancké říše a často 
s ní s různým výsledkem bojovat.
Čím totiž byla ve východním středomoří Byzanc, 
takovou pokračovatelkou kultury Římské říše 
byla v západní Evropě říše Francká. V době stě-
hování národů germánský kmen Franků obsadil 
území značné části Galie s podstatně vyšší úrovní, 
kterou postupně sám vstřebal. Zakladatelem říše 
byl vládce Chlodovik , který sjednotil jednotlivé 
dílčí útvary, vyhnal posledního římského místo-
držícího, přijal pro svůj kmen křesťanství (sám byl 
pokřtěn roku 498), převzal systém římské správy 
a  dosáhl podpory říše Východořímské. Francká 
říše během svého trvání (486-843-955) měla růz-
ný rozsah a několikrát se dělila. První dělení na-
stalo po smrti krále Chlodovika r. 561 mezi jeho 
syny. Vládcové této říše museli často bojovat se 
svými sousedy, většinou kvůli vzájemné rozpína-
vosti.
Roku 562 francký král porazil Avary u Řezna. (Ava-
rský chanát měl své centrum v dnešním Maďar-
sku). Roku 631 napadl i kmenový slovanský svaz 
knížete Sama, ale byl poražen. V roce 732 francký 
vojevůdce Karel Martel porazil Maury v jižní Fran-
cii a  tím zastavil islámskou (Arabskou) expanzi 
do Evropy.
Nejvýznamnějším vládcem Franků byl Karel Veli-
ký (768-814). V roce 771 se stal jediným vládcem 
Franků a výbojem k říši připojil Sasko, r. 788 Ba-
vorsko a r. 791 opět porazil Avary, které donutil 
na trvalý
ústup. Roku 800 byl papežem slavnostně koruno-
ván císařem Franků. Tím dostala Římskokatolická 
církev mocného světského ochránce a  zároveň 
šiřitele. Francká říše tehdy dosáhla svého největ-
šího rozmachu a  rozprostírala se od  Atlantiku, 
podél levého břehu Labe  a na východ až do Ba-
vorska.
Hlavní sídlo císaře Karla Velikého bylo v Cáchách.
Tak veliká říše neudržela svoji celistvost a proto 
byla v  roce 843 rozdělena na  Západofranckou 
a Východofranckou. Ze Západofrancké postupně 
vznikla Francie. Východofrancká říše se pokou-
šela o  další expanzi východním směrem, kde 
docházelo v letech 843-876 k bojům s Velkomo-
ravskou říší.
Začátkem desátého století došlo k  rozpadu Vý-
chodofrancké říše na kmenová vévodství – Sasko, 
Bavorsko, Švábsko, Lotrinsko a Franky.
Velkomoravská říše byla oslabována i  častými 
rozpory mezi knížaty vládnoucího rodu. Největší 
rozsah dosáhla tato říše za  vlády knížete Svato-
pluka po jeho vítězné bitvě nad Bavory (Výcho-

dofr. říší). Tato říše však byla pod neustálým tla-
kem germánské Východofrancké říše, která pro 
záměry na šíření vlivu využívala kromě své vlastní 
síly i rozporů mezi slovanskými vladaři a zejména 
záminky šíření křesťanství. S křesťanstvím se šířila 
i kultura a vzdělání Evropou, proti tomuto postu-
pu nedokázali pohané trvale odolávat.   
Křesťanství se po  rozkolu církve šířilo ze dvou 
center- Říma a Byzance. Roku 845 bylo v Řezně 
pokřtěno 14 českých knížat. Jelikož tímto způ-
sobem docházelo k  velkému vlivu bavorských 
biskupů na politické dění v oblasti, tak se kníže 
Velkomoravské říše  Rostislav pokusil o zajištění 
vlastního biskupství na  Moravě. Proto roku 861 
požádal římského papeže, který však jeho žádost 
nevyslyšel.
Roku 863 tedy požádal kníže Rostislav byzant-
ského císaře Michala III.o vyslání věrozvěstů. Ten 
přání vyhověl a úkolem pověřil dva bratry, Kon-
stantina a Metoděje, ze slovanské oblasti Byzant-
ské říše - Soluně. Byla to volba velice významná, 
protože oba bratři byli znalí slovanských poměrů 
i jazyka.
Šíření křesťanství  ve slovanském jazyce  srozumi-
telném lidu a dokonce vytvořením slovanského 
písma bylo pro Slovany velkým přínosem. To se 
však vůbec nelíbilo německým biskupům v  Ba-
vorsku. V roce 867 odešli Konstantin (Cyril) a Me-
toděj k  papeži do  Říma, aby vyvrátili pomluvy 
německých biskupů.
V r. 869 po onemocnění Cyril v Římě zemřel a Me-
toděj se vrátil z  pověření Říma na  Moravu. V  r. 
871 využili Frankové vnitřních knížecích rozbro-
jů ke krátké okupaci Moravy.  Tehdy byl Metoděj 
zajat a  uvězněn bavorskými biskupy v  klášteře 
Ellwangen. V  r. 873 byl na nátlak papeže acibis-
kup Metoděj po třech letech z vězení v Bavorsku 
propuštěn. Nadále, i  přes zákaz papeže, sloužil 
bohoslužby ve slovanském jazyce. V r. 879 odchá-
zí Metoděj podruhé na jednání do Říma. V  r. 880 
byla papežským výnosem zřízena na Moravě ar-
cidiecéze  v čele s Metodějem a povoleno užívání 

slovanského jazyka při liturgii. Morava tím byla 
vzata pod přímou ochranu římské kurie.
V  roce 883 byl na  Moravě pokřtěn český kníže 
Bořivoj se svoji manželkou kněžnou Ludmilou, 
jež byla princeznou slovanského kmene Pšova-
nů. Křest českého knížete se uskutečnil za vlády 
nejmocnějšího Velkomoravského knížete Svato-
pluka, který několikrát porazil východofrancké 
vojsko a  chránil slovanské kmeny na  Moravě, 
Čechách, Panonii, Slezsku a  Lužici, proti náporu 
Východofr. říše.
V roce 885 umírá Metoděj. Po jeho smrti se kníže 
Svatopluk přiklání k latinské – západní formě ve-
dení liturgie. Žáci Cyrila a Metoděje jsou z Velké 
Moravy vyhnáni a většinou odchází do sousední 
Bulharské říše, kde dále pokračují ve své misijní 
činnosti.
Na  přelomu osmdesátých až devadesátých let 
devátého století se prodrali mezi řeky Tisu a Du-
naj ugrofi nské kmeny kočovných Maďarů – jako 
poslední migrující národ Evropy. Přišli od Kaspic-
kého moře, kde polonomádská konfederace Ma-
ďarů sloužila v  Chazarské říši jako výběrčí daní. 
Nájezdy Pečeněhů na  tuto říši donutily Maďary 
ustupovat na západ. Po příchodu do uherské ní-
žiny zahájili loupeživé nájezdy po Evropě, kterých 
nebyla ušetřena ani Velká Morava. Roku 889 do-
šlo k prvnímu vzájemnému střetu. V roce 895 do-
šlo rozhodnutím českého knížete k odtržení Čech 
od Velké Moravy, jež po smrti knížete Svatopluka 
roku 894 trpěla soupeřením jeho synů.
Český kníže Spytihněv (syn Bořivoje) se zmocnil 
celých Čech a  při své účasti na  říšském sněmu 
v  Řezně přijal křest a  složil slib věrnosti výcho-
dofranckému panovníkovi. Tím se Čechy odtrh-
ly od Velké Moravy defi nitivně, staly se součástí 
Východofrancké říše a současně došlo i k církev-
nímu odloučení. V r. 908, po prohrané bitvě Mo-
ravanů s Maďary v předchozím roce, došlo k roz-
vrácení Velkomoravské říše  při jejich opětovných 
loupeživých nájezdech a Velkomoravská říše za-
nikla.                                              Ing. Augustin Šubrt 

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 3. část. Velkomoravská říše a přijetí křesťanství)

v Pekelské hospodě
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Základní škola Vamberk

Na začátku školního roku jsme přivítali 40 prvňáčků. 
Celkem máme ve školní družině zapsaných 120 žáků 
a dalších 8 žáků pouze v ranním klubu.
Na slavnostním zahájení školního roku se naši prvňáč-
ci seznámili se svými staršími kamarády z  devátých 
tříd, kteří se stali jejich průvodci pro první dva týdny. 
Ráno na své malé svěřence čekali před školou nebo 
si je vyzvedli ve školní družině, aby je zavedli do tří-
dy. Po skončení vyučování je doprovodili do družiny 
a na oběd. Tam jim byli velkým pomocníkem. Jen si to 
zkuste, umět najednou přenést těžký tác s komplet-
ním obědem ke  stolu a  nic při tom nerozlít. Děti se 
na  své deváťáky vždy moc těšily a  někteří se s  nimi 
dodnes setkávají. Všichni prvňáčci nakreslili svému 
velkému kamarádovi obrázek a  šli jim společně po-
děkovat do devátých tříd. V 9.A měli zrovna hudební 
výchovu, a tak si malí a velcí společně i zazpívali.

V září jsme si moc sluníčka neužili. Všechny děti ale 
vyprávěly jak chodí  na  houby, jaké našly a  kolik 
košů domů přinesly. Ve družině jsme houby malovali 
na výtvarnou soutěž.
V říjnu přibylo slunečných dnů. Začalo zlátnout listí, 
foukat ze strniští a to byl pro nás ideální čas k vycház-
kám do parku, okolí města a pouštění draků. Prvňáčci 
si nenechali ujít příležitost podívat se do  nově po-
staveného závodu Pewag při dni otevřených dveří. 
Zaskákali si na  skákacím hradu, klouzali se na  nafu-
kovací skluzavce, vyráběli v  tvořivé dílničce a  každý 
dostal nafukovací balónek. Na víc jsme už čas neměli, 
ale i tak to byl pěkný zážitek.
Hodně sluníčka a plno pěkných her, poznávání a zá-
žitků, přejeme našim dětem i v dalších měsících škol-
ního roku.
Za kolektiv vychovatelek                       Vlasta Stárková

SPORTOVNÍ SEMINÁŘ
V  tomto školním roce 2017/2018 
u  nás v  ZŠ ve  Vamberku je nový 
předmět Sportovní seminář.
V  rámci tohoto předmětu bych 
chtěla žákům zpestřit a  přiblížit 
některé sporty.
Dne 11. 10. ve  sportovní hale si 
žáci vyzkoušeli stolní tenis.
Chtěla bych poděkovat panu Po-
dolkovi a  panu Zezulkovi, kteří 
nám připravili hrací stoly, míčky 
a pálky ke hře.

Jana Vrkoslavová

Přírodovědný 
klokan
Dne 11. října se uskutečnilo 
školního kolo Přírodovědného 
klokana. Celkem se ho zúčast-
nilo 37 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci 
mohli získat 120 bodů. Nejlep-
šího výsledku dosáhl Vojtěch 
Slovák z 9. roč., který získal 66 
bodů. Na druhém a třetím mís-
tě s  56 body se umístil Lukáš 
Jindra z 9. roč. a Anežka Fišero-
vá z 8. ročníku. Děkujeme všem 
soutěžícím za účast ve školním 
kole.                                             JCh

Již od roku 2014 probíhá jednou 
týdně v  ulicích Vamberka poně-
kud zvláštní forma sociální prá-
ce, tzv. nespecifi cký streetwork. 
Co tato služba vlastně obsahuje 
a kdo za ní stojí, se můžete dočíst 
na následujících řádcích.
Vše začalo v  roce 2007, kdy čle-
nové Sboru Jednoty bratrské 
v  Rychnově nad Kněžnou zalo-
žili OD5K10, o.s. s  touhou ak-
tivně pomáhat mladým lidem 
na Rychnovsku. O několik měsíců 
později, v dubnu 2008 bylo pod 
hlavičkou tohoto sdružení ote-
vřeno preventivně-volnočasové 
Centrum 5KA pro práci s  neor-
ganizovanou mládeží. Tehdy šlo 
ještě o službu 1x týdně, postave-
nou výhradně na dobrovolnické 
práci. Velkým krokem v rozšíření 
služby a její plné profesionalizaci 
bylo vysoutěžení veřejné zakáz-
ky na  provozování Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a  mládež 
na Rychnovsku v roce 2009, díky 
které se Centrum 5KA mohlo 
plně transformovat na  registro-
vanou sociální službu.

V téže době také začala užší spo-
lupráce se sociálním odborem 
města RK, když bylo OD5K10, 
o.s. pověřeno OSPOD (orgán 
sociálně-právní ochrany dětí) 
pořádáním letního tábora pro 
děti ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí (v současné době se 
ho pravidelně účastní i  několik 
vambereckých dětí). Souběžně 
s těmito aktivitami se také poda-
řilo navázat úspěšnou spolupráci 
s více než 10 základními školami 
na  území Rychnovska (včetně 
Vamberka), kdy pracovníci sdru-
žení začali pro tyto školy pořádat 
komplexní semináře primární 
prevence v  rozsahu od  6. po  9. 
třídy. 
Dalším logickým krokem, který 
by doplnil tyto semináře a záro-
veň by umožnil navázat a  rozví-
jet užší vztahy s dětmi, které byly 
na  těchto seminářích osloveny, 
případně s  dětmi, které by sice 
mohly a chtěly být klienty NZDM 
Centra 5KA, ale nutnost dojíž-
dění pro ně byla limitujicí, se 
ukázala právě možnost terénní, 

kontaktní sociální služby, známá 
jako streetwork.
Tato služba tak v  praxi zahrnuje 
aktivní vyhledávání a  kontak-
tování mládeže spadající do  její 
věkové kategorie 11-26 let a zá-
roveň vykazující jasné jevy řadicí 
ji mezi tzv. „rizikovou“ mládež, 
nebo též „mládež ohroženou so-
ciálně-patologickými vlivy“. Ob-
vykle se jedná o mladé lidi z roz-
padlých či nefunkčních rodin 
v  nepříznivé sociální situaci bez 
jasných životních cílů a  záměrů, 
mnohdy pouze se základním 
vzděláním, bez zálib a  koníčků, 
bez pravidelného denního reži-
mu, neuznávající tradiční život-
ní a  morální hodnoty, jelikož je 
sami neměli od koho přebrat.
Město Vamberk bylo zvoleno 
cílovou destinací této služby 
jednak z  důvodů blízkosti stá-
vajícího sídla sdružení OD5K10, 
z.s., které se nachází v Rychnově 
nad Kněžnou a  které tam záro-
veň provozuje NZDM Centrum 
5KA. Druhým důvodem pak byla 
jasná přítomnost mládeže spa-

dající do  výše zmíněné katego-
rie, na  kterou bylo dlouhodobě 
poukazováno i obyvateli města.
Díky dlouhodobé fi nanční pod-
poře města Vamberk se tak děti 
a mládež již více než 3 roky mo-
hou pravidelně jednou týdně se-
tkávat s  pracovníky OD5K10, z.s. 
přímo v  ulicích města a  sdílet se 
s nimi se svými starostmi i radost-
mi, úspěchy i prohrami a v přípa-
dě slunečného počasí si s  nimi 
třeba i zahrát nějaké deskové hry.
K  nějakému trvalejšímu výsled-
ku tohoto druhu sociální práce 
je nutná právě určitá pravidel-
nost, dlouhodobost a  vzájemná 
provázanost různých přístupů 
ke  klientům a  na  tomto místě 
znovu patří veliké poděkování 
vstřícnému přístupu města Vam-
berk, bez něhož by tato činnost 
byla jen těžko představitelná.

Jiří Vrba

Vedoucí NZDM Centrum 5KA

Kontaktní pracovník

Odborný lektor 

primární prevence

Jdeme OD5K10. I ve Vamberku

Školní družina – začátek školního roku 2017/2018
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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  zúčast-
nili 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 za-
měřením na rozvoj řeči, jemné i hru-
bé motoriky atd.. Pravidelně se mů-
žete připojit každé pondělí od 9:30 
v  DDM Jugoslávská. Vstupné 20 Kč. 
Rezervace není nutná. 
 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Úterý odpoledne patří návště-
vě v  solné jeskyni nacházející se 
na  vambereckém náměstí. Zdravý 
pobyt pro rodiče s dětmi jakéhoko-
liv věku. K dispozici hračky, lopatky, 
kbelíčky, atd.. Maminky, nezapo-
meňte si rezervovat místo. Vstupné 
40 Kč. V listopadu solnou jeskyni na-
vštívíme 7. 11. a 27. 11.
 „CVIČÍME SE ZUZKOU“

Každé úterý od  10:00 v  herničce 
(Tyršova 260) se můžete těšit na ta-
nec v  kombinaci s  fi tness prvky. 
Hodinovou lekci si pro všechny 
zájemce připravila sympatická cvi-
čitelka 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 kon-
dice, „cvičení se Zuzkou“ je připra-
veno právě pro ně. Cvičení se bude 
konat při minimálním počtu 6 osob, 
maminky prosím rezervujte se pro-
střednictvím Facebooku či e-mailu 
MC. Vstupné 50 Kč. 
 “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 celé-
ho 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. Popla-
tek 10,- Kč. První návštěva je zdarma.
V  herničce pořádáme i  nenáročné 
“TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které se usku-
teční vždy každou druhou “STŘE-
DEČNÍ HERNIČKU” (8. 11. a  22. 11.) 
od 10:00.

Součástí každé herničky je i  “DĚT-
SKÝ BAZÁREK”, kde můžete levně 
nakoupit oblečení pro svoje rato-
lesti. V různých velikostech pro hol-
ky i kluky od narození do cca tří let. 
Během toho, co si budou dítka hrát, 
můžete v klidu při kávě či čaji prohlí-
žet bazárkové věci (trika, šaty, sukně, 
kombinézy, boty a mnoho dalšího). 
Boxík si můžete pronajmout za 5 Kč 
měsíčně.
 “MÍČOVANÁ V DDM JUGOSLÁV-

SKÁ”

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 háze-
ní, koulení, kopání, odrážení pomocí 
pálky a hole. To vše slouží k nácviku 
potřebných základních pohybových 
dovedností a jako průprava pro mí-
čové sporty. První letošní míčovaná 
je tu již 4. 10. 2017, a následně kaž-
dou středu od 17:00 do 17:30 v DDM 
Jugoslávská. Vstupné 10 Kč.
 ČTVRTEK: „RELAX S  MIMIN-                                                                                  

KEM“ 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. 
Relax s miminkem se bude konat při 
min. počtu 2 miminek. Proto si vždy 
rezervujte místo na  tuto relaxační 
chvilku prostřednictvím Facebooku 
či e-mailu mateřského centra. O ko-
nání či nekonání akce budete infor-
mováni.
 AGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260. 
Každý čtvrtek dopoledne bude 
v herničce probíhat lekce angličtiny 
pro od  9:00 do  9:45 pro mírně až 
střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Pokud nemáte hlídání 
pro děti, nevadí, vezměte je s sebou, 
v naší herničce se zabaví a vyhrajou 
si i  bez maminky. Vstupné 260 Kč/
měsíc. Prosíme, místo na lekce si re-
zervujte prostřednictvím Facebooku 
či e-mailu MC. Počet míst je omezen. 

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

260, od 16:30

13.11. - Vánoční skřítek: na vánoční-
ho skřítka si prosím přineste tavnou 
pistoli, štětce na  lepidlo a  nůžky. 
Všechny ostatní potřeby Vám budou 
k  dispozici. Vstupné 30 Kč. Prosíme, 
rezervujte si místo na tvoření vánoč-
ního skřítka.
27. 11. – Perníkový adventní kalen-
dář: na  perníkový kalendář Vám 
bude vše k  dispozici na  tvoření 
v  herničce. Vstupné 30 Kč. Prosíme, 
rezervujte si místo na tvoření perní-
kového kalendáře.

DOPROVODNÉ AKCE
LISTOPAD 2017
Vážení zájemci o  účast na  dopro-
vodných akcích. Prosíme, rezervujte 
si místo přes Facebook, či e-mail ma-
teřského centra.

PŘEDVÁNOČNÍ SBÍRKA
PRO ÚTULEK LUPENICE
Po celý měsíc listopad se účastníme 
sbírky potřebných věcí pro všech-
ny ubytované pejsky v  lupenickém 
útulku. Budeme rádi, když si i  Vy 
na  pejsky vzpomenete a  přinese-
te nám pro ně nějakou potřebnou 
drobnost každou středu dopo-
ledne do  herničky (Tyršova 260). 
Větší kousky (jako je např. stavební 
materiál na  kotce atd.) prosím do-
neste po předchozí domluvě přímo 
do Domov na konci cesty, z. s. v Lu-
penici. A  co všechno můžete při-
nést? Staré deky, plyšové a gumové 
hračky, psí granule či konzervy, kos-
metické přípravky pro psy, odčervo-
vací tablety a další věci, které by se 
mohly pejskům hodit. V dalším čísle 
vamberského zpravodaje se s Vámi 
všemi podělíme o výsledek sbírky. 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, 7. 11.
Zveme Vás již tradiční lampiónový 
průvod naším městem. Sraz v 16:30 
u zadního vchodu do herničky (Tyr-
šova 260, u hřbitovní zdi). Půjdeme 
až na  merklovické hřiště, kde Vás 

čeká malé občerstvení a  možnost 
opéci si špekáčky (které si prosíme, 
nezapomeňte vzít s sebou).

NEDĚLNÍ HERNIČKA, 12. 11.
Zpestřete dětem nedělní odpoled-
ne v době již nepěkného počasí ná-
vštěvou naší herničky (Tyršova 260). 
Vstupné 20 Kč. Tak neváhejte a přijď-
te mezi nás! Hernička bude otevřena 
od 15:30 do 18:00.

DĚTI A DIGITÁLNÍ MÉDIA, 14. 11.
Děti se s  digitálními médii setká-
vají v  čím dál mladším věku. Tráví 
na  nich čím dál více času, aniž by-
chom věděli, co tam dělají, s  kým 
komunikují apod. Pokud Vás zajímá, 
jaký vliv na ně mohou mít, přijďte si 
popovídat na přednášku s Mgr. Ha-
nou Zakouřilovou do herničky (Tyr-
šova 260) od 16:30. Vstupné 40 Kč.

PRADĚDOVO MUZEUM, 17. 11.
Vyražte společně s  MC Dráček 
do  Pradědova muzea v  Bludově, 
kde se Jeseníky představují hravou 
a veselou formou určenou pro děti. 
Spojuje v sobě poznání všemi smy-
sly. Sraz na  vambereckém náměstí 
v  8:15, odjezd z  Bludova mezi 14 
– 15 hod. Doprava 120 Kč/dospělý, 
60 Kč/dítě. Vstupné 30 Kč/dospělí, 
děti do  1 roku 1 Kč, děti do  90 cm 
60 Kč a děti od 90 cm do 15 let 90 Kč. 
V Případě Vašeho zájmu si na místě 
můžete za drobný poplatek nazdo-
bit adventní věnce pod vedením 
fl oristky. 
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 droge-
rii Teta. Zodpovězení dotazu je mož-
né na  tel. čísle 607  155  156, nebo 
na  emailu mcdracekvamberk@
gmail.com. Mateřské centrum Drá-
ček si vyhrazuje právo upravit podle 
potřeby náplň akcí.  

MAMINKY MC DRÁČEK
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Ze života mateřské školy

Podzim v sobě skrývá mnoho ba-
rev a  proto se z  nás tento měsíc 
stali kouzelníci. Barevný podzim 
přišel za námi. Čarovali  jsme pod-
zimní počasí a objevovali okolí. Po-
znávali jsme rozmanitost podzimu, 
jeho barvy a  tvary, ale také jsme 
zjistili, že dokáže být pěkně tmavý 
a temný. Někdy nás může překva-
pit i  bouřkou, pořádným deštěm 
nebo silným větrem. Děti se v jed-
notlivých integrovaných blocích 
seznámily s  ovocem a  zeleninou, 
lesem, jeho obyvateli a  přírodni-
nami. Také jsme poznávali pod-
zimní přírodu. Seznámili jsme se 
s  lesem, zavítali jsme k  obřímu 
mraveništi, pozorovali život v něm, 
plnili úkoly s mravenečkem a vedli 
diskuze o tom, jak se správně  cho-
vat v  lese. Na  konci cesty na  děti 
čekalo  malé překvapení ukryté 
v lese. Děti také poznávaly chování 
některých zvířat a ptáků v podzim-
ním období. Vyráběli jsme i draky. 
Velkou zábavou pro nás bylo hra-
bání listí na školní zahradě. Proto-
že nám zatím přálo počasí, většinu 
času jsme trávili venku a užívali si 
podzimního sluníčka. Při pobytu 

na školní zahradě jsme sbírali listy, 
oříšky a  další přírodniny, se kte-
rými jsme potom dále pracovali. 
Ve školce jsme si užívali podzimní 

dny tvořením z  listí, ale také pří-
pravou pochoutek z  darů zahrád-
ky. Děti poznávaly barvy, chutě 
a  vůně všemi svými smysly. Po-
stupně zjišťovaly, co všechno se dá 
připravit z ovoce a zeleniny. Pozna-

ly důležitost vitamínů, naučily se 
ovoce krájet, sušit a také  ochutna-
ly výborný míchaný kompot. Bar-
vy jsou všude kolem nás a  my se 

s nimi učíme pracovat a poznávat 
jejich krásu. Při pobytu venku mů-
žeme pozorovat barvy a jejich od-
stíny ve svém okolí, pojmenovávat 
je a rozlišovat. S dětmi opakujeme 
a upevňujeme znalosti o podzimní 

přírodě. Zařazujeme také různé 
pohybové tematické hry. Sbíráme 
kaštany, žaludy, různobarevné listí 
a oříšky a z nich pak tvoříme. Lisu-
jeme a  otiskujeme listy, vyrábíme 
ježečky, různá zvířátka a  skřítky, 
malujeme a  modelujeme. A  pro-
tože naše dětičky už poznaly sílu 
zdravých plodů lesa, ovoce a  ze-
leniny, daly nám jednu užitečnou 
radu. My se s Vámi o ni podělíme. 
Tady je: „Kdo má chřipku, ať jde 
k  šípku, šípek dává zdravé plody, 
nejlepší jsou pro marody. Kdo má 
chřipku, ať jde k šípku, z šípků na-
vař čaj, hrnkům po okraj.“ V tomto 
měsíci začaly již našim předškoláč-
kům volnočasové zájmové aktivi-
ty. V naší školce je to Kreativní ško-
lička, Angličtina hrou, pohyboví 
Rarášci a samozřejmě hrátky v ba-
zénu. Zavítali jsme také do divadla 
na krásnou pohádku „O čarodějné 
krčmě“ a  zpěvem stihli přivítat 
nově narozená miminka v  našem 
městě.
Přejeme Vám všem nádherný ba-
revný podzim 

Kolektiv MŠ Sluníčko

Čas neúprosně ukrajuje kousek 
po  kousku, den po  dni, měsíc 
po  měsíci a  rok se nám pomalu 
chýlí ke svému konci. Ale než do-
běhne do  cílové pásky, čekají nás 
ještě dva měsíce plné radosti a zá-
žitků v naší mateřské škole Vodní-
ček. Ještě však na  chvilku „přibrz-
díme“ a ohlédneme se za prožitým 
měsícem říjnem. Jako již tradičně 
jsme v  tomto měsíci odstarto-
vali pobyt ve  školkovém  bazénu 
a  nadstandardní aktivity: Koťát-
ko, Veselé pískání a  Výtvarníček. 
A  proč jsme si vybrali do  úvodu 
básničku o  kaštanech? Protože 
i  my – Rybičky, Žabičky a  Šnečci 
jsme kaštánky nejen sbírali, ale 
využili jsme je k  řadě jiných čin-
ností. A jak se píše v básničce, tak 
kaštánky nakonec skončily v  lese 
u zvířátek. A jaká témata nás pro-
vázela v měsíci říjnu? Rybičky opět 
otevřely svoji pohádkovou knihu 
a  odemkly zlatým klíček tyto po-
hádky: O jablíčkové posteli, O veli-
ké řepě a pohádka týkající se nejen 
našeho ekologického programu 
Jak pavouk cestoval. Jak napoví-
dají názvy prvních dvou pohádek, 
u Rybiček se povídalo o ovoci a ze-
lenině. Vařilo se, krájelo se, malo-
valo, modelovalo, tvořilo, počítalo 
a  spoustu dalšího. Všechny nás 
potěšilo sluníčko a  nástup babí-
ho léta. Proto poslední pohádka 

nesla název Jak pavouk cestoval. 
Děti se dozvěděly nejen to, jak 
pavouk vypadá, proč si souká sítě, 
ale pavoučka i pozorovaly. A kde? 
Na podzimní výpravě do  lesa. Ry-

bičky si zabalily batůžky a  vydaly 
se autobusem do  Merklovic, kde 
už je to do  lesa jen malý skok. 
A  kromě pavoučků na  nás v  lese 
čekalo i  další překvapení – hou-
by. Rybičky už vědí, které se sbírat 
mohou, a  které by nám opravdu 
ublížily. Žabičky trávily první polo-
vinu měsíce října s  pohádkovými 
kamarády Patem a  Matem. A  kdo 
je vlastně Pat a Mat? Většina z nás, 
dospělých, ví, děti ze Žabiček už 

také – jsou to nerozluční kamará-
di, kteří si pomáhají a do všeho se 
pouští se svým rozumem. Proto 
to často u  Pata a  Mata končí ne-
jedním úrazem. S tím jim však po-

mohly děti ze Žabiček. Pat a  Mat 
už ví, jak se chovat a pracovat bez-
pečně. Velkým překvapením byla 
pro Žabičky návštěva „opravdové-
ho“ Pata a Mata, kteří zahráli nejen 
žabičkám legrační scénku Ovocný 
sad. Tím pozvali Žabičky k  dalším 
činnostem. Žabičky poznávaly 
ovoce všeho druhu, zahrály si 
spoustu ovocných her a  vyvrcho-
lením tématu byla výroba ovocné-
ho salátu. A nesmíme opomenout 

ani třídu Šnečků. Ti měli taky velmi 
zajímavý měsíc říjen, a  to s  mra-
vencem Šikulou. Šnečci poprvé 
otevřeli pomyslnou knihu našeho 
ekologického projektu „Hmyz“ 
a to s novým kamarádem mraven-
cem Šikulou. A  jak vlastně takový 
mravenec vypadá, kde bydlí, čím 
se živí? Na  to už Šnečci odpověď 
znají. Píseň z  pera dvojice pánů 
Svěráka a Uhlíře „Mravenec jde trá-
vou“ využili Šnečci jako další téma. 
Opět se týkalo mravenců, ale …
Kdo píseň zná, ví, co mravenec ob-
jevil. V tomto tématu se Šnečci do-
tkli Minimálně preventivního pro-
gramu s  tématem alkohol a  jiné 
omamné látky. Nesmíme ovšem 
opomenout ještě jednu důležitou 
akci v naší mateřské škole, a  to je 
„Dýňový den“. Od samého rána se 
to dýněmi jen hemžilo. Na třídách 
měly děti připraveny každý svou 
mini dýni, kterou si vyzdobil podle 
svého. Najednou se zde objevilo 
mnoho berušek, Mimoňů, pavouč-
ků a  velká řada dalších dýňových 
strašáčků, které samozřejmě hlí-
dala velká dýňová strašidla. Mno-
zí z  Vás si mohli těchto strašidel 
všimnout u vstupu do naší školič-
ky. Poděkování patří rodičům, kteří 
nám přispěli i tou nejmenší dýní.
Krásný, nejen dýňový podzim

Kolektiv MŠ Vodníček
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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 listopad 2017
BELETRIE
 ADAMS, Michelle: Ta druhá

Psychologický thriller ze života 
jedné rodiny.
 COBEN, Harlan: Nadobro ztracený

Kriminální thriller vypráví pří-
běh mladého muže, který pátrá 
po  zmizelé přítelkyni a  nezvěst-
ném bratrovi, který je podezřelý 
z vraždy.
 DOBRYLOVSKÝ, Jiří: 

     Nevinný bratrovrah

Román z  doby Přemyslovců. 
Na  zakladateli českého státu kní-
žeti Boleslavovi I. zůstal stín vraždy 

vlastního bratra Václava, jenže vše 
mohlo být i jinak ...
 FUČÍKOVÁ, Renata: Shakespeare

12 převyprávěných her v  histo-
rických souvislostech, např. Jsou 
to vstupy věnované renesanční 
architektuře, módě nebo cestám 
do kolonií.
 LAGERCRANTZ, David: 

     Muž, který hledal svůj stín

Pátá kniha ze série Milénium. Po-
kračování osudu Lisbeth Salande-
rové, která si odpykává trest v žen-
ské věznici …

NAUČNÁ LITERATURA
 LUKEŠ, Jan: 

     „Právě proto, že jsem“

Rozhovor s Ivanem M. Havlem.
 DENÍKY ONDŘEJE SEKORY

Unikátní svědectví spisovatele 
a ilustrátora z méně známých pra-
covních táborů v  Německu. Dení-
ky jsou z let 1944-1945.
 VOCELKOVÁ, Michaela 

     VOCELKA, Karl: František Josef I.

Životopis představuje posledního 
habsburského císaře v  centru vy-
trvalých politických a soukromých 
bouří.

 Kurz sebeobrany pro ženy a  dívky stále pokračuje. 
Jeho opakování bude probíhat jaře.
 Půvabná výstava z  období  I.republiky s  názvem 
„Móda hraběnek, švadlenek a  známých osobností“ 
v Muzeu krajka Vamberk a v městské knihovně potrvá 
do 29. listopadu. 
 Vystřídána bude výstavou obrazů Jana Holce a  ad-
ventní výstavou papírových betlémů ze soukromé sbír-
ky naší milé čtenářky. Zastavte se u nás v čase dětství i se 
svými dětmi…

 Charitativní akce LIDI LIDEM stále probíhá – ukonče-
na bude v pátek 1. 12. Pokud i vy chcete ještě pomoci 
malým onkologickým pacientům zakoupením drobné-
ho dárku, jsou připraveny k prodeji přímo v odděleních 
knihovny. Výtěžek akce bude vyhlášen na akci MĚSTEM 
CHODÍ ANDĚLÉ.
 ADVENTNÍ ČAS bude i letos zahájen již tradiční milou 
akcí „MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ“- letos již podesáté. V ne-
děli 3. prosince se přijďte potěšit na vamberské náměstí. 
Do kapsy přibalte zvoneček, pokusíme se opět vánoční 
stromek rozsvítit za něžného cinkotu zvonků… Pochut-
nat si můžete na  staročeských dobrotách, nápojích 
a přibalit i drobné dárečky pro radost.
 PRO TUTO AKCI HLEDÁME ANDÍLKY – MALÉ I VELKÉ 
-  proto prosíme, pokud vám nevadí nenálady počasí, 
dejte nám vědět – na  celou akci je potřeba pořádná 
kopa dětí, aby nám všem mohly předat vánoční štěstí 
v podobě sladkého koláčku.
 TRADIČNÍ ADVENTNÍ PRODEJ V KNIHOVNĚ bude probí-
hat i letos ve studovně pro dospělé. Můžete tu zakoupit dět-
ské knihy, betlémky, keramické hrnečky i skleněné andílky.
 ČESKO BUDE ZPÍVAT KOLEDY opět i v našem městě – 
jen vás tentokrát pozveme dále – do útulné knihovny, 
k  ochutnání výborného vánočního punče a  ke  zpěvu 
koled s kytarou Jardy Čížka – a to vše ještě „provoníme“ 
četbou laskavých zamyšlení z  knížek Eduarda Martina 
Petičky ve čtvrtek 10. prosince v 18.00 
 V prosinci se s námi naposledy můžete setkat ve čtvr-
tek 21. 12. a poté opět ve čtvrtek 28. 12. v běžné půjčov-
ní době.  V novém roce na viděnou 4. ledna 2018.

POSLEDNÍ CESTOPISNÉ 
PŘEDNÁŠKY ROKU 2017
 2. listopadu v 17:30 hod. - přednáška  Adama 
Trýba „Pěšky přes Gibraltar 3300 km“ 
 23. listopadu v 17:30 hod.  – přednáška Tomá-
še Kůdely „Expediční jachting – putování evrop-
skými moři a Atlantickým oceánem“

Pravidelná 
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

POBOČKA MERKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00

POBOČKA PEKLO nad Zdobnicí

Úterý: 17:00 – 19:00

Listopad – měsíc vzpomínek a vzpo-
mínání. Na všechny, kteří již překro-
čili pomyslnou bránu... Vzpomínání, 
při kterém si tolik uvědomíme, kolik 
věcí jsme neudělali. Neřekli. Nestihli... 
Možná příště se nám to podaří  - mož-
ná. Pokud zítřek další MOŽNÁ přinese. 
Co však můžeme i dnes, je přemýšlet. 
O věcech podstatných a nepodstat-
ných. O tom, co je na světě nejdůle-
žitější...

LISTOPADOVÉ INFORMATORIUM
(podrobnější údaje na tel. 494 541 437, 777 484 203, email: knihovna@vamberk.cz)

Loučení
„Říkej vždy to, co cítíš, dělej vždy to, na co myslíš …“

Zítřek si nepojistil nikdo, ani mladý, ani sta-
rý. Dnes to třeba může být poslední den, kdy 
vidíš ty, které miluješ. Proto už nečekej, udě-
lej to dnes, protože nepřijde-li zítřek nikdy, 
budeš určitě litovat dne, kdy sis nenašel čas 
na úsměv, na objetí, na polibek a byl jsi příliš 
zaneprázdněný, abys jim splnil poslední přá-
ní ... Najdi si čas říct jim promiň, odpusť mi, 
prosím, děkuji a  všechna slova lásky, která 
znáš... Ukaž svým přátelům, co pro tebe zna-
menají.
Můj Bože, kdybych měl ještě kousek života… 
Dával bych význam věcem ne pro to, co stojí, 
ale pro to, co znamenají …
Vypsal bych svou nenávist na led a čekal, až vy-
jde slunce. Nedopustil  bych, aby prošel jediný 
den, aniž bych řekl svým lidem, že miluji, že je 
miluji. Ukázal bych lidem, jak chybují, když se 
domnívají, že se přestanou zamilovávat, pro-
tože jsou staří, aniž by pochopili, že stárnou, 
když se přestanou  zamilovávat. Malému dítěti 
bych daroval křídla, ale nechal bych ho, ať se 
naučí létat samo, starcům bych ukázal, že smrt 
nepřináší stáří, ale zapomenutí. Naučil jsem se 
od vás, lidí, tolik věcí ...
Naučil jsem se, že všichni chtějí žít na vrchol-

cích stromů, aniž by poznali, že skutečné štěstí 
se nachází ve  způsobu, jakým sestupuješ ze 
strmé stráně. Naučil jsem se, že když novoro-
zeně stiskne napoprvé prst svého otce ve své 
drobné dlani, udělá z  něj navždy zajatce ... 
Naučil jsem se, že člověk se na druhého může 
dívat shora jen v případě, kdy mu musí pomo-
ci vstát. 
Kdybych věděl, že by dnes byl poslední den, 
kdy tě vidím spící, objal bych tě silně a  dal ti 
polibek a ještě další a další. 
Kdybych věděl, že tohle bylo naposled, kdy 
jsem uslyšel tvůj hlas, natočil bych každé tvé 
slovo, abych je mohl poslouchat znova a zno-
va. Kdybych věděl, že to jsou poslední chvilky, 
kdy tě vidím, řekl bych ti „Miluji tě“ a  neříkal 
bych hloupě, že to přece víš…
Vždycky existuje nějaké zítra a život nám dává 
další příležitost, abychom věci dělali tak, jak 
máme, ale v případě, že chybuji a zbude nám 
jen dnešek, chtěl bych ti říct, jak tě miluju a že 
na tebe nikdy nezapomenu. 

(Poselství kolumbijského básníka G. G. 
Marqueze věnované přátelům  v  době boje 
s těžkou nemocí.)
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V únoru, jak už jsme čtenáře zpra-
vodaje informovali, jsme zahájili 
pod záštitou Provozně ekonomic-
ké fakulty České zemědělské uni-
verzity Virtuální univerzitu třetího 
věku. V  červnu jsme slavnostně 
ukončili letní semestr a  je patrné, 
že univerzita měla úspěch. Všich-
ni absolventi pokračují v  dalším 
studiu, tentokrát na  téma České 
dějiny a  jejich souvislosti, a  jejich 
řada se ještě o  5 dalších zájemců 
rozrostla. 
Potěšující je také druhý paralelní 
kurz – téma Lesnictví, který začal 
až zimním semestrem, tj. od  za-
čátku října. Téma je specifi cké, ale 

po  dvou virtuálních přednáškách 
můžu zodpovědně říci, že je velmi 
zajímavé a poučné. 
A  to je vlastně cílem tohoto pro-
jektu ČZU, jak je uvedeno na www. 
stránkách – jde o „vzdělávací akti-
vity pro seniory, které jsou zaměře-
ny na podporu fyzické a psychické 
kondice, podporují „bio-psycho-
-sociální” rozvoj osobnosti, reagují 
na měnící se životní a společenské 
podmínky a  rozvíjejí generační 
dialog“.
Ostatně podívejte se na 
www.e-senior.czu.cz.

Marcela Poláčková

Zpráva z virtuální univerzity

Ve  středu 11.10.2017 jsme se vydali s  dětmi z  mateřské školy Roveň 
navštívit hasičskou zbrojnici do  nedalekého Vamberka. Členové SDH 
Vamberk v čele s velitelem sboru Jaroslavem Pavelkou nás velice mile 
přivítali. Nejprve si děti prohlédly technické zázemí budovy – spole-
čenskou a  velitelskou místnost. Dozvěděly se, co je náplní práce SDH 
a k jakým zásahům nejčastěji hasiči vyjíždějí. Následně jsme se přesunuli 
do  prostor hasičské zbrojnice, kde jsme si mohli vyzkoušet hasičskou 
helmu, rukavice, vysílačku a dokonce si zastříkat vodou z hasičské ha-
dice. Dobrovolní hasiči dětem předvedli simulovaný zásah při záchraně 
zraněné osoby – první pomoc a transport ve speciálním lehátku. Poté si 
děti mohly detailně prohlédnout hasičská vozidla včetně kabin řidičů. 
Nakonec děti dostaly od hasičů na památku drobné dárky. Exkurze se 
všem velice líbila a ještě dlouho jsme si s dětmi ve školce povídali o su-
per zážitcích.
Za MŠ Roveň děkujeme SDH Vamberk

Děti z Rovně navštívily 
hasičskou zbrojnici
ve Vamberku
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - listopad  2017

 1. listopadu v 19:00 hodin

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MAN- 
ŽELA /Debbie Isitt/
DIVADLO U HASIČŮ PRAHA
Originální vtipná černá komedie.
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Bou-
dová, Otmar Brancuzský.
Vstupné 300 Kč.
 3. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 40 Kč.
 4. listopadu v 18:30 hodin

SEBASTIAN  
VESMÍRNÁ TOUR
HOST: KAPELA LIKE IT 
Předprodej vstupenek v MKS Vam-
berk a na Ticketportalu. 
Vstupné: předprodej 200 Kč, 
na místě 250 Kč.
 7. listopadu v 8:30 a v 10:00 hodin

SŮL NAD ZLATO
DIVADELNÍ AGENTURA PRAHA
Česká pohádka na motivy Boženy 
Němcové. 
Vstupné 30 Kč.
 10. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 15. listopadu v 10:00 hodin

TRAPAS NEPŘEŽIJU, ANEB TEN ŘÍ-
ZEK NEZVEDEJ
Rychlá pomoc slušného chování 
v autě i na rautu.
Hrají: Michaela Dolinová, Ladislav 
Ondřej.
Vstupné 40 Kč.
 17. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 40 Kč.

 18. listopadu v 19:00 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Uvádí agentura Vlasty Frejvaldové.
Vstupné: předprodej 80 Kč /pro-
dejna Kačenka/, na místě 100 Kč.
 24. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 40 Kč.
 25. listopadu v  9:00 – 14:00 

hodin

VÁNOČNÍ JARMARK
Ukázky a  prodej adventní lidové 
tvorby. 
Občerstvení zajištěno. 
Vstup zdarma.
 30. listopadu v 19:00 hodin

MARTIN DEJDAR
VEČER S CELEBRITOU
90 minut zábavného rozhovoru o fi l- 
mových rolích, o Bartu Simpsono-
vi, o  Zdivočelé zemi i  o  Ozzákovi 
a o televizních soutěžích, prolože-
ného písničkami ze soutěže Tvoje 
tvář má známý hlas!  Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
 1. prosince v 19:00 hodin

VĚNEČEK. Vstupné 100 Kč.
 3. prosince v 15:00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL S  PÍSKO-
MILEM
Vstupné 20 Kč.
 14. prosince v 19:00 hodin 
BRATŘI EBENOVÉ
ČAS HOLIN
Koncert kapely bratří Ebenových 
Marka, Kryštofa, Davida a  dalších 
předních českých hudebníků /Pa-
vel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Ve-
selý, Jiří Zelenka/. Koncertně hrají 
průřez tvorbou od  prvního alba 
Malé písně do tmy až po poslední 
Čas holin, které je svým obsahem 
čím dál víc aktuálnější. 
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS. Vstupné 400 Kč.

ČTYŘI DOHODY JAROSLAV DUŠEK
Vážení předplatitelé, 
divadelní představení ČTYŘI DOHODY se v listopadu bohužel, kvůli 
odcestování pana Duška, neuskuteční. Podařil se mi pro Vás „vybojo-
vat“ náhradní termín na jaro 2018, o kterém Vás budeme informovat 
spolu s jarní divadelní nabídkou. Prosím, ponechte si permanentky 
PODZIM 2017, kterými se prokážete při vstupu na toto představení. 
Děkuji za pochopení.                                                   Zdeňka Freivaldová
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Výročí osobností
 07.11.1897 zemřel ve Vídni František Lützow, diplomat a majitel 

vambereckého velkostatku. Zdejší lesní pozemky vlastnil v  období 
1861-1897. 120. výročí úmrtí (* 02.11.1814 Jičín)
 12.11.1907 zemřel v Klokočově na Moravě Arnošt Praus, hudeb-

ník. V letech 1892-1894 byl ředitelem kůru ve Vamberku. Založil zde pě-
vecký sbor při Měšťanské besedě. Jako učitel hudby působil v Dalmácii, 
Bzenci a Soběslavi. 110. výročí úmrtí (* 03.03.1873 Rychnov)
  21.11.1947 zemřel v Praze plk. MUDr. Josef Novák, vojenský lé-

kař. Byl výborným chirurgem a  velitelem vojenské divizní nemocnice 
v Užhorodu. Během první světové války pomohl mnoha vambereckým 
občanům. 70. výročí úmrtí (* asi 1880 Vamberk)

Před 395 lety
Za  účast na  stavovském povstání byla 12. listopadu 1622 majiteli 
vambereckého panství Václavu Mikuláši Pecingarovi z  Bydžína kon-
fi skována třetina majetku.

Před 285 lety
Majitel vambereckého panství František Karel II. Kolowrat-Liebstein-
sky 14. listopadu 1732 potvrdil Vambereckým předchozí privilegia, 
propustil je z nevolnictví a udělil obecní řád.

Před 220 lety
Vrchnost prodala 15. listopadu 1797 poplužní dvůr a špýchar.

Před 155 lety
Dne 16. listopadu 1862 byla založena městská záložna. První sídlo 
měla v budově radnice.

Před 145 lety
Dne 29. listopadu 1872 vyhořely domky čp.69 a 70 v Pekelské ulici. Při 
hašení zahynuli dva lidé.

Před 90 lety
Dne 6. listopadu 1927 vyhořely tři velkostodoly Kubiasova uzenářství 
za Bačinkou

Před 80 lety
Čtyřčlenná delegace předala 24. listopadu 1937 v  Praze prezidentu 
republiky Edvardu Benešovi diplom čestného občanství Vamberka.

Před 40 lety
Dne 5. listopadu 1977 byla otevřena sportovní hala za sokolovnou vy-
budovaná nákladem 7 mil. Kčs. Výstavba začala v roce 1973.

Před 25 lety
V listopadu 1992 začala celková oprava budovy radnice. Kotelny žele-
záren, Struha, Jiráskova a ve škole byly plynofi kovány. Proběhla kolau-
dace Čistírny odpadních vod, jejíž výstavba trvala tři roky.

Před 15 lety
V  komunálních volbách konaných 1. a  2. listopadu 2002 zvítězilo 
Sdružení nezávislých. O deset dní později byl starostou města podru-
hé zvolen Ing. Jiří Mazúch.

Stalo se aneb bejvávalo

Společenská kronika

V listopadu 2017 oslaví:

92 let Marie Svobodová
91 let Soňa Dostálová
91 let Olga Kacrová
90 let Emilie Černá
85 let Stanislav Šušlík

85 let Zdeněk Černoch
85 let  Zuzana Svěráková
75 let Božena Horáková
75 let  Jaroslav Kuchař
75 let  Růžena Prausová 

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, 
ale nikdy nezacelí, tu ránu bolestivou.
27. listopadu uplyne 40 let, co nás nečekaně a navždy 
opustil pan ANTONÍN KUBÍČEK.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka Marie, 

dcery Marie a Ivana, vnoučata a pravnoučata.

Vysoké nad Jizerou je městečko, kte-
ré je proslulé zejména díky Ústavu 
chirurgie ruky a  zimním sportům. 
Nicméně jeden týden v roce se sem 
sjíždějí stovky návštěvníků za  úplně 
jiným účelem. Tím je Krakonošův 
divadelní podzim, tedy národní pře-
hlídka venkovského amatérského di-
vadla a o účasti na něm usilují ochot-
nické divadelní soubory z celé České 
republiky. Zahrát si na prestižní pře-
hlídce ve Vysokém však není jen otáz-
kou podání přihlášky. Soubor musí 
být nominován odbornou porotou 
na jednom z postupových krajských 
kol. A to se letos podařilo Divadelní-
mu spolku Zdobničan, který sem po-
stoupil z Miletína s inscenací Turecká 
kavárna od Roberta Thomase v režii 
Aleny Joachimsthalerové. 
Vamberecký soubor se do Vysokého 
dostal už podruhé. Poučen zkuše-
ností z  roku 2010, kdy se sem vydal 
s  inscenací Rozmarný duch, věděl, 
že to neznamená jenom zahrát 
představení a  poté si poslechnout 
připomínky odborné poroty, ale že 
je to hlavně divadelní svátek. Během 
přehlídky se až může zdát, že každý 
z místních má v sobě kus divadelníka 
a  všichni si ten týden užívají. Každý 
soubor hned po příjezdu čeká uvítá-
ní jejich vlastní hostitelkou, která se 
o ně celou dobu jejich pobytu stará. 
Následuje ofi ciální přivítání starost-
kou města na obecním úřadě. Potom 
se  slavnostním průvodem soubor 
vypraví k  divadlu Krakonoš,kde je 
uvítán Krakonošem a  pořadateli ná-
rodní přehlídky.To vše za  doprovodu 
živé hudby,vystoupení mažoretek a  
přítomnosti velkého počtu místních. 
Tureckou kavárnu měli návštěvníci 
možnost zhlédnout hned dvakrát. 
Komu se nepodařilo sehnat lístky 
na  večer a  vidět tak představení, 
které navštívily i tři přítomné poroty, 
mohl přijít odpoledne. Ačkoli je pro 
herce velmi vyčerpávající mít tyto 
tzv. dvojáky, ukázalo se to jako velká 
výhoda. Po  delší pauze je náročné 
nejen vzpomenout si na text a na po-
hyb v prostoru, ale i na udržení tempa 
inscenace a  spoluhru. Proto, a  kvůli 
větší než obvyklé nervozitě, první 
představení nedopadlo úplně podle 
představ souboru. Ale tímto „opráše-
ním“ se hercům podařilo získat jisto-
tu v textu a dovolilo jim to soustředit 

se večer na  herecké výkony, které 
nejen v porovnání s odpolednem, ale 
i s jejich předchozími představeními, 
byly naprosto výjimečné. 
Po bujaré oslavě večer čekalo soubor 
druhý den hodnocení porot. Odborná 
porota byla složena z divadelních pro-
fesionálů z  různých oblastí – od reži-
séra po kritičku. Kladně bylo zejména 
hodnoceno pochopení žánru hry, kte-
rá se v rámci svých tří povídek pohy-
buje mezi detektivní hrou a komedií, 
a vyzdvihnutí nadsázky a divadelnos-
ti, jak v režii a hereckých prostředcích, 
tak ve scénografi i. Nedostatky porota 
viděla především v  přílišném důrazu 
na detektivní stránku, která je v dneš-
ním světě kriminálních seriálů a  thri-
llerů trošku naivní (hra byla napsána 
už roku 1985). Druhá porota „Půdič-
káři“ byla složena z  ochotnických 
divadelníků, kteří své výtky směřovali 
na nedokonalou spoluhru mezi part-
nery na jevišti. Třetí a poslední porota, 
porota ze studentek gymnázia, se za-
měřovala na vizualitu inscenace s dů-
razem na kostýmy a upozornila na pár 
anachronismů. 
Ačkoli po  tomto stručném shrnutí 
může znít počínání vambereckého 
souboru jako neúspěch, je tomu prá-
vě naopak. Při sobotním vyhlášení 
výsledků byli oceněni hned tři členo-
vé souboru. Čestné uznání za herec-
ký výkon obdržel Petr Barvínek za roli 
padoucha Richarda. Ve  stejné kate-
gorii byl odměněn cenou Oldřich Pla-
šil za  roli detektiva a  třetí oceněnou 
byla Alena Joachimsthalerová, která 
dostala hlavní čestné uznání za režii. 
Nicméně i další herci souboru odved-
li skvělou práci na svých rolích a byli 
pochváleni. Jmenovitě Lucie Vodáko-
vá, Oldřich Nermuť, Karel Uhlíř, Lucie 
Lukešová, Pavla Nekvindová a  An-
tonín Joachimsthaler. Ale co bylo to 
nejdůležitější, mnoho diváků odchá-
zelo z  divadla spokojených a  dobře 
naladěných, stejně jako všichni herci. 
Účast na  Krakonošově divadelním 
podzimu byla nejenom skvělá zkuše-
nost pro další rozvoj souboru a jeho 
inscenací, ale také nádherný zážitek. 
Místní dali pozvanému souboru za-
kusit pocit výjimečnosti, vytvořily 
přátelskou a vřelou atmosféru a běž-
ný víkend tak několika lidem promě-
nily v nevšední událost.     

DS Zdobničan

Krakonoš přivítal Vamberecké ochotníky

Přednáška na téma
Křesťanství 

- nejpronásledovanější náboženství na světě
Julius Kahanec CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita)

Fara Římskokatolické farnosti, Husovo náměstí 85, Vamberk

26. listopadu 2017 ve 14:30



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 18

 23. - 24.9.2017     

MČR na klasické trati                                  

Raspenava (OK Chrastava)

Mistrovství na  klasické trati pro-
běhlo v  Jizerských horách neda-
leko obce Raspenava. Pořadatelé 
postavili tratě v  horském terénu 
s  velkým množství údolíček, ka-
menů a skalek, ve vyšších částech 
terénu byla velmi těžká kamenitá 
podložka. V  dolní části která byla 
rovinatější bylo zase velké množ-
ství bažinek, takže ideální terén 
pro mistrovský závod. Běželo se 
jak v sobotu, kdy proběhla tzv.kva-
lifi kace, tak i v neděli kdy se běželo 
fi nále. Počasí bylo sychravé, mlha-
vé a byla poměrně dost velká zima 
(7°C). Zajímavostí na  tomto závo-
dě byla také přítomnost kamer ČT, 
která z  tohoto závodu připravila 
záznam a ten byl vysílán na sport. 
kanále ČT4 SPORT.
Výsledky: D45A/10.Markéta Vanda-
sová, D50A/4.Jana Smutná, H40A/9.

Libor Netopil, H50A/27.Luděk Van-
das, za  oddíl OK99 Hradec Králové 
H20A/1.místo Daniel Vandas – gra-
tulujeme !!! 

 30.9.2017  

11.kolo VČ poháru       

Benecko (Spartak Vrchlabí)

Za  krásného slunečného poča-
sí proběhlo další kolo poháru, 
tentokrát s  centrem ve  známém 
lyžařském středisku na  Benecku 
v Krkonoších. Pořadatelé připravili 
krátkou trať v náročném horském 
terénu s  nerovnou podložkou, 
hustým boruvčím a velkým množ-
stvím drobných klacků, které ztě-
žovaly běh. Celkem více jak 600 
závodníků odjíždělo z  Krkonoš 
spokojeno i s celkovou organizací.
Výsledky: D12C/22.Adéla Mikysko-
vá, D12D/5.Barbora Nikol Mudruň-
ková, D14D/4.Kateřina Adamov-
ská, D35C/1.Markéta Vandasová, 
D35D/5.Jitka Rykalová, 21.Ilona Mi-

kysková, 22.Romana Mudruňková, 
D45D/7.Yveta Veverková, H35C/2.
Viktor Hladký, 11.Luděk Vandas, 
H45D/6.Alan Mikyska

 7. - 8.10.2017  

MČR štafet a družstev        

Tři Dvory u Moravského Karlova 

(KVS Šumperk)

Poslední mistrovský závod  čekal 
na závodníky v oblasti Hanušovické 
vrchoviny (600 – 840 m n.m.). V so-
botu proběhl závod štafet a v nedě-
li se běželi družstva. Terén byl velmi 
náročný, podmáčená údolíčka se 
střídala s bažinkami a k tomu bylo 
velmi chladno a především deštivo. 
Pro pořadatele to bylo velmi nároč-
né na organizaci, neboť jim čtvrteč-
ní silný vítr zničil celé shromaždiště 
a tak musel připravit nové na velmi 
podmáčeném terénu.
Výsledky štafet: D135/3.místo VAM 
(J.Smutná, J.Klapalová, M.Vandaso-
vá) – gratulujeme !!!

H135/14.místo VAM (J.Koblic, L.Van-
das, L.Netopil)
Výsledky družstev: DH225/8.místo 
VAM (J.Koblic, J.Smutná, L.Vandas, 
M.Vandasová, L.Netopil)
Daniel Vandas vyhrál závod druš-
tev se štafetou OK99 HK. Gratulu-
jeme !

 7.10.2017  

12.kolo VČ poháru       

Hlavňov (Start Náchod) 
Centrem dalšího závodu bylo hři-
ště v  obci Hlavňov u  Police n. M. 
kam přijelo více jak 750 závodníků! 
Pořadatelé z  Náchoda připravili 
krátkou trať v  dosud nezmapova-
ném prostoru, který byl kopcovitý 
s  množstvím kamenů. Převažoval 
především smrkový les s  hustníky 
a pasekami. Našim mladším závod-
nicím se opět dařilo a odvezli si zlaté 
a stříbrné umístění – gratulujeme!
Výsledky: D12C/13.Adéla Mikysko-
vá, D12D/2.Barbora Nikol Mudruň-

Na  základě Danových kvalitních 
výkonů v  celé sezóně 2017 byl 
pozván na  závody Euromeetingu 
2017, které se konaly 1-3.9. 2017 
v  Norském Østfoldu. Tyto závody 
jsou součástí příprav na  Mistrov-
ství světa dospělých v  roce 2019. 
I když mu až po závodech udeřilo 
19 let, tak se pustil do  načerpání 

prvních zkušeností a  srovnání se 
s dospělými (21 – 35 let) na mezi-
národní úrovni. V  padesátičleném 
startovním poli se pohyboval oko-
lo 40-tého místa, ale v  těchto ka-
tegoriích už jsou mezi závodníky 
velmi malé rozdíly. Na klasické trati 
se zadařilo pěkné 35 místo.
Po  těchto náročných závodech 
se celá reprezentace přemístila 
na Mistrovství Norska, kde se naši 
reprezentanti mohli také poměřit. 
Zde už každý běžel svoji katego-
rii. V  Danově kategorii běželo 40 
závodníků. Češi se do konečného 
zúčtování nepočítali, ale Daniel 
časem atakoval velkou bednu 
(do 6-tého místa).

Po  návratu ze severu pokračovala 
sezóna v Česku.
16.9.2017 Český pohár štafet  

2. místo

platnou posilou dospělé štafety 
jeho mateřského oddílu.

17.9.2017 Český pohár štafet  

3. místo

Opět účast ve  štafetě dospělých. 
Soupeři v  této kategorii jsou do-
spělí reprezentanti ČR.

23.9.2017 Mistrovství ČR na kla-

sické trati  

1. místo

Daniel obhajoval loňský titul mis-
tra republiky a  to byla velká výzva. 
Na  tento závod se dokonale při-
pravil a  závod vyhrál.  Před svým 
rivalem doběhl o 1:18 min, ale před 
ostatními kolegy z kategorie o třídu.
Před posledním mistrovským závo-
dem na  českém území si juniorská 
reprezentace ještě „odskočila“ na zá-
vody evropského poháru JEC 2017 
(29.9-1.10.2017) do  Rakouského 
Fürstenfeldu. Zde se naši reprezen-
tanti nenechali zahanbit. První den 
běželi štafetový závod, kde Daniel 
na posledním úseku sehrál klíčovou 
roli. Do  úseku vybíhal na  druhém 
místě a po udržení psychiky na uzdě 
na  konci úseku předběhl švédské-
ho soupeře a  štafeta se tak mohla 
radovat ze ZLATÉ medaile. Druhý 
den byla klasická trať, kde síly z mi-
nulého dne chyběly. Nakonec z toho 
bylo 24 místo z 60-ti účastníku. Třetí 
den už byly síly zase v pořádku a Da-
niel si na městském sprintu doběhl 
pro nádherné páté místo a vylezl si 
tak na „velkou bednu“.  

8.10.2017 

Závěrem české sezóny je závod 
družstev. Daniel ve svém klubu do-

plňoval sedmičlenné družstvo do-
spělých, které si po  soustředěném 
a  napínavém souboji doběhlo pro 
titul MISTRA REPUBLIKY 2017.

O  tomto posledním víkendu mis-
trovských závodů se vyhlašovali i re-
publikové žebříčky za sezónu 2017. 
Daniel v  juniorské kategorii H20 
skončil s  minimálním odstupem 
za prvním, na 2. místě. 
Jelikož v tomto roce doplnil, jako třetí 
člen, dospělou štafetu a jejich výsled-
ky se pohybovaly po  celou sezónu 
na bedně, tak se Daniel stal i vítězem 
v POHÁRU ŠTAFET pro rok 2017. 

Na  závěr bych chtěl shrnout tuto 
náročnou sezónu. Všechna příprava, 
která byla nastartována v listopadu 
2016 se zadařila podle plánu. Zdraví 
nám sloužilo, což bylo nejdůležitěj-
ší. Do  přípravy jsme mohli zařadit 
i  o  dvě zahraniční soustředění na-
víc, která byla velmi důležitá. To vše 
bylo možno zrealizovat za  vydatné 
fi nanční podpory MĚSTA VAMBER-
KA, kterému bychom, touto formou, 
chtěli poděkovat. 
Děkujeme Vám za  důvěru, kterou 
jste nám dali, a my jsme výše mohli 
na oplátku prezentovat, jak se nám 
to, podařilo využít.

Luděk  a Markéta Vandasovi

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Barbora Nikol Mudruňková vyhrála v Krkonoších
Štafeta žen získala 3.místo na MČR

DANIEL VANDAS obhájil titul MISTR ČR !
V  minulém čísle zpravodaje jsme se zmiňovali o  letních úspěších 

Daniela Vandase. Létem sezóna nekončí, ba naopak. Sezóna vrcholí 

na podzim.
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ková, D14D/1.Kateřina Adamovská, 
D21D/1.Iva Kodytková,  D35D/10.
Ilona Mikysková, 13.Jitka Rykalová, 
20.Romana Mudruňková, D45D/3.
Jana Kulová, H35C/8.Viktor Hladký, 
H45D/11.Alan Mikyska

 14.10.2017  

13.kolo VČ poháru        

Kostelecká Lhota 

(OOB Vamberk+DDM 

Kostelec n.Orl.)

Fotbalový areál v Kostelecké Lhotě 
se stal centrem pro pořádání dal-
šího kola poháru našeho oddílu 
společně s  kosteleckým oddílem. 

Počasí bylo oproti minulým víken-
dům velmi pěkné a přilákalo téměř 
800 závodníků ! Oddílový kolega 
Josef Doležal připravil krátkou trať, 
která se běžela v  lesích kolem Mí-
rova. Přípravě na závody se věno-
vala většina členů z  obou oddílů 
a  dle hodnocení dopadly závody 
po  pořadatelské stránce velmi 
dobře. Tímto bych chtěl všem čle-
nům poděkovat za maximální sna-
hu při pořádání.
Výsledky: D12C/11.Adéla Mikysko-
vá, D12D/6.Barbora Nikol Mudruň-
ková, D14D/2.Kateřina Adamovská, 
Za  oddíl OK 99 Hradec Králové : 

D18C/1.místo Adéla Vandasová, 
H21C/2. Daniel Vandas

 15.10.2017  

14.kolo VČ poháru       

Martinice v Krkonoších 

(OK Jilemnice)

Po sobotních závodech v Kost.Lhotě 
se většina závodníků (cca 600) pře-
sunula na nedělní závod do Martinic 
v Krkonoších. Pořadatelé z Jilemnice 
připravili pěkné tratě v  převážně 
jehličnatém lese s podrostem a hus-
tou sítí cest. Našim závodníkům se 
poměrně dařilo, především Barboře 
Nikol Mudruňkové a Alanu Mikysko-

vi, kteří ve svých kategoriích zvítězili 
– gratulujeme!
Výsledky: D12C/13.Adéla Mikysko-
vá, D12D/1.Barbora Nikol Mudruň-
ková, D35C/4.Markéta Vandasová, 
D35D/9.Romana Mudruňková, 17.Ji-
tka Rykalová, 29.Ilona Mikysková, 
D45D/7.Yveta Veverková, 8.Jana Ku-
lová, H35C/3.Viktor Hladký, H45D/1.
Alan Mikyska

ČINNOST  NAŠEHO  ODDÍLU  JE 
FINANČNĚ PODPOROVÁNA MĚS-
TEM  VAMBERK
Za oddíl OB              

     Karel Rykala

Začínající taneční skupina pořádá 
nábor do nové taneční skupiny 

s názvem Black And White
Nábor se pořádá ve Vamberku v základní škole.

Děti od 5 let do 15 let  
kdo se chce přihlásit pište na info Email : jirijozko@seznam.cz

a napíšu další podrobnosti přes email: kdo se přihlásí

V  sobotu 7. října 2017 proběhl 
v  Jaroměři další turnaj veteránů 
ve stolním tenisu. Jednalo se o po-
slední z  celostátních kvalifi kačních 
turnajů, kdy prvních osm hráčů 
v konečném pořadí seriálu v každé 
kategorii postoupí na  závěrečný 
„Turnaj mistrů“, který se uskuteční 
ve  dnech 17.- 18. listopadu 2017 
v  Hluku u  Uherského Hradiště. Je 
potěšitelné, že náš hráč Honza Po-
dolka si díky 6. místu na turnaji v Ja-

roměři udržel pozici v elitní osmič-
ce v  nejsilněji obsazené kategorii, 
ve které je klasifi kováno více než 70 
hráčů. Je to nesporně úspěch i když 
on říká, že to bylo „s odřenýma uši-
ma“. Ale na to se historie neptá. Tur-
naj mistrů si zahraje poprvé. Je to 
bezesporu dobrá reprezentace ne-
jen oddílu, ale i našeho města, které 
v oblasti sportu podporuje i veterá-
ny, za což mu patří poděkování.

M. Vrkoslav

V sobotu 23. 9. jeli hráči A-družstva Baníku Vamberk dopoledne do Val-
dic a odpoledne do Dvora Králové. Zápas s Valdicemi byl velmi vyrov-
naný, rozhodovaly koncovky pátých setů, ve kterých měl větší štěstí náš 
soupeř. Odpolední zápas byl jak na houpačce – chvíli vedli domácí, chvíli 
hosté. Výsledná remíza je spravedlivá.
Sokol Valdice – TJ Baník Vamberk  10:8

Body: Vrkoslav 4, Jakubec 2, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1
TJ Dvůr Králové n. L. – TJ Baník Vamberk  9:9

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Podolka 2, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1

V  neděli 15. 10. jsme opět zajížděli „na  soupeřovu půdu“. Dopoledne 
jsme se utkali v  náhradní herně ve  Stěžerách s  DTJ Hradec Králové E 
a odpoledne jsme jeli do Českého Meziříčí. V nově vybudované herně 
ve Stěžerách jsme s DTJ HK odehráli hezký zápas, ve kterém jsme po ce-
lou dobu vedli. V závěru jsme ale nezvládli koncovku a byla z toho další 
remíza. Odpoledne jsme chtěli s nováčkem soutěže v Českém Meziříčí 
vyhrát. Bohužel nás soupeř překvapil svou kvalitou a vyrovnaností hrá-
čů. V průběhu zápasu jsme ještě vedli 7:6, poslední 4 zápasy jsme ale 
prohráli a tím i celý zápas.
DTJ-Slavia Hradec Králové E – TJ Baník Vamberk 9:9

Body: Jakubec 3,  Vrkoslav 2, Valášek 2, Podolka 1, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1
Sokol České Meziříčí – TJ Baník Vamberk  10:7

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1

Rozpis domácích zápasů A mužstva

2. 12. 2017    9:00 TJ Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov
2. 12. 2017 14:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves
6. 1. 2018    9:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol Valdice
6. 1. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L.
17. 2. 2018    9:00 TJ Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E
17. 2. 2018  14:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí
17. 3. 2018    9:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
17. 3. 2018  14:00 TJ Baník Vamberk A – Sparta Úpice

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. 
Diváci jsou srdečně zváni!                        M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Poděkování městu
Stolní tenisté TJ Baník Vamberk děkují městu Vamberk za přidělení do-
tace, jejímž prostřednictvím byla pořízena jednotná trička pro všechny 
členy mládežnického oddílu. Trička byla potisknuta novým logem TJ 
a logem města. Naši mladí hráči tak na různých turnajích a soutěžích bu-
dou viditelným způsobem reprezentovat jak náš oddíl, tak i naše město.
                                                                                     Jan Podolka – předseda oddílu ST

Stolní tenis Baník Vamberk

Úspěch našeho veterána
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Trenérsko-metodická komise Krá-                                                                                            
lovéhradeckého krajského fotba-                                                                                        
lového svazu ve  spolupráci s  Na-
dačním fondem na  podporu 
fotbalové mládeže a Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje uspo-
řádaly v  pondělí 2. října na  hřišti 
ve Vamberku nevšední fotbalovou 
akci.
Na městském stadiónu se uskuteč-
nil seminář trenérů mládeže půso-
bících v okrese Rychnov nad Kněž-
nou, kterého se zúčastnilo více než 
padesát trenérů ze třiceti týmů 
okresních soutěží, z  nichž tři de-
sítky vlastní licenci „C“. A určitě od-
cházeli vesměs spokojeni s  bloky 
plnými inspirativních poznámek.
Tréninkovou jednotku v  délce 90 
minut vedli zkušení trenéři mláde-
že FC Hradec Králové - Martin Fir-
bacher a Martin Štěpán. Kromě od-

borné veřejnosti se této vydařené 
akce zúčastnila i „laická“ veřejnost; 
rodiče některých dětí, příznivci 
mládežnické kopané, členové TJ 
Baník. A  bylo opravdu zajímavé 
nahlédnout do  zákulisí dnešní 
fotbalové moderny v tréninkovém 
procesu mladých adeptů. Mladí 
fotbalisté Spartaku Rychnov a Ba-
níku Vamberk postupně absolvo-
vali zahřívací honěnou v  různých 
variantách, nácvik kliček a míčové 
technicky, úpolová cvičení, střelbu 
po  vedení míče a  na  závěr hru tři 
na tři na několika hřištích. 
K celkové ´rodinné atmosféře´celé 
akce přispěli i  domácí, tedy pořa-
datelé z  TJ Baník Vamberk. Patří 
jim poděkování za  přípravu akce, 
zapůjčení tréninkových pomůcek 
a  v  neposlední řadě za  tradičně 
výborné klobásy.                         (jdu)

Drama o záchranu
vyměnili za postup!
Letošní léto je již nenávratně minulostí a antuková tenisová sezóna 

spěje ke  svému závěru. I  letošní rok jsme se účastnili soutěže ne-

registrované ligy tenisu. Soutěž před lety vznikla v  rychnovském 

okrese, ale rozšířila se i o družstva z Královéhradecka a Náchodska. 

Po loňském postupu do druhé nejvyšší ligy bylo cílem udržení se v této 
soutěži. Při systému, kdy z šesti týmů vždy dva poslední padají do nižší 
skupiny, se nejednalo o snadný úkol. Za vamberecké družstvo nastupo-
vali hráči: Michal Hudousek, Pavel Stehlík, Petr Štěpánek, Roman Koráb 
a Otakar Müller. Hlavně zásluhou dvojice Michal Hudousek a Pavel Stehlík 
družstvo z deseti utkání šestkrát zvítězilo. Díky velké vyrovnanosti týmů 
a shodou výsledků v posledních dvou kolech se družstvo Vamberka umís-
tilo na druhém postupovém místě a příští rok bude hrát v nejvyšší soutěži. 
Na ošidnost této skupiny ukazuje fakt, že tým Nahořan získal pouze o jed-
no vítězství méně a přesto skončil na pátém sestupovém místě.
Členové tenisového oddílu se v červnu účastnili sportovního dne, kte-
rý pro žáky zorganizovalo vedení školy a Baník Vamberk. Na tenisových 
kurtech jsme pořádali tenisový turnaj. Pavel Chocholouš, Luboš Doležal 
a Ota Müller vedli dopolední program, na kterém si žáci mohli vyzkoušet 
dovednosti potřebné k tenisu a následně si zahráli tenisový turnaj. Všich-
ni si vyzkoušeli, že dobrá tenisová hra vyžaduje dlouhodobou přípravu. 
Mimo vlastního tenisu se členové oddílu celý rok starají o kurty a okolní 
zeleň. A jako každý rok patří velký dík Petru Štěpánkovi za údržbu kurtů, 
které jsou pravidelně jedny z nejlepších v širokém okolí. O přírodní zele-
né ploty se trvale starají Luboš Doležal s Karlem Müllerem.
Již třetím rokem se staráme o  rozvoj mladé tenisové generace. Pod 
vedením trenérů Oty Müllera, Pavla Chocholouše a  Luboše Doležala 
děti trénují dvakrát týdně. V zimním období a v předjaří jsme využívali 
sportovní halu a školní tělocvičnu a na jaře a začátkem podzimu jsme se 
scházeli na tenisových kurtech. Od poloviny října opět využíváme vnitř-
ní prostory sportovní haly. Díky podpoře města máme dostatečné tré-
ninkové vybavení a není třeba, abychom získávali prostředky od rodičů 
trénujících dětí. V současné době nás pouze mrzí, že není o tenis mezi 
dětmi větší zájem. Na  tréninky pravidelně dochází deset dětí, z  čehož 
jsou čtyři nováčci, kteří začali tréninky navštěvovat od letošního září. 
Cílem je naučit děti tenis a podnítit v nich zájem o pravidelné sportová-
ní. Tenis je složitá hra, která vyžaduje velice dobrou koordinaci pohybu 
celého těla a odhad letu a odskoku míčku. Věříme, že děti ve svém sou-
časném úsilí vytrvají a  většina zvládne hru na  takové úrovni, aby se jí 
mohly v budoucnu bavit.     
Na tomto místě pravidelně apeluji na obyvatele města, aby více využíva-
li pěkného tenisového areálu. Tenis snoubí radost ze hry s udržováním, 
případně i  zvyšováním fyzické kondice. Tenis je hra pro celou rodinu. 
Chce to jen správné novoroční předsevzetí a na  jaře vyrazit i se svými 
dětmi sportovat na tenisové kurty.                                            Otakar Müller

Výsledky jednotlivých utkání z pohledu Baníku Vamberk

Soupeř Doma Venku

Kostelec n.O. B 3:0 1:2

Librantice B 1:2 2:1

České Meziříčí 1:2 0:3

Nahořany B 2:1 0:3

Kvasiny 2:1 2:1

3.RTL OPEN v tenisu – konečná tabulka

Pořadí Družstvo Utkání Vítězná Porážky Skóre Body

1. Kostelec n.O. B 10 9 1 22:8 19

2. Baník Vamberk 10 6 4 17:13 16

3. Librantice B 10 5 5 17:13 15

4. České Meziříčí 10 5 5 16:14 15

5. Nahořany B 10 5 5 13:16 15

6. Kvasiny 10 0 10 4:25 10

Listopadový program 2017
SŽ 4.11.2017 So 12:00 Velké Poříčí Rokytnice/

Vamberk

A 4.11.2017 So 14:00 Vamberk Solnice

MLŽ 5.11.2017 Ne 10:00 Týniště Vamberk/
Rokytnice

Třebeš II

Dor. 5.11.2017 Ne 13:00 Vamberk/
Rokytnice 

Dobruška/
Opočno

(hřiště 
Vamberk)

Dor. 11.11.2017 So 9:30 Stěžery Vamberk/
Rokytnice

SŽ 11.11.2017 So 11:45 Rokytnice/
Vamberk 

Hořiněves (hřiště 
Rokytnice)

A 12.11.2017 Ne 14:00 Albrechtice n. O. Vamberk

Fotbalová moderna 
ve Vamberku
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A  tak zatímco na  otevřených 
venkovních sportovištích oddíly 
trénují a  soutěží plnohodnotně 
po  sedm měsíců v  roce, v  halové 
části sezóny se jejich sportovní 
aktivity musí dramaticky snížit. 
Tréninkové jednotky musí být stá-
le více kráceny, tréninkový proces 
se tak omezuje často na  pouhou 
údržbu. 
TJ Baník Vamberk k  této situaci 
přistupuje se zvýšenou aktivitou 
v  řadě jednání mezi jednotlivý-
mi uživateli sportovních zařízení. 
Na své mimořádné schůzi 13. září 
se řešil nový harmonogram obou 
zmíněných krytých sportovišť, 
tedy sportovní haly a  tělocvičny 
základní školy. V emotivní, ale na-
konec velmi korektní debatě se 
podařilo alespoň zčásti naplnit po-
žadavky oddílů.

Popisovaná bezpochyby kritická 
situace má několik příčin. V  ča-
sové posloupnosti je tou první 
z  nich i  ta nejvíce zřejmá, totiž;  
sportovní hala byla postavena 
v  roce 1977, tedy před rovnými 
čtyřiceti lety! Byla tedy nutně pro-
jektována se znalostmi a  zkuše-
nostmi té doby, v  intencích způ-
sobu života tehdejší společnosti. 
Nikdo tehdy nemohl předjímat, 
jak se sportovní aktivity - v  kry-
tých zařízeních - budou s  přibý-
vajícími léty rozšiřovat. K  tomuto 
lze pro názornost uvést příklad 
nad jiné výmluvnější; např. tako-
vý fl orbal v  té době už se možná 
v  Evropě začínal prosazovat, v  té 
naší části Evropy jsme ho ale ne-
znali ani z televize… 
Druhým z  důvodů nastalé situ-
ace je i  zcela objektivní příčina. 

V konceptu výuky tělesné výchovy 
základní školy totiž došlo k výraz-
né změně. Škola sportovní halu 
nově využívá dvakrát v  týdnu až 
do  16:15 hod., odpolední hodiny 
pro mládežnické sportovní oddíly 
tak ubývají.
A  do  třetice ještě jedna z  příčin. 
Počty sportujících dětí se v našich 
oddílech díky obětavé práci jejich 
vedoucích daří poměrně úspěšně 
navyšovat. Limitujícím faktorem 
v tomto úsilí je ale právě ona zcela 
nepostačující kapacita sportovní-
ho zázemí. Obětaví vedoucí v od-
díle stolního tenisu v čele s panem 
Janem Podolkou dokonce už 
na  strop svých možností narazili. 
Děti by zájem měly, stolní tenis 
se stává fenoménem, ale prostě 
stávající hala opravdu není ´nafu-
kovací´.  

V  souvislosti s  výše uvedeným je 
třeba zmínit ještě jeden důleži-
tý společenský aspekt. Tristním 
problémem dnešní mládeže je 
nepochybně nadměrné užívá-
ní počítačových aktivit ve  všech 
jejich dnešních modifi kacích. 
Nemálo rodičů by zřejmě mohlo 
vyprávět… Vedení TJ Baník má 
za to, že v této situaci může pestrá 
nabídka sportovních aktivit rodi-
čům, resp. jejich dětem, výrazně 
pomoci. 
Vážení radní a  zastupitelé města, 
z výše uvedeného je jistě zřejmé, 
že tento palčivý problém je nutno 
urychleně začít řešit – nepochyb-
ně v  zájmu celé společnosti. Do-
volujeme si vás tedy touto cestou 
naléhavě požádat o spolupráci při 
řešení této neutěšené situace. 
Vedení TJ Baník Vamberk kromě 
zmapování celé situace nabízí i re-
álné praktické řešení; totiž realizaci 
další kryté sportovní plochy. Jako 
ideální se ukazuje projekt nafuko-
vací haly vedle stávající sportovní 
haly.              

Ve Vamberku 18.10.2017                                                        
TJ Baník Vamberk, z.s.

Podpora sportující mládeže: 
jedna z priorit vyspělé společnosti  
Vážení radní a zastupitelé města Vamberka… 

TJ Baník Vamberk spolu s ostatními sportovními oddíly ve městě každoročně řeší 

sezónní obsazenost městských krytých sportovních zařízení. Rok od roku se situace 

zhoršuje, kapacity těchto zařízení v posledních letech nestačí požadavkům jednot-

livých oddílů. Tímto neudržitelným stavem pak nejvíce trpí mládež. Nedostatečná 

kapacita nezbytného sportovního zázemí totiž omezuje nejen její sportovní růst, 

ale může dokonce mladé zájemce o sport odradit. 

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. 

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
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Jestliže chceme navázat na  tyto 
„staré dobré časy“, alespoň se jim 
přiblížit, je nutné se  problemati-
ce sportovního zázemí začít více 
věnovat. V TJ Baník Vamberk pra-
cují v  současné době intenzívně 
na  dlouhodobějším komplexním 
projektu rozšíření a  modernizace 
městských sportovišť. Znamená 
to mj. o  věcech hovořit, diskuto-
vat na mnoha úrovních, plánovat, 
jednat. 
Jedním z  projektů je i  moderní 
kultivované zázemí naší sportovní 
haly (o možném rozšíření sportov-

ní haly o sousední nafukovací halu 
píšeme na  jiném místě). Ve  spor-
tovních zařízeních dnešní doby 
je už tato dispozice zázemí samo-
zřejmostí, jejich nedílnou součástí. 
Tato sociální součást patří k celko-
vé sportovní kultuře jako takové. 
V  naší postarší sportovní hale ale 
bohužel toto není možné; kulti-
vované zázemí neboli víceúčelo-
vá klubovna po  mnoho let chybí. 
Sportovní dění v  celé šíři přináší 
nespočet příležitostí, kdy by toto 
městské klubové zařízení bylo ná-
ležitě využito: 

  zázemí pro rodiče čekající 
na své sportující děti

  akce, turnaje pořádané jednotli-
vými oddíly

  zázemí pro sportovní příznivce, 
diváky (občerstvení)  

  schůze sportovních oddílů, hostů
  jednání TJ Baník s  partnery, 

sponzory (součást prezentace 
oddílu)

Vedení TJ Baník se tímto handi-
capem sportovní haly zabývá 
a  z  řady návrhů upřednostňuje 
vytvořit moderní klubové zařízení 
v  přízemí haly, v  bývalých pro-
storách kanceláře správce haly, 
resp. skladu či bývalého barové-
ho pultu. Studie byla v předstihu 
vypracována (viz vizualizace). Její 
přidanou hodnotou je doslova 
ideální poloha navrženého klu-
bového zařízení v  dispozičním 

řešení celé haly – při rozsáhlejších 
akcích lze totiž využít současně 
komunikační prostor v  předsálí, 
naopak vzadu za  klubovnou je 
možné situovat vstup do zmíněné 
nafukovací haly.
Oslovujeme tímto celou naši 
veřejnost k  podpoře našeho 
projektu, který si za  klade za  cíl 
především rozvoj mládežnického 
sportu. Netřeba jistě opakovat 
a zdůrazňovat, jaký význam může 
mít sport ve  všech podobách 
v  celospolečenském kontextu, 
v dnešní době obzvláště. Oslovu-
jeme tímto rovněž vedení našeho 
města, radní a  zastupitele, a  vě-
říme, že svou podporu zanesou 
i  do  rozpočtu města Vamberka 
na rok 2018.

Ve Vamberku 18.10.2017                                                                                   
TJ Baník Vamberk, z.s.

SPORTOVNÍ HALA SLAVÍ 40 LET OD SVÉHO OTEVŘENÍ

Chybí kultivované zázemí
Nedílnou součástí novodobé historie, respektive reprezentace 

našeho města, jsou bezpochyby jeho významné úspěchy na  poli 

sportu. Fotbal a  volejbal se dlouhodobě v  minulém století prosa-

dily v  republikových soutěžích, v  regionálních se dařilo tenisu či 

stolnímu tenisu. K těmto úspěchům notnou měrou přispěla i reali-

zace na tehdejší dobu tří nadstandardních sportovišť; fotbalového 

stadiónu, sportovní haly a svým dílem i tehdy, před 35 lety, ´hyper-

moderní´ koupaliště.

Nejhorší zápas podzimu? Se Slatinou!
S TRENÉREM FOTBALOVÉHO B MUŽSTVA TJ BANÍK PAVLEM POTUŽNÍKEM

Podzimní část sezony se nám vy-
dařila nad očekávání. Vzhledem 
k tomu, že jsme měli loni za celou 
sezonu 26 bodů, tak zisk 23 bodů 
za  podzim je super, ale mluvit 
o postupu je předčasné.

 Jak hodnotíte podzim?

Celkově musíme podzim hodnotit 
kladně, vyhýbala se nám zraně-
ní i  červené karty a  tak bylo stále 
z čeho vybírat. Kluci chodili pocti-
vě trénovat a na hřišti to pak bylo 
znát, škoda jen neproměňování 

šancí. Někdy to bylo až do  nebe 
volající, co kluci dokázali zahodit.

 Jaký byl váš nejhorší a nejlep-

ší zápas podzimní části?

Co se týče nejhoršího zápasu, 
tak ten jsme odehráli se Slatinou, 
mohli jsme inkasovat i  pět gólů 
a  naše hra byla hrozná. Můžeme 
být rádi za jeden bod z tohoto zá-
pasu. Naopak zápasy, které se nám 
povedly, byly s  Rovní a  myslím si, 
že i s Voděrady, ale těch nepromě-
něných šancí bylo opravdu škoda.

 Kdo si zaslouží největší uzná-

ní? Naopak kdo musí hodně za-

brat?

Nechce se mi nikoho vyzdvihovat, 
někdo hrál lépe a někdo se trápil, 
ale celkově jsem byl spokojený se 
všemi a snad se náš fotbal líbil i di-
vákům.

 Kdy zahájíte a jaké plány máte 

v zimní přípravě? 

Zimní příprava bude zahájena 
cca v  únoru, máme domluvenou 
jedenkrát týdně halu a  jedenkrát 
týdně umělku. V  plánu je i  zimní 
soustředění.

 Jaké máte tréninkové mož-

nosti?

Tréninkové možnosti máme dob-
ré, prostoru máme dost, akorát 
nám chybí lepší míče, ty naše už 
jsou šišaté, ale zase těžce na cvičiš-
ti, lehce na bojišti.

 Závěrečná slova?

Závěrem bych chtěl klukům po-
děkovat za  přístup k  tréninkům 
a zápasům. Taky chci vyzdvihnout 
práci vedoucího mužstva Jirky 
Držmíška a asistenta trenéra Maro-
še Sabo, bez nichž by podzim ne-
proběhl tak hladce a mají tak velký 
podíl na umístění v tabulce.

Podzimní část sezony se Vám s béčkem velmi vydařila. Se ziskem 23 

bodů jste udrželi druhé místo v tabulce a máte skvěle nastartováno 

do jarní části sezony.  Je vaším cílem postup?



* platí pouze pro nové
internetové zákazníky

při smlouvě na 24 měsíců

INTERNET
za babku!

+BONUS
NET TV na 3 měsíce

ZDARMA

5měsíců
pouze50,-*

Využijte speciální akce!

488 999 488 INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON

DYMYTRY A KOMUNÁL VE VAMBERKU

Foto: Nicola Bernard



VEČERY
S CELEBRITOU 

Čtvrtek 30. listopadu 2017
od 19.00 hodin

Městský klub Sokolovna,  
Vamberk

Akci pořádá ŠKODA AUTO a.s.  
ve spolupráci s Městským klubem Sokolovna Vamberk

VSTUP ZDARMA

Martin Dejdar
východočeský rodák,  

herec pražského divadla Ypsilon

90 minut zábavného rozhovoru o filmových rolích,  

o Bartu Simpsonovi, o Zdivočelé zemi i o Ozzákovi  

a o televizních soutěžích, proloženého písničkami  

ze soutěže Tvoje tvář má známý hlas!


