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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

82. zasedání dne 15. listopadu 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM        
č. 81.

2)  Schválila ve  své kompetenci 
směrnice č. 1 - 21/2017 dle pří-
lohy.

3)  Projednala a  schválila žádost 
společnosti Sodexo s. r. o., 
o  změnu cenových podmínek 
dle výpočtu infl ačního vzorce 
s platností od 01.01.2018.

4)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje parcel pro výstavbu ro-
dinných domů v k. ú. Vamberk 
v  lokalitě Bačinka podle přilo-
ženého geometrického plánu.

5)  Projednala a  schválila zve-
řejnění záměru směny části 
pozemkové parcely č. 1765/1, 
druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komuni-
kace, vlastník město Vamberk, 
o  výměře cca 220 m2, za  část 
pozemkové parcely č. 93, druh 
pozemku zahrada, o  výměře 
cca 40 m2, vlastník Mgr. Micha-
ela Martinová, vše v k. ú. Vam-
berk.

6) Projednala a schválila zveřejně-
ní záměru směny pozemkové 

parcely č. 571/1, druh pozem-
ku orná půda, v k. ú. Vamberk, 
vlastník město Vamberk, o  vý-
měře 4941 m2, za  pozemek 
ve  zjednodušené evidenci 
PK 1119, o  výměře 4906 m2,                  
v k. ú. Merklovice, vlastník Far-
ma Tichý a spol. a. s. Záměl.

7) Projednala návrh řešení Ing. Mi-
roslava Vyčítala na odkanalizo-
vání domu čp. 83 na Husově ná-
městí a s ohledem na technické 
a  legislativní dopady rozhodla 
jednat o možnosti zřídit věcné 
břemeno vedení tlakové ka-
nalizace přes pozemek města 
s  tím, že přečerpávací zařízení 
bude umístěno na  pozemku 
majitelky domu na její náklady.

8) Jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
pro výběrové řízení na  „Svoz 
komunálního odpadu ve Vam-
berku“ ve  složení: Drahomír 
Jindra, Rudolf Futter, Dana Vaš-
ková, náhradnice Ing.  Martina 
Jusková.

9)  Projednala a  schválila dohodu 
o  spolupráci při zajištění od-
stavných stání pro 3 bytové 
jednotky se společností EG 
REAL, a. s., IČ 282 18 680, Točitá 

čp. 1964/34, 140  00 Praha 4 – 
Krč.

10) RM projednala žádost občanů 
Pekla nad Zdobnicí o  řešení 
situace s  trvalým přebýváním 
bezdomovce v autobusové za-
stávce v  Pekle u  školy a  vzala 
na  vědomí informace velitele 
Městské policie o  řešení dané 
situace. 

11)  Souhlasila s  fi nancováním 
projektu „Vamberk kanalizace 
Bačinka“ a pověřuje Ing. Leoše 
Podsedníka přípravou všech 
podkladů dle přílohy „Kumu-
lativní rozpočet – skutečnost“ 
a  pověřuje starostu podpisem 
smluv.

12)  Projednala a schválila:
 a) Opravy vodohospodářské in-

frastruktury města – vodojem 
Vyhlídka – výměnu otvorových 
prvků, opravu fasády, opravu 
příjezdové cesty a  pověřila 
Ing.  Leoše Podsedníka podpi-
sem smlouvy dle přílohy. 

 b) Opravu čerpací stanice 
Luka - výměnu dožilého čer-
padla a  pověřila Ing.  Leoše 
Podsedníka výběrem nejvý-
hodnější nabídky a podpisem 
smlouvy.

 c) Opravu vodohospodářské 
infrastruktury Vamberecké 
vody – opravu drapáku štěrku 
a  opravu pojezdového mostu 
dosazovací nádrže a  pověřila 
Ing.  Leoše Podsedníka výbě-
rem nejvhodnější nabídky 
a podpisem smlouvy.

13)  Projednala nabídky realitních 
kanceláří na  zajištění prode-
je parcel v  lokalitě Bačinka             
a  schválila uzavření smlouvy 
s  realitní kanceláří Reality Ne-
kvinda, který nabídl za zajištění 
prodeje parcel nejnižší provizi 
tj. 2,5 % z  kupní ceny včetně 
DPH, placenou prodávajícím 
z kupní ceny, a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy. 

14)  Projednala a neschválila žádost 
vedoucí Městské knihovny 
o  zvýšení pracovního úvazku 
pro zajištění technických, pro-
pagačních a úklidových prací.

Rada města Vamberk se na svém 

83. zasedání dne 29. listopadu 

2017 usnesla:

1) Schválila plnění usnesení z RM      
č. 82.

2) Projednala a  schválila zápis ze 
sportovní komise č. 3 ze dne 

Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje,

právě otevíráte první číslo padesátého pátého ročníku Vambereckého zpravodaje a pro mne je to příleži-
tost, abych poděkoval všem členům redakční rady za jejich každoměsíční práci, díky které se vám do rukou 
pravidelně dostávají informace a novinky z našeho města. Stejné poděkování patří i všem přispěvatelům, 
pravidelným i  náhodným, kteří obsah zpravodaje vytváří, protože jen díky jejich úsilí se daří obsah kaž-
dého čísla naplnit. Pilnými pisateli jsou v tomto směru zejména naše základní a mateřské školy, městská 
knihovna a Mateřské centrum Dráček, jejichž rubriky tvoří základ každého čísla. Díky píli a zapálení vam-
bereckých historiků se pak můžeme pochlubit též články, které kvalitou, rozsahem a hloubkou zpracování 
nemají v městských novinách široko daleko konkurenci. A věřím, že vaší čtenářské pozornosti v  loňském 
roce neuniklo ani výrazné rozšíření a zpestření článků ve sportovní rubrice, jejíž přípravy se s velkou chutí 
a energií chopil Baník Vamberk. 

Zpestřením redakční práce se v posledních dvou ročnících staly barevné přílohy, jejichž témata volíme vždy 
dle aktuálnosti. Rád bych za poslední ročník vzpomněl na přílohu věnovanou historii sídliště Struha, která 
reagovala i na velice návštěvnicky úspěšnou výstavu k tomuto tématu, a na v posledním čísle otištěnou 
přílohu vánoční, věnovanou nejkrásnějším svátkům roku. Pro tento rok máme připravenou přílohu zamě-
řenou prakticky, která bude věnována nově zaváděnému systému nakládání s odpady v našem městě a ra-
dám z této oblasti. V podobě vyjmutelné brožurky ji najdete již v příštím, únorovém, čísle. 

Jelikož v letošním roce vzpomeneme půl století od jednoho z osudových roků našich moderních dějin, bude-
me vám přinášet po celý rok drobné střípky a vzpomínky zachycené v Kulturním programu Vamberka z roku 
1968, vydávaného Závodním klubem Zdobničan, přímém předchůdci dnešního zpravodaje. K  otištění je 
redakční radě laskavě zapůjčil sběratel pan Milan Sedláček ze Záměle, za což mu děkujeme.    

Věřím tedy, že i v  letošním roce budete nacházet ve Vambereckém zpravodaji vše potřebné a podstatné. 
Vaše čtenářská spokojenost je pro nás závazkem i do dalšího ročníku. 

Jménem celé redakční rady vám přeji úspěšný a pohodový rok 2018.

Mgr. Jan Rejzl, předseda redakční rady
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MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard

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

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

06.01.
07.01.
13.01.
14.01.
20.01.
21.01.
27.01.
28.01.
03.02.
04.02.

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

16.11.2017 a  zároveň navrhu-
je zařadit do  rozpočtu na  rok 
2018 fi nanční příspěvek na akci 
Sportovec roku.

3)  Vzala na  vědomí oznáme-
ní ředitelky Mateřské školy 
Vamberk, Tyršova 280 o  pře-
rušení provozu školky v  době 
vánočních prázdnin v  době 
od 27.12.2017 do 02.01.2018, tj. 
4 pracovní dny.

4)  Projednala a  schválila zvýšení 
stravného v  Mateřské škole 
Vamberk, Tyršova 280 dle přílo-
hy od 01.01.2018.

5)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 3.000 Kč na pořádá-
ní kulturních akcí, Svazu tělesně 
postižených v České republice, 
z. s., místní organizace Vam-
berk, Tyršova 25, 517  54 Vam-
berk, IČ: 750 13 665 a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy. 

6)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 2.000 Kč na pořádá-
ní taneční zábavy „Poslední leč“ 
v  Pekelské hospodě, Myslivec-
ké společnosti Jahodová Hora, 
Dlouhá Ves, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 48612090 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

7)  Schválila pronájem bytu č. 3 
v domě č.p. 131 v Janáčkově uli-
ci ve Vamberku na dobu určitou 
od  01.02.2018 do  31.03.2018 
panu Janu Kráčmerovi.

8)  Projednala a  schválila Ope-
rační plán zimní údržby měst-
ských komunikací a  chodníků 
ve Vamberku v zimním období 
2017 - 2018.  

9) Schválila Plán zasedání rady 
města a  jednání zastupitelstva 
města v roce 2018.

10) Vzala na  vědomí informaci ta-
jemnice o  omezení provozu 
Městského úřadu ve Vamberku 
v době mezi vánočními svátky 
a Novým rokem.

11) Starosta seznámil s  návrhem 
na  udělení odměn ředitelům 

ZŠ a  MŠ a  jednatelům VAM-
BEKONU, s. r. o. a Vamberecké 
vody s. r. o. dle přílohy. Rada 
města návrh schválila.

12)  Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IZ-12-20000289 
stavby: Vamberk, Lidická, p.  č. 
1814, Město – přeložka kNN.

13)  Projednala a schválila Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o podmínkách 
odběru povrchové vody z vod-
ního toku číslo SMPV 150078 
s Povodím Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, 500  03 
Hradec Králové, IČ: 70890005 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

14)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  akci „Zpracovatel projekto-
vé dokumentace stavby: DPS 
Vamberk – 5 bytů zvláštního 
určení“ a  v  souladu s  ním roz-
hodla, že smlouva bude uza-
vřena s uchazečem, který před-
ložil nejnižší nabídku 70.127 Kč 
s DPH, tj. ApA Vamberk, Smeta-
novo nábřeží 180, 517 54 Vam-
berk, IČ: 64255727, a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

15)  Schválila dohodu o  ukončení 
nájemního poměru na  pro-
nájem pozemkové parcely                     
č. 1765/1, druh pozemku ostat-
ní plocha, v katastrálním území 
Vamberk, mezi městem Vam-
berk a panem Tomášem Černo-
housem, ke dni 30.11.2017. 

16) Schválila nové znění dohody 
o  spolupráci při zajištění od-
stavných stání se společností       
EG REAL, a. s., IČ 282  18  680, 
Točitá čp. 1964/34, 140 00 Pra-
ha 4 – Krč dle přílohy a pověřila 
starostu podpisem dohody.

17)  Projednala zprávu o hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu pro rok 2018 
dle přílohy a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy se společ-
ností Marius Pedersen, a. s., Prů-

běžná 1940/3, 500  09 Hradec 
Králové, IČ: 421 94 920 (za část 
1., 2. a 5.2, 5.4, 5.5, 5.7) a se spo-
lečností Suroviny Plundra, s.r.o., 
Nádražní 1560, 516  01 Žam-
berk, IČ: 055 18 083 (za část 5.1, 
5.3, 5.6). Dále RM rozhodla za-
jišťovat svoz papíru a skla vlast-
ními kapacitami – střediskem 
Technických služeb.

18) Projednala návrh společnosti 
VAMBEKON, s. r. o. na  realizaci 
projektu „Výměna řídicího sys-
tému výměníkových stanic“ 
v roce 2017 a 2018 a s návrhem 
souhlasí a  pověřila jednatele 
společnosti VAMBEKON, s. r. o. 
k  jednání a  uzavření smlouvy 
o  dílo s  dodavatelem ENERGIE 
MaR Pardubice.

19) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemkové 
parcely č. 1870/2, cca 34 m2,      
v k. ú. Vamberk.

Rada města Vamberk se na svém 

84. zasedání dne 18. prosince 

2017 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM          
č. 83.

2) Projednala a  schválila návrh 
na  zvýšení „Úhrady za  posky-
tování pečovatelské služby“ 
od 01.02.2018 dle přílohy.

3)  Projednala a  schválila Pravidla 
pro uzavírání nájemních smluv 
na  byty v  domě zvláštního ur-
čení, v  kterém je poskytována 
pečovatelská služba.

4)  Schválila pronájem bytu č. 7 
v domě čp. 52 v Janáčkově ulici 
paní Lucii Jovnášové na  dobu 
určitou do  31.03.2018 s  mož-
ností opakovaného prodlužo-
vání nájemního poměru.

5)  Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor 
– jedné místnosti v  přízemí 
bývalé základní školy v  Pekle          
čp. 77.

6)  Schválila přijetí práva odpo-
vídajícího věcnému břemeni 
– služebnosti cesty a  stezky 
podle článku IV. přiložené kup-
ní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti cesty a stezky.

7)  Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve výši 1.500 Kč na akci 
pro děti Poklad čerta Kleofá-
še, organizaci Junák - český 
skaut, středisko Vamberk,                               
z. s., V  Lukách 598, 517  54 
Vamberk, IČ: 42885311 a  po-
věřila starostu podpisem da-
rovací smlouvy. 

8)  Rozhodla neposkytnout fi -
nanční dar na  týdenní mezi-
národní skautský tábor v  an-
glickém Vale Royal organizaci 
Junák – český skaut, středisko 
Vamberk, z. s., 1. smíšený skaut-
ský oddíl Skuhrov nad Bělou, 

517  03 Skuhrov nad Bělou čp. 
32.

9) Projednala stanovisko Policie 
ČR, Dopravního inspektorá-
tu Rychnov nad Kněžnou, 
k umístění odrazového zrcadla 
na výjezd z místní komunikace 
na silnici č. III/3193 v Pekle nad 
Zdobnicí a  rozhodla realizovat 
navržená opatření.

10) Projednala petici obyvatel Pod-
řezova, resp. nesouhlas s  dal-
ším plánováním a rozšiřováním 
bytové výstavby v dané lokalitě 
do  doby vybudování odpoví-
dající komunikace a  rozhodla 
zařadit komunikaci mezi priori-
ty Plánu oprav a uložila správci 
komunikace VAMBEKON, s.r.o. 
zvýšit dohled nad údržbou 
a úklidem komunikace.

11) Schválila dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o  ob-
cích poskytnutí dotací, peněži-
tých a věcných darů dle schvá-
lených změn rozpočtu č. 32 
a schváleného rozpočtu na rok 
2018 v  té výši a  těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou 
uvedené v  tabulkové části to-
hoto materiálu, jak byly schvá-
leny zastupitelstvem města. Zá-
roveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvy pro schválené dotace. 

12) Projednala a schválila:
 a) Rozpočet na  rok 2018 

a  Střednědobý výhled rozpoč-
tu na  rok 2019-2021 Mateřské 
školy Vamberk, Tyršova 280, 
517  54 Vamberk, IČ: 70157375 
dle přílohy,

 b) Rozpočet na  rok 2018 
a  Střednědobý výhled rozpoč-
tu na  rok 2019-2021 Základní 
školy Vamberk, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Komenského 95, 
517  54 Vamberk, IČ: 70156611 
dle přílohy,

 c) Rozpočet na rok 2018 a Střed-
nědobý výhled rozpočtu na rok 
2019-2021 Správy sportovních 
zařízení, Jůnova 63, 517  54 
Vamberk, IČ: 75046482 dle pří-
lohy.

13) Projednala Smlouvu o  ve-
řejných službách v  přepravě 
cestujících ve  veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve  Vamberku se společností 
AUDIS BUS s. r. o. Rychnov nad 
Kněžnou a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

Rudolf Futter                                                                                                  

starosta města                                                                                              

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 22. veřejném zasedá-

ní dne 13. prosince 2017 usneslo:

1)  Schvaluje zápisy z  Finančního 
výboru č. 15, 16, 17 a 18.

2)  Schvaluje změny rozpočtu          
č. 32 pro rok 2017 dle přílohy 
a  bere na  vědomí změny roz-
počtu č. 22 – 31 pro rok 2017.

3)  a) Schvaluje rozpočet města 
pro rok 2018 podle předlože-
ného návrhu, včetně zapra-
covaných schválených po-
změňovacích návrhů, závazné 
ukazatele rozpočtu dle přílohy 
a  dle svých kompetencí vy-
hrazených zákonem o  obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých 
a  věcných darů dle návrhu 
rozpočtu na rok 2018 v té výši 
a  těm fyzickým a  právnickým 
osobám jaké jsou uvedené 
v tabulkové části tohoto mate-
riálu a zároveň schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schvále-
né dotace.

 b) Ukládá městskému úřadu 
zajistit vypsání výběrového 
řízení na poskytovatele úvěro-
vého rámce v  maximální výši 
20.000.000 Kč.

4)  Schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na rok 2019 - 2021.

5)  Schvaluje dotační programy 
na  rok 2018 „AKCE A  REPRE-
ZENTACE“ a „PROVOZ“ dle pří-
lohy.

6)  Schvaluje ukončení hospo-
dářské činnosti města, která 
byla zřízena v oboru hostinská 
činnost pro účely provozování 
bufetu na koupališti. 

7)  a) Stanovuje odměnu za  vý-
kon funkce místostarosty 
města jako neuvolněného 
člena zastupitelstva města 
ve  výši 13.000 Kč za  měsíc. 
Odměna bude poskytována 
od 01.01.2018.

 Stanovuje odměnu za  výkon 
funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva města ve  výši 
470 Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována od  01.01.2018 

a  v  případě nového člena za-
stupitelstva města (nástupu 
náhradníka na uvolněný man-
dát) ode dne složení slibu.

 V  případě souběhu výkonu 
více funkcí neuvolněných čle-
nů zastupitelstva města stano-
vuje souhrnnou odměnu při 
kombinacích funkcí:

 - 1.460 Kč za měsíc pro předse-
du komise rady města,

 - 1.610 Kč za měsíc pro předsedu 
výboru zastupitelstva města,

 - 1.860 Kč za  měsíc pro člena 
rady města,

 - 2.850 Kč za  měsíc pro člena 
rady města a předsedu komise 
rady města,

 - 3.000 Kč za  měsíc pro člena 
rady města a předsedu výboru 
zastupitelstva města.

 Souhrnné odměny budou 
poskytovány od  01.01.2018 
a  v  případě pozdějších perso-
nálních změn v obsazení rady, 
komisí a  výborů města ode 
dne jmenování do funkce.

 b) Rozhodlo o  stanovení od-
měny předsedy přestupkové 
komise ve  výši 6.700  Kč mě-
síčně a  členů přestupkové 
komise ve výši 650 Kč za účast 
na  ústním jednání s  účinností 
od 01.01.2018.

 c) Rozhodlo o  stanovení od-
měny předsedy dopravní ko-
mise ve  výši 990 Kč měsíčně 
s účinností od 01.01.2018.

 d) Vyslovuje souhlas s uzavírá-
ním dohod o provedení práce 
mezi městem Vamberk a neu-
volněnými členy zastupitelstva 
města paní Miroslavou Šustro-
vou a panem Jaroslavem Sed-
láčkem, a  to od  01.01.2018 
do odvolání souhlasu.

 e) Schvaluje Směrnici č. 22/2017 
Příspěvek na  úpravu zevnějš-
ku s  účinností od  01.01.2018 
a  souhlasí s  poskytováním pří-
spěvku na  úhradu zvýšených 
nákladů na  úpravu zevnějšku 
pro zastupitele od  01.01.2018 
dle směrnice města.

8)  Schvaluje nové znění smlouvy 
o  výpůjčce zahradních kom-
postérů od  DSO Mikroregion 
Rychnovsko a  schvaluje doda-
tek č. 1 ke Smlouvě o spoluprá-
ci při realizaci projektu Před-
cházení vzniku „BRKO“ v obcích 
Mikroregionu Rychnovsko.

9)  Převody nemovitostí:
 a) Schvaluje prodej pozem-

ků pro stavbu rodinných 
domů – parcely č. 954/52 
o  výměře 924 m2, 954/53 
o  výměře 917 m2, 954/54 
o  výměře 912 m2, 954/55 
o  výměře 906 m2, 954/56 
o  výměře 899 m2, 954/57 
o  výměře 893 m2, 954/59 
o  výměře 733 m2, 954/60 
o  výměře 727 m2, 954/61 
o  výměře 728 m2, 954/62 
o  výměře 727 m2, 954/64 
o  výměře 722 m2 a  954/65 
o  výměře 721 m2, všechny 
za  cenu 790 Kč/m2 a  parcely 
č. 954/51 o  výměře 930 m2,                  
954/63 o  výměře 725 m2,                                                                          
954/58 o  výměře 821 m2 
a  954/66 o  výměře 682 m2, 
všechny za  cenu za  cenu 890 
Kč/m2, všechny druh pozem-
ku orná půda, všechny v  ka-
tastrálním území Vamberk, 
parcely odděleny GP č. 1399-
68/2017.

 b) Schvaluje prodej pozem-
kových parcel č. 336/13, druh 
pozemku lesní pozemek, o vý-
měře 93 m2, za  cenu podle 
znaleckého posudku 6.430 Kč 
a 323/32, druh pozemku ostat-
ní plocha, o  výměře 85 m2,              
za cenu podle znaleckého po-
sudku 11.640 Kč, plus náklady 
na  vyhotovení znaleckých 
posudků 2.150 Kč, oba v  k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí. 

 c) Schvaluje směnu pozemko-
vé parcely č. 571/1, druh po-
zemku orná půda, v k. ú. Vam-
berk, vlastník město Vamberk, 
o  výměře 4941 m2, za  poze-
mek ve zjednodušené eviden-
ci PK 1119, o výměře 4906 m2,                                    

v k. ú. Merklovice, vlastník Far-
ma Tichý a spol. a. s. Záměl, bez 
doplatku. 

 d) Neschvaluje vzdání se před-
kupního práva k  pozemkové 
parcele č. 1808/4, druh pozem-
ku ostatní plocha, výměra 17 m2,                                                                                
v  k.ú. Vamberk, zahrádkářská 
kolonie na  Mníšku, vlastník 
a  žadatel Česká republika - 
Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. 

 e) Schvaluje koupi pozemkové 
parcely č. 1104/1, druh pozem-
ku ostatní plocha, o  výměře 
120 m2 v  katastrálním území 
Vamberk, od  vlastníků man-
želů Müllerových, za cenu 200 
Kč/m2.

 f ) Schvaluje koupi stavební 
parcely č. St. 587, druh pozem-
ku zastavěná plocha a nádvoří, 
jejíž součástí je stavba: bez čp., 
občanská vybavenost, v  k. ú. 
Vamberk, od  vlastníka L.F.K. 
Kovo s. r. o. za cenu 1 Kč.

10) Schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o budoucí smlou-
vě mezi vlastníky provozně 
souvisejících kanalizací mezi 
městem Vamberk a městysem 
Doudleby n. Orl.

11) Schvaluje zajištění dluhů spo-
lečnosti Vamberecká voda, 
s.r.o., IČ: 25973495, vyplývají-
cích z  kontokorentního úvěru 
ve  výši 2.000.000 Kč poskyt-
nutého dle Rámcové smlouvy 
o  poskytování fi nančních slu-
žeb, uzavřené mezi Komerční 
bankou a. s. a  Vamberecká 
voda, s. r. o. na  dobu 1 roku, 
od  01.03.2018. Zajištění bude 
poskytnuto formou avalu 
(směnečného rukojemství) 
města Vamberk na  blanko-
směnce vystavené společností 
Vamberecká voda, s. r. o. k za-
jištění jejích dluhů z  kontoko-
rentního úvěru.

Rudolf Futter                                                                                                  

starosta města                                                                                              

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města

V souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. o vol-

bě prezidenta republiky a  o  změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

se hlasování uskuteční:

I. kolo 12. a  13. ledna 2018 a  případné II. 

kolo ve  dnech 26. a  27. ledna 2018, vždy 

v  pátek od  14:00 do  22:00 hodin a  sobotu 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Hlasovací lístky pro první kolo volby prezi-
denta budou voličům doručeny nejpozději 9. 
ledna 2018. V  případě konání druhého kola 
volby volič obdrží hlasovací lístky kandidátů 
postupujících do druhého kola ve dnech volby 
prezidenta republiky ve volební místnosti. 

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Bližší informace a  nahlášení přip. zájem-

ců o volbu mimo volební místnost na tel. 

čísle 494  548  112 nebo 605  006  265 – 

Ing. Martina Jusková, tajemnice městské-

ho úřadu.
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1. Základní ustanovení

1.1. Poskytování dotací z  programu „PRO-
VOZ“ (dále jen Program) se řídí Pravidly 
pro poskytování dotací z  rozpočtu města 
Vamberk (dále jen Pravidla) a  dotčenými 
právními předpisy. 

1.2.  Čerpání dotace, její fi nanční vypořádání 
a  kontrola budou realizovány za  podmí-
nek stanovených v příslušné veřejnopráv-
ní smlouvě a v Pravidlech. 

1.3.  Administrátor odpovědný za realizaci do-
tačního programu:

 Hana Motyčková, Finanční odbor Měst-
ského úřadu Vamberk

 Husovo náměstí 1
 517 54  Vamberk
 Tel. 494 548 114
 e-mail: motyckova@vamberk.cz
1.4.  Čerpání a realizace podporovaného účelu 

dotace: od 01.01.2018 do 31.12.2018.
1.5.  Místo a způsob podávání žádostí: Podatel-

na Městského úřadu Vamberk dle Pravidel 

2. Účel dotačního programu 

Účelem a  cílem dotačního programu je dotace 
na provoz organizací v oblasti sportu, volnoča-
sových aktivit dětí, mládeže a seniorů, v oblasti 
kultury, v  sociální oblasti a  v  oblasti životního 
prostředí. 

3. Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem podpory je zejména efektivně pod-
porovat celoroční pravidelnou činnost neko-
merčního a  obecně prospěšného charakteru 
v  oblasti sportu a  volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a  seniorů, v  oblasti kultury, v  sociální 
oblasti a v oblasti životního prostředí. 

4. Podporované aktivity

V  rámci programu jsou podporovány zejména 
tyto aktivity:
celoroční, pravidelná činnost podporující 
a  propagující sportovní a  volnočasové aktivity, 
zejména dětí, mládeže a  seniorů nebo široké 
veřejnosti, 
celoroční, pravidelná činnost podporující a pro-
pagující oblast kultury, sociální oblast a  oblast 
životního prostředí,
opravy a  údržba, technické zhodnocení areálů 
spojených s volnočasovými aktivitami (pokud se 
nejedná o majetek města).

5. Předpokládaný celkový objem peněžních 

     prostředků vyčleněných v rozpočtu 

     na podporu stanoveného účelu

Objem fi nančních prostředků - 600.000 Kč (slo-
vy: Šestsettisíc korun českých).

6. Maximální výše dotace v jednotlivém 

     případě; kritéria pro stanovení výše dotace

6.1. V případě poskytnutí dotace 20.000 Kč 
a  více je žadatel povinen zajistit spo-
lufi nancování z  vlastních nebo jiných 
zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti 

žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů 
činí v  takovém případě 20 % z  celko-
vých ročních výdajů žadatele dle žá-
dosti.

 V případě poskytnutí dotace do 20.000 Kč 
je žadatel povinen zajistit spolufi nancová-
ní z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimál-
ní podíl spoluúčasti žadatele z  vlastních 
nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 
5 % z  celkových ročních výdajů žadatele 
dle žádosti.

 Jsou-li skutečné náklady nižší, než původ-
ně plánované, bude fi nanční podpora sní-
žena dle míry spolufi nancování a příjemce 
je povinen tento rozdíl vrátit na účet měs-
ta Vamberka při fi nančním vypořádání 
dotace. 

6.2.  Žadatel v žádosti uvede mimo jiné: 
 Popis celoročních aktivit, přihlášené sou-

těže, plánovaná vystoupení, atd. 
 Údaje o pravidelnosti své činnosti (1x, ví-

cekrát týdně, apod.)
 Celkový počet členů, z  toho ve  věku 

do devatenácti let. 
 Výčet případných úspěchů nadregionální-

ho významu.
 Umístění v  soutěžích, postupy, sestupy, 

nový oddíl, nové aktivity. 
 Informace o fi nančním krytí aktivit: 
 celkové plánované náklady, 
 z toho vynakládané na děti a mládež,
 z toho vynakládané na seniory,
 z toho vynakládané na kulturní a společen-

skou činnost pro veřejnost,
 zajištění chodu organizace,
 celkové plánované příjmy,
 z toho dotace města,
 členské příspěvky,
 ostatní dotace/dary,
 podnikatelská činnost/pronájmy atd.
6.3.  Žadatel je povinen do  žádosti uvést po-

drobné informace, které náklady budou 
z  poskytnuté dotace kryty. Žádosti bez 
podrobného popisu plánovaného vyu-
žití nebudou posuzovány. V  případě, že 
hodnotící komise neshledá podklady do-
statečnými, může požádat žadatele o do-
plnění údajů nebo žádost nedoporučit 
ke schválení.

 
7. Okruh způsobilých žadatelů

Příjemci podpory z  tohoto programu mohou 
být fyzické i právnické osoby, za předpokladu, že 
vyvíjejí celoroční činnost v oblasti sportu a vol-
nočasových aktivit, v  oblasti kultury, v  oblasti 
sociální a v oblasti životního prostředí.

8. Lokalizace dotačního programu

Projekt (akce, činnost) musí být realizován 
na  území města Vamberka nebo jeho realizace 
musí mít přínos pro město Vamberk a jeho obča-
ny, případně dochází jeho realizací k reprezenta-
ci a zviditelnění města Vamberk v jiném regionu 
ČR nebo v zahraničí. 

9. Lhůta pro podání žádosti, 

     předkládání žádostí a dotační řízení

9.1.  Vyhlášení dotačního programu bude re-
alizováno zveřejněním na  elektronické 
úřední desce Městského úřadu Vamberk, 
na  internetových stránkách města Vam-
berk www.vamberk.cz.

9.2.  Žádosti do  dotačního řízení se podávají 
ve  lhůtě od  15.01.2018 do  14.02.2018 
do 16:00  na podatelnu Městského úřadu 
Vamberk na  předepsaném formuláři (viz 
Pravidla).

9.4.  Hodnocení žádostí provádí grantové ko-
mise. Členy grantové komise jsou po jed-
nom zástupci ze sportovní komise, komise 
životního prostředí, fi nančního výboru, 
kontrolního výboru, vedoucí Městského 
klubu Sokolovna, její složení schvaluje 
rada města. Do  grantové komise určí své 
zástupce jednotlivé komise nebo výbory.  
Grantová komise předloží svá doporučení 
k  rozhodnutí radě města resp. zastupitel-
stvu. Doporučení mohou být schválena 
beze změn, schválena v  upravené výši 
nebo zamítnuta. 

9.5.  Hodnoceny budou pouze úplné žádosti 
se všemi povinnými přílohami, které jsou 
v  souladu s  vyhlášeným dotačním pro-
gramem, podané ve  lhůtě pro podávání 
žádostí. 

9.6.  Žádosti, které nesplní podmínky dotační-
ho programu nebo nejsou doručeny řád-
ně a včas, budou vyřazeny.

9.7.  O  poskytnutí dotace (včetně její výše) 
a  schválení veřejnoprávní smlouvy roz-
hodne orgán města Vamberk příslušný 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů.

9.8.  O výsledku dotačního řízení bude žadatel 
informován písemnou formou do 15 dnů 
od  schválení příslušným orgánem města 
a  s  úspěšnými žadateli poskytovatel uza-
vře veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
dotace.

10. Kritéria pro hodnocení žádostí 

Žádosti, které splňují formální náležitosti, budou 
dále hodnoceny podle následujících kritérií:
Otevřenost projektu (zda je projekt otevřen širo-
ké veřejnosti)
Cílová skupina (velikost, složení, zvýhodněné 
skupiny děti a mládež, senioři)
Aktivní práce s mládeží
Účast v dlouhodobých soutěžích – podle úrovně 
soutěže (okres, kraj, ČR, mezinárodní)
Dosažené výsledky
Organizace práce (školení, atd.)
Propagace oddílu (např. ve Vambereckém zpra-
vodaji)
Propagace a reprezentace města 
Ekonomické hledisko (reálnost projektu, fi nanč-
ní spoluúčast – fi nancování z  vlastních nebo 
z jiných zdrojů)

11. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Rozhoduje-li o  poskytnutí dotace rada města: 
do 30 dnů po termínu pro podání žádostí. 
Rozhoduje-li o  poskytnutí dotace zastupitel-
stvo města: do  90 dnů po  termínu pro podání 
žádostí. 
   
12. Podmínky pro poskytnutí dotace

12.1.  Dotace je určena na (uznatelné náklady):
 Investiční výdaje – technické zhodnocení 

(nástavba, přístavba, rekonstrukce, mo-
dernizace), pořízení samostatné movité 
věci a souborů s dobou použitelnosti delší 
než jeden rok v ocenění převyšujícím část-
ku 40.000 Kč. 

 Podmínkou pro poskytnutí investiční 
dotace je, že majetek je ve  vlastnictví 
příjemce dotace nebo že existuje právní 
vztah opravňující žadatele užívat majetek 
min. po  dobu 5 let. Tuto skutečnost do-
loží žadatel o  dotaci např. kopií nájemní 
smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. dokla-
dujícím rovněž písemný souhlas vlastníka 
se zhodnocením majetku.

 Neinvestiční výdaje - opravy a  údržba, 
drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
provozní výdaje na zajištění provozu a čin-
nosti, pořádání a  organizování sportov-
ních akcí

 Sporné případy rozhoduje grantová komi-
se. 

12.2.  Dotaci nelze použít zejména na  (neuzna-
telné náklady): úhradu alkoholických ná-
pojů a tabákových výrobků, úhradu mezd 
a platů včetně odvodů (pokud se nejedná 
o odměny trenérům mládežnických oddí-
lů nebo vedoucím zájmových kroužků pro 
děti), sankční platby, pokuty, manka a ško-
dy, poskytnutí příspěvků dalším osobám.

12.3. Dotace smí být použita pouze na  výdaje 
uvedené ve  schválené žádosti. Příjemce 
může ve  výjimečných případech požá-
dat radu města, případně zastupitelstvo 
o změnu ve využití dotace - žádost může 
být schválena nebo zamítnuta.

13. Publicita 

Žadatel je povinen na  internetových stránkách 
(svých nebo města) uvádět, že provoz organiza-
ce je spolufi nancován z dotace města Vamberk 
s  uvedením konkrétního použití dotace a  její 
výše a k vyúčtování dotace doložit článek otiš-
těný ve Vambereckém zpravodaji.

14. Veřejnosprávní kontrola

V  případě dotací na  provoz je příjemce dotace 
povinen předložit ke kontrole celé své účetnic-
tví za 3 roky zpětně zaměstnancům fi nančního 
odboru Městského úřadu Vamberk, fi nančnímu 
výboru a hodnotící/grantové komisi.

15. Vyhodnocení dotace

Grantová komise provede zpravidla do  mě-
síce po  předložení vyúčtování nejdéle však 

Dotační program „PROVOZ“ 
vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační programy na rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 13.12.2017 dotační programy na rok 2018 - dotační program „PROVOZ“ 

a dotační program „AKCE A REPREZENTACE“. Celé znění vyhlášených dotačních programů zveřejňujeme a zároveň jsou k dispozici, 

včetně Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a formulářů, na www.vamberk.cz v sekci Dotace z rozpočtu města.
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1. Základní ustanovení

1.1.  Poskytování dotací z  programu „AKCE 
A  REPREZENTACE“ (dále jen Program) se 
řídí Pravidly pro poskytování dotací z roz-
počtu města Vamberk (dále jen Pravidla) 
a dotčenými právními předpisy. 

1.2.  Čerpání dotace, její fi nanční vypořádání 
a  kontrola budou realizovány za  podmí-
nek stanovených v příslušné veřejnopráv-
ní smlouvě a v Pravidlech. 

1.3.  Administrátor odpovědný za realizaci do-
tačního programu:

 Hana Motyčková, Finanční odbor Měst-
ského úřadu Vamberk

 Husovo náměstí 1
 517 54 Vamberk
 Tel. 494 548 114
 e-mail: motyckova@vamberk.cz
1.4.  Čerpání a realizace podporovaného účelu 

dotace: od 01.01.2018 do 31.12.2018.
1.5.  Místo a způsob podávání žádostí: Podatel-

na Městského úřadu Vamberk dle Pravidel. 

2. Účel dotačního programu 

Účelem dotačního programu je podpora ne-
komerčního a  obecně prospěšného charakteru 
v  oblasti sportu, kultury, volného času dětí, 
mládeže a  seniorů, oblasti životního prostředí, 
sociální oblast pořádaných v roce 2018.

3. Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem podpory je zejména efektivně při-
spívat k  rozvoji sportovního vyžití a  zdravého 
využití volného času, zejména dětí a  mládeže 
a  seniorů a  rozšíření občanských aktivit v  ob-
lasti sportu a  zdravého životního stylu, kultury 
a  k  rozvoji aktivit v  oblasti životního prostředí 
a sociální oblasti.

4. Podporované aktivity

V  rámci programu jsou podporovány zejména 
tyto aktivity:
sportovní a  volnočasové akce s  mezinárodní 
účastí, sportovní akce regionálního a nadregio-
nálního významu, 
ostatní akce podporující a propagující sportovní 
a volnočasovou činnost zejména dětí a mládeže, 
seniorů nebo široké veřejnosti,
akce podporující a propagující kulturu, sociální 
oblast a oblast životního prostředí.

5. Předpokládaný celkový objem 

      peněžních prostředků vyčleněných 

     v rozpočtu na podporu 

     stanoveného účelu

Objem fi nančních prostředků:
230.000 Kč (slovy: Dvěstětřicettisíc korun čes-
kých) pro 1. kolo. 
150.000 Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun 
českých) pro 2. kolo.

6. Maximální výše dotace v jednotlivém 

     případě; kritéria pro stanovení výše dotace

6.1. Maximální výše dotace určená na  jeden 
projekt činí 40.000 Kč (slovy: Čtyřicettisíc 
korun českých). 

6.2. V  případě poskytnutí dotace 20.000 Kč 
a  více je žadatel povinen zajistit spolufi -
nancování z vlastních nebo jiných zdrojů. 
Minimální podíl spoluúčasti žadatele 
z vlastních nebo jiných zdrojů činí v tako-
vém případě 20 % z celkových výdajů dle 
žádosti.

 V případě poskytnutí dotace do 20.000 Kč 
je žadatel povinen zajistit spolufi nancová-
ní z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimál-
ní podíl spoluúčasti žadatele z  vlastních 
nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 
5 % z celkových výdajů dle žádosti.

 Jsou-li skutečné náklady nižší, než původ-
ně plánované, bude fi nanční podpora sní-
žena dle míry spolufi nancování a příjemce 
je povinen tento rozdíl vrátit na účet měs-
ta Vamberka při fi nančním vypořádání 
dotace. 

6.3.  Žadatel v žádosti uvede mimo jiné: 
 Informace o fi nančním krytí aktivity: 
 celkové plánované náklady (podrobný 

rozpočet), 
 celkové plánované příjmy,
 z toho dotace města,
 členské příspěvky,
 ostatní dotace/dary,
 podnikatelská činnost/pronájmy atd.
6.4.  Žadatel je povinen do  žádosti uvést po-

drobné informace, které náklady budou 
z poskytnuté dotace kryty. Žádosti bez po-
drobného popisu plánovaného využití ne-
budou posuzovány. V případě, že grantová 
komise neshledá podklady dostatečnými, 
může požádat žadatele o  doplnění údajů 
nebo žádost nedoporučit ke schválení.

7. Okruh způsobilých žadatelů

Příjemci podpory z  tohoto programu mohou 
být fyzické i právnické osoby, za předpokladu, že 
vyvíjejí činnost, pořádají akce, realizují aktivity či 
projekty s  prokazatelně sportovním či volnoča-
sovým obsahem, v oblasti kulturní, sociální nebo 
v oblasti životního prostředí.

8. Lokalizace dotačního programu

Projekt (akce) musí být realizován na území měs-
ta Vamberka nebo jeho realizace musí mít přínos 
pro město Vamberk a  jeho občany, případně 
dochází jeho realizací k  reprezentaci a  zviditel-
nění města Vamberk v  jiném regionu ČR nebo 
v zahraničí. 

9. Lhůta pro podání žádosti, 

     předkládání žádostí 

     a dotační řízení

9.1. Vyhlášení dotačního programu bude re-
alizováno zveřejněním na  elektronické 
úřední desce Městského úřadu Vamberk, 
na  internetových stránkách města Vam-
berk www.vamberk.cz.

9.2. Žádosti do  prvního kola se podávají 
ve  lhůtě od  15.01.2018 do  14.02.2018 
do  16:00 na  podatelnu Městského úřadu 
Vamberk na  předepsaném formuláři (viz 
Pravidla).

9.3.  Žádosti do  2. kola se podávají ve  lhůtě 
do  30.05.2018 do  16:00 na  podatelnu 
Městského úřadu Vamberk na  předepsa-
ném formuláři (viz Pravidla).

9.4.  Hodnocení žádostí provádí grantová ko-
mise. Členy grantové komise jsou po jed-
nom zástupci ze sportovní komise, komise 
životního prostředí, fi nančního výboru, 
kontrolního výboru a vedoucí Městského 
klubu Sokolovna a  její složení schvaluje 
rada města. Do  grantové komise určí své 
zástupce jednotlivé komise nebo výbory. 
Grantová komise předloží svá doporučení 
k  rozhodnutí radě města resp. zastupitel-
stvu. Doporučení mohou být schválena 
beze změn, schválena v  upravené výši 
nebo zamítnuta. 

9.5.  Hodnoceny budou pouze úplné žádosti 
se všemi povinnými přílohami, které jsou 
v  souladu s  vyhlášeným dotačním pro-
gramem, podané ve  lhůtě pro podávání 
žádostí. 

9.6.  Žádosti, které nesplní podmínky dotační-
ho programu nebo nejsou doručeny řád-
ně a včas, budou vyřazeny.

9.7.  O  poskytnutí dotace (včetně její výše) 
a  schválení veřejnoprávní smlouvy roz-
hodne orgán města Vamberk příslušný 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů.

9.8.  O výsledku dotačního řízení bude žadatel 
informován písemnou formou do 15 dnů 
od  schválení příslušným orgánem města 
a  s  úspěšnými žadateli poskytovatel uza-
vře veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
dotace.

10. Kritéria pro hodnocení žádostí 

Žádosti, které splňují formální náležitosti, budou 
dále hodnoceny podle následujících kritérií:
Potřebnost projektu (propagace a reprezentace 
města, apod.)
Otevřenost projektu (zda je projekt otevřen širo-
ké veřejnosti)
Cílová skupina (velikost, složení, zvýhodněné 
skupiny děti a mládež, senioři široká veřejnost)
Ekonomické hledisko (reálnost projektu, případ-
ná spoluúčast  - fi nancování z vlastních zdrojů)

11. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Rozhoduje-li o  poskytnutí dotace rada města: 
do 30 dnů po termínu pro podání žádostí. 
Rozhoduje-li o  poskytnutí dotace zastupitel-
stvo města: do  90 dnů po  termínu pro podání 
žádostí. 
   
12.  Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace je určena na:
12.1. Neinvestiční výdaje (uznatelné náklady) - 

provozní výdaje na zajištění provozu a čin-
nosti, pořádání a organizování sportovních 
akcí - materiál (položkový rozpočet), pohoš-
tění, služby, nájemné, pořadatelská služba.

 Dotaci nelze použít zejména na  (neu-
znatelné náklady): úhradu alkoholických 

nápojů a  tabákových výrobků, úhradu 
mezd a  platů včetně odvodů (pokud se 
nejedná o odměny trenérům mládežnic-
kých oddílů nebo vedoucím zájmových 
kroužků pro děti), sankční platby, pokuty, 
manka a škody, poskytnutí příspěvků dal-
ším osobám.

 Sporné případy rozhoduje grantová ko-
mise. 

12.2. Dotace smí být použita pouze na  výdaje 
uvedené ve  schválené žádosti. Příjemce 
může ve  výjimečných případech požá-
dat radu města, případně zastupitelstvo 
o  změnu ve  využití dotace - žádost může 
být schválena nebo zamítnuta.

13. Publicita 

Žadatel je povinen na  výstupech akce (publi-
kace, propagační předměty), v  tisku a na  inter-
netových stránkách uvádět, že dotace na  akci 
byla poskytnuta z  prostředků města Vamberk 
a  k  vyúčtování dotace doložit článek otištěný 
ve Vambereckém zpravodaji.

14. Veřejnosprávní kontrola

V případě dotací „AKCE A REPREZENTACE“ je pří-
jemce dotace povinen předložit ke kontrole celé 
své účetnictví za 3 roky zpětně zaměstnancům 
fi nančního odboru Městského úřadu Vamberk, 
fi nančnímu výboru a grantové komisi.

15. Vyhodnocení dotace

Grantová komise provede zpravidla do  mě-
síce po  předložení vyúčtování nejdéle však 
do  31.01.2019 vyhodnocení poskytnutých do-
tací. 
V případě zjištění využití fi nančních prostředků 
v rozporu s veřejnoprávní smlouvou o přidělení 
dotace komise navrhne radě města resp. zastu-
pitelstvu města vrácení celé dotace případně 
té části dotace, která byla použita v rozporu se 
smlouvou o přidělení dotace. O vrácení dotace 
příp. její části rozhoduje rada města příp. zastu-
pitelstvo.

16. Závěrečná ustanovení 

Tento dotační program schválilo Zastupitelstvo 
města Vamberk na  svém zasedání č. 22, bod č. 
5), dne 13.12.2017.
Program byl zveřejněn na  elektronické úřed-
ní desce Městského úřadu Vamberk dne 
14.12.2017.
Poučení: Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
O přiznání či nepřiznání dotace rozhoduje přísluš-
ný orgán města. 
Příslušné formuláře jsou dostupné na interneto-
vých stránkách města www.vamberk.cz v  sekci 
Město a samospráva – Dotace z rozpočtu města 
nebo k dispozici k vyzvednutí na Městském úřa-
dě ve Vamberku - fi nanční odbor.

Rudolf Futter

starosta města

 

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Dotační program „AKCE A REPREZENTACE“ 
vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

do  31.01.2019 vyhodnocení poskytnutých do-
tací. 
V případě zjištění využití fi nančních prostředků 
v rozporu s veřejnoprávní smlouvou o přidělení 
dotace komise navrhne radě města resp. zastu-
pitelstvu města vrácení celé dotace případně 
té části dotace, která byla použita v rozporu se 
smlouvou o přidělení dotace. O vrácení dotace 

příp. její části rozhoduje rada města příp. zastu-
pitelstvo.

16.   Závěrečná ustanovení 

Tento dotační program schválilo Zastupitelstvo 
města Vamberk na  svém zasedání č. 22, bod         
č. 5), dne 13.12.2017
Program byl zveřejněn na  elektronické úřed-

ní desce Městského úřadu Vamberk dne 
14.12.2017.
Poučení: Na  poskytnutí dotace není právní ná-
rok. O  přiznání či nepřiznání dotace rozhoduje 
příslušný orgán města. 
Příslušné formuláře jsou dostupné na interneto-
vých stránkách města www.vamberk.cz v  sekci 
Město a samospráva – Dotace z rozpočtu města 

nebo k dispozici k vyzvednutí na Městském úřa-
dě ve Vamberku - fi nanční odbor.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města
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Ještě před tím, než byla radě měs-
ta doručena petice, jejíž obsah 
přetiskujeme, byl jsem jako mís-
tostarosta města nezávisle na sobě 
několika občany dotazován na zá-
měry města pro lokalitu Podřezo-
va, zejména na probíhající změnu 
územního plánu a  na  údajný zá-
měr prodeje městských pozemků. 
Vzhledem k  tomu, že petice se 
kromě špatného stavu komunika-
ce zabývá též „plánováním a rozši-
řováním bytové výstavby“, je třeba 
sdělit následující informace k této 
záležitosti.
Současný platný územní plán měs-
ta pochází z roku 2009, v roce 2013 
byla vydána jeho změna č. 1 (tato 
se netýkala Podřezova). Pro zjed-
nodušení lze říci, že územní plán 
defi nuje zejména tzv. zastavěné 
územní, tedy plochy, v  nichž už 
existuje stará zástavba a  dále tzv. 
zastavitelné plochy, v  nichž dnes 
zástavba není a  je na nich možno 
realizovat novou výstavbu. Tyto 
zastavitelné plochy jsou vymeze-
ny podle účelu, např. k  bydlení, 
k výrobě, jako veřejná zeleň apod.  
Pro přehlednost otiskujeme výřez 
z územního plánu, ve kterém je vi-
dět vyznačení zastavěného území 
na Popluží a Podřezově – jedná se 
o historicky vzniklou roztroušenou 
vesnickou zástavbu, kdy jednot-
livé statky a  grunty byly zasazeny 
mezi lány polí – a  aktuálně jsou 
v  nich od  roku 2009 vymezeny 
dvě zastavitelné plochy, označené 
jako Bsv7 a Bsv8, které jsou určeny 
pro zástavbu „smíšeným bydlením 
vesnického typu“. Všechny tyto 
pozemky jsou soukromé a  záleží 
tedy na vlastnících, zda sami zahá-
jí či umožní výstavbu. Kompletní 
územní plán je dostupný na webu 
města.
V  roce 2015 bylo zastupitelstvem 
města zahájeno pořizování změny 
č. 2 územního plánu, kdy před-
mětem těchto změn byl původně 
soubor deseti různých návrhů 
na  změny. Typicky se jedná o  ná-

vrhy občanů, kteří žádají o změny 
využití pro jednotlivé své po-
zemky a  parcely. Město Vamberk 
ve  změně č. 2 žádnou změnu 
samo za sebe nenavrhlo. Z lokality 
Podřezova se jednalo o dvě parce-
ly, každá pro jeden dům, které by 
měly být vymezeny jako plochy 
Bsv23 a  Bsv24. K  návrhu změny 
plochy Bsv 23 již zaujal stanovisko 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Od-
bor výstavby a životního prostředí, 
který změnu nedoporučil, neboť 
by se jednalo o zastavení volné 
krajiny, bez návaznosti na stávající 
zástavbu. Aktuální je tedy návrh 
změny pouze u plochy Bsv24, kde 
by měl být postaven jeden rodin-
ný dům. Změna č. 2 územního 

plánu stále probíhá a měla by být 
dokončena zastupitelstvem města 
v letošním roce. 
S  touto řešenou plochou Bsv24 
bezprostředně sousedí městský 
pozemek – tzv. bývalá štěpnice 
na Popluží, která má výměru téměř 
šest tisíc metrů. V  minulém roce 
řešilo zastupitelstvo města žádost 
o  odprodej této parcely, nicméně 
prodej zamítlo a pozemek si měs-
to ponechalo. Tento pozemek tedy 
zůstává v  majetku města a  není 
předmětem žádné změny územní-
ho plánu. Není tedy ani určen pro 
žádnou výstavbu. 
Z  výše uvedeného vyplývá, že 
město Vamberk aktuálně nečiní 
žádné kroky k  tomu, aby se v  lo-

kalitě Podřezova stavělo a  ani 
žádné takové plány nepřipravuje. 
Jediná výstavba, která může být 
realizována, je ta, která je v soula-
du s již platným územním plánem. 
Jedinou změnou v  letošním roce 
je projednávaná změna č. 2 územ-
ního plánu, jak je rozebráno výše. 
Co se týče stavu komunikace, je si 
rada města vědoma špatného sta-
vu komunikace, která trpí zejména 
nedostatečnou únosností a kterou 
proto těžší vozidla poškozují. Z to-
hoto důvodu rada města v  rámci 
projednání petice rozhodla zařadit 
komunikaci mezi priority Plánu 
oprav a  uložila správci komunika-
ce VAMBEKON, s. r. o. zvýšit dohled 
nad údržbou a úklidem komunika-
ce. Poslední uvedené opatření je 
především reakcí na špatnou zku-
šenost s  užíváním komunikace ze 
strany hospodařících zemědělců, 
kteří zejména na  podzim loňské-
ho roku neplnili svou povinnost 
komunikaci po projetí stroji z polí 
uvést do  původního stavu. Dále 
bude v souvislosti dokončovacími 
pracemi na  nově instalovaném 
veřejném osvětlení u cesty vedou-
cí do  Pekla obnoven příkop pro 
odvod vody a  opraveny výpustky 
z melioračních trubek, odkud voda 
vyvěrá.  

Mgr. Jan Rejzl, 

místostarosta

Aktuálně platný územní plán z roku 2009

Dva pozemky navržené k projednání ve změně č. 2 územního plánu

PETICE
Vážená Rado města Vamberka, vážený pane starosto,
jako občané a obyvatelé osady Podřezov bychom chtěli tímto vyjádřit důrazný nesouhlas s dalším plánováním a rozšiřováním bytové výstavby v naší 
osadě do  té doby, než bude po  osadě vybudována odpovídající komunikace. Stávající je velmi úzká, už při vyhýbání protijedoucích osobních aut 
jsou velké problémy, natož při průjezdu nákladního auta nebo těžkého traktoru s vlekem nebo mechanizací. Jde nám o to, aby stávající komunikace 
byla především rozšířená pro dvě míjející se osobní auta a nosnost byla zvětšena pro průjezd nákladního auta s materiálem nebo traktoru. Na to vše 
navazuje dobudování příkopů pro svod dešťové vody z polí a ne jako nyní, kdy při silném dešti voda z polí teče po cestě (příkop někde vůbec neexistuje 
nebo je neudržovaný).
Chtěli bychom vám předem poděkovat za akceptování našich podmínek a budeme se těšit, že situace s komunikacemi v naší osadě se zlepší.
Kontakt pro komunikaci: Ing. Jaroslav Anýž, Podřezov 650, Vamberk, tel.: 724 044 044                                                             Vamberk, Podřezov, dne 20.11.2017
připojen podpis 60 občanů

Informace k územnímu rozvoji Podřezova
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Do nového roku 
bez svatozáře
Patřím k těm sentimentálním z nás, kteří jsou stále přesvědčeni, že by 
pod vánočním stromečkem neměla chybět kniha. Ráda je dostávám 
a ráda je také daruji. Protože však nestíhám při svém pracovním vy-
tížení všechny knihy přečíst, sbírám tipy od známých, co je zajímavé 
a co by stálo za to koupit. Bohužel tyto tipy se často neshodují s vku-
sem obdarovaných, takže pod vánočním stromečkem někdy nastává 
zklamání. Abych se podobným situacím vyhnula, raději – pokud to 
stihnu – vše, co koupím – alespoň pročtu dříve, než daruji. Letos se mi 
dostala do rukou kniha Zbigniewa Czendlika – Postel, hospoda, kostel. 
Přiznám se, že mě zaujal její název, ale vůbec jsem neměla předsta-
vu, co od knihy čekat. Nebudu popisovat její obsah ani vás motivovat 
k jejímu zakoupení, protože nejsme ve vánočním čísle zpravodaje, ale 
v novoročním. Pouze dodám, že mě velmi pozitivně překvapilo, že se 
nejedná o žádnou mravoučnou náboženskou literaturu, ba naopak – 
kniha je plná životních mouder, nadsázky a jakýchsi vtipů či bonmotů. 
Právě jeden z vtipů mě inspiroval pro novoroční přání, o které bych se 
s vámi ráda podělila:

„Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si, jak ho pořád příšerně bolí hlava. 
Doktor se zamyslí a ptá se: „Kouříte?“ Chlap vyvalí oči a rozčílí se: „No, 
pane doktore, to si vyprošuji! To svinstvo bych nikdy nevzal do pusy!“ 
- „A pijete?“  Pokračuje doktor. - „Tak to už vůbec ne! Co je tohle za otáz-
ky?! Přece jako lékař musíte vědět, že alkohol je metla lidstva!“  - „A co 
takhle ženský?“ Vyzvídá doktor. „Tak to snad nemyslíte vážně! Co si to 
dovolujete?!“ Vytočí se pacient. „A  je to taková intenzivní pronikavá 
bolest, jako by vám něco silně svíralo hlavu?“ „Ano, ano, pane doktore, 
přesně tak to cítím! Nedá se to vydržet!“
Doktor chvilku pokyvuje hlavou a pak povídá: „Tak to je jasné! To bude 
příliš utažená svatozář!“

A právě tento vtip mě inspiroval pro novoroční přání. Chci vám popřát 
úspěšný, veselý a malichernostmi málo naplněný rok 2018. Ačkoli je 
to vtip starý, mám pocit, že se velmi trefně hodí na dnešní dobu a sou-
časnou společnost. Přestože všude slyšíme – „žijte dneškem“, „užívejte 
každého dne“, „radujte se z  maličkostí“… jakoby nám to nešlo. Stále 
řešíme velká témata – coby kdyby…a co by tomu řekli lidi a jak by to 
vypadalo a sousedi mají a my nemáme…a tohle se má a tohle se mu-
sí…A tak se mnohdy zbytečně stylizujeme do rolí a děláme věci tak, 
aby to „vypadalo“, aby ostatní neřekli, oni to ode mě čekají, … a mož-
ná máme někdy „zbytečně utaženou svatozář“.
Pokud vás tento vtip aspoň trochu zaujal, pak vám přeju, abyste v roce 
2018 dokázali být spontánní, dělali věci tak, jak je cítíte, a  byli sami 
sebou a abyste zapomněli na to, co se má a musí. 
A  pokud vás tento vtip pohoršil nebo urazil, tak vám i  přesto přeju 
krásný nový rok. 

Eva Vostrejžová

Další příjemné setkání spoluob-
čanů se konalo hned v úterý 5.12. 
na  Mikulášské besídce v  bývalé 
merklovické školce. Mikuláš, čerti 
a  andělé měli co dělat s  malými 
hříšníky. Pro všechny zúčastněné 
byl připraven vánoční stromeček, 

zpěv koled, mlsání perníčků. Pří-
jemnou adventní atmosféru do-
plňovala záře svícnů, vyrobených 
šikovnými dětmi.
Příště se těšíme i na vaši účast.

Katka Skokanová 

a Hana Štefková

Vánoční lípa a Mikulášská besídka 
v Merklovicích 2017
V Merklovicích na hřišti se 2.12. 2017 poprvé slavnostně rozsvítila 

Vánoční lípa. Tento dobrý nápad mladých hasičů se setkal s  klad-

ným ohlasem. Manželé Tomkovi s koňským povozem připravili dě-

tem nečekané překvapení. Nechyběly ani vánoční koledy v podání 

sourozenců Kučerových z Vamberka, občerstvení a ochutnávka tra-

dičního cukroví.
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Četli jsme před 50 lety
Zřejmě jen menší část pamětníků ještě vzpomene na útlý a malý formát Kulturního programu 
Vamberka, který v roce 1968 vydával Závodní klub Zdobničan. Po celý ročník vycházel s obálkou 
navrženou místním rodákem Janem Ungrádem, v té době žákem Vysoké školy umělecko-prů-
myslové v Praze, na níž byl zachycen pohled na Vamberk přes závod ŽAZu, v tom roce slavícím 
30 let své existence. Tiskové možnosti té doby umožnily střídání barevného pruhu na obálce, 
vždy v jiné barvě pro každý měsíc. Už tehdy stejně jako dnes měl tištěný program lidovou pře-
zdívku „Vamberák“. Kromě každoměsíčního kompletního programu kina MěNV Vamberk a MNV 
Doudleby n. Orl., jakož i kulturního programu v Závodním klubu Zdobničan, tj. dnešním Měst-
ském klubu Sokolovna, přinášel vždy několik článků k různým tématům – od historie města, 
přes rozhovory a vzpomínky či o aktuálním dění ve městě. Nechybělo ani množství fotografi í, 
historických i aktuálních, a (možná trochu překvapivě) ani větší počet reklam místních podniků 
a závodů. Každý výtisk stál 1,- Kčs. 

Výstava „Putování za předky ve Vamberku“ 
nabídne speciální komentovanou prohlídku
Začátkem prosince byla slavnostně zahájena výstava „Putování 

za předky ve Vamberku“ v Muzeu krajky, která vzhledem k zájmu 

a  ochotě České genealogické a  heraldické společnosti bude pro-

dloužena až do 28. 1. 2018. 

Srdečné setkání na severu
V  polovině příštího roku uplyne padesát let od  úmrtí Josefa Teleckého, 
nezapomenutelného správce chaty Na  Vyhlídce, malíře a  kronikáře. Spo-
lek přátel historie Vamberka chce památku pana Teleckého v příštím roce 
důstojně připomenout. Jedinečným zdrojem informací o této osobnosti je 
jeho syn Ing. Josef Telecký, který ve svých 93 letech žije v Novém Městě pod 
Smrkem. Několik členů spolku se první prosincovou sobotu vydalo na sever 
Čech za pamětníkem nejen starých časů ve Vamberku. Přijíždíme na novo-
městské náměstí a na rohu stojí drobný starý pán s doprovodem. Ano, je to 
on a s ním i  jeho 65letý syn Martin. Po chvíli usedáme v útulné restauraci 
k bytelnému stolu, zapínáme diktafon, mobil a začíná neuvěřitelný koncert 

vzpomínek na  rodiče, prarodiče, mládí, Vamberk, Vyhlídku, rychnovské 
gymnázium atd. atd. Stačí jen nahodit téma, jednu větu a starý pán se roz-
hovoří, gestikuluje rukama, jeho kultivovaný projev je záviděnihodný. Po-
stupujeme od  jeho dětství, které s  rodiči a  sestrou prožívá v  Jablonci nad 
Nisou, kde otec vede Nádražní restaurant. Koncem roku 1936 otec vítězí 
v konkurzu na nájemce Bednářovy chaty Na Vyhlídce u Vamberka. Rodina 
se stěhuje do krajiny pod Orlickými horami, otec Josef se vrací do rodného 
kraje, narodil se v Týništi nad Orlicí. Chatař podepisuje dvacetiletou nájem-
ní smlouvu a hned zjara nechává k Bednářově chatě přistavět zděnou bu-
dovu. Z turistické chaty lokálního významu postupně vytváří kultovní místo 
daleko přesahující podorlický region. 
I  životní příběh Ing.  Teleckého by stál za  zpracování. Mezi jeho spolužáky 
na rychnovském gymnáziu patřil Jiří Šlitr. Hned po maturitě v roce 1943 byl 
Josef nasazen do  vamberecké Báňské a  hutní společnosti jako pomocný 
dělník. Po válce studoval ČVUT v Praze. V roce 1948 byl jako mnozí ze stu-
dií vyloučen. Začal pracovat v třineckých železárnách. Následovala vojna, 
návrat do Třince, sňatek, výchova tří dětí, dálkové studium na Vysoké škole 
báňské v Ostravě. Před několika lety návrat do kraje svého dětství na sever 
Čech. Dnes má pan Telecký deset vnoučat a  pět pravnoučat. A  životní-
ho elánu na  rozdávání. Předáváme paličkovaný dárek od  našich učitelek 
z Krajkářské školy a několik publikací členů našeho spolku.
V pozdním odpoledni se loučíme s otcem a synem Teleckými. Během pár ho-
din vznikl mezi námi důvěrný vztah, jako bychom se dávno znali. Odvážíme 
si mnoho zajímavého z vyprávění starého pána a příslib další spolupráce.                                                                                    

Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Při té příležitosti bychom pro velký 
zájem uspořádali speciální komen-
tovanou prohlídku v pátek 19. led-
na 2017 od 17:00, která zajímavou 
formou „oživí“ výstavu, neboť i his-
torie může být nejen poučná, ale 
i zábavná.  
Touto cestou bychom také velmi 
rádi poděkovali všem, kteří po-
skytli své rodokmeny. Díky nim 
se podařilo významně obohatil 
výstavu o zajímavě zpracované ro-
dokmeny, obrazy a fotografi e. Ne-
chybí také významné rodokmeny 
významných vambereckých rodů, 
rodáků, a také oblíbené promítání 
„Vamberáci na dobových fotkách“. 

Velmi nás potěšila reakce Vam-
beráků na  soutěž o  „nejstaršího 
dohledaného předka“. Díky ní tak 
máme možnost vidět rodokmeny 
rodin Frejvaldů a Kubiasů, které žijí 
ve Vamberku už od 16. století. 
Připomínáme, že tato „soutěž“ po-
kračuje a  že hledáme nejen „nej-
staršího předka z  Vamberka“, ale 
i „nejstaršího dohledaného předka 
vůbec“. Pokud tedy máte coko-
li zajímavého, kontaktujte Jiřího 
Hostinského (jiri.hostinský@post.
cz nebo tel: 728 509 203).

Ing. Vladimír Sodomka, 

Spolek přátel 

Historie Vamberka

Paní Helena Voldánová (uprostřed s růží) s částí členů Spolku přátel historie 

Vamberka a Muzea krajky.                                                                          Foto: Jiří Sejkora
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Dne 27. září 2017 ocenil předseda Senátu Par-

lamentu České republiky Milan Štěch 16 osob-

ností, které vynikají ve  svých oborech nebo 

svým vzorem dávají příklad naší i  budoucím 

generacím. Za neobyčejnou statečnost v boji 

byl oceněn pan Josef Švarc. 

Josef Švarc se narodil 27. září 1926 a první roky 
svého života prožil v obci Lupenice u Rychnova 
n.K. Na svět přišel jako deváté dítě svých rodičů. 
Když bylo Jozífkovi šest let, zemřel mu otec a ma-
minka s dětmi se stěhují do Vamberka. Sem začal 
chodit do  obecné školy a  prožil zde svá mladší 
školní léta. Po vypuknutí války, to je Josefovi 13 
let, se s  maminkou odstěhoval do  Dolní Čerm-
né. Zde žijí v jediné místnosti, bývalém skladišti. 
Maminka pracuje u sedláka a Josef se jí snaží po-
máhat. Ke konci války, Josefovi je 17 let, přichází 
na statek německý statkář a Josef musí nastoupit 
na nucené práce do Německa. Z Bavorska je však 

náhle odeslán na  francouzské pobřeží. Píše se 
červen 1944 a schyluje se k rozhodující vojenské 
akci druhé světové války na západní frontě - vy-
lodění spojenců v Normandii. Josef spolu s ostat-
ními nuceně nasazenými musí kopat zákopy pro 
německé vojáky. Tehdy v jeho hlavě uzraje plán 
a spolu s několika kamarády prchnou z němec-
kého područí. Věděl, že pokud bude dopaden, 
čeká ho smrt. Přesto pod rouškou noci utíkal. Bál 
se, lapal po dechu, ale touha po svobodě a vzpo-
mínka na  matku ho držely na  nohou. Ukryl se 
v opuštěném statku, právě včas, neboť americké 
bombardéry zasypávaly okolí leteckými pumami 
jako přípravu na  vylodění. Všude nepřestávající 
palba z děl a samopalů. Křik umírajících se vrýval 
pod kůži ve dne i v noci. Když se skupinka odvá-
žila opustit svůj úkryt, čekal je hrozný pohled. Ti-
síce mrtvých, všude zápach a krev, utržené paže 
a nohy. Po krátkém blouzění v pekle nakonec na-
razí na vítězící Američany. Vzali ho k sobě do vo-
zidla a Josef bez váhání vstoupil do americké ar-
mády, kde krátký čas působil v zásobování. Táhlo 
jej to však k  Čechoslovákům. Proto byl nejprve 
převezen do Alžíru a následně na britské ostrovy, 
kde prodělal výcvik v  nově zformované Česko-
slovenské obrněné brigádě. V říjnu 1944 byl pod 
vedením generála Lišky převezen do  francouz-
ského přístavního města Dunkerque. Obléhání 
tohoto města představuje nejvýznamější bojové 
nasazení Československé samostatné obrněné 
brigády během bojů na  západní frontě. Mladý 
vojín Josef Švarc bojoval proti vycvičeným a dob-
ře opevněným jednotkám SS. Viděl umírat své 
spolubojovníky, ale válka již otupila jeho smysly. 

V krytu za tanky střílel, bojoval za svou vlast, aby 
se vrátil jako hrdina. Po  válce zůstal nepovýšen 
v   hodnosti četaře, i  když ostatní jeho druhové 
získávali důstojnické hodnosti. Pomáhal v Česko-
slovenské obci legionářské jiným. Po  roce 1948 
byl pronásledován a  mučen Státní bezpečností 
a mělo se na něj zapomenout. 
Pan Josef Švarc dnes žije v Lanškrouně. Z dávných 
válečných událostí mu zbyla krabice plná českých, 
britských a  francouzských vyznamenání, fotogra-
fi e podepsaná anglickou princeznou (pozdější 
královnou Alžbětou II.) a  doutník od  Winstona 
Churchilla. Do Normandie se vrátil až při šedesá-
tém výročí osvobození Francie. Tehdy potkal zno-
vu francouzského partyzána, který mu pomohl 
po  výbuchu granátu. V  listopadu předloňského 
roku se Josef Švarc zúčastnil jako člen české dele-
gace pochodu v rámci Dne válečných vysloužilců 
v Londýně za účasti královny Alžběty II..
Úvodní slova jeho knihy pamětí: „Hrdiny se nero-
díme, to jen okamžik provázený odvahou a  ješ-
tě větším strachem zároveň zrodí hrdinu v  nás 
samotných. Okamžik volby, ve  kterém je pouze 
zbabělost na straně jedné a krutý pohled do očí 
smrti na straně druhé. Jen hrdina ví, že je to po-
hled z bludiště zrcadel, polknutí nasucho, třesou-
cí se ruce, dechberoucí bušení srdce. Smrt, jež 
má oči plné našich slz a v kostnatých rukou drží 
kuličku, záhy ji vhazující na roztočené kolo rule-
ty, kde život má hodnotu nula. Jen hrdina ví, co 
je skutečný strach. Hrdiny se nerodíme, to obdiv 
zrodí hrdiny.“
S využitím lanškrounských Městských novin 

zpracoval Miroslav Berger

Kromě pomoci vambereckému průmyslu 
byl Kája Vamberman aktivní i  při zaklá-
dání různých spolků, pěstujících kulturu 
nebo sport, a aktivně se zapojoval do je-
jich činnosti. 
Ustavení hasičského sboru ve  Vamberku 
v roce 1873 bylo vítáno s velkým pocho-
pením. Od  mládí (1886) byl jeho členem 
i Kája Vamberman. Postupně se ve sboru 
vypracoval až na skladníka, starajícího se 
o sklad hasičského nářadí. Tehdejší hasící 
potřeby byly velice primitivní, včetně pou-
žívané malé ruční stříkačky na dřevěném 
podvozku. Sbor se postupně dovybavoval 
a  počátkem 20. století zakoupil novou 
ruční stříkačku zn. Slavie. Na jejím zakou-
pení měl opět největší podíl Kája Vamber-
man, který získal většinu peněz od přítele 
Ludikara, který v  pražském sportovním 
klubu Slavia uspořádal peněžní sbírku. 
Jedinou podmínkou „slávistů“ bylo, aby 
stříkačka nesla jméno jejich klubu. Při mo-
dernizaci se podařilo Kájovi získat novou 
motorovou stříkačku fi rmy Smejkal z Vy-
sokého Mýta s  výraznou slevou, neboť 
v  předchozích letech působil i  jako jejich 
prodejce na  volné noze a  udal několik 
stříkaček sborům po okrese. Slavnostního 
svěcení nové stříkačky se však již neúčast-
nil, neboť se po něm ve Vamberku slehla 
zem.
V roce 1895 se Kája stal zakládajícím čle-
nem Spolku pro zřízení školy ve Vamber-
ku. V té době se ve Vamberku vyučovalo 

se ve všech možných prostorách (radnice, 
přilehlé budovy, hospoda), a tak jediným 
řešením byla stavba nové školní budovy. 
Dodnes se mylně traduje, že o  umístění 
školy rozhodla náhoda. V  roce 1898 ze 
14. na 15. května postihl Vamberk velice 
zhoubný požár. Shořela řada panských 
stodol, tři obytná stavení, farní kostel sva-
tého Prokopa a  vedlejší kaple zasvěcená 
Kristu pánu v žaláři. Až pečlivým studiem 
dostupných archiválií se nám podařilo 

zjistit, že sklad hasičského nářadí, nachá-
zející se tehdy přímo v prostoru mezi sto-
dolami a kostelem byl zamčen na petlici. 
A než se našla odpovědná osoba (sklad-
ník Kája) a klíče, bylo dílo dokonáno. Tak 
vlastně Kája Vamberman rozhodl za zne-
svářené strany otázku, kde bude stát nová 
škola. Vyučování v  nové budově začalo 
dne 5. září roku 1905. Ke  škole, respekti-
ve k  zavedení nových předmětů se váže 
další Kájova aktivita. Po dlouhém boji se 
mu podařilo na  sklonku jeho působení 
ve Vamberku prosadit od nového školní-
ho roku 1923 - 24 zavedení nových před-
mětů - ruční práce a občanská nauka.
Hned z  počátku nového století, v  roce 
1901, byl Kája Vamberman spolu s  Ol-
dřichem Šmorancem jedním ze zaklá-
dajících členů Spolku pro postavení 

a vydržování pomníku Mistra Jana Husa 
ve  Vamberce. Po  třech letech příprav 
a  prací byl 3. července 1904 na  náměstí 
vztyčen Husův pomník. Podle modelu 
sochaře Kalvody byl realizovaný kame-
níkem Koukolem. Oslava, která se toho 
dne konala, byla obrovská. Zazněl projev 
starosty Adolfa Vyskočila. Vřele byl přijat 
i proslulý řečník z Rychnova JUDr. Jindřich 
Štemberka, který vyzdvihl jak Husovo dílo, 
tak i úsilí členů spolku.

V  roce 1903 byl Kája Vamberman, co by 
vídeňský rodák, ustanoven místními prů-
myslníky za město Vamberk do funkce za-
pisovatele nově vzniklé Společnosti místní 
dráhy Doudleby – Vamberk – Rokytnice, 
určené k  jednání zejména s  rakouskými 
úřady pro získání povolení na stavbu že-
lezniční dráhy. A ač přístupy všemožných 
úřadů nebyly moc vstřícné (bylo podáno 
i  několik stížností), nakonec vše dospělo 
ke  zdárnému konci. Holt, není nad to, 
když zápisy z jednání prováděl člověk za-
pálený pro věc, kterému, jak jsme zjistili, 
nebyly proti srsti ani drobné menší úpravy 
dohod, hovořící ve prospěch stavby dráhy. 
Hlavně, že na všem byla ta správná razít-
ka a podpisy, ne? (kdo by také celé četl …) 
Kája Vamberman se kromě kulturního vy-
žití nevyhýbal ani většímu a organizova-

nému pohybu. O jeho zásluhách ve vam-
berecké turistice jsme již psali.
První zmínky o fotbale ve Vamberku jsou 
z  roku 1905 a  jistě není překvapením, 
že jedním z  prvních členů fotbalového 
kroužku byl i  Kája Vamberman. Přehled 
o  fotbale a  jeho pravidlech načerpal 
od  přítele Pavla Ludikara, člena pražské-
ho sportovního klubu Slavia. A byl to on, 
kdo domluvil první zápas s  rychnováky, 
konaný 12. 8. 1906 na  louce na  Bačin-
ce.  Vzhledem k tomu, že do tisku nechal 
inzerovat konání zápasu, ale po  zápase 
nenahlásil výsledek, je zřejmé jak asi celý 
mač dopadl. Hraní ho však velmi rychle 
přestalo bavit. O to rychleji se vžil do role, 
dnes bychom řekli skauta či bafuňáře, 
který sháněl pro Vamberk dobré „čutá-
listy“ z  okolních obcí. Fotbalový úpadek 
po roce 1928, kdy Kája Vamberman mizí 
neznámo kam, hovoří za vše.
O  působení Káji Vambermana na  letních 
olympijských hrách v  Londýně roku 1908 
jsme zmínili v  předchozí kapitole, věno-
vané spolupráci s  hrabětem Lützowem. 
O „hře v šachy“ a založení Orla pak bude 
zmínka v kapitole věnované Bednářovým.

Dosud nerozluštěnou záhadou je pro nás 
pak teprve nedávno objevena další aktivi-
ta Káji Vambermana, tentokrát v Poradně 
pro matky a kojence.

Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce
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Český stát vznikl ve  velice výhod-
ných přírodních podmínkách ,kde 
úrodná země tvoří velkou kotlinu 
chráněnou prstencem hor. Centrální 
strategické umístění slovanského 
kmene Čechů vůči ostatním devíti 
příchozím kmenům jej předurči-
lo k  vůdčímu postavení .Převaha 
a centralizační moc Českého kmene  
začala patrně vznikat již vítězstvím 
v  kmenové válce s  Lučany. V  rámci 
Sámovy říše se zřejmě moc jednot-
livých kmenů neupřednostňovala. 
Pak nastalo období bez písemných 
záznamů pod vládou knížat jednot-
livých kmenů.
Po  vzniku Velkomoravské říše byly 
slovanské kmeny v  Čechách pod 
jejím vlivem a  zároveň musely čelit 
tlaku Francké říše. Knížata těchto 
doposavad pohanských kmenů si 
uvědomovala nezbytnost přijetí 
křesťanství a  proto  v  roce 845  se  
čtrnáct  českých knížat nechalo 
v  Řezně, na  dvoře východofranc-
kého krále Ludvíka Němce, pokřtít. 
Obrana proti germanizaci však po-
kračovala a  proto docházelo k  dal-
ším vzájemným rozbrojům a válkám. 
Šíření křesťanství ve  slovanském 
jazyce z Moravy silně ovlivnilo i dění 
v Čechách, kde vedle sebe  působila 
latinská i slovanská  liturgie.
Dědicem vyspělé velkomoravské 
kultury se stal český stát, utvářený 
na konci 9. století, jež začal být budo-
ván  krátce  před zánikem Velkomo-
ravské  říše. V roce 883 byli na Moravě 
pokřtěni český kníže Bořivoj s kněž-
nou Ludmilou. V r. 885 přenesl Boři-
voj knížecí stolec z  Levého Hradce 
do Prahy. Po smrti Velkomoravského 
knížete Svatopluka nastaly ve Velko-
moravské říši neshody, toho využil 
kníže Čechů Spytihněv I. a zbavil se 
nadvlády Moravy. Zároveň se v roce 
895 podřídilv bavorském Řezně vý-
chodofranckému panovníkovi. Tím 
se české teritorium přiklonilo k latin-

ské kultuře a odklonilo od staroslo-
věnské. Po smrti Spytihněva nastou-
pil na trůn jeho mladší bratr Vratislav 
I., jež měl za manželku dceru knížete 
kmene polabských Slovanů – Stodo-
ranů, těžce utiskovaných Germány. 
Jejich synové Václav a Boleslav I. vy-
budovali pak Český stát.
Ještě za  života knížete Vratislava I. 
byl za nástupce určen jeho starší syn 
Václav. Mladší syn Boleslav dostal 
úděl na území kmene jeho babičky 
Ludmily-Pšovanů, kde si nechal po-
stavit kamenný hrad nazvaný jeho 
jménem. Po smrti Vratislava, nejprve 
do  zletilosti Václava, vládly (spoje-
ným kmenům) kněžny Drahomíra 
a  Ludmila, jež se však znesvářely 
kvůli dosažení dominantního vlivu 
nad Václavem. Václav byl vychová-
ván pod vlivem křesťansky založené 
Ludmily a  s  pomocí kněží dosáhl  
na tehdejší dobu vysokého vzdělání, 
což jej osobnostně utvářelo.  
Byl to ve  své době vzdělaný, uváž-
livý,ale rozhodný panovník. Po  do-
sažení plnoletosti nejprve odloučil 
svoji matku Drahomíru od státního 
rozhodování internací na  kmenový 
hrad Budeč. Několikrát se postavil 
do čela vojska na obranu své země. 
Pro zpevnění centrální moci porazil 
knížete Zličanů  Radslava  na  Kou-
řimsku a donutil jej uznat Václavovu 
svrchovanost.
Václav usedl na knížecí stolec ve slo-
žité době. Němci , pod záminkou ší-
ření křesťanství , útočili na Polabské 
slovany a byla obava, aby podobný 
osud  nestihl i Čechy, kteří ještě byli 
z velké části pohané. Václav nechtěl 
dát Němcům záminku, aby mečem 
a výboji šířili křesťanství v Čechách,
proto se všemožně staral o povzne-
sení této víry mezi svými poddaný-
mi. Přesto v  r. 929 vtrhl s  vojskem 
do  Čech německý král Jindřich I. 
zvaný Ptáčník a  bavorský vévoda 
Arnulf. Václav se pod vojenským 

tlakem německému králi podrobil 
a zavázal se platit pravidelný tribut. 
Formální nezávislost země na říši se 
mu však podařilo zachovat.
Kníže Václav pochopil přesun mo-
censké převahy v  německých ob-
lastech z Bavorska do Saska. Spoje-
nectví se Saskem vyjadřoval i nově 
budovaný chrám sv. Víta, kam da-
rem krále získal ostatky tohoto svět-
ce. Václavova činnost se však nese-
tkávala se všeobecným souhlasem 
jak mezi Přemyslovci tak mezi šlech-
tou. Proto byl odpůrci 28. 9. roku 929 
či 935 zavražděn. Postupem času 
začala česká společnost uctívat za-
vražděného knížete jako mučedníka 
a dosáhla jeho svatořečení.
Osoba svatého Václava pak přerost-
la v symbol české státnosti a patro-
na české země. Jeho bratr Boleslav 
I. byl povahově značně odlišný. Slo-
vanské kmeny v  české kotlině byly 
v  té době pod neustálým tlakem 
germánských kmenů, sjednocených 
v rámci Východofrancké říše.
Po  roce 900, stejně jako germáni, 
byli i slované napadáni loupeživými 
nájezdy kočovných Maďarů. Tyto 
nájezdy byly zneužívány i  ve  vzá-
jemných půtkách mnohých míst-
ních germánských i  slovanských 
vládců. Východořímská říše byla 
v tuto dobu plna vnitřních rozporů 
a po porážce Bavorů od Sasů se cen-
trum moci říše přesunulo do Saska.
Kníže Boleslav I. neměl zpočátku 
takový politický přehled jako Vác-
lav, ale byl ještě daleko bojovněj-
ší a  uměl využít rozbrojů u  svých 
sousedů. Po  zavraždění Václava 
na  hradě Boleslavově se stal Bole-
slav mocným a radikálním knížetem 
ve střední Evropě. Zásadně odmítal 
nadvládu říše nad svým územím. 
V roce 936 Boleslav I. porazil vojen-
skou výpravu krále Oty I. a po dobu 
14 let úspěšně bránil nezávislost své 
říše až do roku 950.

Nejprve ještě pevněji sjednotil do-
sud polonezávislé slovanské kmeny 
v Čechách pod svoji centrální správu 
a  tím vytvořil základ českého státu. 
Vybudoval silnou stálou vojenskou 
družinu, se kterou zahájil výboj 
na  severovýchod. Postupně rozšířil 
svoji moc na  území Slezska, Kra-
kowska, Malopolska, Červenou Rus 
(Halič), až po  řeky Bug, Styr a  San, 
kde sousedil s  knížectvím Kyjev-
ským. Na východě ovládal  Červeň-
ské hrady Červeň a Přemyšl. Za vlády 
Boleslava I. byl v  Praze rozvinut trh 
s pohanskými otroky, ze kterých měl 
vládce značný příjem. (Prodej křesťa-
nů do otroctví církev zakázala).
Územím knížete Boleslava I. vedla 
důležitá obchodní Trstenická stezka, 
kterou v  délce tisíc kilometrů ovlá-
dal. Ta vedla z  Řezna Všerubským 
průsmykem do  Ćech a  pokračova-
la přes Litomyšl, Moravu a  Krakow 
do Kijeva. Poznatky z říše Boleslava I. 
popisuje v roce 965 Ibrahím ibn Jak-
úb, židovský obchodník a  vyslanec 
Kordobského chálífa (Ze Španělska).
V roce 950, po mohutném nájezdu  
německého  císaře Otty I., byl kníže 
Boleslav I. Donucen uznat svrchova-
nost Východofrancké (nyní již téměř 
Ottomanské) říše a  tedy nastala 
stejná  situace, jako za jeho staršího 
bratra Václava. Země však byla mno-
hem konzolidovanější, lépe ústřed-
ně řízená a stala se jedním z nejvý-
znamnějších knížectví Ottonské říše.
Boleslav následně pomohl císaři po-
razit kočovné Maďary a  tím defi ni-
tivně ukončit jejich loupeživé nájez-
dy Evropou (955). Ve  stejném roce 
vojsko císaře porazilo i  nejednotné 
kmeny polabských Slovanů v  bitvě 
u Recknitz, čím byla zahájena jejich 
postupná germanizace. Nás od ger-
manizace zachránilo vytvoření cent-
ralizovaného státu pod postupným 
vedením dvou vynikajících bratří.

Ing. Augustin Šubrt

Základní umělecká škola Kostelec nad Orlicí
V pondělí 11. prosince se v Městském klubu Sokolov-
na uskutečnil koncert ZUŠ F. I. Tůmy z Kostelce nad 
Orlicí – vamberecké pobočky. Po úvodním slově paní 
učitelky Jany Ichové, za  klavírního doprovodu paní 
učitelky Ireny Havlínové a pod vedením dalších uči-
telů ZUŠ, vystoupilo přes třicet žáků od šesti do šest-
nácti let, přípravka I. a  II. stupeň, před přítomnými 
posluchači. V hodinovém pásmu vánočních koled za-
zněly tóny klarinetu, saxofonu, klavíru, fl étny, trubky, 
kytary a houslí. Slyšeli jsme několik vánočních koled 
zpívaných malými i většími zpěváčky. Pro velký zájem 
se další koncert uskuteční na závěr školního roku.

Zdeňka Freivaldová

Všichni jsme Češi a Evropané !
(Připomínka našich dějin – 4 část. Vznik českého státu).
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Soutěž „Hledáme nejlepšího chemika“ je pro tento rok za  námi.               
12. prosince se 3 žáci naší školy zúčastnili 2. kola této soutěže, které 
se uskutečnilo na SPŠCH v Pardubicích.  Z 357 soutěžících se na vel-
mi pěkném 56. místě umístil Lukáš Jindra. O pár příček níže na 69. 
místě skončila Anna Novotná a Vojtěch Slovák obsadil 222. místo. 
Gratulujeme soutěžícím, děkujeme jim za pěknou reprezentaci naší 
školy. V  další soutěži, kterou je chemická olympiáda, jim i  dalším 
soutěžícím přejeme hodně úspěchů.                                                      JCh

Vitamínový den
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, kterého se naše škole účast-
ní, proběhla dne 5. 12. 2017 na naší škole doprovodná akce Vitamínový 
den. Pro žáky 1.-5. ročníku byla připravena krátká beseda o stravovacích 
návycích, dále praktické ukázky lisování ovocných šťáv a  jejich ochut-
návky, banánový koktejl s mlékem a medem a také RAW cukroví z rozi-
nek a slunečnicových semínek. Tato akce byla velmi přínosná pro výuku 
tématu zdravého životního stylu.
Děkujeme fi rmě MK Friut s.r.o., která tuto akci pro nás zdarma připravila.

Vedení školy

Dne 5. 12. jsme se my, žáci devá-
tých tříd převlékli do  kostýmů an-
dělů, čertů a Mikuláše. Za Mikuláše 
se přestrojil Václav Suchánek, v čer-
ty se proměnili Pavel Diblík, Diana 
Licehammerová a  Lukáš Archleb. 
Plačící děti utěšovali andělé Marti-
na Řeháková, Michaela Horčičáko-
vá a Valentýna Zoe Jedličková. 
Chodili jsme po celé škole, hodným 
dětem andělé nadělovali sladkosti 
a  třpytili tváře, těm zlobivým čerti 
pohrozili a  ušpinili obličej sazemi 
i uhlím. 
Když jsme navštívili všechny třídy, 
odebrali jsme se do tělocvičny, kde 
paní družinářky uspořádaly pro 
děti čertí stezku. U každé překážky 

stál jeden z  nás, pomáhal dětem 
plnit úkoly a na konci Mikuláš roz-
dával diplomy, ovoce a čokoládová 
lízátka. 
Akce se dle nás velmi povedla, ve-
lice jsme si ji užili a chtěli bychom 
poděkovat všem, kteří nám ji po-
máhali uskutečnit, učitelům za  to-
leranci při rušení výuky i  za  čoko-
ládové kalendáře od  p.  Tomkové. 
Také musíme zmínit doprovod 
p. uč. Teplé a paní družinářky Stár-
kové, které nám pomáhaly při roz-
dávání dárečků dětem. 
Doufáme, že tato tradice na  naší 
škole potrvá i nadále. 

Valentýna Zoe Jedličková

a Michaela Horčičáková

Základní škola Vamberk

Mikuláš na ZŠ ve Vamberku

Fond ohrožených dětí Klokánek 
pořádá letos poprvé výtvarnou 
soutěž. I  děti z  2. stupně naší ZŠ 
poslaly do  soutěže své obrázky. 
Výtvarné práce budou použity 
jako výzdoba zařízení Klokánku 
nebo půjdou do  Klokánkem při-
pravované aukce. Výtěžek bude 
použit na  pomoc ohroženým dě-
tem.                

          p. uč. Přibylová, 

Teplá a děti 2. stupně ZŠ

Fond ohrožených dětí
Děti pomáhají dětem
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
„ Den za dnem dělá hop a skok,
čas jako voda plyne.
Najednou je tu Nový rok
a všecko nové, jiné.
Veselejší a krásnější
celý svět kolem zdá se.
Maminko, ať jsme šťastnější
v tom novém roce zase.“

Přišlo to i Vám, milí čtenáři, že ad-
ventní čas velmi rychle utekl? Ani 
jsme se nenadáli a  máme tu nový 
kalendářní rok 2018. Přijměte však 
ještě malé pozvání k  ohlédnutí 
za  vánočním časem v  mateřské 
škole Vodníček. Určitě většina z vás, 
obzvlášť pokud máte malé děti, 
vzpomínáte na  rozzářené tváře 
dětí u vánočního stromečku, sladké 
a voňavé cukroví a mnoho radostí 
a  milých vzpomínek z  prožitých 
svátků. 
Ve všech třech třídách – u Šnečků, 
Žabiček i  Rybiček začal adventní 
čas nejen zapálením první adventní 
svíčky, ale i přípravy na příchod sva-
té Barborky. Děti si vzorně uklidily 
hračky, a  tak mohla Barborka dě-
tem nadělit nejen voňavé perníč-
ky, ale i  větvičku „Barborky“. Hned 
druhý den byl ve znamení čertíků, 
Mikulášů a Andílků a již tradičního 
Mikulášského reje v  naší školce. 
Ve  školce se prohánělo mnoho 
nezbedných čertíků, andílci tančili 
svůj andělský tanec a  Mikulášové 
kráčeli se svou kouzelnou berlič-
kou. Děti si společně zasoutěžily, 
zatančily a už netrpělivě očekávaly 
příchod známé trojice – čerta, an-
dílka a  Mikuláše. A  jak to známe, 
my „dospěláci“, opět jim slibovaly, 
že budou hodné a poslušné. Ještě 
v tomto čertovském týdnu jsme se 
vypravili na  divadelní představení 
do  MKS na  hudební představení 
Hvězdička Betlémská. Den na  to 
nás navštívily děti ze školní družiny, 
kteří si pro nás, pod vedením paní 
družinářky, připravily vystoupení 
s  názvem „Čertovská škola“. Mno-
hokrát děkujeme školákům a  paní 
družinářce za  zpestření našeho 
adventního času. Týden se sebě-
hl s  dalším a  už nám hoří na  ad-
ventním věnci druhá svíčka. Co to 
znamená? Že se velmi rychle blíží 
„Štědrý den“ u nás ve školce. Proto 
vrcholí přípravy ve všech třech tří-
dách. U  Rybiček, Žabiček i  Šnečků 
se pilně tvoří, vyrábí, zpívá, recituje, 
ale i  poskakuje a  tancuje. „Vánoč-
ní pohádka“ bylo poslední téma 
v  kalendářním roce 2017 u  Rybi-
ček a u Žabiček „Andělské Vánoce“. 
Nesmíme opomenout ani Šnečky. 
Jejich integrovaný blok nesl název 

„Vánoce s  příběhem – O  vánoč-
ních ozdobičkách“. Předposlední 
vánoční týden byl vyvrcholením 
našeho adventního času. Děti če-
kal tolik očekávaný den – „Štědrý 
den“ v naší školce. Od samého rána 
nás po  celé školce provázel zpěv 
vánočních koled, krásně prostře-
ných stolů s  cukrovím – mnoho-
krát děkujeme všem rodičům, kteří 
cukroví dětem do  školky nachys-
tali. Nesměly chybět ani vánoční 
tradice – pouštěli jsme oříškové 
lodičky a  pozorovali, jak a  kde se 

drží na  vodě. Také jsme rozkrojili 
jablíčko a  hledali ukrytou hvěz-
dičku. Jako poslední jsme házeli 
bačkůrkou a přemýšleli, zda zůsta-
neme ve školce, či se z nás stanou 
školáci.  A to nejkrásnější po zazvo-
nění zvonečků …rozzářené dětské 
tváře u stromečků. To je jak pro nás 
učitelky, tak určitě i  pro Vás, rodi-
če, ten nejkrásnější vánoční dárek. 
Odpoledne jsme se už těšili na ná-
vštěvu rodičů, babiček a dalších ná-
vštěvníků naší školičky. Čekalo nás 
Vánoční odpoledne s rodiči. Děti si 

pro Vás připravily malé překvapení 
v  podobě vánočního vystoupení 
– zpívaly koledy a  vánoční písně, 
tančily čertovské a andělské taneč-
ky. Na  závěr vystoupení předávaly 
děti svým nejbližším vyrobená přá-
níčka a malé keramické stromečky. 
U  Šnečků a  Žabiček si poté rodiče 
s dětmi poseděli u vánočního stro-
mečku, kde jim děti ukazovaly nové 
hračky a hry. V letošní roce jsme si 
pro Vás připravili jednu novinku. 
A  tou bylo zdobení vánoční kou-
ličky, kterou jsme každému z  dětí 
přivezli z výletu s nejstaršími dětmi.  
U Rybiček to tentokrát bylo trochu 
jinak. Zde se vyrábělo a tvořilo. Děti 
s  rodiči si vyrobili krásné vánoční 
výrobky a věříme, že nejen koulič-
ky, ale i ostatní výrobky Vám zdobili 
vánoční stromeček.
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
nejen rodičům, za jejich spolupráci, 
ale i včelařům z Vamberka a okolí, 
kteří nám věnovali sklenici medu 
květovaného a  sklenici medu smí-
šeného pro zpestření jídelníčku. 
Dále mezistěny z  včelího vosku. 
V  neposlední řadě bychom také 
chtěli poděkovat panu Ing.  Miro-
slavovi Vyčítalovi za sponzorský dar 
naší mateřské škole.
A  protože je tento příspěvek prv-
ním v  novém roce 2018, přejeme 
sobě i vám, čtenářům Vamberecké-
ho zpravodaje, aby to byl rok plný 
dobrých dnů a dobrých lidí kolem 
vás.  

Kolektiv MŠ Vodníček
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Těšíme se na Vánoce, 
protože jsou jednou v roce. 
Dostaneme lyže, sáňky, 
budou zimní radovánky. 
Až zazvoní zvoneček, 
rozsvítí se stromeček. 
Dárky leží dokola, 
maminka nás zavolá: 
„Pojďte, všichni, honem sem, 
dneska máme Štědrý den!“

Touto básničkou jsme zahájili naše 
vánoční těšení.
Vánoce jsou již opravdu za  dveř-
mi  a děti si skvěle užily poslední 
týden ve  školce. Celý měsíc pro-
sinec  jsme věnovali  předvánoč-
ním aktivitám.  Povídali jsme si 
o  vánocích a  jejich tradicích, vy-
tvářeli vánoční výzdobu, lepili pa-
pírový vánoční stromeček, řetězy 
a přáníčka, malovali andělé a čer-
ty. I letos k nám zavítala návštěva 
z nebe a z pekla. Ve všech třídách 
si děti pro hodného pana Mikulá-
še, čerta a anděla připravily hezké 
básničky, písničky a tanečky. Milé 
čertovské vystoupení jsme měli 
možnost shlédnout také v  ZŠ, 
které si děti  ze družiny  připravi-
ly pro naše děti ze školky. Během 
tohoto předvánočního období 
jsme také zavítaly do MKS na vá-
noční koncert pro děti „Hvězdič-
ka Betlémská“. A  jako každý rok 
nás také čekalo veselé čertíko-
vání v DM. 12. 12. jsme společně 
odjeli na  zimní výlet do  výrob-
ny vánočních ozdob do  Dvora 
Králové. Zde měly děti možnost 
podrobně si prohlédnout ro-
dinnou fi rmu vánočních ozdob. 
Překvapeně jsme sledovali, jak 

z  obyčejného průhledného skla 
vznikají nádherné třpytivé ručně 
malované ozdoby všech mož-
ných barev a tvarů. Byl to zážitek 
velice zajímavý a z exkurze si děti 
na památku dovezly i malý křeh-
ký dárek.  Vánoční přípravy dále 
pokračovaly v  celé naší školce. 
Děti společně  nastrojily vánoční 
stromečky, zazpívaly koledy a  to 
nejen ve třídě, ale i na Městském 
úřadě, v  Domě s  pečovatelskou 
službou a  v  knihovně. Také jsme 
se  seznámili s vánočním zvykem 
krájení jablka a  pouštění lodi-
ček.  A na konec přišla ta  chvíle, 
kdy  Ježíšek zazvonil zvonečkem 
a  pod stromečkem na nás čekalo 
velikánské překvapení v  podobě 
rozmanitých hraček a  didaktic-
kých pomůcek.  Děti nezapomně-
ly Ježíškovi poděkovat za  dárky, 
ale pak už honem honem jít si 
s  nimi hrát. Moc děkujeme ro-
dičům a  všem ostatním, kteří se 
s  námi podíleli na  nepopsatelné 
dětské radosti a  na  našem vá-
nočním tvoření. Další velké po-

děkování patří Českému svazu 
včelařů z  Vamberka, který naší 
školce věnoval pro děti 2 sklenice 
medu a voskové pláty na tvoření, 
dále Verunce a Štěpánce z DDM  a  
paní knihovnici Jarušce za  úžas-
nou spolupráci, rodině  Šušlíko-
vých a  naší Kristýnce Grundo-
vé za  skvělého Mikuláše, čerta 
a  anděla, dětem ze školní dru-
žiny a  paní družinářce Tomkové 
za  krásné čertovské vystoupení 
a  všem dalším za  jejich nádher-
nou a  smyslplnou práci pro děti.

Přejeme všem překrásné Vánoce 
a šťastný nový rok!

A DO LEDNA UŽ JE JEN SKOK!  
   

Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zúčastnili 
se jak pravidelného programu, 
tak doprovodných akcí.  

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

“HRÁTKY S PÍSNIČKOU”

Aktivita vhodná pro všechny děti 
od doby, “kdy je bude bavit si hrát” 
po “nástup do školky”. Náplní jsou 
hry a  písničky pro nejmenší se 
zaměřením na  rozvoj řeči, jemné 
i  hrubé motoriky atd.. Pravidelně 
se můžete připojit každé pondělí 
od 9:30 v DDM Jugoslávská. Vstup-
né 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 jaké-
hokoliv věku. K  dispozici hračky, 
lopatky, kbelíčky, atd.. Maminky, 
nezapomeňte si rezervovat mís-
to. Vstupné 40 Kč. V  lednu solnou 
jeskyni navštívíme odpoledne a to 
9. a  23. ledna a  dopoledne 2., 16. 
a 30. ledna. 
 
„CVIČÍME SE ZUZKOU“

Každé úterý od  10:00 v  hernič-
ce (Tyršova 260) se můžete těšit 
na tanec v kombinaci s fi tness prv-
ky. Hodinovou lekci si pro všechny 
zájemce připravila sympatická 
cvičitelka Zuzka Hlaváčková. Lek-
ce bude koncipována i  pro začá-
tečníky, tedy i  maminky, které se 
rozhodnou s cvičením začít. Často 
maminky po  porodu nevědí jak 
správně cvičit, zpevnit problema-
tické partie, nebo se prostě jen 
vrátit do původní kondice, „cviče-
ní se Zuzkou“ je připraveno právě 
pro ně. Cvičení se bude konat při 
minimálním počtu 6 osob, mamin-
ky prosím rezervujte se prostřed-
nictvím 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 naše-
ho mateřského centra. V průběhu 
celého dopoledne je dětem pří-
stupna herna s klouzačkou do ba-
zénku plného míčků, se spoustou 
hraček, kočárků apod. Doprovod si 
může posedět u čaje či kávy a po-
povídat si o radostech i starostech, 

které péči o  naše ratolesti dopro-
vázejí. Poplatek 10,- Kč. První ná-
vštěva je zdarma. 
V  herničce pořádáme i  nená-
ročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”, 
které se uskuteční vždy každou 
druhou “STŘEDEČNÍ HERNIČ-
KU” (10. a 24. 1.) od 10:00. 
Součástí každé herničky je i “DĚT-

SKÝ BAZÁREK”, kde můžete levně 
nakoupit oblečení pro svoje ra-
tolesti. V  různých velikostech pro 
holky i  kluky od  narození do  cca 
tří let. Během toho, co si budou 
dítka hrát, můžete v klidu při kávě 
či čaji prohlížet bazárkové věci (tri-
ka, šaty, sukně, kombinézy, boty 
a mnoho dalšího). Boxík si můžete 
pronajmout za 5 Kč měsíčně.

“MÍČOVANÁ V DDM 

JUGOSLÁVSKÁ”

Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka 
cvičení s  Jančou Čapkovou obsa-
huje soubor her a  cvičení s  míči 
různých velikostí, pomocí nichž 
se zábavnou formou procvičuje 
házení, koulení, kopání, odrážení 
pomocí pálky a hole. To vše slouží 
k  nácviku potřebných základních 
pohybových dovedností a  jako 
průprava pro míčové sporty. Prv-
ní letošní míčovaná je tu již 4. 10. 
2017, a  následně každou středu 
od  17:00 do  17:30 v  DDM Jugo-
slávská. Vstupné 10 Kč.

ČTVRTEK: 

„RELAX S MIMINKEM“ 
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 konání či nekonání akce 
budete informováni.

AGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260. 
Každý čtvrtek dopoledne bude 
v herničce probíhat lekce angličti-
ny 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 za-
baví a  vyhrajou si i  bez maminky. 
Vstupné 260 Kč/měsíc. Prosíme, 
místo na  lekce si rezervujte pro-
střednictvím Facebooku či e-mailu 
MC. Počet míst je omezen. 

NOVĚ JE OTEVŘENÁ HERNIČKA 
I V PÁTEK.
Přes zimní období jsme pro Vás 
otevřeli herničku i  v  pátek. Mimo 
dětského tvoření je vše stejné jako 
při herničce ve  středu. Neváhejte 
a přijďte mezi nás. 

AKCE „CO DVA TÝDNY“

„TVOŘENÍ“ v herničce, 

Tyršova 260, od 16:30 – 18:00 

8. 1. – Malování mandal:  Přijďte 
si s  námi odpočinout po  vánoč-
ním shonu při malování mandal 
na textil. S sebou si vezměte jaký-
koliv textil či látku. Vstupné 30 Kč. 

DOPROVODNÉ
AKCE LEDEN 2018
Vážení zájemci o  účast na  dopro-
vodných akcích. Prosíme, rezervuj-
te si místo přes Facebook, či e-mail 
mateřského centra.

NEDĚLNÍ HERNIČKA, 

14. 1., 15:00 – 17:30 
Milé maminky, opět jsme se roz-

hodli pro Vás uspořádat nedělní 
herničku (Tyršova 260). Přijďte 
aktivně trávit čas s  dětmi mimo 
domov i v  tomto ošklivém ledno-
vém počasí. Vstupné 20 Kč. Bez 
rezervace.

DĚTI DO 6 LET A ZÁVISLOTI, 

25. 1., 16:30 – 18:00

Pokud Vám není lhostejné, s  ja-
kými závislostmi se v  dnešním 
světě mohou setkat Vaše malé 
děti, přijďte si o  nich popovídat 
s Mgr. Martinem Vlasákem do pro-
stor našeho centra (Tyršova 260). 
Dostanete odpovědi na otázky tý-
kající se nejen možných závislostí, 
ale i co se týče prevence vůči nim. 
Vstup zdarma.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ 

VYŠETŘENÍ OČÍ, 29. 1.

Na  konci ledna můžete nechat 
vyšetřit oči Vašich dětí na  vrozené 
skryté vady, které nemusí být vů-
bec patrné. Věděli jste například, že 
každé dvanácté dítě do 4 let věku 
trpí oční vadou, o které nemusí ni-
kdo vědět? Cena vyšetření je 150 
Kč/dítě. Vyšetření se uskuteční 
v prostorách herničky (Tyršova 260) 
od 10:30 (čas začátku je pouze ori-
entační a může být upraven, proto 
prosím sledujte náš FB a web).
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Face-
book (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 607  155  156, 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. Mateřské cen-
trum Dráček si vyhrazuje právo 
upravit podle potřeby náplň akcí.  

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

Nabídka z nových knih na leden 2018Nám všem Albert Einstein:
„Existují dva způsoby, jak žít život.
Ten první je myslet si, že nic není zá-
zrak. Ten druhý je myslet si, že všech-
no je zázrak.“ 

Novoroční přání
Do  nového roku pře-
jeme Vám zdraví, spo-
kojený úsměv na  tváři 
a radost ze života.
Šťastný rok 2018.

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 (na vyžádání)
Čtvrtek: 9:00 – 11:00

1. VEČER LITERÁRNÍ – autorské čte-
ní Hany Hindrákové „Lovci lebek“ 
v měsíci únoru
2. VEČER EVROPSKÝ – přednáška A. 
Šubrta „Stručná historie světa a Ev-
ropy“ v březnu
3. VEČER POHÁDKOVÝ – „V  zajetí 
babiček“ v měsíci březnu
4. VEČER HISTORICKÝ – s historiky 
města v pořadu „Střípky z vambe-
recké historie“ v měsíci dubnu
5. VEČER MAGICKÝ – při „Noci li-
teratury“ v doprovodu magických 
houslí Anny Novotné v  měsíci 
květnu
6. VEČER RODINNÝ – „Černá hodin-
ka“ při svíčkách v  měsíci červnu 
pro velké i malé
7. VEČER NAROZENINOVÝ -  slav-
nostní benefi ční program „DEN S   
KNIHOVNOU“ v  Městském klubu 
Sokolovna a  v  kostele sv. Proko-
pa plný hudby, zpěvu, rytířského 
umění, tance současného i  histo-
rického spojený s  křtem ex libris 
Josefa Benedikta a  křtem knihy 

poezie Jana Píši za efektů ohňové 
show skupiny ASCARYA.
Výstava z  období I. republiky 
Mgr. Vlaďky * Dobiášové „Móda hra-
běnek, švadlenek i  známých osob-
ností“ zorganizovaná ve spolupráci 
s Muzeem krajky Vamberk a zaháje-
ná vernisáží s půvabným hudebním 
medailonem byla důstojnou tečkou 
oslav tohoto jubilea.
Naše poděkování patří všem, kte-
ří nám pomohli s charitativní akcí 
„Lidi lidem“. Tato akce procházela 
celým rokem 2017. Výtěžek z pro-
deje darovaných ručně vyrobe-
ných předmětů ve  výši 12.750 Kč  
byl o  vánočních svátcích předán 
Fakultní nemocnici v Hradci Králo-
vé – fakultě dětské onkologie.
Rok 2017 je za námi a spolu s ním 
i naše sváteční aktivity.
Těší nás milá slova, poděkování a ra-
dost těch, kteří odcházeli spokoje-
ni. Stále se však učíme – a tak dnes 
už víme, které věci bychom příště 
zorganizovaly jinak – a  lépe… Ale 

tak je to v  pořádku. Dokud máme 
sílu a  chuť učit se a  napravovat, 
jsme lidmi na svém místě.
Děkuji Vám za pozornost při čtení 
mého „narozeninového“ článku. 
A  pokud někomu přinesl inspira-
ci, jsem velice ráda. Ale nejraději 
v  jeho závěru děkuji všem, bez 
jejichž pomoci by nebylo možné 
tak náročný program zrealizovat: 
našemu zřizovateli za  fi nanční 
podporu, Muzeu krajky Vamberk 
za  spolupráci a  ochotu, kolegy-
ním, našim rodinám, přátelům 
a známým za obětavost, laskavost 
a vytrvalost. 
Děkuji všem, kteří pracovali v tom-
to roce někdy až za hranice svých 
možností. 
Městská knihovna Vamberk jako 
hodnota a  kulturní instituce 
s úctyhodnou historií, jako hodno-
ta a instituce současná a nadčaso-
vá je tu stále. Pro Vás. 

Jaroslava Martinová,

vedoucí MK Vamberk

BELETRIE
 CLEVE, Chris: 

     Všem statečným se odpouští

Na  pozadí milostného příběhu 
autor napsal román o  hrdinství 
a soudržnosti, stejně i o pokrytec-
tví a rasismu. 

 FENWICK, Liz: 

     Pod nebem Cornwallu 

Příběh dvou žen velmi rozdílných 
osudů a povah, mladé Demi, a še-
desátnice Victorie, jejichž cesty se 
nečekaně protnou ...

 HERČÍK, Jan 

    HRACHOVCOVÁ, Alena: 

    Zvěrolékař srdcem i duší

Kniha příběhů z  veterinární praxe 
v Horoměřicích.

 OVERTONOVÁ, Hollie: Panenka

Thriller o útěku z nedobrovolného 
věznění, bití a  znásilňování. Ale 
na svobodě není lépe.

 SELNER, Martin: 

     Autismus & chardonnay

Autor pracuje jako asistent ve sta-
cionáři pro lidi s  poruchou auti-
stického centra. Prostřednictvím 
fejetonů přibližuje svět těchto lidí. 

NAUČNÁ LITERATURA
 PADEVĚT, Jiří: Tři králové

V  knize jsou zmapovaná místa, 
v kterých působila legendární od-
bojová organizace Tři králové – Jo-
sef Mašín, Václav Morávek a  Josef 
Balabán. 

 ŠMUCLER, Roman: 

     Nevěřte ani mně

Co všechno umí a neumí estetická 
medicína. 

 TESAŘOVÁ, Jana:  

     Toulky Krkonošemi

Náročné i  pohodové výšlapy pro 
každé roční období do méně zná-
mých koutů Krkonoš. 

 VITALE, Joe: Svět bez hranic

Havajská technika na  vytváření 
hojnosti, zdraví, míru. Starodávné 
havajské učení Ho´oponopono.

 WOHLLEBEN, Peter: 

    Tajný život stromů

Stromy navzájem komunikují, sta-
rají se o svoje potomstvo, vnímají, 
cítí a mají i paměť. 

První rok je za námi …
I  tak je možné charakterizovat 
projekt, který probíhá v  městské 
knihovně. V  únoru začaly první 
kroky s  virtuální univerzitou třetí-
ho věku a v prosinci jsme ukončili 
zimním semestrem rok. Studenti 

absolvovali Genealogii, skončil 
kurz Českých dějin a  jejich sou-
vislostí. V únoru začínáme Barokní 
architekturou v  Čechách, takže je 
na co se těšit. 
Druhá studijní skupina ukončila 
kurz Lesnictví a  bude pokračovat 

Pěstováním a  využitím jedlých 
a léčivých hub. Chcete-li se přidat, 
volná místa jsou. A  i  když se pěs-
tovat houby nechystáte, vědět, co 
v sobě houby skrývají, není vůbec 
špatné.

Abyste „nekupovali zajíce v  pytli“ 
podívejte se na www.e-senior.cz
Kurzy probíhají v  sálku knihovny 
v  příjemném a  hodně přátelském 
prostředí. 
Srdečně zve tutorka 

Marcela Poláčková

Na leden 2018 
jsme připravili ...

 výstavu Jana Holce Podorlická kra-
jina, která pokračuje do 31.1.2018

 vystřihovací betlémy českých vý-
tvarníků je možné si prohlédnout 
ještě po celý leden

 přednášku PaeDr. Libora Turka 
Skotsko 11. ledna 2018 v 17:30 hod.

 přednášku Pavla Chluma Čína 
s batohem nejen po sečuánsku 25. 
ledna 2018 v 17:30 hod.

... na únor chystáme
 přednášku manželů Špillaro-

vých Vietnam 8. 2. 2018
 křest knihy paní Zuzany Zezul-

kové 22. 2. 2018

USKUTEČNĚNÉ SLAVNOSTNÍ VEČERY

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VE VAMBERKU
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Společenská kronika

V lednu 2018 oslaví:

91 let Miloslava Barvínková
90 let Marie Pavlíčková
90 let Zdenka Měchurová
85 let Jarmila Nádherová

85 let Blažena Vavroušková
80 let Marie Černohousová
75 let Hana Žampachová
75 let  Anna Račáková
75 let  Věra Rodová

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, které v loňském roce navštívily 112 jubilantů ve věku 75, 80, 
85, 90 a více let. Popřát jim hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 
2018.                                                                    Lenka Prokešová, matrikářka

Dne 20. ledna 2017 uplyne 5 let, co nás opustila paní DAGMAR ČIŽIN-

SKÁ. V našich srdcích je s námi stále.
dcera Dagmar s rodinou

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

MKS nabízí - leden  2018

 5. ledna v 19:00 hodin

PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.

 13. ledna v 19:00 hodin

TURECKÁ KAVÁRNA
Hraje: DS Zdobničan Vamberk
Derniéra. Vstupné 70 Kč.

PLESOVÁ SEZÓNA:
 5. ledna v 19:00 hodin

PLES TANEČNÍCH
 2. února v 19:30 hodin

PLES SPORTOVNÍ
 9. února ve 20:00 hodin

PLES KRPŠ
 23. února ve 20:00 hodin

PLES GYMNÁZIA RK
 24. února ve 20:00 hodin

PLES HASIČSKÝ
 2. března ve 20:00 hodin

PLES DIVADELNÍ
 9. března ve 20:00 hodin

PLES BAREVNÝ

PŘIPRAVUJEME:
 11. března v 15:00 hodin

KAPESNÍ KAPELA KAPKA
Tip na dárek!
Předprodej vstupenek v MKS od 29. 1.

 23. března ve 20:00 hodin 

HARLEJ - TURNÉ ROCK POP 2018

Přijímáme dívky a chlapce do kurzu tance 
a společenské výchovy
Zahájení: září 2018
Přihlášky na tel. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS

Vážení učitelé, rodiče, milé děti, 

srdečně Vás zveme 
na pohádky

 14. února v 8:30  

a v 10:00 hodin

O KŘIŠŤÁLOVÉM 
SRDCI 

CZIDIVADLO

 28. března v 8:30 

a v 10:00 hodin

KRYSÁCI
DIVADLO D5

 25. dubna v 8:30 

a v 10:00 hodin

POHÁDKY Z KOŠÍKU
DIVADLO 

SEMTAMFÓR
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www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

 Kompletní zhotovení pomníků 
z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků 
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky za výhodné ceny 
 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
tel./fax +420 465 582 130

mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

K A M E N I C T V Í  R A Š K A

Salón Yvonne                                
Nově otevřený salón 
s přírodní italskou 
vlasovou kosmetikou 
značky DAVINES. 
Střihy dámské, 
pánské i dětské.    

Salón Yvonne, Nám. Dr. Lützowa 342, 517 54 Vamberk 
Objednávky na tel: 776 020 931 

Před 395 lety
Konfi skované pecingarovské vamberecké panství koupil 21. ledna 
1623 vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

Před 330 lety
21. ledna 1688 byl prvně zmíněn vamberecký židovský hřbitov.

Před 125 lety
K 1. lednu 1893 bylo ve mětě zrušeno vybírání mýtného.

Před 115 lety
V  lednu 1903 se počtvrté stal obecním starostou Adolf Vyskočil 
z čp.92.

Před 95 lety
10. ledna 1923 vznikl dramatický odbor Církve československé. Diva-
delní představení hrával soubor v sále Hotelu Helgoland.

Před 90 lety
Prvním městským zvěrolékařem byl 17. ledna 1928 ustanoven 
MVDr. Antonín Berka.

Před 65 lety
TJ Sokol přišel 14. ledna 1953 o svůj majetek (tělocvična, hřiště, cha-
ta Na Vyhlídce). Vše převzala Dobrovolná sportovní organizace Baník 
Vamberk.

Před 60 lety
Počátkem ledna 1958 byly pro potřeby školní družiny zabrány bývalé 
hostinské místnosti Hotelu Kubias na náměstí.

Před 55 lety
Vamberecké kino bylo 5. ledna 1963 jako jedno z  prvních v  okrese 
přebudováno na širokoúhlé.

Před 50 lety
V lednu 1968 byl znovu otevřen Hotel Helgoland, který byl od polovi-
ny 50. let mimo provoz.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 12.01.1928 se narodil Jaroslav Kotlář, dělník a ochotník. Pracoval 

jako svářeč. Po několik desetiletí hrál a zpíval v amatérském divadle. 90. 
výročí narození († 14.12.2003)

 24.01.1958 zemřel v  Rychnově nad Kněžnou Antonín Koblic, 

obchodník a starosta města. Po svém tchánovi převzal krajkářský ob-
chod, který přivel k rozkvětu. V období 1931-1938 zastával funkci staros-
ty za národní demokracii a následně v letech 1939-1945. Vedl Muzejní 
a Okrašlovací spolek, byl místopředsedou klubu turistů a kuratoria kraj-
kářské školy. 60. výročí úmrtí (* 09.06.1882 Rudná)

 31.01.1778 se v Praze narodil František Antonín hrabě Kolowrat-

-Liebsteinsky, politik a majitel panství. Zprvu působil v Praze, od roku 
1826 ve Vídni. Zastával post ministra vnitra. Ve státní radě byl protivá-
hou knížete Metternicha. Roku 1848 byl krátce prvním předsedou vlády. 
Vamberecké panství spravoval v letech 1814-1861. 240. výročí narození 
(† 04.04.1861 Vídeň)
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Kurzy klasické jógy pod názvem 
„Jóga pro všechny“ jsem otevřela 
před 10 lety v Rychnově nad Kněžnou 
a  ve  Vamberku, abych pomáhala li-
dem a sobě k fyzickému a duševnímu 
zdraví. Do jaké míry se můj záměr daří 
naplňovat, jsem se zeptala několika 
příznivců jógy. Položila jsem jim ná-
sledující otázku:
Čím vám jóga učarovala natolik, že 
jste se jí rozhodli věnovat pravidel-
ně? Zde jsou jejich odpovědi.

Martina Rejzlová, 
podnikatelka a etnoložka, 40 let
Jógu jsem začala cvičit asi před třemi 
roky. K  tomuto rozhodnutí mě vedla 
pracovní vytíženost a  také styl života 
v této hektické době. 
Pamatuji si přesně na první hodinu jógy 
pod vedením Hanky Koskové. Vůbec 
jsem netušila, jak bude lekce probíhat. 
Doma mám jednu starou knížku o józe, 
podle které cvičila už moje maminka. 
Často jsem ji pročítala a cvičila si podle 
ní sama. Je však nesrovnatelné, když 
vás ve cvičení vede zkušená lektorka. 
Úžasná na cvičení jógy je počáteční re-
laxace, která tělo zklidní a uvolní a pak 
zacvičíte pozice, o kterých byste netušili, 
že je můžete zvládnout. Když nám Han-
ka řekla, že zkusíme svíčku, v    duchu 
jsem se zasmála a pomyslela jsem si, že 
se svými ztuhlými zády už svíčku nikdy 
neudělám. A jaký byl výsledek? Po dvou 
hodinách jógy se mi opravdu podařila. 
Tak začal můj život s jógou a jsem za to 
moc ráda.:))

Vlasta Šulcová, důchodkyně, 67 let
S  jógou jsem se seznámila již před lety 
v Rychnově nad Kněžnou. V důchodu jsem 
cítila, že mi chybí cvičení pod cíleným ve-
dením a proto jsem uvítala možnost cvičit 
jógu ve Vamberku. Při józe si nejen procvi-
čím svaly a klouby, ale i psychicky odpoči-
nu. Naše lektorka pro nás cvičení neustále 
obměňuje a  připravuje nové cvičební 
sestavy. Lekce mě stále baví i po sedmi le-
tech pravidelného pátečního setkávání.
Jóga není jen o  cvičení, ale dozvím se 
v  ní spoustu zajímavostí o  zdravé stravě 
a zdravém životním stylu.

Marika Horáková, 
vedoucí účtárny, 36 let
Jógu jsem si našla z  psychických dů-
vodů. Stresu a  napětí jsem se zbavo-
vala tak, že jsem se zavalovala prací. 
Ted´vím, že to jde i v klidu a s mnohem 
větším účinkem. V  józe jsem se nau-
čila vypnout myšlenky, vnímat sama 
sebe, své tělo a cvičení. Po józe se cítím 
uvolněná a  plná energie. Snažím se 
také jógu přenášet do běžného života 
a v  těžších situacích si pomoci decho-
vými, meditačními či cvičícími techni-
kami. Jógu beru jako terapii, která mi 
pomáhá žít život v rovnováze. 

Míla Futterová,  
administrativní pracovnice, 50 let
Na  první lekci jógy s  Hankou (před 10 
lety - tenkrát ještě v solné jeskyni) jsem 
se dostala úplnou náhodou. Neměla 
jsem tušení, co mne vlastně čeká a tak 
trochu jsem si myslela, že to bude 

nuda – jen samé protahování a žádná 
akce. Byla jsem překvapená, že jóga 
je poměrně náročné cvičení. Nejde 
ale jenom o  cvičení fyzické. Naučila 
jsem se správně dýchat a  při meditaci 
zapomenout na  milión „důležitých“ 
věcí.  Z každé lekce odcházím příjemně 
občerstvená, klidná a vyrovnaná. Lekce 
doporučuji každému, kdo si chce nejen 
„narovnat záda“, ale také vyčistit hlavu. 

Mudr. Marie Linhartová, 
dětská lékařka, 37 let
Vlastně všechno začalo bolestmi v  zá-
dech, měla jsem je už od  mládí, ale 
s věkem byly častější a tak nějak boles-
tivější. Protože důvod byl jednoznačně 
v  ochablých zádových svalech, hleda-
la jsem cestu, jak je posílit. Zašla jsem 
na jógu s Hankou a byla to trošku jiná 
jóga, než jakou jsem si občas zacvičila  
ve škole, podle videí nebo podle knížky.
Jiná v  tom, že nespěcháme, věnujeme 
se meditaci,  že se  soustředíme při cvi-
čení  na dýchání, a že ten dech je vlastně 
v  józe to nejdůležitější.  Po  dvou hodi-
nách cvičení se cítím odpočatá, o  pár 
let mladší, nabitá pozitivní energií. No 
a moje záda? Ty mě rozhodně nebolí.
Jogíni to měli už před několika tisíci lety 
„promyšlené“ a současná medicína jen 
potvrzuje, že jóga posiluje imunitu, pro-
dlužuje život,  pomáhá k duševní rovno-
váze a trénuje naši mysl.

Monika Polová, mistrová, 44 let
Jóga je pro mě útěkem z  dnešního 
uspěchaného života do  vnitřního kli-

du, pohody, harmonie a radosti. Každé 
setkání s  ní je příjemným pohlazením 
a  omlazením celého těla i  duše. Jsem 
moc ráda, že jsem se s  jógou setkala.  
Stala se pravidelnou součástí mého 
života.
A čím učarovala jóga mně? 
Na józe se mi líbí její rozmanitost. Ása-
nu /tělesnou pozici/si můžeme zacvičit 
pokaždé trochu jinak. S  jiným decho-
vým vzorcem,  jinými mudrami rukou 
a hlavy, či s jinou duchovní představou/
afi rmací/.
Jóga mě naučila rozumět více svému 
tělu, naslouchat mu, když vysílá signály, 
že něco dělám špatně.
Člověk se může rozdávat v práci, když je 
sám fi t. A na dobíjení je jóga jedinečná. 
Stačí si tělo protáhnout a  prodýchat 
v  několika ásanách a  hned je spánek 
vydatnější a ranní vstávání příjemnější.
Jóga je v mnohém podobná hudbě. Je 
bez hranic a povznáší. Nejde v ní o per-
fektní výkon, ale o  příjemný prožitek 
a radost.:))
Díky józe jsem také poznala spoustu za-
jímavých lidí, kteří obohatili můj život. 
Všechny touto formou zdravím a děkuji 
jim, že pomohli „Jógu pro všechny“ udr-
žet při životě)

Všem Vamberákům přeji v   novém 
roce pevné zdraví a  svižný krok, ať 
máme šťastný celý příští rok.:))

Hanka Kosková, 

lektorka jógy

www.jogaprovsechny.estranky.cz

Dne 10. 12. 2017 proběhl tradiční MIKULÁŠSKÝ ESAB CUP a  17. 12. 
2017 VÁNOČNÍ ESAB CUP. Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk tyto tur-
naje pro mladší a starší přípravky organizoval již po jednadvacáté. Oba 
turnaje proběhly dle plánovaného scénáře a věříme, že si to všichni 
pěkně užili. Děti hrály velmi vyrovnaný fotbal a vložily do hry všechny 
své dosavadně nabyté zkušenosti. Prohra a smutek na straně jedné. 
Na druhé čistá a nezkažená radost z výhry. Za organizační tým v čele 
s Jaromírem Halamkou bychom rádi poděkovali odborové organizaci 
ESAB Vamberk za podporu mladých sportovců ve Vamberku. 

Ondřej Frejvald, tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

XXI. VÁNOČNÍ ESAB CUP 2017 pro ročník 2007 a mladší

XXI. MIKULÁŠSKÝ ESAB CUP 2017 pro ročník 2009 a mladší

Nejlepší střelec: Švec Šimon - TJ Sopotnice

Nejlepší brankář: Kvasnička Matěj - Baník Vamberk

Nejlepší hráč: Husar David - TJ Rasošky

Nejlepší obránce: Viesner Dan - Slavia Hradec

Nejlepší střelec: Dobiáš Jakub - Svitavy

Nejlepší brankář: Růžička Erik - Svitavy

Nejlepší hráč: Makovský Jakub - Svitavy

Nejlepší obránce: Pánková Jolana - Libchavy

„Jóga pro všechny“slaví 10 let v Rychnově a ve Vamberku
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Věděli jsme, že po  loňském úspě-
chu mezi mladšími žáky, kdy jsme 
získali zlato z MČR trojic a dvě stří-
bra z  MČR ve  dvojicích a  singlu, 
nemůžeme tuto sezónu na  po-
dobné úspěchy reálně pomýšlet. 
Úspěšná generace mladších žáků 
odešla do  staršího žactva, kde je 
již vyšší konkurence. Za úspěch by 
se dala považovat jakákoli medaile 
právě mezi staršími žáky. Od  této 
mety jsme 4. místem na MČR star-
ších žáků trojic a nyní 5.-8. místem 
na MČR st. žáků v singlu nebyli da-
leko, ale štěstí které se k nám přiklo-
nilo v loňském roce nám tentokrát 
chybělo. 
V  celkovém shrnutí však sezónu 
hodnotíme pozitivně, neboť je hlav-
ním cílem našeho oddílu především 
výchova mládeže a medaile jsou až 
případná třešnička na dortu. V roce 
2017 jsme se v krajské žákovské sou-
těži zúčastnili všech osmi turnajů, 
z čehož jsme se dvakrát zhostili role 
pořadatelů. Naši žáci se v celkovém 
hodnocení této soutěže umístili 
na druhém místě za týmem z Holic. 
Dále se tým hráčů od Zdobnice za-
pojil do Poháru Českého nohejbalo-
vého svazu mládeže na  celkem 15 
turnajích po cele republice, do kte-
rých jsou počítány i  republikové 
šampionáty. Zde jsme se v kategorii 

starších žáků umístili v  celkovém 
bodování na  krásném třetím místě 
za Žďárem nad Sázavou a Holicemi. 
Největší radost však máme, že nyní 
nacházíme mezi nejmladšími oprav-
du zapálené nohejbalisty u kterých 
budou pokroky brzy znát. 
Oddíl mužů měřil své síly stejně 
jako loni v  krajské soutěži Králové-
hradeckého kraje, ve  které se i  se 
zapojením mladých odchovanců 
umístil na sympatickém třetím mís-
tě za týmy z Černčic a Zbečníku. 
Mimo výše uvedeného organizoval 
nohejbalový oddíl TJ Peklo tradiční 
turnaj trojic mužů Pekelská smeč 
a  velmi oblíbený turnaj rodinných 
dvojic s názvem Otec & Syn. Na závěr 
našeho hodnocení bychom chtěli 
poděkovat městu Vamberk za  je-
jich významnou fi nanční podporu, 
bez které bychom nebyli schopni 
zajistit bohatou sportovní činnost, 
především v oblasti práce s mláde-
ží. Zvláště pak děkujeme za dotační 
podporu na spolupořádání mistrov-
ství ČR dorostenců, viz článek v čísle 
ze září Vambereckého zpravodaje, 
a dále za příspěvek na nákup dresů. 
Věříme, že se činností našeho oddí-
lu daří prezentovat město Vamberk 
v rámci kraje i celé republiky.

Za TJ Peklo Michal Hostinský 

- trenér mládeže

Zhodnocení sezóny
nohejbalu

Petr Šimeček blokuje útok Tomáše Brennera ze Žďáru nad Sázavou. 

Foto: Antonín Stehlík

Na posledním turnaji sezony startovali v Bystřici nad Pernštejnem také dva celky 

mladších žáků. Na Fotografi i Martin Koblic a Adam Teplý.     Foto: Antonín Stehlík

Z osmi čtyřčlenných základních 
skupin postupovali do  vyřazo-
vací části vždy dva nejlepší. Oba 
hráči Pekla postoupili ze druhé-
ho místa. Petr Šimeček zvládl 
zápasy proti Lukáši Votavovi (TJ 
Radomyšl B) i  Janu Novotnému 
(České Budějovice „C“), podle-
hl však Davidu Dvořákovi (NK 
Vsetín „A“). Josef Čižinský pře-
hrál Vojtěcha Tišňovského (Kar-
lovy Vary „B“), Jiřího Hlaváče (NK 
Vsetín „C“) a jen ztráta trpělivos-
ti ho dělila od  porážky Daniela 
Matury (Čelákovice „A“)
V  prvním kole play-off  Lukáš 
Krunert (Šacung Benešov „A“) 
přemohl Čižinského a  ten tak 
obsadil 9.- 16. místo. Šimeček 
si vedl lépe, když postoupil 
do  nejlepší osmičky přes do  té 

doby skvěle hrajícího mistra ČR 
mladších žáků Lukáše Tolara 
(TJ Baník Stříbro). Jediná výhra 
dělila Peklo od  bojů o  medaile, 
ale na  druhé straně hřiště na-
stoupil nepříjemný soupeř. Do-
minik Veselý (Sokola Holice „A“) 
přesvědčivě ovládl stavem 10:4 
první set a po vyrovnaném prů-
běhu (10:8) se radoval z postupu 
do  semifi nále. O  kvalitě hráče 
z  Pardubicka svědčí, že dotáhl 
své tažení až do konce a stal se 
Mistrem ČR.

Konečné pořadí šampionátu:

1. T.J. SOKOL Holice A (Veselý)
2. TJ SLAVOJ Český Brod A 
    (Zavacký)
3. AC Zruč-Senec 2004 A (Rott)
4. T.J. SOKOL Holice B (Vojtíšek)

Žáci Pekla zakončili sezónu 
bez medaile z MČR
První listopadovou neděli v Karlových Varech zápolili účastníci 

16. GALA Mistrovství České republiky v nohejbalu jednotlivců 

starších žáků o poslední sadu republikových medailí. Klání ne-

mělo jasného favorita a na triumf tak mohlo reálně pomýšlet 

více adeptů. V konkurenci 32 singlistů nechyběla ani dvě želíz-

ka z Pekla nad Zdobnicí, Petr Šimeček a Josef Čižinský. 

Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 
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Stolní tenis Baník Vamberk
V sobotu 25. 11. jsme jeli do Jaroměře a do Úpice s vidinou dvou vítězství. 
Vůbec se nám nedařilo, nedokázali jsme dohrát vyhrané zápasy. Výsled-
kem byla prohra a remíza. Hned za týden 2. 12. jsme hráli doma s Novým 
Bydžovem a Nemyčevsí. Tyto zápasy se nám už povedly. Bezchybný výkon 
opět podal Honza Jakubec. Druhou polovinu sezony jsme zahájili 16. 12. 
zápasem s Novým Městem. V oslabené sestavě se povedlo uhrát remízu.

Sokol Jaroměř-Josefov 2 B – TJ Baník Vamberk 10:8

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 2, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 
Sparta Úpice – TJ Baník Vamberk 9:9

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Podolka 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 
TJ Baník Vamberk – Jiskra Nový Bydžov 10:4

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 2, Podolka 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 
TJ Baník Vamberk – Sokol Nemyčeves 10:6

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 
TTC Nové Město n. M. – TJ Baník Vamberk 9:9

Body: Jakubec 4, Valášek 2, Podolka 2, Jedlinský 0, čtyřhra Jakubec-Valášek 1 

Krajská soutěž 1. třídy
družstvo PU V R P     skóre body

1. Sokol Valdice 12 9 1 2 111:67 31
2. TJ Dvůr Králové n.L. 12 6 5 1 109:83 29
3. TJ Nová Paka 12 7 3 2 108:86 29
4. Sokol České Meziříčí 12 7 1 4 102:88 27
5. Baník Vamberk 12 5 4 3 109:92 26
6. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 12 6 1 5 99:90 25
7. DTJ-Slavia Hr. Králové E 12 4 3 5 83:102 23
8. Jiskra Nový Bydžov 12 4 1 7 89:96 21
9. Sokol Nemyčeves 12 3 3 6 94:104 21
10. Sparta Úpice 12 3 2 7 85:104 20
11. Sokol Stará Paka B 12 2 2 8 72:110 18
12. TTC Nové Město n.M. 12 2 2 8 70:109 18

Rozpis domácích zápasů A mužstva
6. 1. 2018 9:00 TJ Baník Vamberk – Sokol Valdice
6. 1. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk – TJ Dvůr Králové n. L.
17. 2. 2018  9:00 TJ Baník Vamberk – DTJ-Slavia Hradec Králové E
17. 2. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk – Sokol České Meziříčí
17. 3. 2018  9:00 TJ Baník Vamberk – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
17. 3. 2018  14:00 TJ Baník Vamberk – Sparta Úpice

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

Stolní tenis
Úspěšné okresní přebory žáků
V  prosinci se uskutečnily okresní přebory žáků ve  stolním tenisu, 

kterých se zúčastnili i  hráči a  hráčky Baníku Vamberk. Přebory 

mladších žáků proběhly v Dobrém a přebory starších žáků se kona-

ly v Kostelci nad Orlicí.

Dobré – 3.12.2017
Z našeho oddílu se zúčastnilo 8 chlapců a 2 dívky. A v konkurenci vý-
borných hráčů SK Dobré a TTC Kostelec n.O., na kterých je znát, že hrají 
stolní tenis delší čas, se neztratili. Dosáhli i na medailová umístění:
Dvouhra žáci: 3. místo Tomáš Urbánek
Čtyřhra žáci: 3. místa Tomáš Urbánek - Jakub Didkovský
                                                               Tomáš Krčmář - Jan Přibyl
Družstva žáci:  1. místo SK Dobré
                                     2. místo  TTC Kostelec n.O.
                                     3. místo    Baník Vamberk „A“
                                     4. místo   Baník Vamberk „B“
Čtyřhra žákyně:  2. místo  Adéla Hamerská - Eliška Kolečková
Družstva žákyně:  1. místo  SK Dobré „A“
                                     2. místo   SK Dobré „B“
                                     3. místo  Baník Vamberk
Navíc Jan Přibyl vyhrál soutěž útěchy.
Trochu více jsme čekali od našich párů ve smíšené čtyřhře, kde se nepro-
sadily. Ale takový je sport.

Kostelec n. O. – 17.12.2017
Těchto přeborů starších žáků se z našeho oddílu zúčastnili 2 chlapci a 5 děv-
čat. A dosáhli jsme zde velkého a nečekaného úspěchu. Naše mladší žač-
ka Adélka Hamerská se se svou spoluhráčkou Terezkou Kovaříčkovou z SK 
Dobré staly překvapivými okresními přebornicemi ve čtyřhře, když ve fi nále 
porazily favorizovanou dvojici Elenu Kuchařovou s Eliškou Čermákovou z SK 
Dobré 3:2 na sety! Navíc ve dvouhře skončila Adélka na 3. místě a v druž-
stvech obsadila se svojí starší sestrou Natálií 2.místo za SK Dobré.
Medailová umístění našich žáků:
Čtyřhra žáci:                3. místo Tomáš Urbánek - Jakub Fišer
Družstva žáci:              1. místo   TTC Kostelec n.O. „B“
                                     2. místo  TTC Kostelec n.O. „A“
                                     3. místo    Baník Vamberk - SK Dobré
Smíšená čtyřhra:   3. místo    Tomáš Urbánek - Natálie Hamerská
Dvouhra žákyně:     3. místo Adéla Hamerská
Čtyřhra žákyně:      1. místo Adéla Hamerská - Tereza Kovaříčková
                                     3. místa Natálie Hamerská - Adéla Martincová
                                                   Eliška Kolečková - Monika Hostinská
Družstva žákyně:     1. místo SK Dobré
                                     2. místo Baník Vamberk

Všichni naši hráči zaslouží pochvalu za  vzornou reprezentaci oddílu 
a potažmo i našeho města. Fotografi e z těchto přeborů jsou umístěny 
na webových stránkách www.banikvamberk.cz.

Jan Podolka – předseda oddílu stolního tenisu

Relaxační 
pátky s jógou

5.1.2018 začíná nový kurz
10 lekcí klasické jógy každý pátek 

od 17.30 - 19.30 hod.
v Domě dětí ve Vamberku.

Přihlásit se můžete na tel. 739911933 nebo na adrese:
hana.koskova@centrum.cz

Více na www.jogaprovsechny.estranky.cz



Stavební 
pozemky 
„Bačinka“ 
Vamberk

Zahájen prodej 16 stavebních 
pozemků v lokalitě „Bačinka“ 

ve Vamberku. 
Výměry pozemků 682 m2 – 930 m2, 

na pozemky přivedena elektřina, 
vodovod a kanalizace, připraveno 

k zahájení výstavby. 

Více informací 
v realitní kanceláři 

Reality Nekvinda s.r.o.
Žamberecká 54, Vamberk

tel.: 731 902 161
email: info@realitynekvinda.cz

11. února 2018 
v 19:00 hodin 
MK Sokolovna 
Vamberk



V pátek 2. února se uskuteční v městském klubu v Sokolovně tradiční setká-
ní všech příznivců sportu, ale i tance a společenské zábavy. Na vydařenou 
tradici letos opět naváže vyhlášení Sportovce Vamberka za rok 2017. A jako 
vždy, po tomto ryze sportovně-společenském úvodu, bude večer pokračo-
vat Sportovním plesem, tradičně v pořadatelství TJ Baník Vamberk.
Letošní vyhlášení Sportovce Vamberka za rok 2017 bude ozdobeno účastí 
jednoho z nejúspěšnějších sportovců Vamberka poslední doby. Vítěz kate-
gorie současný úspěšný sportovec (tzv. rodák) v roce 2015, Daniel Vandas, 
uvolní své místo svým následovníkům. Jeho dlouhodobě mimořádné úspě-
chy na mezinárodní scéně totiž zcela zřejmě přesahují rámec naší ankety 
(více vizitka). Daniel se proto stane jakýmsi patronem, chcete-li čestným 
hostem celého slavnostního vyhlášení!

SPORTOVNÍ 
PLES
Pátek 2. února ve 20:30 hodin

MK Sokolovna Vamberk
K poslechu a tanci hrají: 
skupina SONG
Hlavní pořadatel: 
TJ Baník Vamberk
Pořadatelé zvou srdečně nejen 
příznivce sportu,  ale všechny, kdo 
mají rádi zábavu v  dobré společ-
nosti!

Vyhlášené soutěžní sportovní kategorie
 Talent roku  Sportovec Vamberka
 Trenér roku   Začínali ve Vamberku, dnes…
 Družstvo roku  Sportovní legenda Vamberka (nad 60 let) Daniel Vandas

Orientační běh
Datum narození: 11.9.1998, Rychnov n. Kn.
Student Obchodní akademie T.G.M. v Kostelci n.O.
Daniel je od  jara roku 2013 členem oddílu orien-
tačního běhu OK99 Hradec Králové. V tom samém 
roce sklízí první vavříny ve  výběru dorostenecké 
reprezentace ČR. Následující rok 2014 se stal po-
prvé mistrem Evropy na klasické trati. V roce 2015, 
věkem ještě dorostenec, je pozván do  juniorské 
reprezentace ČR. O  rok později se stává podruhé 
mistrem Evropy a dvojnásobným mistrem střední 
Evropy v disciplínách; klasická trať, sprint a middle. 
Po  řadě dalších skvělých úspěchů na  závodech 
po celé Evropě je osloven i trenérem reprezentace 
dospělých. Získává tak první zkušenosti a možnosti 
si zaběhat se světovou špičkou! Daniel tuhle zku-
šenost hodnotí s pokorou a se slovy: „ To je úplně 
jiná liga.“ Cílem v roce 2018 je nominace na junior-
ské mistrovství světa, které se koná v Maďarsku. Při 
této sportovní cestě se mi dostalo vydatné podpo-
ry Města Vamberka, čehož si vážím, a za což bych 
velmi rád poděkoval.

Dne 9.12.2017 se konala v Kostelci nad Orlicí valná hromada okres-

ního sdružení České unie sportu, kterého je TJ Baník Vamberk, z.s. 

součástí. Byl zvolen nový předseda Ing. Jiří Bartoš z FK Kostelec nad 

Orlicí, z.s., nový výkonný výbor a revizní komise okresního sdružení 

ČUS. 

Slavnostním momentem valné hromady bylo ocenění našeho člena, 
místopředsedy výkonného výboru TJ Baník Vamberk, předsedy oddílu 
stolního tenisu, trenéra, hráče a kamaráda, Jana Podolky. Byl oceněn ce-
lostátním výkonným výborem ČUS a obdržel čestný odznak za význam-
ný a výjimečný přínos k rozvoji sportu.
Za  výkonný výbor TJ Baník Vamberk Honzovi  gratulujeme a  děkuje-
me mu za jeho vytrvalou práci pro TJ Baník Vamberk.

Ondřej Frejvald

Tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Ocenění Jana Podolky Českou unií sportu

TJ BANÍK

VELKÝ SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ VEČER - PÁTEK 2. ÚNORA V 19.30 HOD., MK SOKOLOVNA

Sportovec Vamberka 2017 
+ Sportovní ples

Hlavní sponzor plesu: f. Richard Sokol


