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Ze zasedání Rady města

Ceník užívání vitrín a výlepu 
plakátů od 01.04.2018:
 užívání vitríny 700 x 700 mm 100 Kč/měsíc, městské organizace, 

sportovní a kulturní spolky * jsou od poplatku osvobozeny,
 výlep plakátů A4 pravidelný (každý pátek) 5 Kč/ks, cena většího 

formátu je dvojnásobkem menšího (např. A3 za 10 Kč/ks atd.),
 výlep plakátů městských organizací, sportovních a  kulturních 

spolků * 3 Kč/ks, cena většího formátu je dvojnásobkem menšího 
(např. A3 za 6 Kč/ks atd.),

 výlep plakátů A4 expresní (do 24 hodin) 10 Kč/ks, cena většího 
formátu je dvojnásobkem menšího (např. A3 za 20 Kč/ks atd.).

* Organizace zřízené městem Vamberk, občanská sdružení, kul-
turní spolky, sportovní oddíly apod. se sídlem ve  Vamberku, Pekle 
a Merklovicích

Pro případné další informace kontaktujte VAMBEKON, s. r. o., 

Na Struhách 536, Vamberk, tel: 494 541 132.

Rada města Vamberk se na svém 

88. zasedání dne 21. února 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 87.

2)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na zakázku „Rekonstrukce chod-
níku v  ul. Žamberecké ve  Vam-
berku“ a v souladu s ním rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s uchazečem, který předložil nej-
nižší nabídku 4.494.726,55 Kč 
včetně DPH, tj. KONKRET CZ, 
spol. s  r. o., Tyršova 260, 517  54 
Vamberk, IČ: 25942352, a pově-
řila starostu podpisem smlouvy. 

3)  Rozhodla neposkytnout fi -
nanční dar na pořádání Hasič-
ského plesu Sdružení dobro-
volných hasičů Sopotnice.

4)  Schválila Smlouvy o  výpůjčce 
a darovací smlouvy na kompo-
stéry, v  rámci projektu „Před-
cházení vzniku BRKO v obcích 
Mikroregionu Rychnovsko“, se 
žadateli dle přílohy a  pověřila 
starostu podpisem smluv. 

5)  Schválila pronájem nebytových 
prostor v domě čp. 260 v Tyršově 
ulici ve Vamberku (bývalé první 
třídy) – jedné místnosti o  pod-
lahové ploše 8,75 m2, za  úče-
lem zřízení nehtového studia, 
paní Peškové na  dobu určitou 
od 01.03.2018 do 31.03.2019.

6) Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-2015142/
VB/01 stavby: Vamberk, p.  č. 
954/34, Ing. Vyčítal, 5 RD – ka-
bel NN pro kabelové vedení 
NN umístěné v  pozemku p.  č. 
1812/1 v 954/1 v k. ú. Vamberk, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 
19.663 Kč včetně DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

7)  Schválila Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0320 - 0326 se 
společností VAMBEKON, s. r. o., 
Na Struhách 536, 517 54 Vam-

berk, IČ 60112981, na dodávku 
tepelné energie pro nemovi-
tosti v majetku města a pově-
řila starostu podpisem smluv.

8)  Schválila výzvu k  podání na-
bídky na  vypracování projek-
tové dokumentace na  akci 
„Vamberk – oprava betonové 
vany bazénu 50 m“.

9)  Schválila v  působnosti valné 
hromady pořízení automobilu 
CITROËN Berlingo Multispace 
XTR 1.6 BlueHDi pro společ-
nost VAMBEKON, s. r. o., a  to 
za cenu 360 tis. Kč včetně DPH 
a zároveň používání vozidla pro 
soukromé účely jednatele spo-
lečnosti dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů.

10) Projednala a  rozhodla o  zařa-
zení následujících oprav ko-
munikací mezi priority schvá-
leného plánu oprav:   

 - chodník v  ulici Dvorec před 
čp. 556 a 526,

 - chodník v  ulici Jůnova před 
čp. 17,

 - chodník v  ulici Struha podél 
čp. 520,

 - chodník v ulici Struha naproti 
čp. 873 – návaznost na  projekt 
rekonstrukce ulice Žamberecká,

 - komunikace mezi ulicemi Ko-
llárova – Bulharská.

Rada města Vamberk se na svém 

89. zasedání dne 7. března 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 88.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 27.02.2018.

3)  Projednala a  schválila zápisy 
z  jednání grantové komise ze 
dne 07.02.2018 a 21.02.2018. 

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 3.000 Kč na  pořá-
dání Barevného plesu, TJ Ba-
níku Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

5)  Vzala na  vědomí informaci 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk o  zápisu do  Mateřské 
školy, který se bude konat 
ve  dnech 09.05. - 10.05.2018 
od 08:00 do 15:00 hodin.

6)  Projednala a  schválila doda-
tek č. 2 ke smlouvě k systému 
HELIOS eObec č. 381/VS/09 
o  užití, implementaci a  pro-
vozní podpoře informačního 
systému a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

7)  Vzala na  vědomí Oznámení 
o  projednání návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu 
Rybná nad Zdobnicí. 

8)  Projednala protokoly o  oteví-
rání obálek a  hodnocení na-
bídek na  zakázku „Dlouhodo-
bý investiční úvěrový rámec“ 
a  v  souladu s  ním rozhodla, 
že zastupitelstvu města bude 
předložen k  projednání návrh 
smlouvy uchazeče, který před-
ložil nejnižší nabídku - úroková 
sazba PRIBOR 3M + 0,01 % p. a, 
tj. Komerční banka, a. s., Na Pří-
kopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 
1, IČ: 45317054.

9)  Projednala a  schválila novou 
přílohu číslo 1 ke  Smlouvě 
o  výpůjčce - Městský multi-
funkční areál „V Lukách“ a no-
vou přílohu číslo 1 ke Smlouvě 
o výpůjčce se SPRÁVOU SPOR-
TOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Vamberk.

10) Projednala a schválila dodatek 
číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce 
s  Mateřskou školou Vamberk, 
Tyršova 280, 517  54 Vamberk 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

11) Projednala a schválila Dohodu 
o  ukončení nájemní smlouvy         
č. 311020170830 s  fi rmou 
Tlapnet s. r. o., IČ 271  74  824, 
DIČ CZ27174824, U Schodů 

12) .p. 122/5, 190 00 Praha 9 - Hr-
dlořezy a  pověřila starostu 
podpisem dohody.

13) a) Rozhodla o  pořízení územ-
ní studie (dle § 30 zákona 
č.183/2006 Sb. o  územním 
plánování a  stavebním řádu - 
Stavebního zákona) pro využi-
tí ploch označených Bsm4, Pz1 
a Bbd2 vymezených Územním 
plánem Vamberk, vydaném 
dne 22.07.2009 s  účinnos-
tí od  10.08.2009, měněném 
změnou č. 1, která nabyla účin-
nosti dne 27.12.2013 a  změ-
nou č. 3, která nabyla účinnosti 
dne 29.04.2016). 

b)  Schválila žádost města o  po-
řízení územní studie u  pří-
slušného úřadu územního 
plánování, tj. odboru výstavby 
a životního prostředí Městské-
ho úřadu Rychnov nad Kněž-
nou (v  souladu s  § 6 odst. (6) 
písm. b) a  §6 odst. 1) písm. c) 
Stavebního zákona).

14) Schválila výzvu k  podání na-
bídky na  akci „Vamberk č.p. 
631 – zpřístupnění městského 
fotbalového areálu mládeži 
a hendikepovaným osobám“. 

15) Schválila výzvu k  podání na-
bídky na akci „Oprava komuni-
kace Peklo - Podřezov“.

16) Projednala a  schválila výzvu 
a zadávací podmínky podlimit-
ní veřejné zakázky na  stavební 
práce pro výběr zhotovitele 
stavby: „Obytný soubor RD Ba-
činka Vamberk - 2. etapa“ a jme-
novala komisi pro otevírání 
a hodnocení nabídek ve slože-
ní: Rudolf Futter, Mgr. Jan Rejzl, 
Zuzana Rousková, Ing.  Martina 
Jusková (náhradník).

Rudolf Futter, starosta města

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

Nezapomeňte na splatnost místních poplatků!
Dne 30.04.2018 končí splatnost místního poplatku za komunální od-
pad. Kdo dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co nejdříve! 
Městský úřad Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít 
svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až 
na trojnásobek. 
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit po-
třebné 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
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 Nebezpečný odpad
Ve dnech 13.04. – 14.04.2018 pro-
běhne ve spolupráci s fi rmou EKO-
PART s.r.o. mobilní svoz nebezpeč-
ného odpadu. 
Svoz bude proveden zastávkovým 
způsobem, při kterém vozidlo 
zastaví v  určený čas na  níže uve-
dených stanovištích v  obci, kde 
budete moci odpady obsluhám 
vozidla odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI

Pátek 13. 04. 2018

1)  Merklovice – prostor pro otá-
čení autobusů 15:30 – 15:50 

2)  Merklovice – u Chrastilů
 15:50 – 16:10 
3)  Merklovice – pohostinství   
 16:10 – 16:30 
4)  Peklo n. Zd. – bytovky  
 16:40 – 16:55 
5) Peklo n. Zd. – křižovatka pod 

Bednářovými 16.55 – 17.10 
Sobota 14. 04. 2018

1)  ul. Lidická – stavebniny VASPO
 08:00 – 08:15 
2)  ul. Jůnova – hasičská zbrojnice 
 08:20 – 08:35 
3)  Sebranice – u kapličky
 08:40 – 08:50 
4)  náměstí Dr. Lützowa 
 – horní náměstí 08:55 – 09:10 
5)  ul. Jiráskova – konzum
 09:15 – 09:30 
6)  sídliště Struha – za poštou                                     
 09:35 – 09:50   
7)  ul. Komenského – pod školou
 09:55 – 10:10 
 8)  ul. Janáčkova – autobazar REKI                        
 10:15 – 10:25 
 9)  Podřezov – trafostanice                                      
 10:30 – 10:40 
10)  Smetanovo nábřeží – u vrátnice 

VASPO 10:45 – 10:50 
11)  křižovatka Na Drahách, 
 ul. Krajkářská 10:55 – 11:10 

Žádáme občany, aby své odpady 
předem neodkládali na  stanoviš-
tích, ale předali je přímo posádce 
svozového vozidla v určenou dobu 
z  důvodu bezpečnosti a  ochrany 
životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů: bate-
rie, oleje, plechovky od barev, rtuťo-
vé zářivky a výbojky, zbytky ředidel, 
čistící hadry, rtuťové teploměry, pes-
ticidy, fotochemikálie, léky, nádoby 
se zbytky škodlivin, pneumatiky.
Ledničky, televize, rádia a  další 
elektrospotřebiče můžete ode-
vzdat i  v  jiných termínech po  do-
hodě na  tel. 602  438  569 přímo 
fi rmě EKOPART (areál bývalé cihel-
ny). Důvodem tohoto opatření je 
skutečnost, že při mobilním svozu 
dochází často k zcizení a rozebrání 

těchto spotřebičů, což má negativ-
ní dopad na  výši ceny za  likvidaci 
těchto odpadů a současně dochází 
i k znečišťování životního prostředí. 

Odvoz odpadu z  podnikatelské 

činnosti je možno dohodnout 

předem na adrese:

EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 
Vamberk tel. 602  438  569 a  bude 
proveden za úplatu.
Bližší informace k  jednotlivým 

svozům:

VAMBEKON, s.r.o. - Drahomír Jindra
tel. 494 541 840
TS Vamberk - Zdeněk Vavroušek 
tel. 605 458 723
EKOPART s.r.o. - Rudolf Müller 
tel. 602 438 569

 Svoz 
     kompostovatelného 
     odpadu  
Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vam-
berk a TS Vamberk opět organizují 
svoz zeleně, spadaného listí, staré 
trávy, větví, či jiného kompostova-
telného odpadu. 
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve dnech 23.04.2018 až 26.04.2018 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery v těchto místech.

Pondělí 23.04.2018  

ul. Fibichova (u kolejí) 
ul. Vrabcova (u Krsků)
ul. Jůnova (hasiči) 
ul. B.Němcové (křižovatka)
Úterý 24.04.2018

ul. 17. listopadu   
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kolárova (dvouletky)
Středa 25.04.2018

ul. Draha (AQUA servis)
Helouska (panelka)
Peklo n. Zd. (bytovky)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)
Čtvrtek 26.04.2018

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u obchodu)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistave-

ny v  daný den od  12:00 hod - 

do 18:00 hod. 

Žádáme občany, aby pořezané 
větve nakrátili cca na 1 m z důvodu 
manipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná 
pouze o kompostovatelný odpad.

Tajenka z březnového čísla zpravodaje 
skrývala název souboru, který v Městském klubu Sokolovna v dubnu 
odehraje komedii Hostinec U kamenného stolu - DIVADELNÍ SPOLEK 
TYL. Výherkyní dvou vstupenek na představení se stala paní Vlasta 
Dernerová z Pekla a výherkyní čtvrtletního předplatného Orlického 
týdeníku se stala paní Jaroslava Pavlová z Vamberka.

Město Vamberk vysoutěžilo 
dlouhodobý investiční úvěrový 
rámec za výhodných podmínek
Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání uložilo městskému 
úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěrového rám-
ce v maximální výši 20.000.000 Kč na investiční akce. 
Podmínky výzvy se stanovily tak, aby byly pro město co nejvýhodnější.
Klíčovým hodnotícím kritériem byl nabízený úrok z úvěru stanovený pro-
centuální odchylkou od  sazby 3M PRIBOR, což laicky znamená procen-
tuální odchylku od úrokové sazby, za kterou si banky mezi sebou půjčují 
peníze, v tomto případě se splatností 3 měsíce. Další stanovené podmínky 
spočívaly v poskytnutí úvěru bez zajištění majetkem města, v možnosti 
vypovězení smlouvy o poskytnutí úvěru bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce bez jakékoliv sankce, zaplatit mimořádnou splátku úvěru 
po celou dobu trvání úvěru, tedy od data prvního čerpání bez jakýchkoliv 
sankcí či poplatků, také v možnosti nedočerpání úvěru v plné výši bez ja-
kékoliv penalizace. Výzva nepřipouštěla poplatek za rezervaci zdrojů, tzn. 
závazkový poplatek z nedočerpané částky a veškeré poplatky neúrokové-
ho charakteru bylo potřeba zahrnout do celkové nabídkové ceny.
I když se na první pohled zdály stanovené podmínky hodně „tvrdé“, do vý-
zvy se přihlásily tři banky a nejnižší nabídkovou cenu, resp. nejnižší pro-
centuální hodnotu od sazby 3M PRIBOR předložila Komerční banka, a. s. 
(plus 0,01 % p. a.). Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek nej-
prve projednala rada města a následně byla smlouva o úvěru schválena 
na březnovém zasedání zastupitelstva města. 
Výše vysoutěženého úvěrového rámce ve výši 20 mil. Kč v žádném pří-
padě neohrozí hospodaření města pro příští roky, jelikož výše zadluže-
ní města je v současné době minimální i vzhledem k tomu, že v březnu 
2022 bude doplacen úvěr z  roku 2012 a první splátka nového úvěru je 
sjednána od března 2021. Navíc fi nanční zdraví města umožňuje bez pro-
blémů splácet nový úvěr, aniž by byl omezen chod města, resp. omezeny 
rozpočty města na další roky. Finanční prostředky z úvěru je možné čer-
pat od 1.6.2018 do 31.12.2020, a tak se nové zastupitelstvo města, které 
vzejde z podzimních voleb může případně rozhodnout, zda úvěr dočerpá 
či nikoliv. 
Úvěr je určen na realizaci investic města a v současné době se předpo-
kládá, že bude část úvěru využita na akci „Revitalizace veřejného prostoru 
Voříškova – Farská“, či rekonstrukci koupaliště nebo jiné významné inves-
tiční akce města.                 

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

MUDr. Loukota Jan
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava

Komenského 127, Opočno
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
U Stadionu 954, Rychnov n.Kn.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Záhumenská 445, České Meziříčí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 621 665
494 371 031
608 382 500
494 515 696
734 324 600
775 224 093
731 980 112
734 324 600
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697

07.04.
08.04.
14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.
01.05.
05.05.
06.05.
08.05.

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

Mobilní svoz odpadů
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V  měsíci březnu úspěšně proběhlo výběrové 
řízení na  zakázku „Obměna prvků dětského 
hřiště na sídlišti Struha“ a rada města rozhodla 
o  vítězném uchazeči a  budoucím dodavateli 
hřiště. Tím je společnost Bonita Group Service 
s.r.o. z Tišnova u Brna, která by nové dětské hři-
ště měla v průběhu letošního jara zrealizovat. 
Zajímavostí této veřejné zakázky byl přístup 
k  výběru dodavatele, který není příliš častý 
a  obvyklý – město Vamberk stanovilo pouze 
základní požadavky na  některé prvky hřiště, 
které požaduje dodat a dále částku, kterou je 
ochotno do  hřiště investovat. Tou byla částka 

500.000 Kč. Vše ostatní pak již bylo na  soutě-
žících fi rmách, které měly nabídnout nejlepší 
a  nejhezčí hřiště. Tento přístup města Vam-
berka, kdy se nesoutěží jen nejnižší cena (což 
zvláště u  věcí, které nejsou standardní, vede 
k tomu, že vítězí pochybná kvalita), byl kladně 
hodnocen i samotnými dodavateli, kteří nako-
nec do soutěže podali devět různých nabídek. 
Z nich hodnotící komise vybírala nejen podle 
použitých materiálů, trvanlivosti a  odolnos-
ti herních prvků ve vztahu k ceně, ale i podle 
estetického dojmu. Vítězná fi rma pak přesvěd-
čila i  tím, že vedle kvality a  pěkného vzhledu 

nabídla za  uvedenou částku i  nejvíce herních 
prvků. Dětské hřiště, které bude zaměřeno 
na  věkovou kategorii dětí od  3 do  12 let, tak 
nabídne nové pískoviště, houpadla a houpač-
ky, dominantním prvkem hřiště bude velká vě-
žová sestava zahrnující skluzavku, šplhací sítě 
a tyče, hrazdu, průlezku a další drobnější prv-
ky. Velkým lákadlem pro děti pak bude zhruba 
třicet pět metrů dlouhá lanovka. Věříme, že se 
nové dětské hřiště brzy stane vyhledávaným 
místem všech vambereckých maminek a jejich 
dětí.         

Mgr. Jan Rejzl

Stávající místo uprostřed sídliště určené k dětským hrám dosud spíše odrazovalo. Teď by se to mělo změnit.

Dětské hřiště na StruháchDětské hřiště na Struhách

Vlastnictví společného majetku se neobejde 
bez srozumitelného právního rámce, který je 
nutnou podmínkou pro vzájemnou dohodu 
při správě bytových domů. Žádný zákon není 
dokonalý, ale jeho přijetí znamená vyšší auto-
ritu pro vnímání práva mezi vlastníky. V  práv-
ním státě platí, že vládne zákon. Zákonodárci 
nabídli občanům pravidla praktického jednání, 
která umožňují správu společného majetku. 
V rámci zákona je možné vytvořit stanovy SVJ, 
které lze upravit podle potřeb jednotlivých 
domů, jejich vlastníků a  uživatelů. Zároveň je 
nutné respektovat demokratická pravidla, kte-
rá zajišťují vymahatelnost práv jednotlivců.
Od r. 2014 platí NOZ, který přinesl změny pro 
snadnější rozhodování v  rámci SVJ. Po  naby-
tí účinnosti NOZ proto již nemá společenství 
vlastníků vznikat automaticky splněním zákon-
ných podmínek, ale zakladatelským právním 
jednáním tak, aby ke vzniku společenství došlo 
aktivním jednáním vlastníků jednotek.
Důležitou roli při rozhodování mají shromáž-
dění vlastníků, která se konají minimálně jed-
nou ročně. V  pozvánce na  schůzi jsou nutné 
informace k projednávaným záležitostem, aby 
vlastníci mohli svými názory přispět k  řešení 
problémů, oprav, mezilidských vztahů apod. To 
vše předpokládá dobrou znalost zákonů a také 
dodržování pravidel diskuse. Pozornost je nut-
né věnovat připomínkám bydlících v průběhu 
celého roku. Aby byl výsledek veřejných jedná-
ní efektivní je nutné používat ověřitelná fakta 
a  diskusi (rozpravu) vést v  rámci schválených 
pravidel (zákonů, stanov).

Všechna ujednání musí respektovat vlastnické 
poměry v  domě (Prohlášení vlastníka z  KN). 
Od r. 2014 se také požaduje Kontrolní komise. 
Počet členů výboru není NOZ stanoven, není 
nutný lichý počet a členem výboru mohou být 
i jiné osoby než vlastníci (nájemníci, právnické 
osoby). Vlastníci by měli být informování o po-
vinnostech čl. výboru a  převedení těchto po-
vinností na  sjednaného správce v  rámci Man-
dátní smlouvy.
Kamenem úrazu bývají diskuse. Členové výbo-
ru jsou většinou neškolení občané se zdědě-
nými totalitními návyky. Často vnucují svým 
oponentům vlastní „pravdy“, které jsou v  roz-
poru s  fakty. Polemiky při jednáních nejsou 
konstruktivní a dochází k manipulacím i šikaně.

Pro vysvětlení je vhodné uvést některá pravidla:
  Aby diskuse byla vůbec možná, je třeba 

nejprve mít k  dispozici informace a  fakta, 
formulovat argumenty a připravit půdu pro 
racionální jednání a případně závěr.

  Diskuse klade na účastníky nároky:
-  věcnost: věnovat se tématu a argumen-

tovat, nikoliv napadat a překřikovat
- otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo 

může k danému tématu přispět
- poctivost: podstatné informace nesmě-

jí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, 
čemu sami nevěří

- trpělivost: pochopení argumentů druhé-
ho může vyžadovat čas

- zdvořilost: je vyjádřením společného zá-
jmu všech na každé věcné informaci

- výsledkem diskuse by mělo být přiblíže-
ní účastníků k projednávané skutečnosti 
a větší porozumění problému

- nejvíc je nutné, aby účastníci byli pro své 
názory schopni uvést argumenty, proto-
že právě v nich spočívá hlavní přínos dis-
kuse

- samotné názory mohou zřídkakdy po-
moci druhým k pochopení

Diskuse je možná jen tehdy, když všichni pří-
tomní uznávají společně závazná pravidla ve-
dení debaty, když se respektují a když vidí v dis-
kusi šanci lépe porozumět s pomocí ostatních 
danému tématu, případně vyjasnit si vlastní 
postoj vůči němu.
Bez splnění těchto předpokladů se žádná dis-
kuse nepodaří, jen mimoběžné monology 
nebo hádky. 
Velikým nešvarem je ignorování připomínek 
nebo jejich negování bez argumentů. Pak zů-
stává jedinou možností odmítnutého vlastní-
ka přednést připomínky na  shromáždění, což 
bývá často neřešitelné. V  našich podmínkách 
by pomohla prostřednická účast informova-
ného správce, případně bezplatná porada pra-
covníků MÚ.

Děkuji za možnost uvedení této problematiky 
ve  VZ a  očekávám příznivou reakci od  zastu-
pitelů města a  pracovníků správcovské fi rmy 
Vambekon.

20. 3. 2018

J. Nykl

Pro dobrou komunikaci mezi vlastníky bytových jednotek
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Podpora pro energeticky úsporná 
opatření v  bytových domech po-
kračuje v  IROP i v roce 2018. Řídi-
cí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 
pro vlastníky bytových domů 78. 
výzvu Energetické úspory v  byto-
vých domech III. Žádosti o  pod-
poru je možné podávat od  2. 2. 
2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a příjem žádostí po-
trvá do  vyčerpání alokace výzvy, 
maximálně do 29. 11. 2019.

Nová 78. výzva plynule navazuje 
na  37. výzvu Energetické úspory 
v  bytových domech II., ve  které 
byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 
2018. Od listopadu loňského roku 
byl v  této výzvě patrný razantní 
nárůst počtu podávaných žádostí 
o  podporu i  nárůst objemnějších 
projektů. Celkem bylo v 37. výzvě 
předloženo 1325 žádostí o  pod-
poru v  celkovém úhrnu 2,707 
mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vy-
hodnocování podaných projek-
tů. Podpora v  této výzvě oslovila 
vlastníky bytových domů a spole-
čenství vlastníků jednotek ve  423 

městech a obcích České republiky. 
O  největší objem podpory zažá-
dala společenství vlastníků jed-
notek (1,53 mld. Kč) a  obce (865 
mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé 
v  Moravskoslezském kraji (téměř 
17,5 % předložených žádostí), dále 
ve Středočeském, Jihomoravském 
a Zlínském kraji (každý kraj měl té-
měř 10% zastoupení).
Po  vyjednaném snížení nároků 
na  zdroje tepla byly od  června 
loňského roku nabídnuty také 

příznivější podmínky pro čerpání 
podpory na  plynové kondenzač-
ní kotle nebo tepelná čerpadla. 
Z  předložených projektů je patr-
né, že i  tato změna se setkala se 
zájmem.
Počet proplacených projektů 
překročil na  konci loňského roku 
první stovku a na proplacení v led-
nu čekalo dalších 160 projektů, 
u  kterých byla fyzicky ukončena 
realizace. Mezi největší vyplacené 
žádosti patří např. projekty měst 
Frýdku-Místku, Hronova nebo Tá-
bora. Z  ostatních proplacených 
projektů lze jmenovat např. zatep-

lení a  výměny oken a  vstupních 
dveří v bytovém domě o 48 byto-
vých jednotkách v  Otrokovicích, 
nebo zateplení dvou bytových 
domů o  22 bytech v  Kralovicích 
na Plzeňsku. 
78. výzva přináší nové možnos-
ti pro podporu bytových druž-
stev, která sice nejsou výhradním 
vlastníkem bytového domu, ale 
v  souladu s  národní legislativou 
vykonávají funkci správce bytové-
ho domu do doby založení spole-
čenství vlastníků jednotek. Aktu-
álně se pro tato družstva podařilo 
vyjednat možnost získání podpory 
za celý bytový dům. Pro společen-
ství vlastníků jednotek a  fyzické 
osoby přibyla nově možnost v ur-
čitých případech podat žádost 
o  podporu mimo režim veřejné 
podpory a de minimis. U projektů 
mimo režim veřejné podpory po-
dle blokových výjimek (dle Naří-
zení Komise 651/2014) došlo také 
k rozšíření způsobilých výdajů. Byl 
také zredukován počet povinně 
naplňovaných indikátorů – nově 
hodnoty indikátorů „Množství 
emisí primárních částic a  prekur-
zorů sekundárních částic v  rámci 
podpořených projektů“ a  „Výro-
ba tepla z  obnovitelných zdrojů“ 
budou vyhodnocovány pouze 
na úrovni Řídicího orgánu za celou 
výzvu a  nebudou uváděny v  Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace. 
Stejně jako v  předcházejících 
výzvách platí snížené technické 
nároky pro bytové domy, které 
jsou kulturní památkou nebo se 
nacházejí v  památkové rezervaci 
nebo v  památkové zóně. Pro tyto 
domy může být vzhledem k  pa-
mátkové ochraně obtížné provést 

kompletní úpravy s  cílem uspořit 
požadované množství celkové do-
dané energie, a proto v těchto pří-
padech pro získání 30% podpory 
postačí zateplit některé konstruk-
ce pouze na  úrovni normových 
požadavků. Obdobně pro získání 
podpory pro změnu zdroje tepla 
platí mírnější podmínky na  tech-
nický stav bytového domu. Tuto 
možnost zatím využily vlastníci 
památkově chráněných bytových 
domů v  centru Plzně nebo Kutné 
Hory.
Podrobnější informace o  78. 

výzvě Energetické úspory v  by-

tových domech III. naleznete 

na webu IROP. 

(vložit odkaz: https://www.struk-
turalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energetic-
ke-uspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzulto-

vat na regionálních pracovištích 

Centra pro regionální rozvoj 

České republiky, které je zpro-

středkujícím subjektem IROP. 

„regionálních pracovištích Centra 
pro regionální rozvoj České repub-
liky“ vložit odkaz: http://www.crr.
cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-
-k-vyzvam/78-vyzva/

Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování 
bytových domů v IROP

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti, dotace 1 301 329 Kč

Zateplení BD - Poštovní 667, Horní 

Slavkov, dotace 658 819 Kč

Procházka tak zvaným „Úvozkem“ byla vždycky romantická a dávala při-
pomenout, jaké to bylo v dobách, kdy se jezdilo koňskými povozy po ště-
tových cestách a kdy v noci nebylo vidět na špičku nosu. Bohužel, jízda 
autem po úzké a strmé cestě, která vede hlubokým zářezem, už tak ro-
mantickým zážitkem nebývala, zvláště když se po cestě hnala voda z polí 
a z narušených meliorací. Z  tohoto důvodu byly v nejkritičtějším úseku 
stoupání cesty již před lety položeny panely, které však mnoho jízdního 
komfortu nepřinesly a problém s vodou trval. Loni byla cesta vybavena 
veřejným osvětlením, což alespoň pěším přineslo především v zimě uleh-
čení při cestě na autobus. V letošním roce se dostává na řadu oprava povr-
chu cesty, a tato snad již očekávaný výsledek přinese. Cesta bude zrealizo-
vána se standardním asfaltovým povrchem a opatřena žlaby a obrubami 
tak, aby si poradila i s větším množstvím vody. V březnu konanou veřejnou 
soutěž vyhrála společnost STRABAG a.s., která by práce v hodnotě více jak 
1,8 milionu korun měla provést.                                                      Mgr. Jan Rejzl

Cesta z  Pekla na  Podřezov působí malebně, pro dopravu ale příliš vhodná 

zatím nebyla

Z Pekla na Podřezov už ne po panelech
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Revizi katastru provádí katastrální úřad s cílem 
zajištění co největšího souladu údajů katastru 
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Ob-
sah katastru je revidován za  součinnosti obcí, 
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělské-
ho půdního fondu, orgánů státní správy lesů) 
a  za  účasti přizvaných vlastníků. Je prav-
dou, že neúčast vlastníka není na překážku 
provedení revize, nicméně je obecně v zá-
jmu vlastníka se v případě přizvání revize 
účastnit. Jen vlastník zná historii a  může 
tak přispět k lepšímu vysvětlení a k rychlej-
šímu vyřešení zjištěných nesouladů. A  co 
je přidanou hodnotou účasti vlastníka? 
Sám může předejít celé řadě komplikací 
souvisejících s  tím, že nedodržel daňové, 
stavební, katastrální a další předpisy. 
Vlastník nemovitostí se tak může ptát: „Co 
je předmětem revize?“ Předmětem revize 
katastru jsou zejména zápisy staveb, dru-
hů pozemků, způsobů využití pozemků, 
typů staveb a  způsobů využití staveb. 
Reviduje se i  průběh hranic pozemků 
a  oprávněnost evidence sousedících par-
cel stejného vlastníka. 
U staveb, které jsou předmětem evidence 
katastru nemovitostí, ale dosud nejsou 
evidovány, je nutno vyžadovat listiny po-
třebné k  zápisu. Je třeba položit si otáz-
ky: „Měl být zápis stavby do  katastru již 
ohlášen?“, „Je stavba dokončena?“, „Povolil 
stavební úřad užívání stavby?“ Obdobně 
u  přístaveb, kdy se z  důvodu přístavby 
mění výměry mezi zastavěnou plochou 
a  sousedními pozemky.  A  co v  případě, 
že stavba, která je v  katastru evidována, 
byla ve  skutečnosti odstraněna? V  tako-
vém případě bude nesoulad řešen bez pří-
tomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze 
informován o  provedeném výmazu stav-
by, případně i  o  změně parcelního čísla 
odstraněním stavby dotčeného pozemku. 
Ve  většině případů tak dojde ke  změně 
druhu pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří 
na druh pozemku ostatní plocha.  
Důležitou částí revize je řešení nesouladů v dru-
zích pozemků a  způsobu využití pozemků. 
Je možné se s  vlastníkem dohodnout, že část 
pozemku za  stavbou nebude geometrickým 
plánem oddělována jako zahrada, ale že celý 
pozemek bude po  revizi v  katastru evidován 
jako zastavěná plocha a nádvoří nebo v případě, 
kdy předmětem odnětí ze zemědělského půd-
ního fondu u stavby rodinného domu a stavby 
pro rodinnou rekreaci byla plocha potřebná 
pro stavbu a  související zpevněné plochy, kde 
pozemek přilehlý ke  stavbě měl napříště slou-
žit jako zahrada, bude celý pozemek mimo 

stavbu po  revizi v  katastru evidován jako za-
hrada. V extravilánu je cílem vyřešit často velké 
a  trvalé změny. V  řadě případů tak může dojít 
ke  změně druhu pozemku ze zemědělského 
na  nezemědělský a  naopak. V  katastru může 
být evidován pozemek s druhem pozemku orná 
půda a ve skutečnosti je na uvedeném pozemku 

parkoviště. Je evidována orná půda a ve skuteč-
nosti se v terénu jedná o druh pozemku trvalý 
travní porost nebo o  druh pozemku zahrada. 
I  zde projednání s vlastníkem hraje svou neza-
nedbatelnou úlohu. 
Může dojít při revizi katastru nemovitostí 
ke  sloučení pozemků? Pochopitelně ano. Sou-
částí revize katastru nemovitostí je i  sloučení 
parcel, které nesplňují defi nici pozemku podle 
§ 2 katastrálního zákona. Jsou tak sloučeny par-
cely v  rámci jednoho vlastnictví téhož druhu 
pozemku, kterým ve sloučení nebrání například 
zástavní právo. 
Jak se vůbec taková revize provádí? Zástupci 
katastrálního úřadu nejprve porovnáním ka-

tastrální mapy s  ortofotomapou a  následnou 
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následně 
projednávají s  dalšími orgány veřejné moci, tj. 
obcemi, stavebními úřady, orgány ochrany ze-
mědělského půdního fondu, aj., možné způsoby 
odstranění zjištěných nesouladů, a to z důvodu 

minimálního zatěžování vlastníka při zís-
kávání potřebných listin. Poté se zástupci 
katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydli-
štěm v místě konání revize osobně sezná-
mit se zjištěnými nesoulady a  projednat 
s nimi způsoby jejich odstranění. V přípa-
dě, že se vlastníky zastihnout nepodaří, 
je zpravidla do  jejich domovní schránky 
vložena pozvánka na  projednání nesou-
ladu s  návrhem místa a  času projednání. 
V případě potřeby je možné na uvedených 
kontaktech domluvit s  pracovníky katas-
trálního úřadu jiný termín a místo projed-
nání. Pokud vlastník není přítomen projed-
nání, a ani si nedomluví jiný termín, nebo 
se jedná o vlastníka s pobytem mimo úze-
mí s probíhající revizí, vyzve jej katastrální 
úřad k  projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak 
se zjištěné změny promítnou do katastru? 
Změny nevyžadující doložení listiny, jako 
jsou např. vybrané změny druhu pozemku 
či odstranění zápisu neexistující stavby, se 
do katastru zapíší z moci úřední, případně 
na základě potvrzení orgánu veřejné moci. 
U změn vyžadujících doložení listiny, jako 
je například zápis nové stavby, vyzve kata-
strální úřad vlastníka k  předložení těchto 
listin. 
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“ 
Revizi údajů katastru nemovitostí ozna-
muje příslušný katastrální úřad nejpoz-
ději 2 měsíce před jejím zahájením obci, 
na jejímž území bude revize katastru pro-
váděna. Informaci o  zahájení revize zve-
řejňuje příslušná obec způsobem v místě 
obvyklým. 

Pozor! V  důsledku revize může dojít ke  změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně z ne-
movitostí. Takovou okolností je například údaj 
o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen podle 
zákona o dani z nemovitostí podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání do 31. 1. příslušného roku.  
Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost zaplatit 
pokutu a případně také úrok z prodlení. 
Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlast-
ník splní svou povinnost a  katastr bude jako 
zdroj informací odpovídat skutečnosti.

Ing. Jiří Jasanský

ředitel Katastrálního pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou

Revize katastru nemovitostí

Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Merklovice
V průběhu roku 2018 provede Katastrální úřad pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, revizi v katastrál-
ním území Merklovice. Zástupci katastrálního úřadu budou od kon-
ce měsíce dubna a v květnu provádět pochůzky v terénu a revidovat 

skutečný stav se stavem evidovaným v  katastru. V  této fázi se ne-
předpokládá součinnost s vlastníky.                          Jolana Richterová

vedoucí odboru Stavební úřad

Další informace jsou zveřejněny na www.vamberk.cz v sekci Úřední deska.

Stavby před revizí

     Stavby po revizí
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Výročí osobností
 02.04.1838 se ve  Vamberku narodil Josef Kalousek, historik 

a univerzitní profesor. Vystudoval dějiny na Karlo-Ferdinandově uni-
verzitě v Praze, kde se později stal profesorem. Byl zakládajícím členem 
České akademie. Věnoval se politice. 180. výročí narození († 22.11.1915 
Praha)

 05.04.1718 se v Praze narodil hrabě František Josef I. Kolowrat-

-Liebsteinský, majitel panství. V letech 1747-1758 spravoval panství 
Rychnov, Černíkovice, Borohrádek a Vamberk. Zastával funkci nejvyš-
šího komisaře pro armádu v  Čechách. S  manželkou Marií Karolínou 
z Waldsteinu měli čtyři děti. 300. výročí narození († 03.04.1758 Hradec 
Králové - 260. výročí úmrtí)

 05.04.1888 zemřel Jan Zeman, poštovní úředník. V období 1855-
1888 stál v čele vambereckého poštovního úřadu. Okolo roku 1850 vedl 
zdejší ochotníky. Roku 1862 stál u zrodu Městské záložny. 130. výročí 
úmrtí (* 04.07.1807)

 26.04.1988 zemřel Jan Malý, dělník a hudebník. Vyučil se krejčím 
a holičem. Později pracoval v železárnách. Stejně jako jeho dva bratři 
se věnoval hudbě. Hrál na několik hudebních nástrojů. Od roku 1938 
stál v čele městské hudby. 30. výročí úmrtí (* 02.09.1900 Vamberk)

V roce 2000 jsem při svém pátrání 
nalezl v časopise JAS z června 1928 
malý snímek vozidla s  hasičskou 
nástavbou. Na  kapotě byl název 
majitele – Sbor dobrovolných ha-
sičů ve  Vamberku. Chtěl jsem se 
o  tomto stroji dozvědět víc, a  tak 
začalo mé další pátrání. 
Okamžitě jsem napsal dotaz sboru 
dobrovolných hasičů. Telefonicky 
mi odpověděl pan Pavelka a potvr-
dil, že sbor doposud vlastní dobové 
materiály od  tohoto vozu. V  roce 
2001 oslavili hasiči své výročí a tak 
při této příležitosti pátrali ve svém 
archivu, kde se podařilo nalézt 
mnoho zajímavých materiálů (vý-
kres a dokumentace od podvozku, 
nabídka vozidla, zápis ze zkoušky 
vozidla a  účet). Velice cenná byla 
také dobrozdání jednotlivých sbo-
rů, jenž vlastnily tuto automobi-
lovou stříkačku (Louny, Duchcov, 
Rokycany, Roudnice nad Labem). 
V následujících letech jsem na sní-
mek tohoto vozu narazil v  novi-
nách Český svět z roku 1928. Velká 
fotografi e byla také součástí ceno-
vé nabídky fi rmy Ebert pro hasiče 
v  Českém Brodě. Bohužel se vždy 
jednalo o jeden a tentýž záběr.
Automobilová stříkačka byla zho-
tovena na  podvozku Laurin & 
Klement typ Mh. Osazena byla 
zážehovým řadovým čtyřválco-
vým motorem, kapalinou chlaze-
ným. O objemu 4712 ccm, výkonu                                                                           
36,8 kW, vrtání 100mm a  zdvihu 
150mm. Spojka byla lamelová, 

s  převodovou skříní 4 rychlosti 
dopředu a  jedna zpět. Spotře-
ba motoru byla počítána na  16l 
/100km. Délka celého vozidla byla 
5500 mm, rozchod přední i  zadní 
nápravy 1370mm. Vozidlo bylo vy-
robeno v roce 1920, jako otevřená 
6sedadlová karoserie a  přes Ra-
kovník a  Bratislavu   bylo posléze 
prodáno 28.12.1926 již pouze jako 
podvozek fi rmě Ebert.
V  roce 1927 jej po  repasi upravila 
fi rma Ebert na automobilovou stří-

kačku s  pístovou vývěvou a  cent-
rifugálním čerpadlem o  výkonu                       
1000 l/min. Toto provedení hasič-
ského vozidla označil výrobce -  To-
várna na  stříkačky, Ing.  Bohuslav 
Ebert, Drahobejlova ulice Praha 
8 typem II.A-B. Bylo osazeno ote-
vřenou nástavbou pro přepravu 
osádky a mužstva (2 + 6 osob). Bez 
rámu na  výsuvné žebříky, v  zadní 
části nad sacím šroubením byl za-
věšen snímatelný hadicový naviják. 
Lavice pro mužstvo i  obsluhu byly 
polstrovány hovězí kůží červené 
barvy. Schránky na hasičské nářadí 

byly na  obou stranách pod sedač-
kami. Nástavbu uzavírala schránka 
s výbavou pro samaritány. Na ní byl 
osazen držák 4 proudnic a rezervní 
kolo. Cena vozidla s  doplňky byla 
103.500 Kč a  sbor jí uhradil jedno-
rázově. Slavnostní předání ve Vam-
berku proběhlo 2. dubna 1927. 
Předpokládám, že pro sbor i  pro 
město to musela být velká událost. 
Dle zkušeností z  jiných sborů byla 
často k podobné příležitosti vydána 
pamětní pohlednice nebo odznak.

Doposud vlastním pouze dva zábě-
ry tohoto vozu, podle kterých byla 
zhotovena přiložená kresba Fran-
tiškem Gračkou z Olomouce. V roce 
2016 se mi díky spolupráci s kama-
rády hasiči podařil neskutečný ob-
jev. Ve skladu nedalekého sboru se 
dochoval zadní naviják na  hadice 
z vozidla SDH Vamberk. Nejdříve se 
mi této informaci nechtělo ani věřit, 
ale po  porovnání dobového sním-
ku a navijáku, který je v původním 
stavu, jsem tuto domněnku musel 
s  velkou pravděpodobnosti potvr-
dit. 

Po vozidle z roku 1927 se do dneš-
ních dnů dochoval pouze tento 
naviják na  hadice. Prohlédnout 
si jej bylo možné na  Hasičských 
slavnostech v  Litoměřicích v  roce 
2017 v expozici fi rmy Ing. Bohuslav 
Ebert.
 V  50. letech toto vozidlo přestalo 
vyhovovat požadavkům hasičům 
ve  Vamberku a  bylo vyměněno 
za vozidlo Praga RN dopravní auto-
mobil DVS-8 .   
Pokud by se ve Vašem rodinném ar-
chivu nalezla jakákoliv jiná fotogra-
fi e tohoto hasičského automobilu 
budu Vám velice vděčný za zhoto-
vení její kopie. Přivítám i  jakékoliv 
vzpomínky na  tento zajímavý vůz. 
Velkou neznámou je osud tohoto 
automobilu, do  jakého sboru byl 
vyměněn?

Jan Kostrhoun 

Kostrhoun.Ebert@seznam.cz 

ČETLI JSME 
VE ZPRAVODAJI 
PŘED 50 LETY
I v dobách socialismu se v tis-
kovinách objevovala reklama 
– či jak se tehdy říkalo „pro-
pagace“. Nejinak tomu bylo 
v  Kulturním programu Vam-
berka roku 1968, předchůdci 
dnešního Zpravodaje, kde se 
v každém čísle objevovaly ce-
lostránkové inzerce místních 
podniků. Často se jednalo 
o  náborové inzeráty na  ob-
sazení volných pracovních 
míst, ale nezřídka se jednalo 
právě o  onu propagaci dob-
rého jména daného závodu. 
Jako například tento inzerát 
lákající dámy na  vycházko-
vé šaty z  vamberecké krajky 
a  přející jim příjemné svátky 
velikonoční. Mimochodem – 
pondělí velikonoční připada-
lo v roce 1968 na 15. dubna. 

Co vše prozradí jeden dobový snímek
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Všechny nemocnice Zdravotnic-
kého holdingu Královéhradec-
kého kraje a. s. se i  letos účastní 
průzkumu vyhlášeném organizací 
HealthCare Institute, o.p.s., který 
má za  cíl zmapovat spokojenost 
pacientů. Hospitalizovaní pacienti 
i  ti navštěvující ambulance se zde 
mohou vyjádřit např. k bezpečnos-
ti, spokojenosti se službami, ke ko-
munikaci s personálem, k prostředí 
atd. Jak jsou spokojeni samotní 
zaměstnanci nemocnic, to přine-
sou výsledky speciální ankety. Or-
ganizace bude mimo to nezávisle 
hodnotit i  fi nanční kondici zdra-
votnických zařízení. Průzkum běží 
do konce srpna a dotazníky mohou 
zájemci vyplňovat buď v  tištěné 
formě, nebo online.  
Celorepublikového průzkumu se 
krajské nemocnice účastní až na vý-
jimky téměř každým rokem. Zapojit 
se do něj může každý pacient, který 
navštíví některou z  nemocnic v  Ji-
číně, Novém Bydžově, Náchodě, 
Rychnově nad Kněžnou, Broumo-
vě, Trutnově nebo ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem. „Dvoustránkový 
formulář pro hospitalizované paci-
enty je možné vyplnit přímo na od-
dělení, v ambulancích zase mohou 
pacienti formulář vyplnit při čekání 

na  vyšetření. Odevzdat jej mohou 
do  sběrných boxů umístěných 
po  nemocnici, např. u  registrace 
v  pavilonu chirurgických oborů,“ 
říká k podmínkám účasti v Oblast-
ní nemocnici Jičín a.s. hlavní sestra 
Mgr. Monika Köstingerová. Stejným 
způsobem se lze ankety zúčastnit 
i v dalších nemocnicích. Mimo hod-
nocení poskytované péče, prostře-
dí nemocnice a komunikace perso-
nálu jsou v dotazníku např. i otázky 
týkající se spokojenosti pacientů se 
zdravotní pojišťovnou, které slouží 
pro jejich další analýzy. Další prů-
zkum běží mezi zaměstnanci, kteří 
odpovídají na  oblast personální, 
vztahů na  pracovišti, bezpečnosti 
a podmínek k práci, jak jsou infor-
movaní či jak hodnotí samotný pro-
voz atd. Výstupy projektu jsou pak 
poskytnuty manažerům nemoc-
nic, aby mohli snadněji pracovat 
na zkvalitnění zdravotní péče, pro-
středí nemocnice, vztazích s  per-
sonálem atp. Formuláře je možné 
odevzdávat až do  31. 8. 2018. 
Po  stejnou dobu jsou k  dispozici 
i elektronické verze na webu www.
nejlepsi-nemocnice.cz a  webech 
jednotlivých nemocnic.
Vyhodnocení proběhne na podzim 
a  výsledky jsou všem nemocnicím 

poskytnuty a  rozhodně nezapad-
nou do šuplíku. „Dotazník je pro nás 
cenným zdrojem informací a zpět-
nou vazbou na naši péči. Dozvíme 
se, jak se u  nás lidé cítí a  jak jsou 
s našimi službami spokojeni, co by-
chom měli zlepšit, změnit a  na  co 
se zaměřit. Z  loňských pozitivních 
výsledků pro mě jednoznačně vy-
plývá, že péče je u  nás opravdu 
na  vysoké úrovni a  pacienti jsou 
s  ní spokojeni. Věřím, že se nám ji 
podaří i  nadále udržet v  potřebné 
kvalitě, bez ohledu na plánovanou 
modernizaci nemocnice, která jistě 
přinese řadu provozních kompli-
kací a  i  bez ohledu na  nedostatek 
personálu, se kterým se tak jako 
další nemocnice neustále potýká-
me. Velmi si vážím všech našich 
erudovaných odborníků, kteří tu 
jsou a mají být především pro naše 
pacienty a  kteří, jak věřím, budou 
ve  své skvělé práci pokračovat,“ 
říká předsedkyně představenstva 
ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, 
MBA.  
Právě náchodská nemocnice do-
sáhla vloni na třetí příčku v repub-
lice v oblasti týkající se bezpečnosti 
a  spokojenosti hospitalizovaných 
pacientů. Tamní lékaři a  zdravot-
nický personál totiž umí dle názo-

ru pacientů srozumitelně vysvětlit 
navrhovaný postup léčby. Na  kraj-
ské úrovni pak nemocnice získala 
první místo v  hodnocení hospita-
lizovaných pacientů a druhé místo 
v hodnocení ambulantní péče. Zde 
ji předběhla Městská nemocnice 
Dvůr Králové nad Labem. Jičín se 
pak v kraji umístil na druhé příčce 
v hodnocení hospitalizovaných pa-
cientů. Trutnovská nemocnice se 
vloni průzkumu neúčastnila. 
V  rámci ankety „Nemocnice ČR 
2017“ jsou hodnoceny čtyři oblasti: 
bezpečnost a  spokojenost hospi-
talizovaných a  ambulantních paci-
entů, zaměstnanců a také fi nanční 
zdraví nemocnic. Vloni hlasovalo 
přes 54 tisíc hospitalizovaných pa-
cientů, 33 tisíc ambulantních paci-
entů a 7 tisíc zaměstnanců. Struktu-
ra porovnávání vychází z metodiky 
strategického nástroje pro měření 
výkonnosti organizací – Balanced 
Scorecard. Anketu každoročně pro-
vádí organizace HealthCare Institu-
te, o.p.s. 

Kontakt pro komunikaci s médii: 

Ing. Magdaléna Doležalová, 
PR manažerka

T: +420 607 023 982 
E:  dolezalova@zhkhk.cz

Krajské nemocnice se účastní průzkumu
Nemocnice ČR 2018, pacienti je budou hodnotit
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Angličtina netradičně
Ve čtvrtek 15. března 2018 se na naší škole uskutečnil pro žáky 6. až 9. 
tříd velmi zajímavý program s  názvem Great Britain with Neil. Rodilý 
mluvčí původem z Velké Británie Neil spolu s asistentkou Lucií zábavnou 
formou seznamovali děti s Velkou Británií, se životem samotného Neila, 
typickým britským jídlem, sporty, hudbou i slavnými Brity. Program byl 
rozdělen na  šest částí a  po  každé části proběhla soutěž mezi třídami. 
Na konci byl vyhlášen vítěz, který obdržel drobnou cenu.
Všichni žáci i přítomní učitelé byli s danou akcí nadmíru spokojeni. Mno-
zí žáci si tak poprvé ve svém životě vyzkoušeli, jak jsou schopni porozu-
mět rodilému mluvčímu.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na uskutečnění a realizaci báječné-
ho dopoledne, zvláště pak paní učitelce Krskové, která program objed-
nala a s asistentkou Lucií vše potřebné vyřizovala.
Poděkování patří i zřizovateli školy za to, že celou akci pro naši mládež 
fi nancovala.                                                                         Mgr. Jana Hloušková

Základní škola Vamberk

V  termínu 26. 2. až 2. 3. 2018 se 
žáci sedmých tříd vamberecké zá-
kladní školy zúčastnili lyžařského 
výcviku v Radvanicích. V hodinách 
tělesné výchovy byli postupně se-
znamováni s programem lyžařské-
ho kurzu. Dne 22. 2. 2018 se žáci, 
kteří měli svoje lyže, je přinesli 
k  bezpečnostní kontrole, kterou 
všichni absolvovali úspěšně.
Dne 26. 2. 2018 sedmáci zamávali 
svým rodičům, nasedli do autobu-
su a  vydali se na  dvouhodinovou 
cestu do  Jestřebích hor do  Ra-
dvanic. Poté, co šťastně dojeli, se 
v  penzionu s  názvem Radvanice 
ubytovali, vzali lyže a  hůlky a  šli 
na kopec, na kterém se pak týden 
učili lyžovat. Naši mladí lyžaři byli 
rozděleni do  čtyř družstev podle 
jejich zdatnosti a umu.
První večer na penzionu byli všich-
ni seznámeni se správným vyba-
vením a  výstrojí lyžaře a  také se 

dozvěděli něco o základech správ-
ného lyžování. Procvičili si i základ-
ní lyžařské termíny, jako třeba co 
je výstroj a  výzbroj, nebo jak dát 
první pomoc na horách.
Každý den jsme zlepšovali svůj 
styl dvě hodiny dopoledne a  dvě 
hodiny odpoledne. Nemohli jsme 
déle, protože nás celý týden pro-
následovaly veliké mrazy. V  úterý 

večer si žáci zatančili na diskotéce, 
kterou pro ně připravil jeden z na-
šich instruktorů.
V kritickém třetím dnu se lyžovalo 
jen dopoledne a odpoledne všich-
ni vyrazili na procházku po Radva-
nicích, aby si odpočinuli a zabránili 
případným úrazům na lyžích. 
Pobyt nebyl zaměřen jen na spor-
tovní aktivity, ale i  na  společné 

chvíle. Na středu večer si měli žáci 
v  jednotlivých pokojích vymyslet 
program pro ostatní a  zrýmovat 
báseň na téma hory a Radvanice. 
Poslední večer za námi přijeli hvěz-
dáři z hvězdárny v Úpici. Měli při-
pravený skvělý program. Vyprávěli 
o  vesmíru, o  hvězdách a  nakonec 
jsme měli možnost pozorovat 
dalekohledem noční oblohu, po-
dívat se na mlhoviny v pásu Orio-
na, zblízka si prohlédnout povrch 
Měsíce.
V pátek proběhly i závody ve slalo-
mu a po nich jsme vyrazili zpátky 
do Vamberka. Diplomy byly předá-
ny ve škole a všichni jsme nejlep-
ším lyžařům zatleskali.
Lyžařský výcvik se všem velmi líbil, 
protože jsme mezi sebou navázali 
nové vztahy a naučili se novým ly-
žařským dovednostem. 

Podle Magdy Bakešové 7. A

Lyžařský výcvik 7. tříd 2017/2018

je svátek, který připadá na  21. 
únor. Zavedla ho UNESCO v  roce 
1999 jako připomínku toho, že 
na  světě existuje něco mezi šesti 
a  sedmi tisíci jazyky, z  nichž více 
než polovina je ohrožena zánikem, 
k němuž může dojít do konce 21. 
století. Mateřský jazyk je důležitou 
součástí identity každého člověka 
a  rozmanitost jazyků představuje 
kulturní dědictví lidstva, o  jehož 
zachování je nutno pečovat.

Na  naší škole jsme si tento den 
opět připomněli soutěží. Úkolem 
bylo složit báseň, tedy literární 
dílo ve  verších.  Protože účast 
v  této soutěži nebyla tak velká, 
cenu za svoji báseň obdrželi všich-
ni soutěžící. Ze soutěžních prací 
vybíráme básničku M. Juskové 
a M. Frejvaldové. I ostatní soutěžící 
si zaslouží pochvalu za to, že našli 
odvahu zúčastnit se a  za  snahu, 
kterou projevili.                              JCh

Mezinárodní den 
mateřského jazyka 

Škola
Marťa a Marťa

Ráno vstávat,
obléknout se,
nasnídat
a honem běžet.

První hodina je čeština,
tak náš den skvěle začíná,
doplň tvrdé, měkké i/y,
urči rod a můžeš jít.

Následuje matika,
to je pěkná rotyka,
je to deset nebo dvacet?
Ptám se svého souseda.

Nejdřív plazy, potom ptáci,
učí se tu všichni žáci,
slon je savec, štika ryba,
nepatří sem žádná chyba.

Yes or no bye or hi,
tohle všichni snadno daj,
učit se tu ovšem musí,
dostat za pět se nesluší.

Na výtvarce malujeme,
vodovkou i temperou,
teďka zrovna malujeme,
tučňáka i s čepičkou.

Tělocvik je zábava,
nikdo tady neprohrává.
Házej, šplhej, utíkej,
uteče to raz dva hej!

Proč učitelé na otázky se táží?
Asi sami odpovědět nedokáží …

Martina Frejvalová
Martina Jusková

4.A ZŠ Vamberk
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Základní škola Vamberk

Okresní kolo chemické olympiády
Tři žáci naší školy se s velkým odhodláním pustili do řešení úkolů okres-
ního kola chemické olympiády, které se začátkem března uskutečnilo 
na  Gymnáziu F. M. Pelcla v  Rychnově nad Kněžnou. Poprvé pracovali 
samostatně v chemické laboratoři při praktické části. V části teoretické 
se museli vypořádat s  5 úlohami. V  konkurenci osmiletého gymnázia 
z Dobrušky a Rychnova n. Kn. obsadila P. Bělohlávková 5. místo, L. Jin-
dra 10. místo a J. Svrbík 11. místo. Všem našim soutěžícím blahopřejeme 
a jsme rádi, že našli odvahu se této soutěže zúčastnit a prokázali dobré 
znalosti z chemie.                                                                                                  JCh

Upozorňujeme, že v pátek 20. dubna bude ukon-
čen sběr pomerančové kůry. Usušenou kůru z po-
merančů a  citrónů můžete přinést do  školy v  době 
vyučování a ponechat ji u služby ve vestibulu školy.

Z Á P I S
do 1. ročníku

Základní školy ve Vamberku
se koná v sobotu

14. DUBNA 2018
v budově školy

od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli přinést s sebou rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

Poezie ve škole
Každým rokem se na naší škole koná soutěž v dětské recitaci. Dne 12. 
února 2018 proběhlo základní školní kolo, kterého se zúčastnilo 53 
recitátorů. Z sedm žáků postoupilo do okresního kola, které se ko-
nalo ve dnech 1č. a 15. března v Rychnově nad Kněžnou. Do tohoto 
kola postoupili tito žáci:
Martina Jusková, 4. A
Vojtěch Chaloupka, 4. B
Sabina Štajnerová, 6. A
Kristýna Kličková, 7. A
Magda Bakešová, 7. A
Natálie Adriana Langerová, 8. A
Anežka Lisková, 8. A

Všichni zúčastnění předvedli velice pěkné výkony a prokázali, že se 
na vystoupení pečlivě připravovali a dali do něj celé srdce. Všem dě-
tem z obou kol soutěže děkujeme a blahopřejeme.
                                                                                          V. Šibíková, V. Kotlářová
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Ze života mateřské školy
„Neseme Morenu, neseme,
Vamberkem k Zdobnici dojdeme.
A pak ji do vody hodíme,
Zimu tím vlády už zbavíme.“

Zima se nám překulila do  dalšího 
ročního období a my, milí čtenáři, 
Vás vítáme u  našich prvních jar-
ních zpráviček z  mateřské školy 
Vodníček. Jak už napověděla ří-
kanka v úvodu, 22. března jsme se 
rozloučili s  babkou Zimou vhoze-
ním do  vamberecké řeky Zdobni-
ce. Snad už jsme opravdu přivolali 
dlouho očekávané jaro. 
A  jaký jsme vlastně prožili měsíc 
březen u  nás ve  školce? Spousta 
dětí, rodičů i  prarodičů podleh-
la nejednomu zákeřnému bacilu 
a  ulehla do  svých postelí s  nepří-
jemnou nemocí. Stejně tak tomu 
bylo i  u  mnoha dětiček z  naší 
školičky. Ale i  přesto, nebo právě 
proto jsme ve  všech třídách zvo-
lili témata přibližující lidské tělo 
a zdraví. A jak vyzrát na bacili, ne-
moci a  bolavé zoubky? „Polámal 
se mraveneček“ bylo první téma 
o  lidském těle, zdraví, nemocech 
a  především o  zoubkách ve  třídě 
Rybiček. Rybičky už ví, jak pečovat 
nejen o  svoje tělo, ale především 
jak si správně čistit zoubky, aby 
předešly kazům. To vše a mnohem 
víc nám prozradila paní doktorka 
Vyčítalová, které mnohokrát děku-
jeme. Doufáme, že i  rodiče doma 
vidí, jak si naše Rybičky pečlivě 
čistí zoubky správným pohybem -  
malými kroužky. „Jak se Šikulka se-
tkal s pavoučkem a jak to nakonec 
dopadlo aneb Polámal se mrave-
neček“ je další téma, tentokrát ze 
třídy Šnečků. Děti se seznamovaly 
s životem pavouků. Šnečci už vědí, 
že pavouk nepatří mezi hmyz, jak 
dělá pavouk pavučinu a  mnohé 
další otázky, nad kterými by si 
i dospěláci lámali hlavu. Jak napo-
vídá název, téma se netýkalo jen 
pavoučí říše, ale i zdraví a bezpeč-

nosti dětí. Co máme udělat, aby se 
nám úraz nepřihodil jako mrave-
nečkovi?  Jak se správně zachovat, 
pokud se úraz přihodí a  někdo 
se zraní? I  na  tyto otázky by vám 
děti ze třídy Šnečků měly odpo-
vědět. Nesmíme opomenout ani 
poslední téma z oblasti zdraví, a to 
„Fanynka stůně“ ve  třídě Žabiček. 
Celým tématem provází děti je-

jich kamarád František z Kouzelné 
školky, kterému onemocněla jeho 
věrná kamarádka Fanynka. A pro-
tože jde o  opravdové přátelství, 
snaží se František Fanynce pomoct 
a učí ji, jak se starat nejen o svoje 
zdraví, ale i  lidské tělo. Stejně tak 
to je i v našem „lidském“ světě. Ne-
jen paní učitelky se snaží předat 
dětem ty nejlepší zkušenosti a do-
vednosti formou zábavných her 
a  činností. Ještě než v  naší školce 
plně vypukly přípravy na  svátky 
jara – Velikonoce, měly děti ve tří-
dě Rybiček další zajímavé téma. 
Týkalo se měsíce března. Jak všich-
ni čtenáři ví, březen je měsíc knihy. 
U  Rybiček neslo toto téma název 

„O  smutné knížce“. Mimo jiné 
děti z  Rybiček navštívily i  místní 
knihovnu. Velké poděkování patří 
paní knihovnici Jarušce, která nás 
opět provedla svým kouzelným 
světem knih. Už nyní se těšíme 
na  její „Čtení do  ouška“, které nás 
brzy čeká. A nyní něco k blížícím se 
Velikonocům. „Koleda, koleda jar-
ní trávo aneb jak se Šikulka setkal 

s beruškou“ je název integrované-
ho bloku ve  třídě Šnečků. Tento 
„Beruškový týden“ děti přivedl až 
k  období Velikonoc. Integrovaný 
blok „O  kohoutkovi a  slepičce“ je 
další velikonoční blok, tentokrát 
ve třídě Žabiček. A poslední veliko-
noční téma bylo ve  třídě Rybiček 
s názvem „Hody, hody slepičko, dej 
nám malované vajíčko“. I  zde se 
pilně tvořilo, vyrábělo a barvilo, ale 
také zavoněl velikonončí beránek, 
kterého si děti společně s paní uči-
telkou upekly. I v této třídě si děti 
barvily vyfouknutá vajíčka, zasé-
valy obilí a  pozorovaly jeho růst, 
holčičky koledovaly chlapce a o 14 
dní později si děti vyměnily role 

a  chlapci koledovaly holčičky. Vy-
vrcholením Velikonoc byla v  naší 
školce nejen klučičí koleda, ale 
především  „Cesta za velikonočním 
překvapením“. Co jsme ještě prožili 
v měsíci březnu? Pro nejstarší děti 
byla připravena vzdělávací akce 
„páPá hrátky“. Děti se přirozenou 
formou hry a příběhů seznamují se 
zdravotním postižením. Navštívili 

jsme divadelní představení v MKS 
„Krysáci“.  Velké poděkování patří 
Vám, milí rodiče, kteří jste si udělali 
chvilku času na „Jarní tvoření“ s va-
šimi dětmi. Vyrobili jste opravdu 
překrásné výrobky, které nám zdo-
bí vstup do naší školky. 
Na  závěr toto článku bychom 
chtěli popřát našim nejstarším 
předškoláčkům hodně úspěchů 
v jejich velmi důležitém kroku v ži-
votě – zápisem do ZŠ. Milí rodiče, 
podpořte, prosím, svoje ratolesti 
milým slovem, úsměvem, pohla-
zením. Je to pro ně velmi důležité.

Krásné jarní dny plné sluníčka.
 Kolektiv MŠ Vodníček
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Vykvetly první sněženky, 
začalo nám jaro,
vyrostly i bledulky a přišlo 
slunečné ráno.

Na  příchod jara se děti ve  školce 
vždy těší, zpívají se jarní písničky, 
učí se nové básničky o  jaru, hrají 
hry, povídá se společně o ptáčcích, 
mláďatech a  o  tom, jak vypadají 
a voní jarní květiny. Vyrábí se jarem 
motivovaní ptáčci a  zvířátka. Děti 
se nejvíce těší na sluníčko a oteple-
ní, abychom mohli trávit více času 
venku. Na  zahradě se může začít 
hrát v  písku, stavět hrady a  dělat 
bábovičky, lézt po  prolézačkách, 
jezdit na  koloběžkách, hrát fotbal 
nebo si jen tak běhat a  společně 
se smát. Na všech třídách se tvoří, 

zpívá a maluje. Barvíme a zdobíme 
kraslice, vytváříme slepičky z  ba-
revného papíru a  barevných pe-
říček, kuřátka ze sisálu a  beránky 
z  popcornu. Společně pracujeme 
na  jarní výzdobě tříd a  vestibulu. 
Rozvíjíme jemnou motoriku a cvi-
číme se na pracovních listech. Tré-
nujeme šikmý ovál, spodní a horní 
oblouk, beránčí kudrlinky. Uvol-
ňujeme tím u  dětí nejen prstíky, 
ale i zápěstí a celou ruku. Maluje-
me také barevná vajíčka na  velký 
formát papíru a  uvolňujeme tím 
celou ruku až od ramene. Pro děti 
je na každé třídě připravena vzdě-
lávací nabídka her a  hraček k  té-
matu „Jaro“ a  „Velikonoce“. Hrají 
se pohybové hry např. kuřátko 
pípni, hledá se slepička, vajíčko-

vé závody na  lžíci. Vysvětlujeme 
dětem velikonoční tradice, jarní 
pranostiky a hádanky. Poznáváme 
roční období a hlavní znaky jarní-
ho období. Čekaní na  jaro  je ale 
vždycky dlouhé.  Abychom jaro 
povzbudili, rozhodli jsme se ho 
přivítat pomocí starého zvyku – 
vynášení „Morany“ (babky Zimy). 
S paními učitelkami jsme společně 
vzali naši Moranu a za zvuků řeh-
taček, dřívek, rolniček a  smíchu 
jsme ji donesli k  řece, kde jsme ji 
zapálili a vhodili do vody. Protože 
šetříme životní prostředí a  pracu-
jeme s  ekologickým projektem, 
vyrobili jsme Moranu zásadně 

z  papíru, dřívek a  ekologicky od-
bouratelných materiálů. Poté jsme 
našli několik jarních větviček a na-
vázali na  ně barevné pentličky. 
Větvičky kočiček a  zlatého deště 
nám určitě krásně ve  třídě roz-
kvetou. V  průběhu tohoto měsíce 
jsme si užili Velikonoce. Povídali 
jsme si o  holčičí i  klučičí koledě, 
velikonočních zvycích a také jsme 
se vypravili na  naši jarní cestu 
do  lesa a  hledali poklad, který 
nám tam nechal Velikonoční zají-
ček. Nakonec jsme ho za  velkého 
jásotu a  smíchu našich dětí našli. 
Přejeme Vám všem slunečné jarní 
dny!         Kolektiv MŠ Sluníčko

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

Zápis do předškolního 
vzdělávání 
Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat k nám - do Mateřské školy Vamberk, Tyr-

šova 280, a  na  druhé vzdělávací pracoviště v  Jugoslávské ulici 

k „Zápisu dětí do předškolního vzdělávání“ – a to v termínu 9.5.-

10.5.2018.

Prosím, aby se dostavili i ti, kteří mají zájem umístit své dítě do mateř-
ské školy v průběhu školního roku 2018 – 2019.
Připomínám, že důležitou změnou, vyplývající z  novely „Školského 
zákona“ je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení školní do-
cházky, je pro děti předškolního věku vzdělávání povinné.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve výše uvede-

né dny na  obou pracovištích, to znamená jak v  MŠ „Vodníček“ 

v Tyršově ulici, tak v MŠ „Sluníčko“ (druhé vzdělávací pracoviště) 

v ulici Jugoslávské – a to v době od 8:00 hod. do 15:00 hodin.

Současně budete mít možnost, společně s dětmi, si obě zařízení pro-
hlédnout. Těšíme se na vás a vaše děti, pro které bude tento den jistě 
dnem „svátečním“.
Věřím, že to pro nás všechny budou příjemně strávené dny, a že se 
vaše děti budou těšit do našeho dětského světa, který naše kolektivy 
dětem s láskou nabízejí.                 Mgr. Faltusová Lenka, ředitelka MŠ
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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 pro-
gramu, tak doprovodných akcí.  

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK:
Milé maminky na rodičovské dovo-
lené, 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 při-
spěla tak k  rozvoji volnočasových 
aktivit pro děti a jejich rodinné pří-
slušníky 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  herničce (Tyršova 260). 
Vstupné 20 Kč. 
 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Zdravý pobyt pro rodiče s  dětmi 
jakéhokoliv věku. Vstupné 40 Kč. 
V  březnu solnou jeskyni navštíví-
me dopoledne 3. a 17. 4., odpole-
dne 10. a 24. 4. 
 “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  nená-

ročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”, 

které v  březnu bude 4. a  18. 4. 

od 10:00. Součástí každé hernič-
ky je i “DĚTSKÝ 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 angličti-
ny 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 
konverzace v  angličtině a  již jste 
v pracovním procesu nebo se vám 
čtvrteční 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  angličti-
nou, kde se budou učit její základy 
zábavnou formou. Každý čtvrtek 
skupina 1 od 16:00-16:30 a skupi-
na 2 od 16:30-17:00. Vstupné 30 Kč. 

PÁTEČNÍ HERNIČKA 

Vynášení Morany je za námi a s tím 
přišlo i  teplé počasí a  sluníčko. 
Proto se můžete na páteční zimní 

herničky těšit zase od  podzimu. 
Od  dubna je páteční hernička již 
uzavřená.

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

Tyršova 260, od 16:00 – 18:00

 16. 4. 2018 - aromaterapie: 

Zajímá Vás účinek aromaterapie 
na  Vaše zdraví? Pak pojďte mezi 
nás od  16 hodin do  herničky 
na  workshop zaměřený právě 
na  ni. Na  konci sezení si vyrobíte 
3 vlastní voňavé produkty podle 
nabídky (např. eukalyptový olej, 
tympánový sirup, apod.). Vstupné 
100 Kč.
 30. 4. 2018 – ketlované 

náušnice: 

Pojďte s  námi vyzkoušet výrobu 
jednoduchých ketlovaných náuš-
nic. Každá tvořilka si odnese 3 páry 
náušnic podle vlastních představ. 
Přineste si malé kleště s  kulatými 
hroty. Vstupné 40 Kč.   

DOPROVODNÉ AKCE
DUBEN 2018:
Vážení zájemci o  účast na  dopro-
vodných akcích. Prosíme, rezervuj-
te si místo přes facebook či e-mail 
mateřského centra.
 PROCHÁZKA S DRÁČKEM 

Milé maminky vezměte děti a  vy-
razte s námi na procházku po okolí 
Vamberka nebo i někde dál. Dopo-
ledne či odpoledne. S  kočárkem, 
odrážedlem nebo nosítkem, je 
to jen na Vás. O uskutečnění akce 
a  podrobnostech Vás budeme 
informovat několik dní předem 
na FB a webu MC Dráček. Rezerva-
ce pouze přes SMS na 725 001 928.
 ZAJÍČEK TROUSÍLEK, 6. 4., 9:30

My, maminky z  Dráčku, známe 
zajíčka Trousílka. Je to popleta, 
poztrácel všechna zbylá veliko-
noční vajíčka, když se vracel z na-
dílky. Pomozte nám je najít, aby si 
je neodnesli zlobiví skřítci Trolíci. 

Sraz v parku u vlakového nádraží. 
Vstupné zdarma.
 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH, 

10. 4., 16:30 
Milé maminky, přijďte se dozvědět 
spoustu zajímavých věcí o  bylin-
kách, o tom, jak je využít v běžné 
domácnosti, jak je najít v  přírodě 
či jak je vypěstovat. Povídat nám 
o nich bude bylinkářka Soňa Mršt-
ná. Vstupné dobrovolné.
 ČARODĚJNICE, 27. 4., 9.30 

Zveme Vás na  čarodějnickou pro-
cházku do  Merklovic. Cestou bu-
deme plnit drobné úkoly pro čaro-
dějnici Dračenu, aby nám na konci 
cesty nechala nějakou sladkou 
odměnu. S sebou si vezměte buř-
tíky a  pečivo, budeme je opékat 
na  ohýnku. Sraz u  MC Dráček. 
Vstupné zdarma. 
 REGIONÁLNÍ PRADĚDOVO 

MUZEUM, 28. 4., 8:15 – 16:00

Zveme Vás na  výlet s  Dráčkem 
do skvělého dětského muzea, kde 
si pobyt užijí jak děti, tak rodiče. 
Uvnitř je velká herna, která děti 
moc baví a  venku parádní dětské 
hřiště. Tento den se koná dopro-
vodný čarodějnický program. Sraz 
v  8:15 na  vambereckém náměstí, 
návrat okolo 16:00. Doprava au-
tobusem dospělí 100Kč/os., děti 
60 Kč/os. Vstupné dospělí 30 Kč, 
děti do 1 roku 1 Kč, do 90 cm 60 Kč 
a od 90 cm do 15 let 90 Kč. 

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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ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Koncert posluchačů JAMU
22. 2. 2018 se v koncertním sále naší ZUŠ uskutečnil další z  řady kon-
certů, které naše škola pořádá v  rámci cyklu klavírních recitálů mla-
dých umělců, studentů Klavírní interpretace na  Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně. Tentokrát nás navštívila studentka 3. ročníku 
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Magdaléna Hrudová. 
Tato milá  klavíristka  pocházející z Hradce nad Moravicí, se věnuje hře 
na klavír už od útlého dětství. Přednesla krásný repertoár, který přiblíži-
la mladým posluchačům příjemným slovem. Tímto Vás zveme  na další 
koncert, který se uskuteční 22. 3. v 17 hodin v koncertním sále ZUŠ.

Naši žáci si zahrají 
v Rudolfi nu!
Tři žáci na dechové nástroje z kostelecké ZUŠky (Adéla Přibylová – 
basklarinet, Jan Polnický – tenor saxofon, Ondřej Fiala – saxofon) se 
zapojili do národního projektu pro nejlepší hráče z České republi-
ky. Je to úžasný projekt, který vznikl v ZUŠ Přelouč a naší hráči se 
pravidelně zúčastňují akcí tohoto výtečného seskupení – „Národní 
dechový orchestr“. 
Tentokrát si zahráli na večerním slavnostním koncertu  závěrečného 
matiné Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v hotelu Py-
ramida v Praze, který se konal v sobotu 17. ledna 2018.
Národní dechový orchestr nelení a pilně se připravuje na další dva 
krásné květnové projekty – koncert v prostorách Pražského hradu 
a  jedinečné vystoupení ve  slavném Rudolfi nu v  Praze 19. května 
2018, kde budou mít společný celovečerní koncert se svými zahra-
ničními hosty.

Co k účasti v tomto projektu říká jedna z účastnic kostelecké ZUŠky?

„Zúčastinili jsme se již třetího projektu Národního dechového orchest-
ru vystoupením na závěrečném koncertu Mezinárodního festivalu de-
chových orchestrů v hotelu Pyramida v Praze. Dirigoval nás šéfdirigent 
Václav Blahunek a maďarský dirigent Józef Csikota. Zkoušky probíhaly 
o  víkendech v  Přelouči, kam se sjeli hudebníci z  celé České republiky. 
Repertoár je sice náročný, ale všechny nás moc baví a  posouvá dál. 
Čeká nás hraní také na  hudebním festivale Koletova Rtyně, na  Praž-
ském hradě a v Rudolfi nu. Národní dechový orchestr nám přinesl nejen 
vzácné zkušenosti, ale také mnoho přátel, legrace a vzpomínek. Jsme 
vděční, že můžeme hrát v takovém orchestru. „

Adéla Přibylová

Co k tomu dodat. Z účasti našich dětí máme velikou radost a přeje-
me jim ještě mnoho krásných hudebních zážitků. 

AKCE ŠKOLY
13. 4. v 18:00 – Večer scénického tance, SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
24. 4. v 17:00 – Jarní koncert komorní hudby, sál ZUŠ Kostelec nad Orlicí
25. 4. v 18:00 – Jarní koncert pěveckého sboru, SK Rabštejn Kostelec n.O.
Přijďte, těšíme se na Vás!
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ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Jako každý rok, i letos již proběhly 
okresní kola soutěží žáků ZUŠ ČR.
Ze ZUŠ F. I. Tůmy jsme měli v sou-
těžím klání hojné zastoupení. 
Okresní kolo v  sólovém zpěvu se 
konalo v ZUŠ Dobruška ve středu 
28. 2. 2018. Naší školu reprezen-
tovalo pět zpěváků ze třídy p.  uč. 
Jany Ichové a Nely Viktorové. Žáci 
obsadili 2. a 3. místa. Velkou rados-
tí bylo 1. místo Hany Švandrlíkové 
ze třídy p. uč. Nely Viktorové.  
1. března 2018 soutěžily v  ZUŠ 
Rychnov nad Kněžnou žesťové de-
chové nástroje našeho okresu.
Tohoto kola se naší školu zúčastnili 
čtyři žáci ze třídy pana učitele R. 
Hrušky. Přivezli tři 2. místa a jedno 
krásné 1. místo zásluhou Ondřeje 
Hlávky.
2. března 2018 se v  ZUŠ Týniště 
nad Orlicí konalo další okresní kolo 
a to ve hře na dřevěné dechové ná-
stroje.
Toto okresní kolo mělo veliké za-
stoupení. Zúčastnilo se ho celkem 
102 žáků. Na  celodenním soutěž-
ním klání měla naše škola hojné 
zastoupení v počtu 18 žáků ze tříd 

p.  uč. Jarmily Čechové Krečmero-
vé, p. uč. Václava Klecandra a p. uč. 
R. Hrušky. Žáci obsadili krásná dru-
há a třetí místa.
Velikou radostí je sedm 1. míst 
s  postupem do  krajského kola, 
které se bude konat na  konci 
března v Broumově. Ze třídy p. uč. 
Jarmily Čechové Krečmerové po-
stupují s  1. místem do  krajského 
kola Diana Čejková, Justýna Ca-
balková a  Jana Letáčková, hráčky 
na  zobcové fl étny, dále pak Anna 
Svátková a Anežka Polnická ve hře 
na příčnou fl étnu.
Ze třídy p. uč. V. Klecandra  1. místo 
s postupem do krajského kola vy-
bojovali Adéla Přibylová (basklari-
net) a Jan Polnický tenorsaxofon.
Velice všem blahopřejeme a přeje-
me hodně soutěžního štěstí v kole 
krajském.
Poděkování náleží jak třídním 
učitelům, tak i  korepetitorům 
p. uč. Ireně Havlínové, T. Peshkové                  
a J. Polnické.

Mgr. Jana Polnická, 

ZUŠ F. I. Tůmy, 

Kostelec nad Orlicí

Okresní kola soutěží ZUŠ
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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 duben 2018„Někdo se ptá, co  dělat s knihou. Já 
se ptám, co dělat bez ní…“

(Jakub, student 18 let)

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 

8:00 – 11:00 13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

POBOČKA MERKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00

POBOČKA PEKLO

Úterý: 17:00 – 19:00

Kniha vyplní náš volný čas. Když ně-
kdo čte, má nejen krásného koníčka, 
který pobaví a potěší. Knihy nám dá-
vají mnohem víc… Nenápadně za-
sahují do našeho života a ve všech 
jeho sférách nám přinášejí více, než 
bychom čekali.

POVZBUZENÍ
Výběr knihy, po které právě saháme, 
nebývá náhodný. Někdy se skuteč-
ně chceme jen pobavit, ale někdy 
máme určité starosti nebo problémy, 
a tak si vybíráme knihu, která by nám 
mohla ukázat další směr v našem ži-
votě. A  tuto schopnost kniha určitě 
má, o čemž se jistě už každý z čtenářů 
mohl sám nejednou přesvědčit.

POCHOPENÍ 
Kolikrát jsme našli v  knize pasáže, 
které jsme si museli přečíst více-
krát za sebou nebo se k nim vracet 
či si je i opsat. Řekli něco, co jsme 
potřebovali vědět a  co nás utvrdi-
lo v tom, že něco děláme správně. 
Nebo naopak - že bychom něco 
měli změnit. A  tak nám někdy ne-
stačí půjčit si knížku v  knihovně, 
ale musíme si ji zakoupit.  Aby byla 
stále naše a mohli jsme se k ní prá-
vě pro tyto její schopnosti kdykoliv 
vracet.

PORADENSTVÍ A POMOC
Zapomenout nelze na naučné a od-
borné knihy. V nich najdeme odpo-

vědi ze všch bšdních oblastí. Dopl-
něné o názorné ilustrace v podstatě 
nemají konkurenci. 

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
Milovníci zvířat odjakživa tvrdí, že 
nejlepším přítelem člověka je pes. 
A  milovníci knih vám potvrdí, že 
s knihou je to totéž. Není sice živá, 
ale je stejně věrná a  následuje nás 
po celý náš život.

Knihy jsou nesmrtelné … Jen náš ži-
vot je oproti nim velice krátký -  a my 
je nestačíme všechny přečíst, ač by-
chom si to tolik přáli. Ať nás alespoň 
naší poutí životem provázejí. Dělají 
to určitě rády…

Vážení čtenáři,
jistě jste již postřehli existenci 
webové adresy naší knihov-
ny (knihovna-vamberk.cz), 
na  které získáte podrobné 
informace nejen o  knihách, 
ale i  o  naší práci. Zároveň 
Vám touto cestou poskytu-
jeme i další služby v pohodlí 
domova: 

Služby prostřednictvím 
webové stránky městské 
knihovny 

Prodloužení (prolongace) vý-

půjček ve čtenářském kontě 

zadat adresu www.knihovna-
-vamberk.cz  - přejít na on-line 
katalog  - otevřít čtenářské 
konto - zadat číslo čtenářského 
průkazu (posledních pět čísel 
čárového kódu) - zadat své PIN 
(nutno zadat předem datum 
narození při registraci) - odeslat 
- označit knihy, které si přejete 
prodloužit -  prodluž označené 

Rezervace knih přes internet 

zadat adresu www.knihovna-
-vamberk.cz  -  přejít na on-line 
katalog - zadat jméno autora 
v  invertním tvaru (příjmení, 
čárka, jméno) nebo název kni-
hy - hledej - kliknout na název 
knihy - rezervuj - zadat číslo 
čtenářského průkazu (posled-
ních pět čísel čárového kódu) 
zadat PIN - odeslat

BELETRIE
 CZERNIN, Monika: 

     Anna Sacher a její hotel

Příběh života Anny Sacherové, je-
jího velkého odhodlání, nenaplně-
né lásky i drobných radostí. 
 DOERR, Anthony: O dívce Grace

Hlavní hrdina David je okouzle-
ný sněhem, ale také zdrcen snem 
o tom, že se mu nepodaří zachrá-
nit dceru při záplavách a  řeší to 
po svém ...
 HAYES, Terry: Já, poutník

Mistrovské zachycení souboje 
dvou géniů, kteří stojí na  opač-
ných stranách – dobra a zla – zasa-
zený do kriminálního příběhu. 

 KUNDERA, Milan: 

     Kniha smíchu a zapomnění

Próza se skládá ze sedmi relativně 
samostatných částí. Nakonec jsou 
všechny spojeny osobou Taminy, ko-
lem níž se všechny osoby seskupují. 
 ROLLINS, James: 

     Sedmá pohroma

Autor odhaluje starodávné ne-
bezpečí ukryté na stránkách Bible, 
které ohrožuje svět. Kniha patří 
do série Sigma Force.

NAUČNÁ LITERATURA
 DRDA, Adam 

     Kroupa, Mikuláš: 

     Normalizované životy

Kniha podle dokumentárního 
cyklu České televize Příběhy 20. 
století.
 CHEUNGOVÁ, Theresa: 

     Jak najít nebe

Příběhy o  nebeských setkáních 
a posmrtném životě.
 MIKO, Václav: 

     Gestapo v Čechách

Kniha připomíná případy české 
odvahy, ale také uvádí na  pravou 
míru některé po desetiletí uznávané 
omyly.
 KMENTA, Jaroslav: 

     Boss Babiš

Reportážní kniha o světě miliardá-
ře a politika Andreje Babiše. 

 Výstavu obrazů pana Klimta z Doudleb nad Orl. – 
od 5. 4. – 10. 5. 2018

  6. 4. 2018 pro děti Noc s Andersenem

Autorské čtení Danky Šárkové
Spisovatelka vlastním jménem Šárka Denková, která 
píše společenské romány a miluje cestování. 
Říká o  sobě: “Tvrdím, že život je velká inspirace, a  tak 
studnice možností o čem psát, je opravdu veliká. Všech-
ny mé knihy pojednávají o vztazích v rodinách, na pra-
covišti a některé jsou i s kriminální zápletkou.“
Velice ráda cestuji. Se svým partnerem jsem procesto-
vala Afriku a Asii (Kambodža, Thajsko, Malajsie, Etiopie, 
Tanzánie a Jihoafrická republika), odkud čerpám inspi-
raci. Ráda jezdím mezi čtenáře do knihoven, kde jim čtu 
ze svých knih a zároveň promítám fotky a videa ze zemí, 
které jsem navštívila.“ 

V současné době žije v Krkonoších. Napsala knihy – Za-
šívaná panenka, Cesta „za hranice“, Nezlomená osudem 
a další. Bude číst i z nové knihy Horal(ka). 
Poslechnout si můžete paní Šárkovou 5. dubna v 17:30 h. 

O islámu, právu a všem, co nás trápí …
Takový je název přednášky JUDr. Kláry Samkové, která 
je jednou ze zakladatelek spolku Éra žen. Cílem tohoto 
spolku je vrátit slovu „feminismus“ jeho původní vý-
znam a  ženským spolkům společenskou prestiž. Právě 
pod hlavičkou tohoto spolku je přednáška Kláry Samko-
vé. Mezi projekty Éry žen patří – O islámu do knihoven. 
Je to téma, které je zajímá a nabízí přednášky knihov-
nám v celém Česku. 
Zajímá-li Vás to také, máte možnost si poslechnout ná-
zory v pátek 20. dubna od 17 hodin v sálku knihovny.                                            

M. Poláčková

Proč vlastně čteme knihy…

Na duben 2018 jsme připravili ...
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - duben  2018

Přijímáme dívky a chlapce do kurzu tance 

a společenské výchovy

Zahájení: září 2018

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

 5. dubna v 19:00 hodin

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA /Oscar 
Wilde/
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLE-
SLAV
Jedna z  nejznámějších, nejúspěš-
nějších a  nejvtipnějších komedií 
co kdy byly napsány. Již při své 
premiéře v  roce 1895 byla nad-
šeně přijata a dodnes se neustále 
vrací na  světová jeviště. V  zábav-
ném gejzíru chytrého vtipu, kte-
rým srší všechny postavy, ať jde 
o sluhu nebo gentlemana, je slyšet 
vlastní hlas dramatika. 
Hrají: M. Ruml, A. Petráš, R. Madej, 
I. Nováčková, S. Milková, S. Čer-
nodrinská, K. Frydecká, M. Koní-
ček, P. Nedvěd, H. M. Matoušková, 
J. Trojanová.
Vstupné 300 Kč. 

 7. dubna ve 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá KRPŠ

 13. dubna v 17:00 hodin

5 LET HISTORIKŮ
Oslava 5 let Spolku přátel historie 
Vamberka. 
Doprovodné přednášky, putovní 
výstava Vznik Československa. 

 25. dubna v 8:30 a v 10:00 ho-

din

POHÁDKY Z KOŠÍKU
DIVADLO SEMTAMFÓR
Výlet do  nitra pohádek, ve  kte-
rých mohou děti pomoct uzdra-
vit smutnou princeznu, přemoct 
nelítostnou Paní Hvozdů, projít 
peklem nebo zažít další zábavná 
dobrodružství.
Hudební pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 27. dubna v 19:30 hodin

HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
DIVADELNÍ SPOLEK TYL RYCHNOV 
N. KN. 
PRUŽNÁ TĚLA VAMBERK
Divadelní spolek Tyl Rychnov nad 
Kněžnou a  kapela Pružná těla 
Vamberk uvede komedii na  moti-
vy románu Karla Poláčka tentokrát 
v rytmu swingu. 
Snad se splní přání, které prováze-
lo nelehkou přípravu celé inscena-
ce – chceme vás pobavit! 
Vstupné 70 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:
 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
A další hosté…
Vstup zdarma.

 15. května v 19:00 hodin

ČTYŘI DOHODY /Don Miguel Ruiz/
Hrají: Jaroslav Dušek, Zdeněk Ko-
nopásek, Pjér La Š´éz
Nehřešme slovem, neberme si nic 
osobně, nevytvářejme si žádné do-
mněnky a dělejme vše tak, jak nej-
lépe dovedeme. Takhle jednodu-
ché je znění dohod s  podtextem: 
poznání lásky, vztahů a přátelství, 
jak je vidí toltécký šaman Don Mi-
guel Ruiz. Jaroslavu Duškovi a jeho 
kolegům se podařilo vyplnit dvou-
hodinové představení toltéckým 
učením, humorem a  především 
poznáním. Úsměv na tváři jde ruku 
v  ruce s  úžasem v  obličeji během 
celého vystoupení. Neustálé stří-
dání těchto elementů je skutečně 
časté. Připravte se na  kvanta no-
vých informací, nových pohledů 
na svět a vůbec na život.   
Délka představení: 120 minut bez 
přestávky.
VSTUPENKY BUDOU V  PRODEJI 
OD  9. 4. OD  13:00 HODIN V  KAN-
CELÁŘI MKS BEZ MOŽNOSTI RE-
ZERVACE V  POČTU MAX. 4  KS 
NA OSOBU.   
Část vstupenek je rezervována pro 
předplatitele a partnery pořadu.
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ. 

Tradiční 

OTEVÍRÁNÍ 
STUDÁNKY 

U „SV. PROKOPA“ 
v neděli 8. dubna 2018 

ve 14:00 hodin
Srdečné pozvání pro milovníky přírody 

od „skřítků, vodníčků a lesních divoženek...



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 20

Společenská kronika

V dubnu 2018 oslaví:

92 let Věra Mimrová
90 let  Drahoslava Vorlická
80 let Jan Šimek
80 let  Jana Dušková

75 let Ladislav Hloušek
75 let  Marie Archlebová
75 let  Miluše Kořízková
75 let  Marie Jánská

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 13. dubna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila 
paní VĚRA HONZÍKOVÁ. 

Dne 21. března by oslavila 65. narozeniny. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají syn, dcery, 

bratr s rodinami a přítel Čestmír.

Dne 1. května uplyne 10 smutných let od úmrtí paní 

MARTY KULIČKOVÉ, která by 22. dubna oslavila 90. 
narozeniny.

Stále vzpomínají děti s rodinami

Dne 25. dubna uplyne 5 let od  úmrtí naší maminky 
a babičky paní EVY ŘEHÁKOVÉ

Stále vzpomínají manžel Josef, 

syn Pepča s rodinou a dcera Jana s rodinou

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 ži-
vota, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamber-
ku, odd. matriky, nejpozději do 10.04.2018. 

Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, 
Vamberk, tel. 494 548 124, fax. 494 541 322 a redakční rada Vambe-
reckého 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: ....................................

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

Roky rychle plynou, ale ani po 30 letech se nedá zapo-
menout, 16. březen bude navždy vzpomínkou na pana 

OLDŘICHA KAŠPARA z Vamberka.

Manželka, dcera – syn s rodinou

Rozloučení s panem Zdeňkem Stehnem
Dne 2. března 2018 ve věku 75 let zemřel pan Zdeněk Stehno. Ve Vamber-
ku působil od roku 1964 jako fotograf 15 let. V domě Tomkových na Sme-
tanově nábřeží měl ateliér a také tam bydlel. Z doby působení ve Vamber-
ku zde měl mnoho přátel, se kterými se navštěvoval do poslední chvíle. 
Do Vamberka se vždy rád vracel a zajímal se o dění ve městě. Focení se 
stalo jeho celoživotním koníčkem. Mnoho let fotografoval Mezinárodní 
setkání krajkářek a Krajkářské slavnosti ve Vamberku. Bohužel, vážná ne-
moc mu nedovolila věnovat se svému koníčku déle. Čest jeho památce.     

 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

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

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

Omlouváme se za tiskovou chybu ve vzpomínce na pana Oldřicha Kašpara 
v minulém čísle zpravodaje a uvádíme správné znění vzpomínky:

Před 285 lety
V noci 29. dubna 1733 vyhořela pila, dolní mlýn a statek Martina Ho-
loubka.

Před 170 lety
6. dubna 1848 byla ve  městě zřízena Národní garda v  počtu 125 
mužů. V čele stál František Kareš. Garda byla rozpuštěna v roce 1851.

Před 130 lety
V  dubnu 1888 zasadili členové Okrašlovacího spolku ve  městě 107 
francouzských lip.

Před 95 lety
19. dubna 1923 byl ve městě založen odbor Klubu československých 
turistů. Předsedou se stal průmyslník Antonín Bednář.

Před 70 lety
Na mimořádné schůzi 10. dubna 1948 byli odvoláni všichni členové 
Místního národního výboru za lidovce, téměř všichni národní demo-
kraté a jeden sociální demokrat. 

Před 65 lety
16. dubna 1953 byl vzat do vazby bývalý předseda Místního národ-
ního výboru Antonín Knap. Důvodem byly machinace se zabaveným 
německým majetkem na konci války.

Před 60 lety
Vedení Hradeckého průmyslu masného bylo 1. dubna 1958 z Vam-
berka přeneseno do Hradce Králové.

Před 20 lety
Od 1. dubna 1998 začalo být Peklo, Hradisko, Zakopanka, Sebranice, 
Letná obsluhováno automobilem Pošty Rychnov nad Kněžnou.

Stalo se aneb bejvávalo
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Peklo B (Ferebauer, Kopecký) 
i  Peklo C (Kotyza, Teplý) uhrálo 
shodný výsledek. Béčko zastavi-
lo v  osmifi nále play off  oddílové 
áčko (Fries, Čižinský J.) Céčko 
narazilo na  kvalitní celek TJ Ba-
ník Stříbro (Tolar, Gasczyk). První 
formace čertů však pokračovala 
vyřazovacím systémem. Nejprve 
to ve  čtvrtfi nálové třísetové bi-
tvě odnesl Vsetín. V semifi nále se 
s  rezervou poroučel Český Brod 
a  v  nádherném fi nále bylo Peklo 
i nad síly Baníku Stříbro.
 
Konečné pořadí turnaje:

1. TJ Peklo A (J. Čižinský, O. Fries) 
2. Baník Stříbro (L. Tolar, P. Gaszcyk) 
3. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 
A (K. Komínek, Š. Šimek)
4. TJ Slavoj Český Brod A (Jedlička, 
Růžička)

Druhá zastávka pohárové tour 
proběhla 10. března v  Semilech. 

V  Podkrkonoší byly na  programu 
trojice jak starších, tak mladších 
žáků. Startovní pole bylo na  tom-
to turnaji chudší (8 celků starších 
žáků, 7 celků mladších). 
Pekelské reprezentovala početná 
výprava, když vedle dvou trojic 
ve  starší kategorii hájila červe-
né barvy i  jedna trojice v  soutěži 
mladších žáků. Nejmladší nohej-
balisty (Koblic M., Jarkovský, Či-
žinský F., Prachař) dělil od postupu 
do  vyřazovací části jen pověstný 
kousek štěstí. Béčko starších žáků 
(Kotyza, Kopecký, Teplý) na výraz-
nější úspěch nedosáhlo, ale áčko 
(Fries, Čižinský J., Ferebauer) opět 
zářilo. Po  základní skupině pora-
zilo postupně v  pavouku Karlovy 
Vary, Radomyšl a  ve  fi nále padly 
ve  třetí sadě i  Modřice. Po  úvod-
ních dvou turnajích je tak Peklo 
suverénně v  čele poháru českého 
nohejbalového svazu v  kategorii 
starších žáků. 

Sestava mladších žáků na turnaji v Semilech. Zleva: Pavel Jarkovský, Vojtěch 

Prachař, Martin Koblic a František Čižinský pod vedením trenéra Pavla Pra-

chaře. Foto: TJ Peklo

Peklo famózně zahájilo novou sezónu

Zleva: Ondřej Fries a Josef Čižinský zahájili vítězstvím ve Žďáru nad Sázavou. 

Foto: SKP Unitop Žďár nad Sázavou

Dvě významné akce, dvě cenná vítězství. Tak se dá stručně zhod-

notit vstup nohejbalistů od Zdobnice do sezóny 2018. Republikový 

pohár v  nohejbalu mládeže odstartoval 3. března dvojicemi star-

ších žáků ve  Žďáru nad Sázavou. Na Vysočinu se sjela celá špička 

a  startovní pole čítalo 24 sestav z  celé republiky včetně početné 

výpravy tří dvojic z Pekla. 

Konečné pořadí turnaje – starší žáci:

1. TJ Peklo A (Fries, Ferebauer, Čižinský)
2. MNK SILNICE GROUP Modřice – MIX (Buchta, Nesnídal, Tolar)
3. TJ Radomyšl (Votava, Ježek, Hendrych, Čapek)
4. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou (Šimek, Bukáček, Krmášek)

Konečné pořadí turnaje – mladší žáci:

1. MNK SILNICE GROUP Modřice A (Kolouch, Svoboda, Sluka)
2. TJ AVIA Čakovice (Kalous, Matura, Suchý)
3. MNK SILNICE GROUP Modřice B (Bednář, Iláš, Jahoda)
4. SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Štěpán, Gregor, Sunek)

Ing. Michal Hostinský

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 3. 3. jsme zajížděli na zápas do Staré Paky a Nové Paky. Je třeba 
uznat, že to pro nás nebyla dobrá sobota. Ve Staré Pace se nám poved-
lo vyhrát obě čtyřhry, ale to bylo z naší strany vše. Nedokázali jsme si 
zvyknout na jiné prostředí herny. Odpolední zápas v Nové Pace rozhodla 
chřipka Honzy Jakubce – s ní hrát opravdu nešlo.
Za 14 dnů jsme v posledním domácím zápase této sezóny přivítali sou-
peře z Jaroměře a Úpice. Dopoledne s Jaroměří se nám opět podařilo 
vyhrát obě čtyřhry – dobrý začátek, od  kterého se odvíjel celý zápas. 
Všichni jsme předvedli dobrý kolektivní výkon. Sportovně je ale třeba 
přiznat, že soupeři chyběli dva nejlepší hráči základní sestavy. Odpoled-
ne s Úpicí to byl velmi vyrovnaný zápas, který jsme mohli vyhrát, nebýt 
zranění ruky Vrkoslava během úvodní čtyřhry. Na kdyby se ale ve sportu 
nehraje. I přes to se domácí hráči nevzdali a bojovali. Vedli jsme dokonce 
8:7, ale konec zápasu se lépe povedl hostům.

Sokol Stará Paka B – TJ Baník Vamberk 9:9

Body: Vrkoslav 4, Jakubec 3, Valášek 0, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1, Valášek-Podolka 1 

TJ Nová Paka – TJ Baník Vamberk 10:6

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

TJ Baník Vamberk – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 10:3

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

TJ Baník Vamberk – Sparta Úpice 8:10

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

Krajská soutěž 1. třídy

družstvo PU V R P                skóre        body

1. Sokol Valdice 20 16 1 3 187:115 53
2. TJ Nová Paka 20 14 4 2 187:125 52
3. TJ Dvůr Králové n.L. 20 12 7 1 187:124 51
4. Sokol České Meziříčí 20 10 4 6 166:145 44
5. DTJ-Slavia Hr. Králové E 20 8 6 6 158:157 42
6. Baník Vamberk 20 6 8 6 177:161 40
7. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 20 7 3 10 144:165 37
8. Jiskra Nový Bydžov 20 6 2 12 142:168 34
9. Sokol Nemyčeves 20 5 3 12 135:173 33
10. TTC Nové Město n.M. 20 4 4 12 127:175 32
11. Sokol Stará Paka B 20 3 5 12 124:182 31
12. Sparta Úpice 20 4 3 13 137:181 31

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Rozpis soutěží FO TJ Baník 
Vamberk – jaro 2018
M.ž.      7. 4.  So 9:00   Černilov – Vamberk,Malš./Slavia
St. ž.     7. 4.   So 12:00   Stará/Nová Paka – Vamberk
Dor.      8. 4.   Ne 10:00   Skřivany – Vamberk
„A“       7. 4.   So 16:30    Vamberk – Velké Poříčí

M.ž.   14. 4.   So 13:00   Olympia – Vamberk, Nové Město 
   (hřiště Kukleny)
St. ž.   14. 4.  So 14:45   Vamberk- Dvůr Králové
Dor.    15. 4.  Ne 16:00   Vamberk – Borohrádek
„B“      15. 4.  Ne 10:00   Dobruška“B“ – Vamberk
„A“      14. 4.  So 17:00   České Meziříčí - Vamberk

M.ž.   21. 4.  So 9:00   Vamberk – Nové Město, Rozkoš
St. ž.   21. 4.  So 12.30   Hostinné -Vamberk 
Dor.   21. 4.  So 14.30   Rasošky/Smiřice – Vamberk
„B“     21. 4.  So 17:00   Roveň – Vamberk
„A“     21. 4.  So 17:00  Vamberk – Malšovice

M.ž. 28. 4.   So 9:00   České Meziříčí – Vamberk, Týniště
St. ž. 28. 4.  So 14:45   Vamberk – Borohrádek
Dor. 28. 4.   So 17:00   Babí/Poříčí – Vamberk
„B“ 28. 4.   So 14:00   Vamberk – Dobré
„A“ 28. 4.   So 17:00   Vamberk – Opočno

Dor. 1. 5.   Út 17.30   Vamberk – Třebechovice

M.ž.      6. 5.   Ne 9:00   Černilov – Vamberk, Malš./Slavia
St. ž.     6. 5.   Ne 15:00   Solnice – Vamberk
„B“       5. 5.    So 17:00   Slatina – Vamberk
„A“       5. 5.    So 17:00   Třebechovice – Vamberk

St. ž.     8. 5. Út 17:00  Vamberk – Dobruška/Opočno

M.ž.    13. 5.   Ne 9:00   Vamberk- Rychnov, Olympia
St. ž    12. 5.   So 14:45   Žacléř – Vamberk
„B“     12. 5.   So 14:00   Vamberk – Javornice“B“
„A“     12. 5.   So 17:00   Vamberk – Provodov
M.ž.    19. 5.   So 9:00  Vamberk -  Nové Město, Rozkoš
St. ž.   19. 5.   So 14:45  Vamberk – Roudnice/Kunčice
„B“     19. 5.    So 17:00   Voděrady – Vamberk
„A“     19. 5.    So 17:00   Doudleby – Vamberk

M.ž. 27. 5.    Ne 9:00  Týniště – Vamberk, České Meziříčí
St. ž. 27.5.    Ne 10:00   Slavia/Malš. – Vamberk
„B“ 27. 5.   Ne 14:00   Rychnov“B“ – Vamberk
„A“ 26. 5.   So 17:00  Vamberk – Předměřice

M.ž. 2. 6. So 10:00  Olympia -  Vamberk, Rychnov
St. ž. 2. 6. So 14:45   Vamberk – Velké Poříčí
„B“ 2. 6. So 17:00   Vamberk – Doudleby“B“
„A“ 3. 6. Ne 17:00   Solnice – Vamberk

St. ž. 9. 6. So 15:00   Hoříněves - Vamberk
„B“ 10. 6. Ne 16:00   České Meziříčí“B“ – Vamberk
„A“ 9. 6. So 17:00  Vamberk – Albrechtice

„A“ 16. 6. So 17:00   Častolovice – Vamberk

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 



PŘEDPLAŤTE SI

IDEÁLNÍ DÁREKk narozeninám, svátku či Vánocům. 

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

Regionální zpravodajství pohledem čtenářů, 
nasloucháme lidem. 

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

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

Každé úterý dodání až do schránky – poštovné ZDARMA.    

Předplatné Orlického týdeníku: 
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč 
Roční předplatné: 1 020 Kč 
Půlroční předplatné: 520 Kč 
Čtvrtletní předplatné – SIPO: 260 Kč 

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

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

Dárkové poukazy na předplatné k zakoupení v redakci Orlického týdeníku.

Z koncertu skupiny HARLEJ 23.03.
Foto: Radoslav Vídeňský



9. května 2018 v 19:00 hodinMK Sokolovna Vamberk


