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V pátek 2. února 2018 se v Měst-

ském klubu Sokolovna uskuteč-

nil Sportovní ples. Pořadatelství 

se jako tradičně ujali fotbalisté 

Baníku Vamberk, a tak vládla za-

plněným sálem dobrá zábava až 

do brzkých ranních hodin.  

Po roční odmlce se na jeviště vráti-
lo před tuto hlavní událost večera 
i  vyhlášení nejlepších Sportovců 
Vamberka roku 2017. Role mode-
rátora se zhostil pan místostarosta 
Mgr.  Jan Rejzl, který zároveň vyjá-
dřil všem oceněným poděkování 

za  jejich reprezentaci města a  po-
přál jim mnoho dalších sportovních 
úspěchů. Zdařilý a  pestrý gejzír 
otázek a  odpovědí velkou měrou 
přispěl už od samého počátku ve-
čera k  příjemné atmosféře v  sále. 
Vyznamenané sportovce provázel 
a  odměňoval čestný host vyhláše-
ní, reprezentant ČR v  orientačním 
běhu, Daniel Vandas. 
Sportovní večer měl díky pečli-
vému scénáři organizátorů spád; 
vložené vstupy mezi vyhlášením 
všech šesti kategorií byly příjem-
ným osvěžením. Krásná vystou-
pení tanečního studia M byla pro 
mnohé přítomné velmi příjemným 
překvapením. Všechny návštěvníky 
poté zaujaly i  ukázky sportovního 
umění členů našeho oddílu karate.

Sportovci spojili ocenění 
nejlepších z nich s plesem

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města

MUDr. Nentvichová Eva
Bahník Dent s.r.o. - MUDr. Bahník F.
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
JB DENT s.r.o. - MUDr. Beránek Jan
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Kašparová Dagmar

K. Michla 942, Dobruška
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby n.O.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v O. h.
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Kvasiny 145
Komenského 127, Opočno
Voříškova 169, Vamberk

494 623 775
494 323 152
494 515 694
494 622 114
494 383 417
494 371 088
494 531 955
494 595 292
739 046 899
494 323 958
494 532 330
494 596 174
494 621 665
602 514 715

03.03.
04.03.
10.03.
11.03.
17.03.
18.03.
24.03.
25.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
07.04.
08.04.

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

Rada města Vamberk se na svém 

86. zasedání dne 24. ledna 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 85.

2) Schválila změnu, resp. sjed-
nocení polední přestávky 
na Městském úřadě ve Vamber-
ku od 01.02.2018 každý pracov-
ní den od 11:00 do 12:00 hodin.

3)  Schválila žádost pana Radka 
Müllera, xxxxxxxxx, 517  54 
Vamberk, o posunutí doby noč-
ního klidu ve dnech 10.02.2018 
a  11.02.2018 z  22:00 hodiny 
na  03:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu rodinné osla-
vy v  bývalé mateřské škole 
v Merklovicích čp. 90.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 3.000 Kč na pořádání 
Sportovního plesu, Tělovýchov-
né jednotě Baník Vamberk, Jů-
nova 63, 517  54 Vamberk, IČ: 
486  15  633 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

5)  Projednala žádost Spolku 
Lungta o  připojení se k  mezi-
národní akci „Vlajka pro Tibet“ 
a rozhodla akci podpořit vyvě-
šením vlajky Tibetu na budově 
radnice dne 10.03.2018. 

6)  Schválila pronájem nebyto-
vých prostor v  přízemí bývalé 
základní školy v  Pekle čp. 77 
(jedna místnost, kde se konají 
volby) pro cvičení jógy jednou 
týdně, nájemné 100 Kč měsíčně 
plus náklady na  vytápění pro 
jedno cvičení 350 Kč, nájemci 
paní Věře Sedláčkové, na dobu 
neurčitou od 01.02.2018.

7) Souhlasila se stavbou „Změ-
na užívání a  stavební úpravy 
domu čp. 255“ v  ulici Žambe-
recká ve Vamberku.

8) Schválila roční nájemné za pro-
nájem zemědělských pozemků 
podle smlouvy o pronájmu ze-
mědělských pozemků č. 1172/ 
2005 ze dne 23.08.2005, prona-
jímatel ZEA Rychnovsko,   a. s., 

IČ 642 55 247, ve výši 6.601 Kč 
ročně, od 01.01.2018.

9)  Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kV uzavřené 
na  základě žádosti o  připojení 
č. 41211348599, kterým se 
prodlužuje termín pro splnění 
podmínek smlouvy (dokončení 
stavby) do 12.06.2018.

10) Schválila plán akcí na rok 2018 
včetně zodpovědností za reali-
zaci dle přílohy.

11) Souhlasila s  postupem na  ob-
měnu opotřebovaných prvků 
dětského hřiště na sídlišti Struha.

Rada města Vamberk se na svém 

87. zasedání dne 7. února 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 86.

2)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 1.000 Kč na  pořá-
dání akce „Otvírání studánky“ 
panu Františku Martincovi, 
xxxxxxxxxxxx, 517 54 Vamberk 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 5.000 Kč na pořádá-
ní Hasičského plesu, Sdružení 

dobrovolných hasičů Vamberk, 
Jůnova 36, 517 54 Vamberk, IČ: 
674  38  172 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

4) Schválila zveřejnění záměru 
prodeje: 

 a) části pozemkové parcely č. 
806/3, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra cca 100 m2, 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Merklovice, 

 b) části pozemkové parcely č. 
469/1, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra cca 80 m2, 
v  obci Vamberk a  katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí (cha-
tová kolonie v Dolní Rybné).

5) Schválila podání žádosti o  po-
skytnutí fi nančních prostředků 
v rámci programu Péče o kraji-
nu v r. 2018 na akce:

 a) „Ošetření památné lípy 
v Pekle“,

 b) „Ošetření památných lip 
na  Podřezově ve  Vamberku“, 
a  pověřila starostu podpisem 
žádosti a potřebných dokladů.

Rudolf Futter      

starosta města                                                                                                         

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Nezapomeňte na splatnost 
místních poplatků!
Dne 30.04.2018 končí splatnost místního poplatku za komunál-

ní odpad. Kdo dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co 

nejdříve! Městský úřad Vamberk, jako správce místních poplat-

ků, může využít svého zákonného práva a navýšit včas neuhra-

zený místní poplatek až na trojnásobek. 

V  případě, že máte nárok na  osvobození nebo slevu dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit 
potřebné doklady.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.05.2018.

Případné informace Vám budou sděleny pracovnicemi fi nančního 
odboru na tel. 494 548 137 (paní Irena Šponarová), 494 548 123 (paní 
Alena Bartošová) – přízemí v budově městského úřadu. 

Finanční odbor Městského úřadu Vamberk

Letos v  únoru začala vítězná klem-
pířská a  pokrývačská fi rma VAMAX 
s.r.o. z Vamberka s opravou střechy 
na  kapličce svatého Jana Křtitele 
v  Merklovicích. Po  téměř roce se 
tak začala uzavírat pomyslná cesta 
od  chvíle, kdy se Město Vamberk 
přihlásilo se žádostí o dotaci do pro-
gramu Ministerstva zemědělství 
na  údržbu a  obnovu kulturních 
a venkovských prvků. Se svým pro-
jektem bylo město úspěšné a dotaci 
v  částce 247.800 Kč představující 
50 % celkových způsobilých výdajů 
obdrželo. V  rámci projektu obnovy 
dojde ke  kompletní renovaci stře-
chy, neboť do  střešního i  věžního 
pláště zatékalo a  dožilé byly též 
všechny klempířské prvky i  eterni-
tová krytina. Všechny dřevěné kon-
strukce tak budou sanovány a stře-
cha bude nově zakryta krytinou 
z  přírodní břidlice, která kapličce 
dodá důstojný vzhled. 
Mimo rámec dotace ještě dojde 
k osazení automatického odbíjecího 
zařízení, které vrátí do Merklovic za-
niklou tradici zvonění. Možná si pa-

mětníci ještě vzpomenou na  doby, 
kdy pan Rudolf Coufal z č. p. 77 zvo-
nil každý den ve 12. hodin a potom 
večerní klekání v 18. hodin. 
Opravu kapličky, která byla zaháje-
na svépomocnou akcí v  roce 2015, 
při níž byl z darů a pomocí místních 
občanů zrekonstruován interiér 
a  pořízeno nové sakrální vybavení, 
opraveny vchodové dveře a  okna 
a osazeno zábradlí ke schodům, pak 
dokončí též závěrečný nový nátěr 
fasády. Kompletní oprava by měla 
být dokončena v průběhu jara letoš-
ního roku.                        Mgr. Jan Rejzl

Merklovická kaplička brzy v novém

Zveme Vás na 23. zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které 

se koná dne 21. března 2018 v 18:00 hodin ve velkém sále Měst-

ského klubu Sokolovna
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In-line dráha V Lukách
Je pěkné dočíst se o sportovních úspěších nejen našich občanů, ale 
i zhotovení nebo opravení sportovních zařízení a možností využití.
A  proto mě zaujal článek o  návrhu dráhy in-line u  koupaliště. 
Po přečtení článku jsem se rozhodla napsat i svůj názor.
Plánek dráhy vypadá moc pěkně, dlouhá trať, klidné místo….. 

A mé dotazy, připomínky:
1)  ráda bych věděla, jak je to s oním občerstvením a používání toa-

lety – oboje je za plotem koupaliště a tudíž vchod přes pokladnu
2)  jak to bude s úpravou dráhy kolem řeky Zdobnice – nyní je tam 

přírodní pěšinka úzká tak na projdutí jednou osobou. Chcete z to-
hoto „přírodního chodníku“ vytvořit betonovou nebo asfaltovou 
cestu pro jízdu na  bruslích? To myslíte vážně? Máte předběžné 
propočty, předpoklady a nápady na: vyčištění a zpevnění břehu, 
rozšíření pěšinky, apod.? Toto řešení vůči přírodě není moc vhod-
né.

3)  celkově se musí opravit i povrch dráhy, tj. současné cesty a par-
koviště. To chápu, proti tomu žádné připomínky – bude to k dob-
ru příchozích na koupaliště a už je to potřeba.

Pokud to shrnu: jsem pro zřízení in-line dráhy V Lukách, pokud to 
bude od čističky k tenisovým kurtům a zpět. Viděla bych prodlou-
žení dráhy přes silnici podél železniční trati až do Pekla. Ale zase – je 
to přírodní cesta.
Asfaltová dráha na břehu řeky Zdobnice – proti.

Již dříve jsem navrhovala rekonstrukci dvou hřišť na  sídlišti Jirás-
kova a zřízení in-line sportovního místa. Jedno z hřišť by bylo pro 
malé, které se učí; druhé (větší) pro velké na hraní hokeje. Oboje 
by mohlo být spojeno a  navíc rozšířeno přes celou délku dvou 
obytných činžovních domů dráhou, kde by se mohly konat i rych-
lostní závody. Jistě, bylo by potřeba zbudovat toalety. Občerstvení 
by si mohli sportovci pro začátek nosit svoje. Pak by byl potřebný 
i dostatečný počet laviček. Myslím, že by se tam našlo místo i na U-
-rampu. Jsem přesvědčená, že prostoru je tam dost. Z  fi nanční-
ho pohledu: nemusí být všechno na  počkání, určitý čas je nutný 
na  zpracování a  do  té doby se peněžní prostředky dají zahrnout 
do městského rozpočtu; nebo postupně zhotovovat.

Zuzana Zezulková

3. 2. 2018

Společnost ŠKODA AUTO věnovala 
téměř 2 miliony korun na podporu 
sportovních klubů na Rychnovsku 
Kvasiny, 5. 2. 2018 – Společenská odpovědnost je jednou z hlavních 

priorit společnosti ŠKODA AUTO. V souladu s touto strategií auto-

mobilka dlouhodobě podporuje lokální sportovní sdružení také 

v  okolí závodu Kvasiny. V  loňském roce obcím věnovala téměř 2 

miliony korun na zakoupení nového vybavení nebo úpravu prostor. 

Postřeh anonymního občana města
Ač zásady pro vydávání Vambereckého zpravodaje stanoví, že anonymy se 
neotiskují, rozhodla se redakční rada učinit jednu výjimku, neboť následující 
zpráva, kterou jsme obdrželi, je natolik výstižná, že stojí za to ji otisknout. 
Jsou pejskaři zahleděni víc do sebe, nebo do svých čtyřnohých maz-

líčků. Asi obojí. Rozhodně si nemyslím, že zde žijí nejenom oni, jsem 

zjistil při nedělní cestě procházkou na  Vyhlídku. Při kraji chodníku 

v Kollárově ulici od ul. Jugoslávská, po ul. 17. listopadu jsem napočítal 

37 psích exkrementů. Co vy na to vamberečtí pejskaři?

vamberecký občan

Dlouho připravovaný projekt rekonstruk-
ce pravostranného chodníku na  Žam-
berecké ulici směrem z  náměstí, včetně 
navazujícího chodníku na  ulici Jiráskově 
až po  sídliště, je před zahájením. V  měsíci 
únoru obdrželo město v  soutěži celkem 
čtyři nabídky stavebních firem, z nichž byl 
vybrán vítězný zhotovitel, který nabídl nej-
nižší cenu, a  sice vamberecká společnost 
KONKRET CZ s.r.o. Ta zvítězila s  nabídkou 
v  částce 4  494  726,55 Kč včetně DPH. Ač 
hovoříme o  „chodníku“, bude se jednat 
o  zásadní stavební akci v  centru města, 
která by měla pozvednout úroveň této pá-
teřní komunikace, po níž do centra proudí 
značná část pěších z horního konce města. 
Z  tohoto důvodu byla věnována značná 
péče projekční přípravě, výběru a skladbě 
povrchů dlažeb, které by měly podtrhnout 
význam ulice, a rovněž tak zeleni, která má 
nahradit přestárlé stávající stromy a  do-

plnit zelené plochy o  trvalkové záhony 
a  záhony s  půdopokryvnými keři. Součás-
tí rekonstrukce je i  veškerý mobiliář, jako 
lavičky a  koše. Jednou z  nejviditelnějších 
změn bude nový přechod u  lékárny, který 
přinese v okolí přechodu zúžení bývalé sil-
nice I. třídy na bezpečnou šířku 6,5 metru, 
a dále úprava zelené plochy v místě býva-
lého novinového stánku na malý průchozí 
parčík. Dále bude upraven vjezd do sídliště 
Struha, který bude rovněž uzpůsoben bez-
pečnosti chodců. Začátek stavebních prací, 
který s  sebou přinese omezení průchodu 
stavbou, bude záviset na uzavření smlouvy 
a  na  příchodu jarního počasí. Předpoklad 
dokončení stavebních prací je letošní léto, 
osazení nové aleje stromů, a  to po  obou 
stranách ulice, pak na  podzim letošního 
roku, z  důvodu vhodnějších klimatických 
podmínek. 

Mgr. Jan Rejzl

Rekonstrukce Žamberecké ulice

Společnost ŠKODA AUTO pod-
poruje okolí závodu Kvasiny, a  to 
zejména v oblasti bezpečnosti, do-
pravy, zdravotního a sociálního za-
bezpečení, vzdělávání a  volnoča-
sových aktivit – především sportu. 
Nejen do  sportovních aktivit se 
společnost snaží zapojit také nově 
příchozí pracovníky, a  to včetně 
zahraničních. Pomocí projektu 
s názvem „Najdi si svůj klub“ zpro-
středkovává svým zaměstnancům 

širokou škálu sportovního vyžití. 
Podporu místních organizací zá-
stupci společnosti ŠKODA AUTO 
vždy projednávají s  příslušnými 
starosty měst a obcí. 
Městu Vamberk přispěla společ-
nost ŠKODA AUTO částkou 120 ti-
síc korun místnímu spolku TJ Baník 
Vamberk na  sportovní vybavení 
do  oddílů fotbalu, gymnastiky, 
fl orbalu, tenisu a stolního tenisu.

ŠKODA AUTO a.s.

K  dotazům a postřehům paní Zuzany Zezulkové uvádíme, že rada 
města na svém posledním zasedání přijala předsedu TJ Baník Vam-
berk, pana Richarda Sokola, a dohodla se na pořízení tzv. studie pro-
veditelnosti In-line dráhy. Odpovědět by měla na otázku, kudy a jak 
by In-line dráha mohla vést, jaké jsou varianty a jaké by byly náklady 
realizace. Názory, nápady a připomínky k tomuto rodícímu se pro-
jektu je možno i nadále zasílat na adresu tj.bava@seznam.cz.
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Na začátku může být jedna jediná 
drobnost, která vás chytne a  ne-
pustí. Když před 35 lety kupoval 
paní Jitce Melnické z Vamberka její 
manžel Jindřich jako dárek kera-
mický zvoneček, netušil, že právě 
ve své ženě probudil zájem o nový 
koníček. Sběratelství je totiž feno-
mén. Nejeden z nás v dětství sbíral 
známky, etikety… Ale málokdo 
vybuduje opravdu velkou sbírku, 
které zasvětí svůj život.  
Vcházím do  bytu Melnických 
ve  vambereckých dvouletkách 
a jdu se podívat na sbírku, o které 
už jsem slyšel mnoho vyprávět. 
Mělo by se zde nacházet 2.624 
zvonků a  zvonečků, což je však 
stav právě jen v den mé návštěvy. 
Nemine totiž týden, ve kterém by 
se toto číslo nezvýšilo. Paní Jitka 
mi s  radostí a  zaujetím ukazuje 

poličky a  skříňky, ve  kterých jsou 
pečlivě vyrovnány zvonky všech 
možných tvarů a z  různých mate-
riálů. Od  klasické hrnčířiny, která 
převažuje, přes zvonky kovové – 
odlívané i  kované, až po  zvonky 
skleněné. Je zde řada cinkajících 
andílků, malovaných a  jinak de-
korovaných děl, zvonky zavěšené 
i  s  rukojetí. A  zvoní úplně všech-
ny. Přes to, že zvonků je opravdu 
hodně, nepůsobí byt vůbec plně. 
Naopak, díky zvonkům je zde neu-
věřitelně příjemně a útulně. 
Abych porozuměl tomu, jak je mož-
né takovou sbírku vytvořit, nechám 
si vyprávět o tom, že sbírka je pře-
devším zásluhou blízkých i  vzdá-
lenějších příbuzných a  zejména 
celé řádky přátel a známých nejen 
z Vamberka, kteří o zálibě paní Jit-
ky již dlouhá léta vědí a doslova ji 

zvonečky „zásobují“. A možná proto 
je ze sbírky cítit taková domácí po-
hoda, protože zvonky nejsou jen 
věci - za každým zvonkem je příběh 
a  osobní vzpomínka. Ale taky tro-
cha stresu, protože nejeden dárce 
se pořádně o dovolené zapotil, než 
ten správný zvonek, který by mohl 
darovat, sehnal. A  neměl klid, do-
kud zvoneček nekoupil. 
Doba, kdy počet zvonků nejvíce 
roste, jsou pochopitelně různé 
svátky a  narozeniny. K  pětašede-
sátým narozeninám dostala paní 
Jitka šedesát pět zvonků. A  jak 
sama s úsměvem dodává, když se 
se mnou loučí, už se nemůže do-
čkat, až se dožije stovky…
Za pozvání a prohlídku sbírky tím-
to Jitce Melnické děkuje a mnoho 
radosti ze zvonků přeje:

Mgr. Jan Rejzl

Je sběratelství i vaším koníčkem a chtěli byste se podělit o své zážitky a zkušenosti se čtenáři Vam-

bereckého zpravodaje? Napište nám na zpravodaj@vamberk.cz a my se vám rádi ozveme.

Když vás chytne sběratelství

Milí Vamberáci. Stále slyším nebo 
všude čtu, jak se ve Vamberku nic 
neděje, že zde nic není, obcho-
dy se zavírají apod. Když tomu 
ale sami nepomůžeme, tak se 
nikde nic samo neobjeví. Vlast-
ním ve Vamberku obchůdek PIN-
KRING, který spoustu čtenářů zná 
a  navštívilo. Snažím se, jak nejlé-
pe umím nabídnout zákazníkům 
něco nového, neokoukaného, ne-

tradičního, ať už jsou to originální 
dárečky, originální šité oblečení 
pro děti, netradiční kytice a  jiné. 
Věřte mi, že přestože mě to nesku-
tečně baví a  jsem pánem svého 
času, není to rozhodně jednodu-
ché a  stálo mě to i  spoustu slz. 
Vamberk je malé město, ale moje 
rodné. Právě proto jsem se ještě 
rozhodla obchůdek pozvednout 
a  nabídnout nejen Vamberákům 

Svatební ministudio nově v PINKRING

novou službu, a  tou je SVATEBNÍ 
MINISTUDIO. Chci, aby zde mla-
dí nalezli vše, co hledají pro svůj 
VELKÝ DEN. Sama vím, že přede-
vším nevěsty stráví plánováním 
a  hledáním toho nej spoooustu 
času a já bych ráda, aby u nás na-
šly téměř vše. Tím nejdůležitějším 
pro každou nevěstu jsou svatební 
šaty…my vám je zapůjčíme, květi-
ny…my vám je uvážeme, svatební 
oznámení... my vám ho natiskne-
me a nazdobíme, dekorace a veš-
keré doplňky….my vám je půj-
číme nebo objednáme, svatební 
vývazky, dekorace aut apod...my 
vám je vyrobíme. A  pro svateb-
ní hosty a  gratulanty nabízíme 

spoustu možností svatebních 
darů a  dárečků (originální blaho-
přání, zabalíme peníze, odekoru-
jeme svatební víno s  věnováním) 
dá se říct, co vás jen napadne. 
Vše se dá udělat honosné a drahé, 
dá se udělat ale i netradiční, milé 
a  cenově dostupné a  proto jsme 
tu. Děkuji za chvilku času a za pře-
čtení mého článku. Moc se těšíme 
na  každého zákazníka. A  prosím 
řekněte o  nás dál, podpořte nás, 
nebojte se přijít třeba jen podívat 
nebo poradit. JSME TU PRO VÁS 
A JEN DÍKY VÁM a věřte mi, vážíme 
si každého zákazníka a maximálně 
vyjdeme všem vstříc.

Jitka Melšová
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Od ledna 2018 začala pro ON Ná-
chod a.s. pracovat paní Mgr. Alena 
Naimanová. Farářka Církve čes-
koslovenské husitské z  Rychnova 
nad Kněžnou zde bude působit 
zatím na část úvazku jako kaplan-
ka. Má pomáhat pacientům i jejich 
rodinám zvládat mnohdy těžké 
psychické vypětí spojené s nemo-
cí. Dva dny v  týdnu bude zatím 
střídavě jezdit mezi Rychnovem 
a  Jaroměří a  nabízet duchovní 
pomoc. „V říjnu proběhla s paní fa-
rářkou první informativní schůzka, 
ze které vyplynul oboustranný zá-
jem tuto službu pro naše pacienty 
poskytovat. Poté se paní farářka 
sešla s  vrchními sestrami, aby si 
domluvily provozní podrobnosti, 
a na konci roku jsme pak spoluprá-
ci zatím na 0,4 úvazku uzavřeli. Vě-
řím, že bude o službu velký zájem 
a že ji bude moci dále rozšiřovat,“ 
říká předsedkyně představenstva 
ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, 
MBA.  
V nemocnici lidé zpravidla očeká-
vají pouze péči po stránce tělesné, 
odbornou pomoc při jejich zdra-
votních komplikacích. Méně se už 

ale setkají s  pomocí duchovní. To 
má nová služba změnit. Na  kap-
lanku se mohou obracet jak věřící 
z různých církví, tak i nevěřící.  „Prá-
ce nemocniční kaplanky je hlavně 
o  komunikaci, a  to nejen s  paci-
enty, ale i s jejich rodinami. Každý 
člověk má svou duchovní stránku, 
která přesahuje jeho život. Ná-
boženství jen je nebo může být 
její speciální součástí. Každý má 
svůj žebříček hodnot, svou cestu 
hledání smyslu života. A  tu právě 
člověk nejvíce objevuje v  době 
nemoci své nebo svých blízkých,“ 
říká kaplanka Alena Naimanová 
a dodává: „Není to jenom o obyčej-
ném popovídání, ale také o získání 
důvěry, díky které je pak možné 
otevřít různá témata. Ty pak může 
nemocný člověk v sobě zpracová-
vat a mohou mu ve fi nále pomoci 
ke  zlepšení jeho stavu. Samozřej-
mostí je má plná mlčenlivost.“  
Kaplan zatím v žádné z dalších ne-
mocnic Královéhradeckého kraje 
nepůsobí. V případě přání mohou 
přijít za  pacientem kněží jednot-
livých církví. V  Jičíně se například 
nově od letošního ledna konají ka-

ždý týden pro zájemce bohosluž-
by, a  to ve  spolupráci s  Římsko-
katolickou farností. „Nemocnice 
v  Rychnově nad Kněžnou je mezi 
našimi nemocnicemi zatím prů-
kopníkem. Věřím ale, že se v praxi 
tato služba pacientům osvědčí 
a  podaří se navázat podobnou 
spolupráci i  v  dalších krajských 
nemocnicích,“ říká náměstek hejt-
mana pro oblast zdravotnictví 
Ing.  Aleš Cabicar. Kaplani běžně 
působí při fakultních nemocnicích 
a  lůžkových zařízeních, jejichž zři-
zovatelem je ministerstvo zdravot-
nictví.

Alena Naimanová pochází 
z  České Skalice. Je farářkou 
Církve československé husitské. 
Působila 10 let v  Úpici, pak 18 
let v  Náchodě, odkud dojíždě-
la 5 let do  Police nad Metují. 
Poté odešla do  Rychnova nad 
Kněžnou, kde už žije 18 let. 
Od roku 2004, kdy vystudovala 
trenérství paměti, vede a vzdě-
lává skupiny zájemců a trénuje 
s nimi paměť. V červnu loňské-
ho roku absolvovala kurz pro 
nemocniční kaplany na  Evan-
gelické fakultě UK, který ji 
opravňuje působit jako kaplan. 

Kontakt pro komunika-
ci s  médii: Ing.  Magdaléna 
Doležalová, PR manažerka 
T: +420 607 023 982 E:  doleza-
lova@zhkhk.cz

„Spolu-pracujeme, 
spolu se SPLAVEM”   
Sdružení SPLAV, z.s. ve spoluprá-
ci s  Úřadem práce v  Rychnově 
nad Kněžnou Vám nabízí účast 
v  novém projektu, jehož hlavní 
část začíná v dubnu 2018. 
Aktivity projektu jsou určeny 
pro osoby se zdravotním han-
dicapem či jiným zdravotním 
omezením a  nemají pracovní 
poměr, mohou být v  evidenci 
ÚP - ale tato evidence není pod-
mínkou pro účast v  projektu, 
mohou být také klienty různých 
organizací poskytujících sociální 
služby. Dále pro osoby pečující 
o osobu blízkou, bez pracovního 
poměru a v neposlední řadě pro 
osoby nezaměstnané, nemusí 
být evidované na Úřadu práce. 
Náplní projektu je společný mo-
tivační kurz, který trvá 1 měsíc 
– vždy tři dny v  týdnu po  pěti 
hodinách. Celkem proběhne 12 
seminářů, jejichž cílem je posí-
lení osobních schopností a  do-
vedností umožňujících návrat 
do zaměstnání. Účastníci mohou 
využít individuální poradenství 
a  trénink mozku pomocí tera-
pie EEG Biofeedback. Součástí 
jsou také pracovní setkávání 
v  komunitní zahradě na  zámku 
v  Doudlebách nad Orlicí, pří-
prava a  účast na  aktivitách ko-
naných pro veřejnost. Nabízí-
me možnost práce na  zkoušku 
po  dobu 3 měsíců na  zkrácený 
úvazek.
Semináře budou realizová-
ny  zcela zdarma, v  prostorách 
organizace Sdružení SPLAV,z.s. 
v Rychnově nad Kněžnou, na ad-
rese Javornická 1560 (bílá budo-
va pod krytým bazénem, vedle 
PENNY marketu) a na komunitní 
zahradě v  Doudlebách nad Or-
licí – vedle zámku. Účastníkům 
projektu budou propláceny ná-
klady na  dopravu na  jednotlivé 
aktivity a bude zajištěno stravo-
vání.

Další informace o  tomto pro-

jektu Vám poskytnou: koor-

dinátorka projektu: Pharm-

Dr.  Ilona Mikušová, email: 

ilona@sdruzenisplav.cz, tel: 

774  813  833  a  manažerka 

Sdružení SPLAV, z.s.: Ing. arch. 

Kateřina Holmová, email: ka-

terina@sdruzenisplav.cz, tel: 

732 578 889

Tento projekt je spolufi nanco-
ván Evropským sociálním fon-
dem a  státním rozpočtem ČR 
prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost.

Rychnovská nemocnice 
má kaplanku, bude léčit duše
Od nového roku nabízí Oblastní nemocnice Náchod a. s. v nemocni-

ci v Rychnově nad Kněžnou a v Jaroměři novou službu. Pacientům, 

jejich rodinným příslušníkům ale i zdravotníkům je k dispozici ne-

mocniční kaplanka. Zatím dva dny v týdnu bude střídavě působit 

v  Rychnově na  oddělení následné péče a  v  Jaroměři na  LDN. Její 

služba bude hlavně o  setkávání s  pacienty, pozorném naslouchá-

ní, vnášení pozitivní energie a myšlenek, povzbuzování a hledání 

lidských rezerv potřebných ke zvládnutí psychicky těžké situace. To 

vše má podpořit léčebný proces „zevnitř“. Rychnovská nemocnice 

je z krajských zatím jediná, která službu nabízí. 

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Zámecká 1, 564 01  Žamberk

Přijme do hlavního pracovního poměru

VEDOUCÍHO ŠKOLNÍ JÍDELNY 
a KUCHAŘE, KUCHAŘKU
NABÍZÍME:
 plný pracovní úvazek 
 perspektivní práci na moderním pracovišti
 zajímavé fi nanční ohodnocení
 pět týdnů dovolené
 zaměstnanecké benefi ty 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel.: 465 614 225
Životopisy zasílejte na adresu školy nebo e-mailem na zamek@zamek.zamberk.cz

POŽADUJEME:
 vyučení v oboru
 zdravotní způsobilost bez omezení
 spolehlivost, zodpovědnost
 praxe výhodou 

MOŽNÝ NÁSTUP:  ihned
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Od dob knížete Boleslava I. do vlády krále Želez-
ného a zlatého (Přemysla Otakara II. 1253-1278 ) 
se ve vládě zemí koruny české vystřídalo 18 kní-
žat a 3 králové. Rozsah a počet zemí se měnil dle 
politických poměrů a osobností vládců.
Významným byl hned syn Boleslavův, Boleslav 
II. Byl významným pokračovatelem a  šiřitelem 
moci českého knížectví. Za jeho panování bylo 
založeno v Praze biskupství a tím se podstatně 
zvýšila prestiž země a  náboženská samostat-
nost. V  r. 995 dokončil sjednocovací proces 
země pod vládou Přemyslovců poražením a vy-
vražděním mocného konkurenčního knížecího 
rodu Slkavníkovců na  Libici.(Pravděpodobně 
za pomoci Vršovců).
Významný příslušník Slavníkovců biskup Voj-
těch odešel z Čech a posléze zahynul na misijní 
akci u pohanských Prusů.
Dalším významným knížetem byl Vratislav II., 
který byl za zásluhy císařem Svaté říše římské r. 
1085 korunován prvním českým králem (zatím 
nedědičně).
Jiným významným knížetem byl Soběstav I. 
(1125-1140). Ten se proslavil jako významný 
válečník a diplomat. V bitvě u Chlumce (Krušné 
hory) porazil vojsko císaře a nabídl mír. Na pa-
měť tohoto vítězství byla postavena rotunda sv. 
Jiří na Řípu. Nechal také přestavět dřevěný hrad 
v Praze na kamenný románský.
Následující vládce Vladislav II. obdržel od císaře 
v  Řezně královský titul r. 1158, (jako již druhý 
český král) a do znaku jednoocasého lva. Nechal 
také postavit Juditin most přes Vltavu.
Jinou velice silnou osobností na  českém trůnu 
byl Přemysl Otakar I. Využil rozkolů ve Svaté říši 
římské ve prospěch rozmachu své země. Byl cí-
sařem korunován již dědičným českým králem 
roku 1198 a  posvěcen papežem. Získal r. 1212 
Zlatou bulu sicilskou upravující vztahy mezi pa-
novníky českých zemí a císařem Svaté říše řím-
ské. Zahájil tím počátek cesty českého království 
mezi tehdejší evropské velmoce.
Jeho syn král Václav I. dále rozšiřoval zisky státu. 
Nastal hospodářský a kulturní rozkvět země.
Zahájil velkou kolonizaci (osídloval dosud pusté 
oblasti). Budováním měst a  rozvojem řemesel 
ale zároveň sílil německý vliv ve městech. Finan-
ce zajišťovala tehdejší těžba stříbra v Jihlavě. Na-
stal rozvoj gotického umění. Staré město praž-
ské získalo statut samostatného města s právem 
hradeb.
Roku 1241 se postavil na obranu země proti vpá-
du Tatarů pod vládou Batu-vnuka Čingischána.
Čechy se pomocí zátarasů v  severních pohra-
ničních horách podařilo uchránit, ale poničena 
byla Morava, kudy táhly tatarské hordy od Pol-
ska do Maďarska, kde se spojily s hlavním prou-
dem hord.
Evropu tehdy zachránila smrt hlavního chána 
Ogotaje, která si vynutila návrat k volbě.
Král Václav I. však žil i značně rozmařile a své dlu-
hy řešil zastavováním majetku koruny panstvu.
Král Přemysl Otakar II. byl velice ambiciosní syn 
Václava I. Nesouhlasil se zastavováním majetku 
svým otcem a postavil se do čela neúspěšného 

pokusu o převrat. Pak byl jmenován markrabě-
tem moravským a rakouská šlechta jej prosadi-
la jako svého vévodu, což stvrdil i  sňatkem se 
starší neatraktivní rakouskou šlechtičnou. V této 
alpské oblasti však na sebe narazily zájmy uher-
ského krále a Otakara II. Vše vyvrcholilo bitvou 
u Kresenbrunu, kterou Otakar II. významně vy-
hrál. Byl to velice statečný panovník a rytíř, kte-
rý bez zaváhání vedl těžkou jízdu do bitev. Byl 
i  velice bohatý, proto byl nazýván král železný 
a  zlatý. Bohatství krále i  Čech způsobovalo zá-
vist mnohých sousedů. Doma nekompromisně 
zpětně vykupoval i  vynucoval od  šlechty na-
vracení zastaveného královského jmění. Budo-
váním královských měst a  omezováním moci 
šlechty si vytvořil i  hodně nepřátel, zejména 
jihočeských Vítkovců, jež se snažili vytvořit svůj 
stát uprostřed království.
Porážkou Maďarů Otakar II získal Štýrsko a ještě 
ruku krásné vnučky uherského panovníka.
Na  vrcholu své slávy vládl v  zemích koruny 
české, obou rakouských, Štýrsku, Korutansku 
a Kraňsku.
Vojenským tažením dobyl Pardenone v sever-
ní Italii a tím svoji říši rozšířil až k moři. Na pa-
mátku vítězné bitvy u Kresenbrunu nechal vy-
stavět klášter Zlatá koruna (v zájmovém území 
Vítkovců).
Na  požadavek papeže Otakar II. uskutečnil vá-
lečnou výpravu proti pohanským Prusům, kte-
ré s  pomocí svých 60  000 bojovníků jako prvý 
porazil. Na památku tam založil město Královec 
(dnešní Kaliningrad).
V  Čechách podporoval rozvoj hornictví a  pří-
chod Němců. Založil královská města: Plzeň, 
Chrudim, Kladsko, Stříbro, Polička, Ústí n. L., Kou-
řim, Čáslav, Most, Budějovice, Kolín a Vys. Mýto.
Povýšil na  město Menší město pražské (Malou 
stranu). Králův příklad následovaly i  kláštery 
a šlechta zakládáním nových vesnic.
Byl jedním ze 7 volitelů (kurfi řtů)císaře Svaté říše 
římské, kam přináleželo i české soustátí.
V  říši však již delší dobu panovaly neutěšené 
poměry, jež měly být ukončeny volbou nového 
císaře. O toto zvolení se ucházel i král Otakar II., 
ale byl pro panovníky, šlechtu i papeže až příliš 
mocným a  radikálním vládcem, tak jej k  volbě 
ani nepozvali a  raději zvolili méně známého 
Rudolfa Habsburského. Otakar II se proti volbě 
vzepřel, ale společné přesile od  nového císaře, 
papeže a  části povstalé české šlechty se mu-
sel podvolit. Roku 1276 přiměl Rudolf Otakara 
II. k tomu, aby přijal český stát od  něho v léno 
a zřekl se alpských zemí a Chodska.
Král Otakar II. se ještě jednou pokusil zvrátit si-
tuaci ve  svůj prospěch, začal sbírat vojsko, ale 
papež zakázal pod hrozbou církevní klatby ev-
ropským panovníkům tasit meč proti Rudolfovi.
Roku 1278 došlo k  nešťastné bitvě na  Morav-
ském poli, kde byl český král Otakar II zabit.
Tím nastalo pro Čechy jedno z nejhorších obdo-
bí v dějinách. Kralevici Václavovi II. bylo teprve          
7 let. Nastaly pře o jeho poručnictví.
Rudolf po vítězné bitvě vojskem obsadil Moravu 
a dral se do Čech, kde začal rabovat. Ovdovělá 

královna Kunhuta povolala na obranu Čech Otu V.                                                                                                                               
markraběte braniborského. Ota byl syn sestry 
Otakara II., jež dostala věnem Lužici, jako léno 
od  českého krále. Ten sehnal vojsko na  obra-
nu Čech, ale k boji nedošlo. Vznikla dohoda, že 
Ota bude 5 let poručníkem Václava a současně 
spravovat Čechy. Morava zůstane jako válečná 
náhrada Habsburkova. Kralevic Václav měl být 
zasnouben s dcerou Rudolfa I. Gutou a jeho syn 
Rudolf se sestrou Václava-Anežkou. Tím si císař 
zajistil budoucí vliv v Čechách.
Nastaly velice zlé časy! Moravu plenilo Rudol-
fovo vojsko a v Čechách ještě daleko hůře řádili 
Braniboři. Z  hradů a  klášterů odnášeli cennos-
ti, drancovali města a  zejména vesnice. Mnozí 
domácí šlechtici využili bezvládí a  zmocnili se 
korunních statků. Nejhůře dopadla královna 
a kralevic.
25. 1. 1279 je dal Ota zajmout a uvěznit na Bez-
děz. Neustále odkládal požadavek českých pánů 
na jejich propuštění. Po krátkém čase Ota opus-
til Čechy a správou země pověřil braniborského 
biskupa Ebelharda. Královna z  vězení uprchla 
a  Ota nechal kralevice převézt do  Žitavy, pak 
dále do Berlína a Špandavy. Biskup Ebelhart po-
zval z Německa zástupy chátry a Čechy jim vy-
dal všanc. Češi se zachraňovali útěkem z vesnic 
do lesů a hor. Půda zůstávala ladem. Byla obava, 
že český národ stihne osud Polabských Slovanů 
a  bude vyhuben. Konečně se vzchopili někteří 
čeští pánové i Rudolf I., kterému vadilo moření 
budoucího panovníka Čech a jeho zetě.
Rudolf I. roku 1280 přitáhl do  Čech a  vyjednal 
s  českými pány a  Otou, že bude dále poruč-
níkem, ale správci země budou Češi. Dále že 
všichni neusedlí Němci a žoldnéři pod trestem 
hrdla opustí Čechy. Ota slíbil, že za 1500 hřiven 
stříbra vydá Václava. Pak ale vyžádal dalších 20 
tisíc hřiven, než kralevice 1283 propustil. Tehdy 
byl v Čechách velký hlad. Půda nebyla obdělaná 
a ještě zem stihla roku1281 velká neúroda. Lidé 
ze zoufalství jedli lebedu. Vzniklý hladomor za-
hubil 100 tisíc lidí. Za zmíněných podmínek na-
stoupil Václav II na trůn a od Rudolfa přijal zpět 
Moravu.                                        Ing. Augustin Šubrt

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 5. část. Doba krále Přemysla Otakara II.)

Výročí osobností
 10.03.1928 zemřel v  Konárovicích u  Ko-

lína PhDr.  František Krsek, fi lolog a  spiso-

vatel. Učil na  gymnáziích v  Hradci Králové, 
Litomyšli a Kolíně. V období 1901-1919 působil 
v Praze jako zemský školní inspektor. Byl literár-
ně činný v oblasti vědecké, popularizační a pře-
kladatelské.           90. výročí úmrtí (* 16.09.1854 
Vamberk)
 30.03.1878 se v  Merklovicích narodil 

František Hájek, podnikatel a obecní staros-

ta. Od  roku 1910 provozoval parní pilu mezi 
Merklovicemi a  Vamberkem. V  letech 1922-
1934 byl obecním starostou v  Merklovicích. 
Hrával ochotnické divadlo, věnoval se turistice. 
140. výročí narození († 06.04.1952 Merklovice)
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17. května 1968 budou dálnopisy a telegrafy 
vyťukávat do  mnoha zemí evropských i  mi-
moevropských a v různých jazycích, že v ČSSR 
v  městečku Vamberk byl právě odstartován 
cyklistický Závod míru.
Televizní kamery přiblíží svým divákům zábě-
ry z podorlického města a minutové postřehy 
jeho obyvatel. Rozhlasoví reportéři a noviná-
ři budou hovořit a  psát svým posluchačům 
a čtenářům o dojmech a poznatcích z města 
krajek, šunky a elektrod. 
Vteřinová rána z pistole, mávnutí startovním 
praporkem na historickém vambereckém ná-
městí zapíší trvale město Vamberk do historie 
tohoto závodu, psaného letos trasou Berlín – 
Praha – Varšava. Město Vamberk se tak přiřadí 
k městům, kterým byla prokázána čest – být 
etapovým městem. 
Do Závodu míru jest již přihlášeno 20 národ-
ních celků. Závodníci, pečlivě opatrující svá 
kola, která nespustí s očí a nedají z rukou, při-

jedou do Vamberka zvláštním vlakem z Hrad-
ce Králové.
Po  státní silnici přijedou jejich doprovodná 
vozidla, vozidla novinářů, rozhlasu a  televi-
ze, zahřmotí ulice Vamberka a zatřepetají se 
bloky novinářů, popsané cizojazyčnými po-
známkami, zkratkami a zvědavostí. 
Bude to den dětí a mládeže. A vamberečtí ob-
čané budou reprezentovat své město v tradi-
ci vamberecké pohostinnosti a srdečnosti.
Každý bude mít možnost přispět k tomu, aby 
závodníci i  jejich doprovod včetně novinářů 
měli nejhezčí a nejmilejší vzpomínky na měs-
to Vamberk. Čistota a pořádek na ulicích, před 
domy a v zahrádkách, není jenom heslo „ J a r 
n í   ú k  l i d “, ale trvalý kabát města. Každý 
obchodní výklad by měl být uměleckým ob-
razem, a co zvenku, to také uvnitř. Čistota, hy-
giena, vkus, oblečení, úsměv. Oboustranně, 
tj. i od kupujícího a návštěvníka, a pořád, ne-
jen v květnu. Novináři se také budou usmívat.

Péče a  zájem o  závodníky neskončí na  Hor-
ním náměstí. Bude pokračovat z  vamberec-
kého náměstí až na hranice okresu Ústí nad 
Orlicí, tj. mezi Rybnou n. Zdob. a  Helvíkovi-
cemi. 
Přísný zákaz účastnit se závodu jako přihlí-
žející má domácí zvířectvo: husy by se měly 
sníst na Velikonoce (přijedou příbuzní a zná-
mí – pozn. red.), slepice poslat na  rekreaci 
do doudlebské farmy a psy zavřít do sklepa. 
Jedno neposlušné zvíře, vběhnuvší do jízdní 
dráhy, může způsobit těžký úraz závodníkům. 
A majitel???
Plné čočky práce budou mít fotografové a fi l-
maři – amatéři. 
Ale i  ten náš dědeček si bude moci říct: „No 
todlenc za mejch mladejch let u nás ve Vam-
berku nebejvalo.“ A  vnučka uštípne: „Dědo, 
vysaď!“ A děda jí vyzvedne, aby hodně viděla. 
A co ještě uvidí, o tom zase až v příštím čís-
le…                                                                              R.

Roku 1818 založil tehdy 29letý 
vamberecký soused Josef Václav 
Zeman malou dílnu na  výrobu 
částí tkalcovských stavů, tzv. paprs-
ků. Prvotní ruční výroba z  rákosu 
přešla kolem roku 1830 na  výro-
bu ocelové třtiny. Pro zajímavost, 
v  roce 1836 se ve Vamberku výro-
bou paprsků živilo 27 řemeslníků. 
Roku 1870 byla přičleněna strojová 

výroba brd, další součásti tkacího 
stroje. Stoupající výroba byla v roce 
1890 popudem ke  stavbě menší 
továrny pod hostincem Na  Hradě 
(dnešní nový areál fi rmy Pewag). 
Zdejší stroje byly poháněny párou. 
Roku 1893 rozšiřuje fi rma výrobní 
program o zcela nový obor, přádel-
nu žíní. Zakrátko se stali Zemanovi 
výhradními dodavateli všech čes-

kých zemských ústavů a nemocnic. 
Přádelna žíní se postupně stala 
hlavním oborem podniku. V násle-
dujícím roce byla zahájena strojová 
výroba ocelové třtiny. Roku 1903 se 
rodina přestěhovala do nové seces-
ní vily v  dnešní Vilímkově ulici čp. 
115 mezi kostelem a  kamenným 
mostem.
Dosavadní výrobní prostory po ně-
kolika letech nedostačovaly. Proto 
byla v  období 1911-1912 vystavě-
na zbrusu nová tovární budova při 
silnici k  Doudlebám (dnešní ob-
jekt fi rmy Řetězy). Místo a  velikost 
pozemku předjímaly další možný 
rozvoj. Výhodou byla též blízkost 
silniční a  železniční infrastruktury. 
Původní dílny pod hradem odkou-

pila sousední textilní fi rma Antoní-
na Bednáře. V  té době Zemanovi 
zaměstnávali 60 pracovníků. V roce 
1922 přebírá vedení podniku 
od svého otce Jana Zemana (1857-
1924) syn Zdeněk (1886-1952), kte-
rý byl již čtvrtou generací rodinné 
fi rmy. V  následujícím období bylo 
podnikání rozšířeno o velkoobchod 
s  čalounickými a  sedlářskými po-
třebami a  výrobu opřádaných žíní. 
Tak jako další továrny byla i Zema-
nova fi rma v roce 1948 bez náhrady 
znárodněna novým režimem. Osud 
dlouholetého vambereckého pod-
niku rodiny Zemanovy byl zpečetěn 
o dva roky později, kdy byla výroba 
ukončena, a  objekt převzaly žele-
zárny.                          Miroslav Berger

Velké výročí bývalé Zemanovy továrny
Naše podhorské poddanské městečko v  minulosti nevynikalo vý-

stavností ani bohatstvím svých obyvatel. Nesnadnou obživu jim 

poskytovala řemesla, obchod, zemědělství a  samozřejmě krajkář-

ství. Základy k pozdějšímu průmyslovému rázu Vamberka byly po-

loženy koncem 19. století. Tenkrát zde podnikaly významné rodi-

ny, Bednářovi, Kubiasovi, Zemanovi, Suchánkovi. Nejstarší tradici 

z nich měla fi rma Zemanových. Letos si připomínáme 200 let od je-

jího vzniku.

Na fotografi ích ze sbírky Milana Sedláčka je Zemanova továrna z roku 1890 

a rodinná vila z roku 1903

ČETLI JSME VE ZPRAVODAJI PŘED 50 LETY
VAMBERK – ETAPOVÉ MĚSTO ZÁVODU MÍRU
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Díky odhalení Káji Vambermana 
se nám podařilo vyřešit iniciály 
bJC a bKV, nalezené v  korespo-
denci Vyskočilových. Bratranci 
využívali čilého styku Augustina 
Vyskočila, jeho manželky Fran-
tišky a syna Pavla s Vamberkem 
k  osobní korespondenci. Tak 
vlastně vzniklo i přátelství mezi 
nimi. A byl to nejspíš i Kája Vam-
berman, kdo seznámil mladého 
Pavla Vyskočila (později Ludika-
ra) s  Antonínem Bednářem ml., 
jeho pozdějším dvorním klaví-
ristou.

Po úmrtí Augustina Vyskočila 
(1902) se stal Kája rádcem vdovy 
Františky a v  podstatě tak i jeho 
přičiněním se z  Pavla Ludikara 
stala pěvecká hvězda světové 
úrovně. Byl to totiž on, kdo Fran-
tišce doporučil, když se rozhodo-
vala, zda pustit své jediné dítě do 
Ameriky jako klavírní doprovod 
pěvce Bóži Umirova. A udělal to 
přesně tak, jak to jemu poradil 
jeho bratranec, řka že: „Život je 
nejlepší školou života.“ Po jeho 
návratu z Ameriky s ním probděl 
mnoho nocí při rozhodování, zda 

se dále soustředit na klavír nebo 
na sólový zpěv. Nakonec stačilo 
Kájovi trochu „poštelovat“ klavír 
a rozhodnutí bylo na světě. „Z kla-
víru jsem nějak rozladěn, budu 
raději zpívat“, rozhodl se tehdy 
defi nitivně Ludikar.
Někdy však Ludikar na Kájovi 
dobře míněné rady nedal. Na-
příklad se rozhodl investovat 
peníze, vydělané během své 
pěvecké kariéry v  Metropolitní 
opeře v  New Yorku, do akcií au-
tomobilky Ford. Marně ho Kája 
Vamberman přesvědčoval, ať 

radši věří (tehdy) českým autům 
s okřídleným šípem. A krach na 
newyorské burze roku 1929 mu 
dal za pravdu a Ludikar, jak se říká 
„prodělal kalhoty“.
Na fotce z newyorské Metropo-
litní opery z  roku 1932 můžeme 
kromě pěveckého ansámblu „vi-
dět“ i neviditelnou postavu Káji 
Vambermana, držícího  transpa-
rent PRAG. Kája v podstatě zaska-
koval za tehdy indisponovaného 
přítele Ludikara, pro něhož to 
byla poslední sezóna v  Novém 
Yorku a chtěl zde (tam) zachovat 
alespoň nějakou českou stopu. 
Z  poslední korespondence mezi 
Ludikarem a Vambermanem 
jsme se dozvěděli zajímavou 
skutečnost, totiž, že Kája měl na 
druhé straně transparentu nápis 
VAMBERK. Bohužel, aby nebyl 
odhalen, byl schován za účinku-
jícími a transparentem neustále 
otáčel. K naší (vamberecké) smů-
le je, že pan fotograf nezmáčkl 
spoušť svého aparátu o chvíli dří-
ve nebo později. Vamberk by se 
tak dostal do povědomí americké 
smetánky, navštěvující Metropo-
litní operu.

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Ludikar

Základní škola Vamberk

Dne 24. 1. 2018 nás ve  sportovní 
hale potěšila návštěva Anety Je-
níčkové a Jana Mazánka.
Žáky 8. třídy seznámili s brazilským 
bojovým tancem „CAPOEIRA“. Naši 
žáci si vyzkoušeli základní techni-
ky capoeiry. Následovala gymnas-
tická část – stojka na rukou (Bana-
neira), hvězda (AU), most (Ponte). 
Dále se pokračovalo v  kopové 
technice – kop v  před (Bensao), 
kop bokem (Martelo). Poté si žáci 
vyzkoušeli základní krok Ginga. 
Dále se pokračovalo v ukázce rodu 
(je to kruh hráčů tanečníků) a jogo 
(je to hra uprostřed kruhu, kde 
tancují dva hráči).
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Anetě Jeníčkové a Janu Mazán-
kovi, za ochotu, vstřícnost a sezná-
mení s tancem capoeira. Žákům se 
hodina velmi líbila. Aneta Jeníč-
ková a Jan Mazánek nám přislíbili 
další návštěvu.

Jana Vrkoslavová

SPORTOVNÍ SEMINÁŘ S CAPOEIROU
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Základní škola Vamberk

VV soutěž Moje město
Žáci 9. A se zúčastnili VV soutěže, kterou pořádalo gymnázium v RK. Děti 
kreslily obrázky na téma pověsti Vamberka. Cyklus jejich prací s názvem 
Vamberecký fext se umístil na 1. místě v kategorii děti 13 - 14 let. Žáci 
obdrželi výtvarné potřeby od sponzora soutěže - města RK.           J. Teplá

Školní kolo chemické olympiády
Letošního školního kola chemické olympiády se zúčastnilo 8 žáků 9. roč-
níku. Soutěžili v části teoretické a praktické.  Součástí školního kola je 
i test, ve kterém žáci zúročí získané vědomosti. V celkovém součtu nej-
vyššího počtu bodů dosáhl Jakub Svrbík, na 2. místě se umístil Lukáš Jin-
dra a na 3. místě Pavla Bělohlávková. Tito 3 žáci postupují do okresního 
kola. Poděkování patří i dalším soutěžícím – T. Gregorčíkovi, V. Štěpán-
kové, V. Slovákovi, K. Pavlištovi a T. Sladkému, kteří dali do soutěže také 
maximum.                                                                                                               JCh

Poděkování
Vedení základní školy děkuje uvedeným fi rmám, že umožnily žákům 
2. stupně v rámci Dne exkurzí nahlédnout do výrobních prostor, kde 
pracují i mnozí rodiče, seznámit se s chodem fi rmy a výrobním pro-
gramem.

 Vedení školy

Zveme rodiče budoucích prvňáčků i s jejich dětmi na

odpolední prohlídku naší školy.
Školu pro vás otevřeme 22. 3. 2018

v době od 15:00 – 17:00 hodin

Večerníček         
V měsíci lednu jsme si připomněli 
významný den pro naše děti.
2. ledna 1965 se poprvé vysílal 
Večerníček. Název mu dal drama-
turg a  výtvarník Milan Nápravník, 
postavičku nakreslil Radek Pilař, 
autorem znělky je Ladislav Simon 
a  hlas Večerníku propůjčil tehdy 
pětiletý Michal Citavý. Během 
vysílání Večerníčku vzniklo přes 
300 animovaných a  loutkových 
pohádek. To nás inspirovalo k  vy-
hlášení výtvarné školní soutěže 
– Nakresli libovolnou postavičku 
z  Večerníčku. Všechny soutěžní 
obrázky jsme vystavili ve vestibulu 
a žáci hodnotili ty nejzdařilejší. Jak 
celá soutěž dopadla, se dočtete 
v tabulce. Z každého ročníku byly 
vyhodnoceny 3 nejhezčí obrázky 
a jejich autoři obdrželi věcné ceny 
v podobě vodových barev, paste-
lek, voskovek, notýsků apod.  

JCh

Sokol kuchyně & interiéry
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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.  

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK:
Milé maminky na  rodičovské do-
volené,
vyrostlo už Vaše dítko do věku, kdy 
se chce začlenit do kolektivu a hrát 
si s vrstevníky? A vy byste se ráda 
aktivně zapojila do dění a přispěla 
tak k rozvoji volnočasových aktivit 
pro děti a  jejich rodinné přísluš-
níky v  našem městě? Tak PRÁVĚ 
VÁS HLEDÁME! Přijďte se podívat 
k nám do herničky či na jakoukoliv 
doprovodnou akci. Rády Vás uvidí-
me a všechno vysvětlíme :-)

Přidejte se nám! Těšíme se na Vás!

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU”

Aktivita vhodná pro všechny děti 
od doby, “kdy je bude bavit si hrát” 
po “nástup do  školky”. Pravidelně 
se můžete připojit každé pondělí 
od 9:30 v DDM Jugoslávská. Vstup-
né 20 Kč. 

 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Zdravý pobyt pro rodiče s  dětmi 
jakéhokoliv věku. Vstupné 40 Kč. 
V  březnu solnou jeskyni navštíví-
me dopoledne 13. a  20. 3., odpo-
ledne 6. a 27. 3. 
 
 “HERNIČKA” každou středu 

     v DRÁČKU (Tyršova 260) 

     9:00 - 11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 

Vstupné 20 Kč/rodinu. První ná-
vštěva je zdarma.
V herničce pořádáme i nenáročné 
“TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které v břez-
nu bude 7. a 21. 3. od 10:00. 
Součástí každé herničky je i “DĚT-
SKÝ BAZÁREK”.

 “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 há-
zení, koulení, kopání, odrážení po-
mocí pálky a hole. Probíhá každou 
středu od  17:00 do  17:30 v  DDM 
Jugoslávská. Vstupné 10 Kč.

 ČTVRTEK: „RELAX 

     S MIMINKEM“ v herničce, 

     Tyršova 260.  
Dorazte s  děťátky od  3 měsíců. 
Jemná dětská masáž, olejíčky a re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 
prostřednictvím facebooku či e-
-mailu mateřského centra. 

 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

     v herničce, Tyršova 260. 

Každý čtvrtek dopoledne bude 
v herničce probíhat lekce angličtiny 
pro od  8:30 do  9:30 pro mírně až 
střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 
Pokud máte zájem o  hodiny kon-
verzace v angličtině a již jste v pra-
covním procesu nebo se vám čtvr-
teční dopoledne nehodí, dejte nám 
vědět, plánujeme i odpolední lekce.

 ANGLIČTINA PRO DĚTI 

    OD 3 DO 6 LET, v herničce, 

     Tyršova 260.

Dopřejte dětem již v  útlém věku 
možnost seznámit se s  anglič-
tinou, kde se budou učit její zá-
klady zábavnou formou. Každý 
čtvrtek skupina 1 od  16:00-16:30 
a skupina 2 od 16:30-17:00. Vstup-
né 30 Kč. 

 PÁTEČNÍ HERNIČKA 

     každý zimní pátek od 9:00 

     do 11:00 (Tyršova 260).

Od  prosince jsme si pro Vás při-
pravily další dopoledne, kdy bude 
otevřená hernička a  Vám už tolik 
nebude vadit, že je venku nevlíd-
no. Obdoba středeční herničky. 
Vstupné 20 Kč.

AKCE „CO DVA TÝDNY“

 „TVOŘENÍ“ v herničce, 

    Tyršova 260, od 16:30 – 18:00

5. 3. 2018 - šperk: Milé maminky, 
přijďte si s námi vyrobit jednodu-
chý drátkovaný náramek zdobený 
korálky. S  sebou si přineste malé 
kleštičky na  drát. Vstupné 40 Kč/
náramek.
19. 3. 2018 – quiling velikonoční 
zápich: Pojďte s  námi vyzkoušet 
papírovou výtvarnou techniku, 
při které se stáčejí proužky papí-
ru do tvarů, z kterých vznikají ori-
ginální krásné obrazce. Vstupné 
30 Kč.   

DOPROVODNÉ
AKCE BŘEZEN 2018

Vážení zájemci o  účast na  dopro-
vodných akcích. Prosíme, rezervuj-
te si místo přes facebook či e-mail 
mateřského centra.

 PŘEDNÁŠKA: PRÁCE A DĚTI

    15. 3., 16:30 – 18:00 
Když je maminka s  dětmi doma 
celý den se nezastaví, aby vše stih-
la. Jak ale vše zvládnout, když se 

maminka vrátí do práce a už není 
dětem celý den k  dispozici. Snad 
všichni rodiče tento problém řeší. 
Přijďte se zapojit do diskuze s paní 
Mgr. Hanou Zakouřilovou na téma 
„Jak skloubit práci s  péčí o  děti?“. 
V herničce (Tyršova 260), vstupné: 
50 Kč.

 DRÁČKOVSKÉ VYNÁŠENÍ 

     MORANY, 20. 3., 15:30

Milé maminky, s koncem zimy při-
chází první teplé dny prosvícené 
jarním sluníčkem. Pojďte s  námi 
přivítat jaro a  dát zimě najevo, že 
se již všichni těšíme na její konec. 
Od  zádního vchodu k  MC Dráček 
(Tyršova 260) vyrazíme směrem 
ke Zdobnici v 15:30. Po cestě čekají 
na děti rozličné soutěže a na konci 
utopení zapálené Morany v řece.

 TONGO, 25. 3., odjezd 8:45! 

Milí rodiče, zveme Vás i  s  dětmi 
na  výlet do  zábavního centra 
Tongo HK. Pozor změna času od-
jezdu, odjíždíme z  vambereckého 
náměstí již v 8:45! Přibližný odjezd 
zpátky je v  14:00. Vstupné je jed-
notné 100 Kč/os. nad 2 roky. Cena 
dopravy 100 Kč/dospělí, 50 Kč/
dítě. Těšíme se na Vaši účast. 

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 607  155  156 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC DRÁČEK
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Ze života mateřské školy
Zimo, ty jsi bílá paní, 
končí tvoje kralování,
sundej bílou korunu 
a sesedni ze trůnu.
Už je na tě čas, za rok přijdeš zas.

Nejkratší měsíc v  roce, únor, byl 
v  mateřské škole Vodníček pod 
nadvládou Sněhové královny. 
Děti si sněhovou nadílku užívaly 
plnými doušky jak na zahradě, tak 
i  ve  třídách. K  Rybičkám královna 
přikouzlila zimní téma „Krtek sáň-
kuje“. I  když už Rybičky vědí, jak 
se v zimním období oblékat, přes-
to se neuchránily před nemocí 
a mnoho dětí zůstalo doma v po-
stýlce s  nepříjemnou chřipkou. 
Proto se také říká, že „nemoc ne-
chodí po horách, ale po  lidech“ – 
nemoc postupovala neviditelnými 
kroky i do dalších tříd. To nás však 
neodradilo a  se „zdravými“ dětmi 
jsme si užívali zimní veselí. U Šneč-
ků patřil celý měsíc únor tématu 
„Modrá zima, bílý sníh, děti v tep-
lých čepicích“. Jak napovídá sa-
motný název tématu, Šnečci zkou-
mali, bádali a pozorovali nejen led 

a sníh, ale také sypali ptačí dobrů-
tky do  krmítek, oblékali teplé če-
pice, poslouchali zajímavý příběh 
např. „O  černém havranu a  bílé 
pastelce“ a  samozřejmě vyzkou-
šeli mnoho pokusů, her a  radostí 
z prožitého. Nesmíme opomenout 
ani třídu Žabiček. I zde vládla paní 
zima, ale přivolala si k  tomu po-
mocníky v  podobě Kosích bratrů. 
Kosí bratři představili dětem ptáč-
ky, které můžeme vidět na zahra-
dě i  v  zimním období. Děti si vy-
robily vlastní krmítko a  společně 
pozorovaly, jak se ptáčkům líbí. 
Co nám dál přikouzlila stále ještě 
vládkyně tohoto ročního období? 

Především zimní olympiádu, kte-
rou žila i naše školka. Děti s chutí 
pravého závodníka sportovaly 
„o sto šest“ – lyžovaly, hrály hokej, 
krasobruslily a vyzkoušely mnoho 
dalších zimních disciplín. Nejvíce 
je však bavilo bobování na našem 
minikopečku na školkové zahradě. 
Polovina února je za  námi a  před 
námi tolik očekávaný karneval. 
Pro letošní rok se mohlo zdát, že 
jsme spoustě rodičům zamotali 
hlavy s  vymýšlením karnevalové 
masky. Náš školkový karneval se 
totiž nesl v  duchu našeho ekolo-

gického projektu Hmyz. Od  čtvr-
tečního rána se to i  přes velmi 
chladné, zimní počasí ve  všech 
třídách hemžilo nejen barevnými 
motýlky, ale i beruškami, vážkami, 
mouchami. Zkrátka drobný hmyz 
se na jeden jediný den mohl pro-
budit ze svého zimního spánku 
a  užít si karnevalové veselí. Velké 
dík patří všem rodičům, které si 
opravdu mistrovsky poradili s  vý-
robou hmyzích masek.
Co psát závěrem? Krásné březnové 
a již sluníčkové dny.
 Kolektiv MŠ Vodníček

Když je únor sněhem bílý, 
dává polím hodně síly.
Vločkami ho zalívá, 
peřinkou ho přikrývá.
My si taky užijeme, 
sáňkujeme, lyžujeme.

Měsíc únor se ve  školce nesl 
ve  znamení karnevalu.  S  dětmi 
jsme si povídali o  tom, co to kar-
neval je, jak se slaví a které karne-
valové masky známe. Přečetli jsme 
si pohádkový příběh o  karnevalu 
z  knížky a  děti slovně popisovaly, 
co vše je na obrázku a co se jim líbí. 
Společně s dětmi jsme diskutovali 
o tom, jaké se nám líbí karnevalové 
masky, z čeho jsou masky vytvoře-
ny a  jaký kostým by si děti přály. 

Také jsme se dozvěděli, co všechno 
se odehrává na  karnevale. Tento 
rok jsme nazvali karneval „Hmyzí 
rej“ a  chtěli bychom poděkovat 
všem maminkám, které se opravdu 
snažily a  vytvořily pro své dětičky 
opravdu kouzelné masky a  kos-
týmy broučků, berušek, mušek, 
pavoučků a dalších křídlatých oby-
vatel z hmyzího světa.  Děti se také 
učily psát písmenko „K“  a skládaly 
slovo KARNEVAL podle předlohy. 
K  pravému karnevalovému vese-
lí patřila pravá módní přehlídka 
s  představením masek, veselé 
pohybové hry, hudba a  hlavně 
tanec. Nejvíce se dětem líbila hra 
„Paleček a  Obr“ s  barevnými ba-
lónky. Využili jsme i  padák a  hru 
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V sobotu 27. 1. 2018 jsme s mladší-
mi žáky ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad 
Orlicí navštívili Filharmonii v Hradci 
Králové. Tentokrát to byl hudební 
výlet za zvířátky.
Odpolední představení, které bylo 
určeno pro rodiče a děti, moderoval 
pan Lukáš Hurník. Pan Lukáš Hurník 
velice krásně představil dětem jed-
notlivé nástroje a  ukázal jim spolu 
s  hráči fi lharmonie, jak je možné 
ztvárnit zvířátka hudebně. Radostí 
pro děti jistě bylo i  to, že si mohly 
s fi lharmonií zasoutěžit a vyhrát su-
šenku. 

Hudební pohádku Sergeje Prokofj e-
va „Péťa a vlk“ v podání Filharmonie 
Hradec Králové provázel slovem 
známý herec pan Miroslav Táborský. 
Velice příjemné byly pro děti i veselé 
obrázky, které se k hudební pohád-
ce promítaly na plátno. 
Děti odjížděly z představení spoko-
jené a věříme, že se do Filharmonie 
Hradec Králové opět brzy vydáme.

Mgr. Jana Polnická,

 ZUŠ F. I. Tůmy, 

Kostelec nad Orlicí

Se žáky tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí jezdíme pravi-
delně na velká baletní představení.
V posledních čtyřech letech jsme navštěvovali Národní divadlo v Brně, pro-
tože do Prahy bylo prakticky nemožné sehnat vstupenky.  V letošním roce je 
Národní divadlo v Brně v rekonstrukci, a tak jsem opět zkusila zavolat do ND 
v Praze. K mému velkému překvapení se mi povedlo nejen sehnat vstupen-
ky na večerní představení, ale zároveň nám byla poskytnuta i velká sleva, 
protože jsme školní zájezd. To v minulosti nikdy nebylo.
A tak jsme v sobotu 13. ledna 2018 jeli do ND do Prahy. Na programu byl 
balet Sněhová královna.
Příběh o kruté královně, která očarovala chlapce Káje pomocí jednoho ma-
lého střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, kde není 
místo pro lásku. Baletní verzi pohádky H. CH. Andersena vytvořil anglický 
choreograf Michael Corder  na hudbu S. Prokofj eva. Představení nás uchvá-
tilo nejen obdivuhodnými výkony tanečníků ( Alina Nanu, Marta Drastíková 
a Matěj Šust) ale i oslnivou a třpytivou výpravou.  Například jen kostým Sně-
hové královny byl osázen více než třiceti tisíci kusy kamenů českého křišťálu.
Před představením jsme měli možnost navštívit podzemí ND, kde jsou 
umístěny základní kameny.
Děti byly nadšené i z malované opony K. Hynaise a obdivovaly obrovský 
lustr, který váží 2 tuny. Během dvou přestávek jsme si prohlédli lunety od M. 
Alše, obdivovali jsme malby Fr. Ženíška a také jsme vystoupali na střechu 
ND, kde nás uchvátil nádherný pohled na večerně osvětlenou Prahu.
Byl to krásně prožitý den a zážitky z představení a z divadla v nás budou 
ještě dlouho doznívat.                                                                          L. Neubauerová

Zájezd žáků tanečního oboru 
do Národního divadla v Praze

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Za zvířátky do Filharmonie 
Hradec Králové

Kolotoč a  točili se a  tančili.  Další 
hrou    bylo skládání barevných 
PET víček -  Klaunovy knofl íčky. 
Také jsme zpívali veselé písničky, 
které jsme doprovodili Orff ovými 
nástroji.  Děti, převlečené do často 
velice nápaditých hmyzích masek, 
se nemohly svých převleků nabažit 
a užily si v nich hezké dopoledne. 
Fotografovali jsme se po  třídách 

i s kamarády, hádali jsme, co někte-
ré převleky představují a  děti své 
masky předváděly ostatním. Spo-
lečně jsme si zatančili a  zazpívali 
a  pro děti bylo připraveno i  velké 
překvapení v podobě karnevalové-
ho programu. Celý karneval jsme 
za  bouřlivého potlesku zakončili 
dlouhatánským „hadem“, kterým 
jsme několikanásobně obtočili tří-

du.  Všechny děti byly skvělé, do-
poledne nám velice rychle uteklo 
a než jsme se nadáli, hmyzího kar-
nevalu byl konec. Na všech třídách 
se v  tomto období děti seznamo-
valy s  klasickými českými pohád-
kami a  jejich postavami. Pohádky 
a  poučení, které z  nich vyplývala 
se prolínala do  všech únorových 
bloků,  činností  a jednotlivých té-

mat. Samozřejmě jsme stihli i krás-
nou pohádku v  divadle s  názvem 
„Křišťálové srdce“ a mnoho dalších 
zimních zajímavých aktivit. A  pro-
tože nám přálo i  úžasné sněhové 
počasí, užili jsme si dosyta i veselé 
bobování na  školní zahradě a  po-
stavili krásného sněhuláka.
Přejeme Vám krásné zimní dny  

Kolektiv MŠ Sluníčko
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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 březen 2018„Život se podobá knize.
Blázen v  ní letmo listuje, moudrý 
při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji 
může číst jen jednou.“           Jean Paul

Krásný první měsíc letošního jara, 
nejlépe s rozečtenou krásnou kníž-
kou  v dlaních, Vám přejí pracovni-
ce městské knihovny.

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00
KNIHOVNA PEKLO N. ZDOBNICÍ

Úterý: 17:00 – 19:00
KNIHOVNA MEKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00

Knihy jsou fascinujícím důkazem lid-
ské vyspělosti a přestože by mnoho 
lidí mohlo namítat, že vrcholem vy-
spělosti je počítač, knihy jsou od po-
čátku lidské historie považovány 
jako hlavní zdroj moudrosti a vědě-
ní. Knihy jsou zkrátka nenahraditel-
né a pokud jsou i vaší zálibou, jistě 
vás zaujmou následující zajímavá 
fakta o knihách, která jste pravděpo-
dobně neznali.
*  Za všech národů jsou největšími 

čtenáři Indové, průměrný Ind 
stráví četbou 10,7 hodiny týdně.

*  Největší počet přečtených knih 
však připadá na  obyvatele Is-
landu, ti přečtou nejvíce knih ze 
všech.

*  První knihou, která byla napsána 
na psacím stroji, je Dobrodružství 
Toma Sawyera od Marka Twaina.

*  1 z 5 dospělých (v celosvětovém 
měřítku) neumí číst nebo psát, 
nejvíce jsou to lidé na  západu 
a  jihu Asie, dále lidé v subsahar-
ské Africe.

*  První knihou, která byla označena 
titulem „bestseller“, je dílo Fools 
Of Nature, které napsala Ame-
ričanka Alice Brownová v  roce 
1889.

*  Nejdražší prodanou knihou 
vůbec je Leicesterský rukopis 
(Codex Leicester) od Leonarda Da 
Vinci. Byl prodán za 30,8 milionu 
dolarů a kupcem byl Bill Gates.

*  Za celou dobu lidské existence je 
k  dnešnímu dni evidováno více 
než 1,4 milionu vydaných knih. 

*  Máte rádi vůni starých knih? Ofi -
ciálně existuje anglické slovo, 
které zálibu v očichávání starých 
knih vystihuje a sice „Bibliosmia“.

*  Nejdelší věta, která byla kdy vy-
tištěna, je dlouhá 823 slov. Tuto 
větu najdeme v díle Bídníci (Mise-
rables) od Victora Huga.

*  Americký prezident Theodore 
Roosevelt četl každý den 1 knihu.

*  Třemi nejčtenějšími knihami 
na  světě jsou Bible, Quotations 
from Chairman Mao Tse-Tung 
a Harry Potter.

*  Víte, co je to bibliofóbie? Strach 
z  toho, že vyčerpáte všechny 
knížky ke čtení.

*  Intenzivní čtení v průběhu života 
může snížit rychlost poklesu pa-
měti až o 32%

*  Na  Harvardu mají knihovnu, 
ve  které jsou 4 právnické knihy 
vázané v lidské kůži.

*  33% absolventů vysokých škol 
ve Spojených státech po dokon-
čení svého studia už nikdy nepře-
četlo žádnou knihu.

*  Knihy o Harry Potterovi patří mezi 
nejvíce zakazované knihy v Ame-
rice.

*  J. R. R Tolkien napsal celou trilo-
gii Pána prstenů jen dvěma prsty.

*  Ernest Hemingway je zřejmě 
jedním z nejodolnějších spisova-
telů. Přežil antrax, malárii, zápal 
plic, úplavici, rakovinu kůže, he-
patitidu, anémii, diabetes, vyso-
ký krevní tlak, dva nebezpečné 
pády, protržení ledviny, protržení 

sleziny a  jater, nalomený obratel 
a frakturu lebky. I přes to všechno 
zakončil svůj život sebevraždou, 
zastřelil se vlastní zbraní.

*  Největší vázanou knihou na svě-
tě je Klencke Atlas. Kniha je 1,75 
metrů vysoká a 1,9 metru široká. 
Je tak těžká, že jí musí zvednout 
6 lidí. Obsahuje 37 velkých tiště-
ných map.

Březen měsíc čtenářů je celostát-
ní událost, jež má podpořit čtení 
a  čtenářství v  České republice. 
Organizátorem a  vyhlašovatelem 
je Svaz knihovníků a  informač-
ních pracovníků ČR (SKIP). Akce 
se koná od  roku 2010 a  navazuje 
tak na  projekty Březen – měsíc 
internetu, který se každoročně 
uskutečňoval v  letech 1998–2008 
a  Březen – měsíc knihy probí-
hající ve  2. polovině 20. století. 
Myšlenka podpořit čtenáře stá-
vající i  potenciální přirozeně vy-
plynula z  naplnění předchozího 
projektu Březen – měsíc internetu, 
když jeho organizátoři usoudili, 
že po  desetiletém působení již 
není třeba internet propagovat. 
K akci BMČ se svými aktivitami kaž-
doročně hlásí více než 400 aktivních 
veřejných knihoven z celého Česka. 
I knihovna našeho města připravila 
pro své návštěvníky škálu kultur-
ních a vzdělávacích aktivit pro děti 
i  dospělé. Na  své si přijdou nejen 
milovníci knih, literatury, ale i  his-
torie našeho města a regionu.

Březnové akce pro vás…
*  v týdnu od 6. – 11. 3. registrace no-

vých čtenářů zdarma
*  „Přiveďte k nám babičku či dědeč-

ka“ – podvečer pro děti a  jejich 
prarodiče

*  8. března v 17:30 hod. „Osmičkový 
rok“ - přednáška členů Spolku přá-
tel historie Vamberka, Miroslava 
Bergera a Jaromíra Kláštereckého, 
na téma“osmiček“ve Vamberku

*  23. března 2018 (pátek) v  17:00 
–  autorské čtení Věry Finy z jejich 
knih s duší

*  výstava intarzií Jiřího Tomáše
*  „Čteme malým před spinkáním“ 

– dětem mateřských škol z knihy 
O pejskovi a kočičce

*  „Naschválníčci“ – setkání se ško-
láky nejen nad knihou Františka 
Nepila

*  „ Noc s  Andersenem“ – letos 
na téma „Můj pekelný týden“

*  exkurze pro děti II. stupně ZŠ 
do Knihovny města Hr. Králové

*  výtvarná soutěž pro všechny 
„Jsem NEJ záložka do knihy“

Připravované akce na duben
*  autorské čtení spisovatelky Danky 

Šárkové (knihy Nezlomená osu-
dem, Zašívaná panenka a další)

*  přednáška české advokátky a po-
litičky JUDr. Kláry Samkové, PhD., 
o islámu

BELETRIE
 GILLEROVÁ, Katarina: 

    Jestli mi uvěříš

Nový román slovenské spisova-
telky. Mladá žena, která se stará 
o  svého synovce, hledá své místo 
v životě.
 JANOUCHOVÁ, Kateřina: 

    Únos do světa stínů

Další příběh porodní asistentky 
Cecilie Lundové.
 STEIN, Jesper: Ajša

Strhující příběh ze současného 
Dánska, v  kterém se rozvíjí vyšet-
řování vraždy bývalého člena dán-
ské tajné služby. 
 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Msta písecké panny

Příběh z českých dějin doby krále 
Přemysla Otakara II.
 ŠEBEK, Tomáš: Africká zima

Autentické zápisky českého chi-
rurga, který v Jižním Súdánu, nej-
mladším státě světa, se účastní 
mise Lékařů bez hranic. 
NAUČNÁ LITERATURA
 CÍLEK, Vácalv a kol.: 

     Voda a krajina

Kniha o  životě s  vodou a  návratu 
k přirozené krajině.
 KOVÁŘÍK, Tomáš 

     STRÁNSKÁ, Lenka: 

     Afrika na zabití

Autor za pomoci novinářky převe-
dl do knižní podoby své zkušenos-
ti s Afrikou. 

 MOTL, Stanislav: 

     Peklo pod španělským nebem

Známý dokumentarista v  knize 
připomíná na  stovky Čechoslová-
ků, kteří bojovali a umírali ve Špa-
nělsku v letech 1936-1939.
 TŘEŠTÍKOVÁ, Helena: 

     Sběrná kniha

Pavel Kosatík přináší nejucelenější 
pohled na  život a  tvorbu Heleny 
Třeštíkové. 
 ZIBURA, Ladislav: 

     Už nikdy pěšky po Arménii 

     a Gruzii

Mladý poutník se vydává pěšky 
probádat Kavkaz.

FAKTA O KNIHÁCH, KTERÁ JSTE ASI NEZNALI…
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - březen  2018

Přijímáme dívky a chlapce do kurzu tance 

a společenské výchovy

Zahájení: září 2018

Přihlášky na tel. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS.

Městská knihovna ve  Vamberku 
je jedním ze studijních středisek 
virtuální univerzity třetího věku 
v  rychnovském okrese. Průběžně 
Vás, čtenáře Vambereckého zpra-
vodaje, informujeme o  aktivitách 
univerzity. 
V  říjnu 2017 se rozběhl další kurz, 
jedna skupina měla téma České 
dějiny a  jejich souvislosti, druhá 
skupina se orientovala na Lesnictví. 
Kurz byl ukončen v  prosinci 2017 
poslední, šestou přednáškou.
A  právě v  den, kdy školní děti do-
stávají pololetní vysvědčení, do-
stávali studenti této virtuální uni-
verzity už podruhé Pamětní listy 
za aktivní účast v semestrální kurzu 
– zimní semestr. 

Posluchači obou kurzů se sešli v sál-
ku knihovny, kde převzali za  svou 
práci ve čtyřech měsících, svoje „vy-
svědčení“. Všem studentům popřá-
ly tutorky konzultačního střediska 
k  úspěšnému zakončení semestru 
a  dalšími gratulanty byly děti ze 
ZUŠ Kostelec nad Orlicí se svými 
učiteli. Frekventantům zahrály a za-
zpívaly a patří jim za to velký dík.   
Všichni studenti pokračují ve studiu 
letního semestru  2017/2018 v kur-
zech Barokní architektura v Čechách 
a  Pěstování a  využití jedlých a  léči-
vých hub. Při nich získávají nejen 
nové poznatky, ale setkávají se při 
společenských aktivitách. Popřejme 
jim do dalšího studia hodně zdaru. 

Marcela Poláčková

 2. března ve 20:00 hodin

PLES DIVADELNÍ
Předprodej vstupenek v MKS.
Vstupné 100 Kč.
 6. března v 19:00 hodin

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD /Eric As-
sous/
DIVADLO V TYTÍŘSKÉ
Inteligentní, důvtipná a  vynaléza-
vá situační komedie plná nečeka-
ných situací.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, 
Tereza Kostková, Nela Boudová, 
Michaela Sejnová/ Lucie Okonová.
Předprodej vstupenek v MKS.  
Vstupné 300 Kč.
 9. března ve 20:00 hodin

PLES BAREVNÝ
 11. března v 15:00 hodin

KAPESNÍ KAPELA KAPKA
Šlágr TV
Koncert pro dobrou náladu.
Tip na dárek!
Předprodej vstupenek v MKS. 
Vstupné 150 Kč.
 17. března v 9:00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
Občerstvení zajištěno. 
Vstup zdarma.
 23. března ve 20:00 hodin 

HARLEJ TURNÉ ROCK POP 2018

Speciální host: SENDWITCH
Předprodej vstupenek v  MKS 
a v síti Ticketstream.
Vstupné 360 Kč.
 28. března v  8:30 a  v  10:00 

hodin

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
DIVADLO D5 PRAHA
Zveme Vás do moravských Vizovic, 
kde se v  odlehlém koutě skládky 
odehrávají epizody krysích kama-
rádů Huberta, Hodana, Edy a  je-
jich kamaráda sádrového trpaslíka 
Ludvíčka.  
Představení pro malé diváky.
Vstupné 30 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 5. dubna v 19:00 hodin

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA /Os-
kar Wilde/
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLE-
SLAV
Slavná „lehkovážná komedie pro 
vážné lidi“. 
V hlavní roli: Matouš Ruml.
Předprodej vstupenek v MKS. 
Vstupné 300 Kč.
 29. 6. – 1. 7. 2018

X. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI

Festival Vamberák v  roce 2018 
oslaví 7 let od  založení. Tentokrát 
v úplně novém kabátku. Vamberák 
vás totiž čeká celkem čtyřikrát.

Každý rok při sestavování progra-
mu hledáme, co zajímavého se 
na  poli kultury v  Čechách událo. 
A  každý rok odkládáme stranou 
komorní kapely, muzikanty a diva-
dla, kterým by prostor velké louky 
nesvědčil a  pro jejich vystoupení 
se nehodil. Za uplynulých 6 let se 
nám jich takhle nakupila pořád-
ná hromada. A  my vám ji letos 
chceme ukázat! Představíme vám 
umělce, které si je třeba vychutnat 
pěkně v klidu a zblízka. 
Kromě několika skvělých kapel vás 
čeká i  strhující divadelní předsta-
vení či letní kino. Pohádky pro děti 

a výtvarné dílny samozřejmě také 
nebudou chybět. 
Pro ty, kterým se pravidelně tre-
fujeme do  termínu dovolených 
máme skvělou zprávu. Tentokrát 
je z čeho vybírat! Už dnes si proto 
můžete v  diářích zaznamenat ná-
sledující termíny:

pátek 15. června 

pátek 22. června

pátek 24. srpna

sobota 25. srpna 

Jiné bude i místo konání. Letos se 
přesouváme z louky přímo do cen-

tra města - a  to do  naší oblíbené 
zahrady Muzea krajky. Ta se nám  
při loňském květnovém koncertu 
Fanfána Tulipána zalíbila natolik, 
že v ní letos strávíme celý Vambe-
rák. Bude to změna a my se na ní 
už moc těšíme!
Zveřejnění programu chystáme již 
brzy a za pár měsíců tedy na shle-
danou na  prvním večeru vašeho 
Vamberáku.

Zuzka, Madla a Petra

(holky z Festivalu Vamberák)

NABÍZÍME PRONÁJEM MINIBARU

V MĚSTSKÉM KLUBU 
SOKOLOVNA VAMBERK

Bližší informace na tel. 494 541 484 p. Freivaldová

Festival Vamberák: sedmička je naše šťastné číslo

Pamětní listy pro studenty

VELIKONOČNÍ JARMARK
DÍLNY PRO DĚTI
17. března 
v 9:00 hodin

Sokolovna 
Vamberk
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Společenská kronika

V březnu 2018 oslaví:

93 let Marie Vídeňská
85 let Marie Jánová
85 let Jana Bořková
80 let Štefan Valášek
80 let  Milan Hejlek
80 let František Myška

80 let  Vlasta Stančíková
75 let Karel Pavlišta
75 let  Jaroslav Luňáček
75 let  Jiřina Lillová
75 let  Věra Křivanová
75 let  Marie Halamková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

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. 

Dne 12. března vzpomeneme prvního smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustila paní JANA KOTYZOVÁ. 

S láskou stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami.

Dne 15. března uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK

Stále vzpomínají maminka a sestry s rodinami.

Roky rychle plynou, ale ani po  25 letech se nedá za-
pomenout, 16. březen bude navždy vzpomínkou 
na pana OLDŘICHA KAŠPARA z Vamberka.

Manželka, dcera – syn s rodinou

Dne 14. března vzpomeneme osmého smutného výro-
čí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná dcera 
MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče

Dne 15. března uplynou 2 roky od úmrtí naší drahé ma-
minky a babičky, paní BLAŽENY STÁRKOVÉ.

Kdo jste ji znali, věnujte prosím 

s námi tichou vzpomínku.

Dcery s rodinami

Dne 18. března to budou 4 roky, kdy nás opustila naše 
maminka, sestra, babička a prababička paní KVĚTO-

SLAVA STÁRKOVÁ.

S láskou vzpomínají

sestra a děti s rodinami

Dne 23. března 2018 uplyne již deset smutných let, kdy 
od nás navždy odešla naše milovaná babička a mamin-
ka paní MARIE KLECOVÁ, rozená Karásková. 

Stále s velkou bolestí vzpomínají 

a nikdy nezapomenou

Dcera Laď ka, zeť Váša a vnuk Venda

HLEDÁM K PRONÁJMU VOLNOU GARÁŽ 
ZA 10.000 KČ ROČNĚ.

Tel.: 737 984 926 nebo e-mail: ondrejkovac@email.cz

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2017 do 28.02.2018, že město Vamberk připravuje na měsíc du-

ben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 10.04.2018. 

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matri-
ka, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

Bydliště: ..............................................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

 syna ................................................, datum nar. ..................................

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

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a  následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne ..................................     Podpisy rodičů: ....................................

                                                                                                                 ....................................                                                                         
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Před 170 lety
6. března 1848 se v městečku konala první vlastenecká beseda s de-
klamací, zpěvem a tancem.

Před 110 lety
Železniční přejezd na  okresní cestě k  Rychnovu byl v  březnu 1908 
opatřen dálkově ovládanými závorami.

Před 40 lety
Ve městě byla 22. března 1978 obnovena činnost Pomocné stráže Ve-
řejné bezpečnosti (čtyři členové). Poprvé byla ve Vamberku ustavena 
v roce 1954.

Stalo se aneb bejvávalo

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 

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

K A M E N I C T V Í  R A Š K A

Stolní tenis Baník Vamberk
Sobota 17. 2. byla pro nás „remízová“. Po  více jak měsíční pauze jsme 
doma přivítali soupeře z DTJ HK a Českého Meziříčí a s oběma jsme re-
mízovali. Pokud se ale podíváme na sestavy, kdy nám v každém zápase 
chyběl jeden hráč ze základní sestavy, pak jsou obě remízy velmi cenné. 
Ale byly to nervy! Dopoledne jsme se s  Hradcem přetahovali o  každý 
bod – 1:0, 1:1, 2:1, 2:2 a  takto to bylo až do  konce. Odpolední remíza 
byla ještě dramatičtější. Důležitá byla výhra v obou čtyřhrách. To se nám 
v letošní sezoně povedlo poprvé. Pak to byla opět přetahovaná. V závě-
ru vedl soupeř 9:7. K posledním dvěma dvouhrám nastoupil Macháček 
a Valášek. Oba své zápasy rozehráli velmi špatně – oba prohrávali 2:0 
na sety a s celkovým výsledkem to vypadalo špatně. Pak ale zabrali, zjis-
tili, jak na soupeře hrát, své zápasy otočili a vyhráli 3:2 na sety. Díky tomu 
byl konečný výsledek 9:9.

TJ Baník Vamberk – DTJ-Slavia HK E 9:9
Body: Jakubec 4, Valášek 2, Podolka 2, Jedlinský 0, čtyřhra Jakubec-Va-
lášek 1 
TJ Baník Vamberk – Sokol České Meziříčí 9:9
Body: Vrkoslav 4, Valášek 2, Macháček 1, Podolka 0, čtyřhra Vrkoslav-Va-
lášek 1, Podolka-Macháček 1 

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

1. Sokol Valdice 16 12 1 3 147:91 41

2. TJ Nová Paka 16 10 4 2 147:104 40

3. TJ Dvůr Králové n.L. 16 8 7 1 147:112 39

4. Sokol České Meziříčí 16 8 4 4 139:119 36

5. TJ Baník Vamberk 16 5 7 4 144:129 33

6. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 16 7 3 6 130:125 33

7. DTJ-Slavia Hr. Králové E 16 6 5 5 121:131 33

8. Jiskra Nový Bydžov 16 6 2 8 121:128 30

9. Sokol Nemyčeves 16 5 3 8 121:133 29

10. Sparta Úpice 16 3 3 10 116:143 25

11. TTC Nové Město n.M. 16 2 3 11 93:148 23

12. Sokol Stará Paka B 16 2 2 12 87:150 22

Rozpis posledních domácích zápasů A mužstva v této sezóně
 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

IV. BANÍK CUP 2018
20. 1. 2018 jsme uspořádali turnaj pro mladší a starší přípravky roč-

níky 2009 a ml.

Nejlepší střelec: Dušek Lukáš  - Libchavy
Nejlepší brankář: Pavlík Radek  - Letohrad
Nejlepší hráč: Vídeňský Simon  - Libchavy
Nejlepší obránce: Matoš Hynek - Litomyšl

VI. BANÍK CUP 2018
4. 2. 2018 jsme uspořádali tradiční turnaj pro mladší žáky ročníky 

2007 a ml.

Nejlepší střelec: Martin Pácal - Třebechovice
Nejlepší brankář: Adam Hronovský - Nové Město n. Metují
Nejlepší hráč: Ondřej Rous - Borohrádek

Výkonný výbor fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z. s. děkuje hlavní-
mu pořadateli Jaromíru Halamkovi za další skvěle zorganizované turna-
je.  Výsledky zimní halové ligy okresního fotbalového svazu Rychnov nad 
Kněžnou (ZHL OFS) naleznete na našich stránkách www.banikvamberk.cz
Za výkonný výbor fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z. s. 

Ondřej Frejvald
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Odstoupil předseda SK Mgr. Vrko-
slav a  také člen p.  Rykala. Byl za-
stáván názor, že SK není potřeba, 
neboť došlo ke změně fi nancování 
sportovních oddílů. Byla zrušena 
přímá podpora fi nancování a pře-
šlo se na  grantovou podporu ze 
strany města. Přímou fi nanční 
podporu rozdělovala na  jednot-
livé oddíly tehdejší SK na  základě 
stanovených kritérií. 
Grantová podpora schválená ZM 
spočívá ve dvou programech. Akce 
„Provoz“ a  „Akce a  prezentace“. 
O  tyto granty si žádají jednotlivé 
subjekty samostatně. Na oba gran-
tové programy jsou vyčleněny část-
ky v rozpočtu města. Členem gran-
tové komise je i zástupce SK.
Pod vlivem různých názorů bylo 
konstatováno, že by byla škoda 
SK rozpustit, zejména i  díky fak-
tu, že členem má být i  zastupitel 
města. Proto bylo rozhodnuto SK 
doplnit a  pokusit se minimálně 
do  komunálních voleb tuto ko-
misi zachovat. SK byla doplněna 
o  Jiřího Nováka a  Pavla Prachaře. 
S nimi zůstali a projevili zájem se-
trvat ve  sportovní komisi stávající 
členové RNDr.  Pavel Chocholouš, 
Jana Vrkoslavová a  Jan Souček.  
První schůzky potvrdily správnost 
rozhodnutí. Všeobecně a  zjedno-
dušeně lze konstatovat, že práce 
SK by měla být jakýmsi spojovacím 
prvkem mezi jednotlivými spor-
tovními oddíly a městem Vamberk.
Když bylo na  jaře loňského roku 
zvoleno nové vedení TJ Baník Vam-
berk, které sdružuje v  několika 
oddílech největší počet registro-
vaných sportovců ve  Vamberku, 
nastaly další změny, které nabraly 
dynamický směr. A  nutno dodat, 
že hlavně ku prospěchu sportovců.
Proto byl na  podzim loňského 
roku na schůzku SK pozván i nově 
zvolený předseda TJ Baník p.  Ri-
chard Sokol.  S ním jsme si vymě-
nili informace a  možnosti, kam 
a jakým směrem ubírat síly ve pro-
spěch nejen aktivních sportovců 
ale i  možnost začlenit rekreační 
sportování pro širokou veřejnost.
Jedním z  důležitých prvků jedná-
ní byla iniciace SK znovu obnovit 
(po roční přestávce) tradiční vyhlá-
šení Sportovce Vamberka. Z něko-
lika diskutovaných alternativ byla 

vybrána a jednomyslně přijata na-
bídka p. Sokola, že vyhlášení pro-
běhne v  gesci TJ Baník Vamberk 
na tradičním Sportovním plese. 
Přesto, že na  organizaci a  prostor 
pro přípravu vyhlášení Sportov-
ce Vamberka byl poměrně krátký 
časový úsek, myslím, že vyhlášení 

Sportovce Vamberka proběhlo 
v důstojné atmosféře. Proto organi-
zátorům kolem p. Sokola patří velké 
poděkování stejně jako moderáto-
rovi Mgr. Janu Rejzlovi a čestnému 
hostu Danieli Vandasovi, kteří se 
na  vyhlašování přímo podíleli. Po-
děkování patří i  městu Vamberk 
za  příspěvek z  rozpočtu města 
na vyhlášení Sportovce Vamberka.

Věříme, že tato tradice může v ná-
sledujících letech dále pokračovat, 
byť jsme si vědomi, že bude nut-
né ještě některé věci tzv. „dola-
dit“ abychom mohli konstatovat, 
že další vyhlášení je lepší, než to 
předchozí.

Za Sportovní komisi Jiří Novák, 

předseda SK
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Informace Sportovní komise

Milí čtenáři, i v letošním roce každé tři měsíce 
naleznete ve Vambereckém zpravodaji soutěž-
ní křížovku.
Dnešní tajenka skrývá název souboru, který v MK So-
kolovna Vamberk odehraje 27. dubna od 19:30 hodin 
komedii Hostinec U  kamenného stolu. Vylosovaný 
úspěšný luštitel bude mít v pokladně před představe-
ním rezervované dvě vstupenky na toto představení.   
Dalšího vylosovaného luštitele odměníme čtvrtlet-
ním předplatným Orlického týdeníku (na  měsíce 

duben, květen, červen). 
V příštím čísle Vamberecké-
ho zpravodaje zveřejníme 
vylosované výherce. 
Znění tajenky s vaším kontaktem (adresa, tel. čís-

lo nebo e-mailovou adresu) pošlete na redakční                                                                                                                                     

e-mail: zpravodaj@vamberk.cz nebo vhoďte 

do  poštovní schránky městského úřadu (boční 

vchod) do 20. března.  

Nápověda: ANS, PENAKL, RONOV

Na  začátku roku 2017 se začala ze strany vedení města Vamberk 

řešit problematika pokračování či zrušení Sportovní komise (SK). 



11. března 2018 
v 15:00 hodin

MK Sokolovna Vamberk




