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Ze zasedání Rady města

Zveme Vás na 
24. veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Vamberka, které se koná 
dne 20. června v 18 hodin 

v Městském klubu Sokolovna.

Rada města Vamberk se na svém 

92. zasedání dne 18. dubna 

2018 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 91.

2) Na  základě návrhu ředitelky 
MŠ schválila omezení provozu 
mateřské školy v době letních 
prázdnin. Pracoviště Tyršova 
bude uzavřeno od  02.07.2018 
do  27.07.2018 a  pracoviště 
Jugoslávská bude uzavře-
no v  době od  30.07.2018 
do  24.08.2018. V  případě po-
třeby je možno umístit děti 
v druhém pracovišti MŠ.     

3)  Schválila prodloužení a  ukon-
čení pronájmů bytů města po-
dle přílohy.

4) Schválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemkové parcely č. 
2442, druh pozemku ostatní 
plocha, výměra 405 m2, v obci 
a katastrálním území Vamberk.

5) Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů nebytových pro-
stor v  domě služeb č.p. 260 
ve  Vamberku do  31.03.2019 
a  úpravu ročních nájmů v  zá-
vislosti na  spotřebě elektrické 
energie v loňském roce: Branilo 
Consulting, nájemné 57.528 Kč, 
Helena Kratochvílová, nájem-
né 16.624 Kč, Jarmila Daňsová, 
nájemné 14.028 Kč a  Kateřina 
Zavacká, nájemné 8.404 Kč.

6) Schválila pronájem nebytových 
prostor – minibaru – o podlaho-
vé ploše 50 m2 v přízemí budo-
vy Městského klubu Sokolovna 
č.p. 18 v Tyršově ulici na dobu 
neurčitou od  01.05.2018 paní 
Věře Matějkové, xxxxxxxxxxxxx 
za cenu 38.400 Kč ročně.

7)  Schválila Dodatek č. 1 smlouvy 
o veřejných službách v přepra-

vě cestujících ve veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve  Vamberku se společností 
AUDIS BUS s. r. o., jehož před-
mětem je změna splátkové-
ho kalendáře MHD Vamberk 
na  rok 2018 a  fi nanční model 
pro veřejnou linkovou dopra-
vu a  pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

8)  Projednala žádost společnos-
ti LDZ, s. r. o., Na Kameni 116, 
517 54 Vamberk, IČ: 647 92 421 
o souhlas se stavbou oplocení 
a  neschválila ji, jelikož dle zá-
kona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
není možné lesní pozemky 
oplocovat.

9)  Projednala protokoly o  ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na zpracování projek-
tové dokumentace „Vamberk 
– oprava betonové vany ba-
zénu 50 m“ a  v  souladu s  ním 
rozhodla, že zhotovitelem 
bude uchazeč, který předložil 
nejnižší nabídku 490.896 Kč 
bez DPH tj. ATELIER 11 HRA-
DEC KRÁLOVÉ s. r. o., Jižní 870, 
500  03 Hradec Králové, IČ: 
474 50 347 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

10) Projednala protokoly o otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek 
na zhotovení stavby „Vamberk 
č.p. 631 – zpřístupnění měst-
ského fotbalového areálu mlá-
deži a  hendikepovaným oso-
bám“ a  na  základě informací 
ministryně pro místní rozvoj 
o  připravovaném dotačním 
titulu pro rozvoj sportovišť, 
jehož vypsání je naplánová-
no na  podzim letošního roku 
rozhodla výběrové řízení zrušit 

a ucházet se o dotaci na reali-
zaci více částí projektu. 

11) Projednala zprávu o hodnoce-
ní nabídek a posouzení splně-
ní podmínek účasti v  zadáva-
cím řízení na zakázku „Obytný 
soubor RD Bačinka – Vamberk 
– 2. etapa“ a v souladu s nimi 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, kte-
rý předložil nejnižší nabídku 
tj. 14.758.748,14 Kč bez DPH, 
tj. MADOS MT s. r. o., č.p. 51, 
517 41 Lupenice, IČ: 45274924 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

93. zasedání dne 2. května 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 92.

2)  Schválila žádost společnosti 
pewag, s. r. o., o posunutí doby 
nočního klidu dne 27.07.2018 
z  22:00 hodiny na  24:00 ho-
dinu z  důvodu pořádání letní 
akce na koupališti. 

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 4.000 Kč na pořádá-
ní Muzejní noci Muzeu a galerii 
Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, Jiráskova 2, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
00371149 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

4) Schválila pronájem jedné míst-
nosti o podlahové ploše 16 m2 
v  mezipatře budovy bývalé 
školy č.p. 79 v Pekle za účelem 
zřízení zkušebny hudební sku-
piny, nájemce paní Hana Hra-
balová, nájem na  dobu neur-
čitou od  15.05.2018, nájemné 
5.000 Kč ročně včetně nákladů 
na elektrickou energii a vodu. 

5) Schvaluje darovací smlouvu 
se spolkem Domov na  konci 
cesty, z. s., Lupenice č.p. 58,          
517  41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 
053 51 413, jejímž předmětem 
je darování dvoukotce pro psy 
spolku a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

6)  Schválila Provozní řád sběr-
ného místa odpadů Vamberk 
v  ulici Jůnova s  provozní do-
bou ve  středu odpoledne 
a v sobotu dopoledne.

7)  Projednala žádost společnosti 
STRABAG, a. s., se sídlem Na Bě-
lidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 
60838744 a  souhlasí s  částeč-
nou uzavírkou silnice I. třídy 
mezi kruhovým objezdem 
I/11, I/14 Vamberk a  kruho-
vým objezdem I/11, I/14 směr 
Rychnov nad Kněžnou v době 
04.06.2018 - 24.06.2018 a s ob-
jízdnou trasou jednosměrně 
vedenou po bývalé silnici I/11 
a  I/14 ke  kruhovému objezdu 
směr Rychnov nad Kněžnou 
pro veškerou dopravu. 

8)  Projednala žádost společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a  vý-
stavba, a. s., Divize 02, Nábřežní 
4, 150  56 Praha 5 – Smíchov, 
o vyjádření vlastníka dotčeného 
pozemku „Studie odtokových 
poměrů pro k. ú. Záměl“ jako 
podklad pro KoPÚ v  katastru 
obce Záměl a  předběžně sou-
hlasí s  umístěním navrhované-
ho opatření přehrážky na „Slad-
kém potoce“ na  pozemku p.  č. 
860/1 v k. ú. Merklovice ve vlast-
nictví města.

Rudolf Futter                                                                                                  

starosta města

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Srdečně Vás zveme na pietní vzpomínku 
na M. J. Husa, která se bude konat 
dne 6. července 2018 v 10 hodin 
u sochy M. J. Husa na náměstí ve Vamberku. 

Mgr Alena  Naimanová, farářka Církve 

československé husitské v Rychnově nad Kněžnou

UPOZORNĚNÍ
Ve  dnech 04.06.2018 – 24.06.2018 bude částečně uzavřena 

silnice I. třídy mezi kruhovým objezdem I/11, I/14 Vamberk 

a kruhovým objezdem I/11, I/14 směr Rychnov nad Kněžnou. 

Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu jednosměrně vedena 
po bývalé silnici I/11 a I/14 ke kruhovému objezdu směr Rychnov 
nad Kněžnou tzn. od benzinové stanice (ulice Dvořákova) přes že-
lezniční přejezd v ulici Janáčkova a dále ke kruhovému objezdu.

Veterinární  ordinace 
Vamberk oznamuje:
13. 7. – 22. 7. 2018 z důvodu  dovolené 
bude ordinace ZAVŘENÁ
  www.veterinavamberk.cz
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MUDr. Štulík Richard
Freemed s.r.o. - MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
FSmile s.r.o. - MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika Týniště nad Orlicí - MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Domáňová Iva
Bahník Dent s.r.o. - MUDr. Bahník František
JB DENT s.r.o., - MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. . Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145

494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 515 694
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
731 980 112
494 623 775
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174

09.06.
10.06.
16.06.
17.06.
23.06.
24.06.
30.06.
01.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.

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

LETNÍ DOVOLENÁ 2018

Rozpis zástupů
praktických lékařů
 03.-04.07. DOVOLENÁ Dr. Slovák
zástup: Dr. Beranová
 09.-13.07. DOVOLENÁ Dr. Berano-
vá + Dr. Škarda
zástup: Dr. Slovák
 23.07.-01.08. DOVOLENÁ Dr.  Be-
ranová
zástup: Dr. Škarda
 02.-03.08. DOVOLENÁ Dr. Berano-
vá + Dr. Škarda
zástup: Dr. Slovák
 06.-10.08. DOVOLENÁ Dr. Škarda
zástup: Dr. Slovák
 13.-17.08. DOVOLENÁ Dr. Škarda
zástup: Dr. Beranová
 20.-31.08. DOVOLENÁ Dr. Slovák
zástup: Dr. Škarda

Zastupující lékaři ošetří akutní sta-
vy! Nebudou předepisovat trvale 
užívané léky, ani pomůcky! Přeje-
me vám spokojené a klidné prožití 
léta a dovolené.

vás srdečně zve na 

sousedské 
posezení

v předvečer svátku sv. Jana Křtitele,
patrona kapličky v Merklovicích

v sobotu 23. června 2018 od 19 hodin
v budově mateřské školky.

Dlouhodobou snahou města 
je zvýšit podíl tříděných odpa-
dů z  celkové produkce odpadů. 
Za  tímto účelem došlo v  první 
polovině letošního roku k  vybu-
dování nových stání pro nádoby 
na  tříděný odpad, které prakticky 
zdvojnásobily sběrnou kapacitu 
na  celém území města. A  snad 
i  osvěta a  informace, které přiná-
šíme ve Vambereckém zpravodaji, 
přispěly k  tomu, že množství vy-
tříděných odpadů, zvláště papíru 
a plastů, se razantně zvýšilo. Zkrát-
ka, občané Vamberka si vzali výzvu 
ke třídění k srdci a začali znatelně 
více třídit. Za to jim patří velký dík. 

Nicméně na  naplněnosti všech 
sběrných nádob to bylo letos 
na jaře znát a bylo třeba reagovat. 
Protože počet sběrných míst již 
byl navýšen a počet nádob na jed-
nom stanovišti není záhodno dále 
zvyšovat, bylo nutno přistoupit 
k  navýšení počtu svozů. Zatímco 
u svozu tříděného papíru, který si 
od  letoška zajišťuje město samo 
prostřednictvím technických slu-
žeb, je možno toto řešit operativně 
dle průběžné kontroly, u plastů za-
jišťuje svoz externí společnost Ma-

rius Pedersen, a.s. S  touto společ-
ností byl proto uzavřen dodatek 
ke  smlouvě, kterým je navyšován 
počet svozových dní, a  to tak, že 
plasty budou nově vyváženy kaž-
dé úterý a pátek u nejvytíženějších 
26 z  celkových 46 nádob v  rámci 
města. Tím by mělo být zajištěno, 
že s  přetékajícími nádobami se 
budeme setkávat co nejméně. Ně-
kolik čísel pro představu o fi nanční 
náročnosti: vývoz jednoho kon-
tejneru na  plasty stojí 129 Kč bez 
DPH, tj. za  rok při dvou svozech 
týdně 13.416 Kč bez DPH za jeden 
kontejner.    
   
Nicméně aby vše fungovalo, 
jak má, obracíme se s  prosbou 
i na vás, uživatele sběrných nádob 
– snažte se, prosím, veškeré kra-
bice, PET lahve i  obaly důsledně 
rozkládat či sešlapávat. I když je to 
výzva banální, bohužel, ne všichni 
to považují za  samozřejmost. Tím 
vším šetříte místo v  nádobách 
a pomáháte je udržet nepřeplněné 
pro ty, kteří přijdou po vás. 

Děkujeme, že s námi třídíte odpa-
dy.

Mgr. Jan Rejzl

Sběrné místo odpadů v Jůnově ulici je pro vás otevřeno

Každou středu od 13:00 do 17:00 hodin

Každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Poděkování všem 
všímavým občanům
Tímto bych rád poděkoval všem všímavým občanům, kteří nás upozor-
ňují na použité injekční stříkačky, které nalézají po uživatelích drog. Bo-
hužel se v  poslední době, nejen díky hezkému počasí, objevilo oproti 
dobám minulým více tohoto infekčního materiálu. Místa s nejčastějším 
výskytem pravidelně kontrolujeme, ale právě díky vaší všímavosti jsme 
schopni zajistit a zlikvidovat téměř všechny stříkačky. V případě nálezu 
výše uvedeného materiálu neprodleně kontaktujte nás (MP Vamberk) – 
775 421 870, nebo PČR – 974 536 711.
Tento nešvar vzniká díky určité skupině v naší společnosti, kterou může-
me jen stěží napravit. Buďme proto my ostatní k sobě ohleduplní a vší-
maví.                                                                                         Mgr. Radek Freivald

Posilujeme svoz 
tříděných odpadů



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 5

Vážení spoluobčané,

město Vamberk vám nabízí jednoduchý a  pohodlný způsob získávání 
důležitých informací o dění ve městě. Pro vaši lepší informovanost je tu 
pro vás zlužba SMS InfoKanál, která umožňuje zasílání důležitých infor-
mací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých texto-
vých zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 plánovaných odstávkách vody
 plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 uzavírkách místních komunikací?
 termínech mimořádných svozů odpadu?
 termínech konání zasedání zastupitelstva města?
 konání kulturních a společenských akcí?
 mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.?
a případně další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak? 
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na sekretariátu MěÚ 
Před registrací si pozorně přečtěte přiložený Informovaný souhlas, 
který také můžete nalézt na webových stránkach města. Registrací vyja-
dřujete souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro poskytová-
ní služby SMS InfoKanál v souladu s GDPR.

1. Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na: 
www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci poz-

ději upravit nebo zrušit.

2. Jak se zaregistrovat pomocí SMS?:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVAMBERK

mezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Merklovice je  SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMERKLOVICE

mezeraCISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Peklo je  SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPEKLO

mezeraCISLOPOPISNE

- dvojslovné názvy oddělte mezerou 
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  494 548 111

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Jak se odregistrovat?
Zaslánim SMS na tel. číslo +420 494 548 111 ve tvaru: „ODREGISTRUJ“ 
(bez uvozovek). SMS je nutné zaslat z tel. čísla, na které je služba regist-
rována. Odregistrací odebíráte souhlas se zpracováním osobních údaju, 
které budou ze systému nenávratně vymazány.
Odregistrovat se můžete také pomocí webového formuláře 
www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK, 
nebo osobně na sekretariátu MěÚ.

Seminář na kotlíkovou dotaci

SMS InfoKanál a GDPR
Vážení spoluobčané,

v dubnu roku 2015 jsme v zájmu co nejlepší informovanosti veřejnosti o dění 
ve městě zřídili službu SMS InfoKanál, která nám na rozdíl od městského roz-
hlasu poskytne potřebnou zprávu bez ohledu na to, jestli jsme zrovna doma 
nebo kdekoli jinde. Někteří z nás jsou registrováni jen pro odběr základních 
informací, třeba o přerušení dodávek energií či vody, a nejsou „obtěžováni“ 
zprávami o kulturních akcích, k jejichž zasílání je nutné se přihlásit. Ke zprá-
vám o odstávkách bych ještě rád připomněl, že chodí jen na telefonní čísla 
registrovaná v ulicích, kterých se daný problém týká, takže také nikoho ne-
obtěžují zbytečně. Přes všechny výhody zatím počet uživatelů nepřekročil tři 
stovky a proto Vám tuto službu opět nabízím alespoň k vyzkoušení.

Se zkratkou GDPR se poslední dobou ve sdělovacích prostředcích setkává-
me téměř denně a tak určitě víte, že se týká nařízení EU o ochraně osobních 
údajů. Těmito údaji jsou i Vaše telefonní čísla, jména a adresy zadané v sys-
tému SMS InfoKanál. Aby bylo používání této služby v souladu s nařízením 
GDPR, museli jsme stávající uživatele formou krátké textové zprávy požádat 
o vyjádření souhlasu se zachováním jejich údajů v systému. Zavedení GDPR 
se vlastně stalo impulzem pro to, abych o službě zasílání zpráv “z radnice” 
znovu do zpravodaje napsal.

Pokud se rozhodnete SMS InfoKanál vyzkoušet, přečtěte si na této stránce “In-
formovaný souhlas”, a když k němu nebudete mít výhrady, vyberte si nějakou 
z nabízených forem registrace do služby. Návod je také poblíž tohoto textu.

Z vlastní zkušenosti mohu tuto službu doporučit a budu rád, když se osvědčí 
i Vám.                                                                                                                        Rudolf Futter  

Služba SMS InfoKanál je urče-
na pro občany města Vamberk 
ve  věku nejméně 16 let. Regis-
trací do  služby souhlasíte se 
zpracováním Vašich osobních 
údajů za  účelem informování 
o činnosti obce a  jejích orgánů, 
např. o  jednáních zastupitel-
stva, místních poplatcích apod.; 
informování během krizových 
situací, při haváriích a  jiných 
mimořádnostech; informování 
o kulturních akcích. 
Svůj souhlas nejste povinni 
udělit, bez něj však není mož-
ná Vaše registrace do  služby. 
Souhlas můžete kdykoli odvolat 
zasláním SMS na  tel. číslo +420 
494 548 111 ve tvaru: „ODREGIS-
TRUJ“ (bez uvozovek). SMS je 
nutné zaslat z tel. čísla, na které 
je služba registrována. Odvolání 
souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jmé-
no, příjmení, telefonní číslo, 
email, číslo orientační a případ-
ně ulice, podle kterých mají 
být informace zaměřeny (např. 
v  případě havárie vodovodu 
v dané ulici o ní budete informo-
váni). Vaše osobní údaje budou 
předány provozovateli služby 
a  v  případě potřeby zpřístup-
něny rovněž dalším subjektům 
zapojeným do procesu důležité-
ho informování (např. orgánům 
krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách 
budou uchovávány po  dobu 
6 měsíců od  rozeslání, a  to pro 
účely prokázání, že byly rozeslá-
ny. Záznamy budou uchovány 
na  základě oprávněného zájmu 
obce prokázat plnění svých po-
vinností. Proti uchování těchto 
záznamů můžete vznést námitku 
a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle 
zákona o  elektronických komu-
nikacích budou provozovatelem 
služby po  dobu 6 měsíců ucho-
vávány také provozní a lokalizač-
ní údaje o  zprávách zaslaných 
na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskyt-
nutí informací, které jsou o  Vás 
zpracovávány v  rámci služby, 
a  požadovat jejich opravu v  pří-
padě nepřesnosti či jejich přenos. 
Proti zpracování můžete podat 
stížnost u  Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 
Ohledně zpracování osobních 
údajů v rámci služby a uplatnění 
Vaších práv můžete kontaktovat 
pověřence pro ochranu osob-
ních údajů pana Michala Ka-
louse, informatik@vamberk.cz, 
tel.: +420 494 548 139. Ohledně 
uchování provozních a lokalizač-
ních údajů můžete kontaktovat 
provozovatele služby, společnost 
KONZULTA Brno, a.s., info@info-
kanal.cz, tel.: +420 541 128 530. 

Informovaný souhlas

Královéhradecký kraj v  součas-
né době připravuje novou výzvu 
na  Kotlíkové dotace v  rámci do-
tačního programu „Snížení emisí 
z  lokálního vytápění domácností 
v  Královéhradeckém kraji“. Výzva 
bude zveřejněna pravděpodobně 
již v průběhu června 2018 s před-
pokládaným příjmem žádostí 
v  září 2018. Z  tohoto důvodu se 
bude konat informační seminář 
pro občany města a okolních obcí 
v  pondělí 25. června 2018 v  pro-
storách nového kina ve  Spole-

čenském centru v  Rychnově nad 
Kněžnou. Začátek semináře bude 
v 17 hodin a je zdarma.
Na semináři se dozvíte o možnosti 
čerpání dotace, zejména o  změ-
nách, ke  kterým dochází oproti 
předchozím výzvám a  současně 
bude vysvětlen celý proces od po-
dání žádosti až po úspěšné ukon-
čení projektu, včetně způsobu 
úhrady dotace. Dále bude obča-
nům nabídnuta metodická pomoc 
s  vyplňováním žádosti o  dotaci 
a realizací projektu. 
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V  rámci letošních Krajkářských slavností 
ve Vamberku představí své práce ve výstavních 
prostorách radnice krajkářky z  Krušných hor, 
které jsou tradiční krajkářskou oblastí, ve které 
bylo krajkářství rozšířeno ještě ve  větší míře, 
než je tomu u nás na Vamberecku. Krušnohor-
ské krajkářky vystaví své nejkrásnější krajky, 
které v  okolí Litvínova upaličkovaly a  budou 
se těšit na vaši návštěvu. Jako pozvání na jejich 
výstavu přinášíme několik slov krajkářky, paní 
Pavly Salvové.
Ještě  dávno  před tím, než jsme se my rozhodly 
obnovit tuto krásnou výtvarnou techniku, pra-
covaly celé rodiny v  Krušných horách na  kraj-
kách. Práce pro Barbaru Uttman /1514-1575/ 
byla jedinou obživou po  útlumu rudné těžby 
v 16. století.

Po  druhé světové válce  a  odsunu německého 
obyvatelstva tato krásná technika na  české 
straně  Krušných hor zanikla. Ale pro nás štěs-
tí - na  německé straně se paličkovalo stále 
a  po  otevření hranic se otevřely ruce a  srdce 
lidí z druhé strany hor a přátelství. Přes paličky 
a herdule začalo i naše paličkování.
Před více jak deseti lety jsme se začaly scházet 
v Partnerském spolku Litvínov. Žádná z nás ne-
tušila, že nás herdule, paličky a  nitě zamotají 
tak, že tato krásná práce krajkářek bude vypl-
ňovat téměř každý náš volný čas.
Jak jsme začínaly – bylo nás asi 20 - nemůže-
me říkat krajkářek, některé  z nás neměly vůbec 
ponětí, co se skrývá pod tím krásným slovem 
KRAJKA. Během těchto deseti let některé ode-
šly, jiné přišly, ale důležité je, že nás krajkování 

stále baví. Pořádaly jsme i  sympozia, na  které 
jsme pozvaly i  přátele z  Polska a  Německa. 
Na těchto sympoziích, které se konaly v Nové 
Vsi v Horách, na Lesné, v Chomutově a na Spe-
ciální škole v  Litvínově nás navštívila paní Iva 
Prošková a  královna krajkářek z  Annabergu. 
Součástí těchto setkání byly i výstavky z prací 
našich krajkářek.
Zhotovily jsme v roce 2014 paličkované kachle, 
které se staly součástí putovní výstavy v Němec-
ku. V letošním roce byly kachle vystaveny v Lit-
vínovském zámku. K  dnešnímu dni je jich asi 
2800 kusů. Každý rok zdobíme vánoční stromek 
a velikonoční větvičku do Litvínovského zámku.
Scházíme se v  prostorách Litvínovského zám-
ku, nejenom u  paliček. Věříme, že se budeme 
těšit z práce nití a paliček i nadále.

Prostor v krajce a krajka v prostoru 

– to je název nové výstavy Muzea 

krajky Vamberk, která je přede-

vším oslavou významného život-

ního jubilea české výtvarnice Milči 

Eremiášové. Výstava představuje 

starší i nejnovější díla této význam-

né osobnosti české moderní krajky. 

Výstava je otevřena od 18. května 

2018. Slavnostní zahájení výstavy 

proběhne 29. června 2018 od  19 

hodin a  bude spojeno s  módní 

přehlídkou. 

Milča Eremiášová se narodila 20. 6. 
1938 v Praze, kde celý život žije a také 
tvoří. V  letech 1956-1962 studovala 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé v Praze obor krajky a výšivky, a to 
u profesorky Emilie Paličkové a pro-
fesora Antonína Kybala. V  letech 
1967-1971 absolvovala uměleckou 
aspiranturu v  oboru ruční krajky. 
„Od roku 1962 působila jako pedagog 
ve  Školském ústavu umělecké výro-
by v  Praze. V  letech 1990-1995 vedla 
atelier krajky a  výšivky na  Soukromé 
mistrovské škole uměleckého designu 
v Praze. Učila v kurzech, které pořádají 
Vzdělávací spolek uměleckých řemesel 
a  spolek Krajka. Byla zvána do  ciziny 
jako lektor workshopů pro krajkář-
ky,“ říká na  úvod kurátorka výstavy 
Mgr. Martina Rejzlová. 
Po  celou dobu po  ukončení studií 
se výtvarnice také aktivně věnuje 
samostatné výtvarné činnosti v obo-
ru ručně paličkované krajky. „Milča 
Eremiášová poprvé samostatně vysta-
vovala v roce 1967. Výčet jejich výstav 
do  současnosti by byl velice dlouhý. 

Stejně tak výstav kolektivních, kterých 
se účastnila. Své práce vystavovala ne-
jen v České republice, ale také v zahra-
ničí jako například ve Švédsku, Francii, 
Rakousku, Itálii a tak dále,“ upřesňuje 

M. Rejzlová. Krajky z dílny M. Eremiá-
šové byly též součástí české kolekce 
krajek na Světové výstavě v Montre-
alu v  roce 1967, kde získala čestné 
uznání. Tyto skvosty se dnes nachází 

právě ve sbírkách Muzea krajky Vam-
berk. 
Mezi hlavní inspirační zdroje Milči 
Eremiášové patří historická archi-
tektura (gotika a  barokní zahrady), 
pražská domovní znamení, příroda, 
hudba, divadlo a křesťanské tradice. 
Její poslední tvorba se pak nese 
ve znamení okouzlení mořem, moř-
skou faunou i  přírodou na  pobřeží. 
„K moři jsem se dostala až jako dospělá 
a  naprosto mne uchvátilo. Jen sedět 
na  břehu a  dívat se. První krajka byly 
skály, které moře jen oblévalo. Ale pak 
jsem zjistila, že je možné je zobrazit 
na šířku, na výšku i prostorově. Mohla 
bych je dělat donekonečna, pokaždé je 
jiné,“ říká sama výtvarnice Milča Ere-
miášová. Další velkou inspirací je pro 
ni též vesmír a nekonečno. V tom je 
jí nápomocný synovec Ondřej Ere-
miáš, který pro její díla vytváří speci-
ální konstrukce. A co říká umělkyně 
o této své inspiraci? „Je to Můj malý 
vesmír – nečekejte žádnou vědu, spíš 
chci, aby to bylo pro potěšení a po-
hlazení po  duši - něco jako hračka.“ 
Ve  vambereckém Muzeu krajky ne-
vystavuje Milča Eremiášová poprvé. 
Její samostatná výstava se zde kona-
la již v roce 2008. Stejně jako minulá 
výstava se i tato nese v duchu lásky 
ke  zvolenému oboru, která provází 
umělkyni po mnoho desítek let.

Mgr. Martina Pajerová

Výstava „Milča Eremiášová: Pro-

stor v krajce a krajka v prostoru“ 

je otevřena od  18. 5. do  23. 9. 

2018 v Muzeu krajky Vamberk.

Své životní jubileum oslavila známá výtvarnice 
Milča Eremiášová novou výstavou 
v Muzeu krajky Vamberk

HERDULKY - krajkářky z Litvínova
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Historický strom
Členové Spolku přátel historie Vamberka se rozhodli v letošním jubilej-
ním roce zanechat ve městě trvalou památku, především na sté výročí 
vzniku samostatné republiky. Po  nesnadném hledání vhodné lokality 
bylo vybráno rozcestí asfaltové silnice k Vyhlídce a polní cesty do Zádolí. 
Nad horním vodojemem členové spolku v  květnu zasadili mladý dub 
letní. 
Na dotazy, proč nezvolili tradiční lípu, odpovídají, že lípa byla jako ná-
rodní strom vybrána v obrozeneckém období. Dub byl stromem starých 
Slovanů i Germánů. Spolek se zabývá historií jako celkem, proto druhem 
vysazeného stromu neodkazuje pouze k době národního obrození, ale 
k dějinám mnohem starším.
Ve Vamberku roste několik stromů vysazených v  roce 1919 na  paměť 
vzniku Československé republiky. Jedná se vesměs o  lípy. Jedna stojí 
pod schody u kostela svatého Prokopa, tři u kapličky Všech svatých ne-
daleko silnice do Rychnova nad Kněžnou a dvě u kříže poblíž vodárny 
na Podřezově.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka 

Foto: Jiří Sejkora

V neděli 10. června se uskuteční 

vycházka 
se spolkem historiků 
„Po stopách Antoníčkovské pouti“ 

Vychází se ve 14 hodin 
od kostela svatého Prokopa 

a cíl je na Vyhlídce.

Projekt Vzdělávání praxí propoju-
je zájemce, kteří chtějí získat nové 
znalosti a zkušenosti v reálném pra-
covním prostředí, s fi rmami, které si 
chtějí prostřednictvím nabízených 
praxí nezávazně a  s  fi nanční pod-
porou otestovat a  zaškolit potenci-
onální zaměstnance.  
Poskytovatelem praxí se mohou 
stát právnické osoby nebo OSVČ. 
Účastníky projektu mohou být lidé 
starší 15 let, kteří jsou uchazeči 
o  zaměstnání, absolventi, rodiče 
na  mateřské/rodičovské dovolené, 
nízkokvalifi kovaní, lidé ve věku nad 
50 let nebo osoby zdravotně znevý-
hodněné. 
Účastníci si vybírají z  nabízených 
pozic jednotlivých fi rem, které se 
do  projektu přihlásily. Samotná 
praxe je pak v  délce 1-6 měsíců dle 
vybrané pozice. Vybírat je možné 
z  velkého spektra oborů, jedná se 
např. o  pozice v  administrativní, 

ekonomické nebo strojírenské ob-
lasti, ale také pozice v  zemědělství, 
cestovním ruchu, stavebnictví, ICT 
a  mnoha dalších. Po  celou dobu 
praxe účastníka provází zkušený za-
městnanec fi rmy, tzv. mentor. 
Účast v projektu přináší jak účastní-
kům, tak i  fi rmám řadu výhod. Pro 
účastníky je to zejména možnost 
prohloubení znalostí, získání prak-
tických zkušeností a  v  neposlední 
řadě případné získání pracovní 
nabídky. Firmy si díky  projektu vy-
zkouší a  vyškolí potencionální za-
městnance v  praxi, ověří si mentor-
ské schopnosti svých zaměstnanců 
a získají fi nanční kompenzaci vyna-
ložených nákladů.

Pavla Merková, tel.: 770 102 817, 

email: pavla.merkova@fdv.cz, 

www.vzdelavanipraxi.cz.

Projekt Vzdělávání praxí přináší fi rmám možnost 
kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního 
zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci

Starosta města pravidelně 
dvakrát do  roka, v  době vý-
ročí konců obou světových 
válek, klade květinovou 
výzdobu k  pomníkům pad-
lým v  První světové válce 
ve  všech třech částech na-
šeho města. Pomník v Pekle 
na snímku v současné době 
prodělává rekonstrukci, kte-
rou si jistě při příležitosti sté-
ho výročí konce První světo-
vé války zaslouží.

Martina Jusková

Poděkování
Chtěla bych z celého srdce poděkovat paní Ing. Martě Paštikové za da-
rování obrazů mého tatínka Jiřího Kříže z pozůstalosti po svém tatínkovi 
panu Dvořákovi z Kostelce n. Orl., který byl přítelem mého otce.
S vděčností a úctou děkuje dcera pana Jiřího Kříže.
Čtyři obrazy pana Jiřího Kříže byly věnovány Městu Vamberk a staly se 
součástí interiéru budovy Městského úřadu. Děkujeme.

Výročí osobností
 08.06.1928 se ve Vamberku narodil Jiří Dvořáček, hudební skla-

datel a  pedagog. Absolvoval skladbu na  AMU v  Praze, kde později 
později působil jako asistent profesora Dobiáše. 90. výročí narození                   
(† 22.03.2000 Praha)

 11.06.2008 zemřel profesor MUDr. František Řehák, lékař. Vystu-
doval obecnou a speciální chirurgii. Specializoval se na hrudní chirurgii. 
Vychoval mnohé následovníky (Pafko, Fanta Drahoňovský). Zúčastnil 
se tří operací prezidenta Václava Havla. 10. výročí úmrtí (* 13.01.1927 
Vamberk)

 18.06.1948 se narodila Marie Hulcová, krajkářka a  výtvarnice. 

Od  roku 1967 pracovala v  rychnovském muzeu. V  období 1997-2017 
stála v čele Muzea krajky ve Vamberku. 70. výročí narození († 02.11.2017)
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Smrtí císaře a krále Karla IV. skonči-
la relativně klidná doba v  Čechách 
a začalo nastávat období změn, tak 
jak se dle nepsaných zákonů přírody 
nepravidelně a neustále střídají ob-
dobí lepší a horší.
Těžkou situaci způsoboval probí-
hající mor obyvatel a  důvodem 
nastávajících změn byly především 
dvě příčiny. Jednak nástupce Karlův, 
jeho nejstarší ze tří synů Václav IV., 
král český a  král Svaté říše římské, 
neměl vladařské vlastnosti svého 
otce. Druhou a  ještě vážnější příči-
nou vznikajících nepokojů v Evropě 
byl pokračující rozkol a tehdejší mo-
rální propad Římskokatolické církve.
Křesťanství, jako jedno z  velkých 
světových náboženství, se po  roz-
kolu Římské říše na Západořímskou 
a Východořímskou rovněž rozdělilo 
na dvě církve. Západní -Římskokato-
lickou, (řízenou ústřední osobností 
- papežem z Říma) a východní - Or-
todoxní (nejprve rovněž ústředně 
řízenou patriarchou z  Konstantino-
pole a později rozdělenou na téměř 
samostatné oblasti řízené nezávislý-
mi patriarchy). Pro střední a západní 
Evropu měla hlavní význam církev 
Římskokatolická.
Církev je organizační struktura lidí 
vyznávajících stejnou víru, ale v ně-
kterých obřadních a  věroukových 
detailech  se lišící od  podobných 
církví stejné víry. Je to taková obdo-
ba politických stran na úseku nábo-
ženství, s  podobnými vzájemnými 
vztahy i prosazováním. Každá církev 
má svoji hierarchii představitelů 
a ve své podstatě na sebe převzala 
úlohu zprostředkovatele mezi lidem 
a Bohem. Výsledky a vliv Římskoka-
tolické církve byly ovlivňovány vý-
vojem lidské společnosti a  lidskými 
vlastnostmi církevních představite-
lů, zejména ve vyšších a ústředních 
funkcích. Křesťanství sehrálo a  se-
hrává velice důležitou roli ve vývoji 
Evropy.
Obecně církev prodělala tři naprosto 
odlišné vývojové a významové fáze. 
V první byli křesťané krutě pronásle-
dováni a  přežili i  šířili svoji víru jen 
díky vysoké morální úrovni a vizi lep-
šího posmrtného života. Ve  druhé 
fázi Římskokatolická církev dosáhla 
v náboženské oblasti nejprve mono-
polního postavení, její představitelé 
zápasili se světskými vládci o  moc, 
mohutněla početně, mocensky 
i  ekonomicky, ale morálně začala 
upadat. V  řadách nejvyšších církev-
ních představitelů koncem čtrnác-
tého a počátkem patnáctého století 

došlo k zápasům o moc do té míry, 
že současně byli dva až tři papežo-
vé, jež se vzájemně svářili. Kromě 
tohoto problému se církev zaměřila 
na  získávání majetku potřebného 
na stavbu chrámů (zejména katedrá-
ly sv. Petra v Římě) pomocí desátků, 
plateb za veškeré náboženské úkony 
a prodejem odpustků. Do církevních 
problémů zasahovali i  vládci Fran-
cie a  Německa (Svaté říše římské) 
formou přetahování o sídelní místo 
papežů mezi Římem a Avignonem.
Ve  své třetí fázi Římskokatolická 
církev, po odštěpení celé řady křes-
ťanských církví a značné ztrátě moci 
i majetku, se opět stále více zaměřu-
je na  své původní duchovní a  mo-
rální působení ve  prospěch společ-
nosti. Křesťanství jako celek sehrálo 
historicky nezastupitelnou roli v šíře-
ní vzdělání a civilizace Evropy, které 
jako jediná centrální organizace šířila 
ze zaniklé, ale kulturně a vyspělostně 
převyšující Římské říše, do celé zao-
stalé někdejší pohanské části Evropy. 
Rozhodujícím momentem pro počá-
tek šíření křesťanství Evropou bylo 
spojenectví papeže a vládce Francké 
říše Karla Velikého, který se stal svět-
ským ochráncem církve.
A nyní k situaci v Čechách.
V Čechách, po smrti císaře Karla IV., 
se začal projevovat vliv některých 
vlastností nového krále Václava IV. 
a začalo se i projevovat šířené vzdě-
lání pražskou univerzitou. Univerzi-
ty, (vynález muslimského světa, kde 
se kromě duchovních věd studovaly 
i  vědy přírodní), narušily monopol 
církve na  vzdělání a  postupně se 
z  Arabie šířily přes Italii do  dalších 
oblastí Evropy - zejména Francie 
a  Anglie. Velkým problémem byl 
v tehdejší době stav v Římskokato-
lické církvi zmíněný v úvodu tohoto 
článku, kdy proti sobě stála vláda 
dvou papežů, jež se neúspěšně sna-
žil řešit ke  konci své vlády již císař 
Karel IV s králem Francie.
Nejvzdělanější skupinou lidí té doby 
byly kněží a Mistři (profesoři) univer-
zit. Mnozí z nich poukazovali na roz-
por mezi Písmem svatým a tehdejší 
činností jediné církve. Již roku 1378
anglický fi lozof a reformátor J. Viclif 
vystoupil proti světské moci papeže, 
ale byl umlčen. Jedním z nejhorlivěj-
ších propagátorů reforem v  církvi 
byl Mistr vysokého učení na  praž-
ské univerzitě (jedním časem i  její 
rektor) a kazatel Jan Hus. Svým uče-
ním bojoval proti prodeji odpustků, 
a  dalším tehdejším světským i  cír-
kevním nešvarům. Pro tuto činnost 

a  zastávání Viklefových spisů byl 
osočován u  krále i  papeže zastánci 
starých pořádků – odpůrců chu-
doby církve a  uctívání Písma jako 
jediné právoplatné směrnice. Od-
půrců bylo hodně a  měli za  sebou 
veškerou moc církevních struktur. 
Značným zastáncem Husovým byl 
král Václav IV. a zejména královna.
M. Jan Hus se významně projevil 
i modernizací našeho jazyka zavede-
ním diakritických znamének do pra-
vopisu. Jiným významným činem té 
doby na univerzitě bylo rozhodnutí 
krále Václava IV. změnit poměr vo-
lebních hlasů ve  prospěch Čechů. 
Opačný, než dosavadní poměr hla-
sů vyvolal rozhořčení u německých 
profesorů i studentů, a jejich násled-
ný odchod z  univerzity. Jejich od-
chod a následné založení vysokého 
učení v Německu způsobil dočasný 
pokles úrovně univerzity pražské. 
Češi se však stali rozhodujícími pány 
svého vysokého učení.
Vlivem a štvaním Husových odpůr-
ců musel M. Jan Hus opustit Prahu 
a  uchýlit se pod ochranu svých 
přátel na venkov (Kozí hrádek a Kra-
kovec). Husových stoupenců z  řad 
kněží, prostého lidu i šlechty neustá-
le přibývalo. Pro odlišení od starých 
zvyklostí v církvi přijímali kromě těla 
Páně (hostii)i krev Kristovu (víno 
z kalicha). Tím vznikl název - kališníci 
(Podobojí).
Král Svaté říše římské Zikmund Lu-
cemburský svolal roku 1414 církevní 
koncil do Kostnice, aby ten ukončil 
rozkol (schizma) v církvi a tím zabrá-
nil jejímu možnému rozpadu. V čele 
církve Římskokatolické tehdy byli tři 
papežové (v Římě, Avignonu a Pise), 
jež se vzájemně osočovali. Jako ve-
dlejší úkol koncilu bylo posouzení 
učení M. J. Husa, kam byl koncilem 
povolán.
Mistr Jan Hus, přes výstrahy svých 
přátel, 3. 11. 1414 na  koncil přijel, 
byl přesvědčen o pravdě svého uče-
ní. Na  cestu dostal ochranný glejt 
od  Zikmunda. Krátce po  příchodu 
do Kostnice však byl zatčen a uvržen 
do vězení s tvrzením, že záruka ne-
platí na  církevní půdě! Po  odebrání 
části oděvu trpěl ve studeném věze-
ní bolestmi zubů. Církevní představi-
telé neměli zájem o obhajobu učení 
M. J. H. a vyžadovali pouze, aby od-
volal. Teprve na nátlak Čechů a krále 
Zikmunda bylo uprostřed roku 1415 
umožněno veřejné slyšení, ale se 
stejnou osnovou a požadavkem. M. 
J. Hus pro sílu přesvědčení své prav-
dy odmítl znovu své učení odvolat 

a proto byl 6. 7. 1415 v Kostnici upá-
len. Jeho popel byl záměrně vhozen 
do Rýna. Následně byl upálen i Mistr 
Jeroným Pražský.
Lidé odcházejí, ale myšlenka je věč-
ná! Po násilné smrti hlasatele pravdy 
nastalo v Čechách pobouření, které 
postupně mohutnělo, až ke kališní-
kům patřila většina národa. Zatím 
koncil pokračoval v  jednání, které 
po  bouřlivém rokování ukončilo 
rozkol církve, byla zrušena platnost 
funkcí dosavadních tří papežů, zvo-
len nový a roku1418 byl koncil roz-
puštěn.
V Čechách se dění dávalo stále více 
do  pohybu. Významným činitelem 
dění byl již delší dobu i  sám král 
český a německý (Svaté říše římské, 
které byla naše země již dlouho 
součástí) Václav IV. Král byl velice 
vzdělaný, přál prostému lidu, ale 
byl kolísavý v rozhodování, vládě se 
nevěnoval s chutí, měl velké rozpory 
s arcibiskupem (což odnesl životem 
Jan Nepomucký) a se šlechtou, která 
se proti králi spolčila a dvakrát jej do-
konce věznila. Král byl v r. 1394 zajat 
šlechtou prvně.
Docházelo i  k  rozporům mezi Lu-
cemburky, což mělo za  následek 
prudký pokles významu českého 
státu. V roce 1400 byl Václav IV. sesa-
zen z trůnu římského krále a králem 
zvolen Zikmund.
V  roce 1402 byl král znovu zajat 
šlechtou (na  popud Zikmunda) 
a uvězněn ve Vídni. Po útěku ze zajetí 
Václav IV. začal podporovat hnutí po-
žadující nápravu církve a společnosti 
v duchu novozákonního ideálu, jako 
nezbytný předpoklad zlepšení po-
měrů. V  čele těchto snah stála sku-
pina českých Mistrů vysokého učení, 
soustředěná kolem M. J. Husa. V  r. 
1419 po  první pražské defenestraci 
král z rozčilení zemřel na mrtvici.
Dalším důležitým činitelem této 
doby byl mladší bratr Václava, Zik-
mund Lucemburský-král uherský 
a  posléze i  německý a  český. Zik-
mund zdědil po  otci diplomatické 
a politické nadání. Jeho hlavní dějin-
nou zásluhou bylo ukončení schiz-
ma Římskokatolické církve v  Kost-
nici. Vůči Čechům se však nechoval 
přátelsky. Na koncilu neobhájil M. J. 
Husa a dokonce tam prodal jednu ze 
zemí Koruny české - Braniborsko, Ho-
hencollernům. Po smrti krále Václava 
se nechal částí panstva korunovat 
českým králem. Protože neochránil 
M. J. Husa a nežil v souladu s výkla-
dem „Božích zákonů“ dle výkladu hu-
sitů, prohlásil husitský sněm v Čáslavi 

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 7. část. M. Jan Hus a doba husitská)
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Psal se rok 1928 - úterý 26. června. 
Den, jaké jsou v  této roční době 
obvyklé. Od rána slunce pěkně při-
palovalo, obloha byla bez mráčku. 
Však toho bylo zapotřebí. Seno-
seč se toho roku opozdila. Luka 
od  Merklovic k  Vamberku byla jen 
zčásti posečena, ač jiný rok v  tuto 
dobu bývala již sklizeň sena na nich 
úplně hotova. 
Na  louce proti pile, před třemi dny 
posečené, pilně pracovali mladí 
manželé Vavruškovi z  Merklovic. 
Seno ten den dvakrát obrácené 
v  žáru slunce pěkně dosýchalo. 
Krátký odpočinek na  břehu cesty 
ve  sporém stínu žita, potom seno 
shrabou na řadu a ještě dnes odve-
zou. Člověk míní… 
Bylo po  tření hodině odpolední, 
když se nad Vrbicí začal vysunovat 
tupý klín ostře ohraničeného černé-
ho mraku. Odpočívající netušili, co 
se za jejich zády děje, až temné za-
dunění hromu učinilo konec jejich 
odpočinku. Rychle se mihaly hrábě 
v  rukách mladé dvojice, ale také 
rychle postupoval mrak, z něhož se 
blýskalo častěji.
Jen dvě kupy narychlo shrabané 
a  již se spustil déšť, který v  nece-
lé půlhodině proměnil ten malý 
Merklovský potůček v bystřinu, žže 
místy nižší břehy nestačily pojmout 
to množství kalné vody.
Mnoho ten den na polích a  lukách 
suchého sena promoklo a na mno-
hém pracovníku nezůstala niť suchá.
Jak náhle a  rychle bouře přišla, 
tak také rychle se vzdalovala přes 
Merklovice k  hřebenu   Chlumu 
a  slunce zase hřálo z  bezmračné 
oblohy. Jen nad lesy se dosud černal 
vzdalující se mrak.

Stavební ruch byl v tom roce značný 
a pila nestačila v normální pracovní 
době vyřídit zakázky stavebního ře-
ziva. Pracovalo se přesčas.
Ta bouřková přeháňka nijak práci 
nenarušila, slunce jako by se lidem 
vysmívalo, a nebo snad  chtělo ješ-
tě svými paprsky napravit, co déšť 

pokazil. Však nesmálo se dlouho. 
Hodiny ukazovaly půl páté, když nad 
vrbickým kopcem se objevil mrak 
nový, zlověstnější, který se rychle šíril 
a ve čtvrt hodině již zatemnil slunce.
Na  pile končila normální pracovní 
doba v  pět hodin. Šéf byl pro úraz 
nohy připoután na  lůžko, mladý se 
zdržoval mimo závod. Dosud jen 
vzdálené duněné věstilo větší bouři. 
Rozhodnutí o ukončení práce v nor-
mální době záviselo na mně - stroj-
níkovi. - V  Hradci na  stavbě čekají 
na trámy. Co dělat? Jak se zachovat, 
abych v něčem nechybil? Proto ono 
nervózní pozorování blížící se bou-
ře, doslova s hodinkami v ruce.

Bylo za deset minut pět. Obloha té-
měř celá zatažena mraky. Jen na se-
verozápadě byl ještě pruh jasný a nad 
Merklovicemi, nad lesy, vystupoval 
rovněž černý mrak, nežádoucí to úkaz 
rozmaru přírody. Bouře, která před 
hodinou přešla, se zase tím samým 
směrem vracela proti bouři druhé.

Stromy se pod náporem větru ohý-
baly k  prasknutí. Snad ten vítr tu 
bouřku rozežene? Ale jen necelých 
pět minut trval jeho nápor, stromy 
se zase rovnaly, až nastalo úplné 
bezvětří. Snad minutu, snad jen půl 
minuty trvalo zlověstné ticho.
Ručičky na  hodinkách se blížily 
k  páté a  slabý větřík začal čeřit listí 
stromů směrem opačným, aby se 
v malé chvilce přeměnil ve vichřici.
Jak dvě nepřátelská vojska srazily se 
dva bouřkové mraky. Setmělo se ješ-
tě více a v zápětí, za silného burácení 
hromu, se spustil liják, který unášený 
onou vichřicí tvořil obraz husté zim-
ní sněhové vánice.

Pět hodin a  deset minut. Voda za-
plavovala luka a  stále jí přibývalo. 
O  dalších deset minut později se 
po silnici do Merklovic nedalo dojít 
bez nebezpečí ani k nynějšímu hos-
tinci Jednoty.
Bouře postupovala zvolna údolím 
Merklovic a  těžké zhuštěné mraky 
se nemohly přesunout přes hřeben 
Chlumu. Další spousty vod se řinuly 
na lesy a řítily se do údolí.
Potůček přeměnil se z bystřiny v dra-
vou řeku, která svým proudem brala 
vše, co se jí v cestu postavilo a kalný-
mi vlnami zaplavila obytné a hospo-
dářské budovy.
Na dolejším konci a po lukách se roz-
lil příval v  jezero, aby zase ve Vam-
berku se vtěsnal v  údolí, na  jehož 
konci se nalézá bývalý závod J. Kubi-
ase, nynější horní závod Masny.
Co zde napáchala záplava, to dosud 
zující tehdejší zaměstnanci jistě ne-
zapomněli. Nejen že byla způsobe-
na miliónová škoda, ale zde si dravý 
živel vyžádal i  jednu lidskou oběť. 
Mladý dělník Jarkovský z Byzhradce 
byl při záchranných pracech stržen 
proudem a jeho tělo se našlo až třetí 
den u Kostelce nad Orlicí. 
Štěstí pro Merklovice a  onu část 
Vamberka, že zvlněným lesním teré-
nem byl příval razdělen velkou částí 
na Sebranice a k Záměli.
Slunce před západem ještě vysvit-
lo, jakoby se chtělo podívat na  tu 
spoušť, na které mělo nepřímo svý-
mi žhavými paprsky také podíl.

Článek vyšel v  Kulturním programu 
Vamberka v  červnu 1971. Od  ničivé 
povodně na  Merklovickém potoce 
uplyne tento měsíc 90 let.

Josef Jedlinský: Povodeň

tuto volbu za neplatnou. Zikmund se 
však rozhodl českou korunu dobýt 
mocí. Tím se stal spolu s  papežem 
hlavním nepřítelem husitů.
V roce 1433 byl trojnásobný král Zik-
mund korunován císařem Svaté říše 
římské. Porážka husitských radikálů 
1434 u  Lipan otevřela prostor pro 
nástup Zikmunda na  český trůn. 
V roce1437 dal král Zikmund popra-
vit posledního odbojného husitské-
ho hejtmana Jana Roháče z  Dubé 
před staroměstskou radnicí v  Praze 
a s ním asi 100 dalších odpůrců. Ten-
to čin vyvolal další pobouření Čechů, 
a  proto král utíkal z  Prahy do  Uher, 
ale cestou ve Znojmě zemřel.
Vlastní válečné dění v Čechách nasta-
lo první pražskou defenestrací, kdy 
z oken Novoměstské radnice v Praze 
bylo po provokaci konšelů rozvášně-
ným davem vyhozeno asi 10 osob. 
Když se král Václav IV, který byl pod 
neustálým dvojím tlakem (papeže 
a kališníků) o násilí dozvěděl, na ná-
sledek rozčilení zemřel. Po smrti krále 

Václava vypukly naplno lidové bouře 
proti všem odpůrcům podobojí. Nej-
radikálnější se shromáždili v opevně-
ném městě Tábor, pod vedením vo-
jevůdce Jana Žižky z Trocnova, který 
nebyl nikdy poražen. Tento vynikající 
vojevůdce dosahoval vítězství po-
mocí svých taktických schopností 
a  netradičním způsobem vedení 
boje. Jeho vylepšená mobilní vozová 
hradba (se kterou se seznámil v boji 
u  Grunwaldu ve  válce Poláků proti 
Řádu německých rytířů) a  zručné 
ovládání selského nářadí přetvořené-
ho na zbraně jeho lidovým vojskem 
spolu s až fanatickým přesvědčením, 
bylo pro nepřátele nepřekonatelné. 
A nepřátel bylo velice mnoho-a moc-
ných! Kromě české katolické šlechty 
a  kněžstva, jimi ovládaných hradů 
a měst, to byli zejména představitelé 
církevní a  světské moci křesťanstva 
- papež a  Zikmund. Ti zorganizovali 
čtyři křížové válečné výpravy proti 
Čechům. Verbovali vojsko v  Maďar-
sku, Slezsku, Lužici, Rakousku, Míšni, 

Durynsku, Bavorsku a  Sasku. Všech-
ny byly husity poraženy, ta poslední 
se dala na  útěk již při zaslechnutí 
hluku blížících se válečných vozů 
a zpěvu husitského chorálu. Jít s písní 
na  rtech vstříc smrti tehdy dokázali 
jen Češi!
Husité byli organizováni ve  třech 
samostatných útvarech. Táborité, 
Pražané a východočeští Orebité, jež 
střídavě bojovali samostatně i  spo-
lečně. Za  dobu husitských válek 
bylo zničeno mnoho kostelů, kláš-
terů, far, hradů, měst i vesnic a při-
šlo o  život i  mnoho nevinných lidí. 
Po vítězných bojích doma, byla vál-
ka přenesena do okolních zemí pod 
názvem „Spanilé jízdy“. Postupně 
však docházelo k únavě společnosti 
z  války. U  některých oddílů husitů 
se vytrácel motivační náboženský 
duch a začala převládat touha po ra-
bování. Husité se rozdělili na radikál-
ní Tábority a umírněné Pražany.
Protože mezi nimi nedošlo k  do-
hodě, střetli se oba tábory v  bitvě 

u  Lipan roku 1434, kde radikální 
strana prohrála. Co nedokázali cizin-
ci, o dokázali proti sobě Češi. Touto 
bitvou skončila doba velké slávy, 
morálního vypětí i  velkého utrpení 
prostých obyvatel.
Protože nepřátelé husitů poznali, že 
je zbraněmi neporazí, tak po  dlou-
hém vzájemném jednání na  konci-
lu v Bazileji  představitelé katolické 
církve i  Zikmund roku 1436 uznali 
kompaktáta, povolující husitům 
v Čechách a na Moravě jejich vyzná-
ní v rámci obecné církve.
Jan Hus svým učením o sto let pře-
dešel zrání doby. Roku 1517 němec-
ký kněz Martin Luther vyvěsil 95 tezí 
proti odpustkům a zahájil dobu re-
formace církve. Pak ale zase nastala 
doba protireformace. Katolická cír-
kev se dlouho zdráhala přiznat sna-
hu M. J. Husa na její reformu.
Teprve původem Polák – papež Jan 
Pavel II. ve dvacátém století to veřej-
ně prohlásil.

    Ing. Augustin Šubrt
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ČETLI JSME VE ZPRAVODAJI PŘED 50 LETY
GALERIE VÝTVARNÍKŮ
Oldřich Doležal, který vytvořil zobrazené vý-
tvarné hodnoty, jest člověk citově bohatý, 
skromný a obětavý.
Uměleckou mříž ve dveřích vchodu do vam-
bereckého krajkářského muzea, jakož i  ko-
vanou a  tepanou lucernu nad ní zhotovil 
na  mou žádost dobrovolnou brigádnickou 
neplacenou prací na počest 50. výročí vzniku 
našeho státu a  tak obohatil tímto přínosem 
tento stánek městské kultury. Sám pochází 
z  pětičlenné kostelecké obuvnické rodiny, 
která žila ve  skromných poměrech. Proto 
nemohl být brán zřetel na  doporučení uči-
tele Horáka, aby studoval v Praze na Akade-
mii výtvarných umění a  byl otcem zaveden 
ke  kováři a  zámečníku Dolanovi do  učení. 
Řemeslo však nedostačuje jeho vrozeným 
zálibám a proto mění kovářství za umělecké 
zámečnictví a  v  kostelecké dílně Talackých, 
pracující pro různé pražské nákladnější stav-
by i ministerstva, získává na kování zábradlí, 
mříží, vrat a  podobných náročných pracech 
fortel uměleckého zámečníka.

Pracuje zde až do okupace, během níž je pra-
covně nasazen do zámečnické dílny vambe-
reckých závodů Báňské a hutní společnosti.
Jako schopný dělník se stává nástrojařem, 
podává zlepšovací návrhy pro lisovnu a  na-
konec vedoucím předákem vývojové dílny 
Železáren Antonína Zápotockého.

Jeho denní zaměstnání jej neodvádí od  jeho 
vrozené lásky – malování, v němž se vždy vy-
žíval nejen studiem odborné literatury a  sle-
dováním nových směrů, návštěvou výstav, ale 
i seznámením se s častolovickým malířem Hu-
dečkem. I přátelství s dnešním ředitelem rych-
novské Orlické galerie, akademickým malířem 
Rudou Černým, pomáhalo formovati malířský 
styl lidového výtvarníka. Podstatné vidět, vý-
tvarně zvládnout a ostatní abstrahovat.
Hudečkův vliv – motivy s tekoucí vodou – se 
projevuje jasně v  jeho obrazech, které mají 
dobrou nejen technickou, ale i  výtvarnou 
úroveň, s kterou se zřídkakdy shledáváme při 
posuzování prací lidových výtvarníku.
Na  otázku, jaké má výtvarné plány do  bu-
doucna, odpovídá prostě a upřímně:
„Budu dělat pořád, pokud budu moct!“
A  k  tomu mu, kromě díků za  tu pěknou 
uměleckou a  zámečnickou práci pro muze-
um, přejeme hodně zdraví, dalších úspěchů 
a vnitřní radosti z dobře vykonávané a uzná-
vané práce.                                                               P.

LUCERNA nad vchodem do  dnešní knihovny, 
dřívějšího muzea, je dílem Oldřicha Doležala 
z roku 1968

Nedá se říct, že by se Kája Vamber-
man nějak osobně zajímal o  politi-
ku. Spíše bychom řekli, že politika 
se snažila občas zajímat o něho. A je 
jen chybou tehdejších vládnoucích 
garnitur, že nešlo (stejně jako dnes) 
o lidi, ale spíše nejdříve o vlastní pro-
spěch, pak o stranickou knížku a pak 
možná ...
K možnosti nakouknout do vyšších 
pater rakousko-uherské politiky 
mu kromě bratrance Járy pomohl 
i  přítel František hrabě Lützow. Ale 
Kájovi, Čechovi každým coulem 
(byť byl počat ve Vídni), se praktiky 
a  intriky používané ve  vysoké poli-
tice jak ve Vídni, tak i v Praze přímo 
hnusily. Neviděl v této politice žádný 
prospěch pro obyčejné lidi.
Zaměřil se proto na  komunální 
politiku v  rodném městě. V  dubnu 
1918 se spolu s Antonínem Bedná-
řem, tehdy již starostou, zúčastnil 

velké demonstrace v  Praze, na  níž 
Alois Jirásek přednesl Přísahu čes-
koslovenského národa. Na fotografi i 
jsou podle A. Bednáře vpravo dole. 
Následně pak pomohl ve Vamberku 
při vytváření místního národního 
výboru, který následně převzal moc 
ve  městě po  pádu Rakousko-Uher-
ska. Sám se však o  žádnou funkci 
nedral, stál spíše v pozadí jako neofi -
ciální poradce starosty.
Přesto si na něho vysoká politika ješ-
tě jednou vzpomněla. A  sice hned 
na  podzim roku 1918, po  vzniku 
samostatného Československa. 
Zejména na doporučení vamberec-
kých továrníků Zemana, Kubiase 
a Bednáře navrhl tehdy T. G. Masa-
ryk novému předsedovi vlády Karlu 
Kramářovi Káju Vambermana jako 
vynikajícího odborníka na  rozvoj 
průmyslu. Bohužel, ač výčet mini-
sterstev byl již tehdy úctyhodný, 

s  ministerstvem průmyslu se jaksi 
nepočítalo. Kramář proto prý Ká-
jovi nabídl místo ministra železnic. 
Což o  to, s  železnicí měl Kája dost 
zkušeností, s trochu přimhouřeným 
okem by se dalo říci, že byl odbor-
ník, ovšem byl také nestraník. A mi-
nisterstvo železnic měli přislíbeno 
agrárníci. Ministerstvo průmyslu 
se podařilo prosadit až v roce 1921 
sloučením s  Ministerstvem obcho-
du a  živností. V  tehdy sestavované 
vládě však Edvard Beneš musel toto 
ministerstvo pustit koaličnímu part-
nerovi z České národní demokracie. 
Nabídl proto Vambermanovi mož-
nost vést Ministerstvo pro zahranič-
ní obchod. Kája se ale při zákulisních 
politických „šuškandách“ dozvěděl, 
že tento úřad má být zrušen již k 19. 
1. 1922, což se i následně stalo. A to 
byla poslední kapka. Kája to pocho-
pil tak, že ho chtějí umlčet trafi kou. 
Hlavně ať se jim neplete do politiky, 
když ji nerozumí. V tom však neměli 
pravdu. Kája Vamberman politice 
rozuměl, jenom ji někdy nechápal. 
A ač se československému průmyslu 
v období první republiky dařilo vcel-
ku dobře, nabízí se otázka: Nemohlo 
být ještě lépe? 
Poslední pokus o zapojení Káji Vam-
bermana, tentokráte do  světové 
sportovní politiky přišel od  Mezi-
národního olympijského výboru ze 
švýcarského Lausanne. Ten hledal 
v roce 1925 nového předsedu za od-

stupujícího Pierra de Coubertin. Ten, 
jak známo spolu s Demetriusem Vik-
elasem a Jiřím Guthem v roce 1894 
MOV zakládal. Kája se, jako nástupce 
Gutha i  Lützowa, jevil jako vhodný 
kandidát. Uměl několik světových 
jazyků (minimálně laponštinu a sva-
hilštinu), znal spoustu lidí po celém 
světě. Navíc, byl to on, kdo v  roce 
1914 spolu s Coubertinem předsta-
vil světu olympijskou vlajku s  pěti 
spojenými kruhy. Ve  fi nále se však 
vedení rozhodlo pro vizi a koncepci, 
kterou přednesl jeho protikandidát 
Henri de Baillet-Latour, který poté 
MOV vládl až do  roku 1942. Vam-
bermanova koncepce byla vedením 
MOV označena spíše za anti...

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Politický život Káji Vambermana
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Základní škola Vamberk

Ve  středu 25.4.2018 jsme v  ranních 
hodinách autobusem vyjeli z  Lon-
dýna do  britského přístavu Dover. 
Po  plavbě trajektem do  přístavu 
Calais ve Francii jsme jeli do hotelu 
Premiere classe, kde jsme byli ubyto-
vaní. Po krátkém ubytování jsme šli 
do místního supermarketu nakoupit 
si jídlo na další den. 
Druhý den 26.4. 2018 jsme začali 
sladkou snídaní v hotelu, každý si dal, 
co chtěl a na co měl chuť. Byla to ty-
pická snídaně pro Francouze. Po sní-
dani jsme vyrazili do  centra Paříže. 
Zastavili jsme hned u nohy Eiff elovy 
věže. Po  dlouhém čekání ve  frontě 
jsme na  ní pěšky vyšli. Potom jsme 
si šli dát oběd do  Champ-de-Mars 
(Martovo pole), kde k  nám chodili 
místní afroameričané, kteří prodávali 
přívěsky malých Eiff elovek. Od  Eiff e-

lovy věže jsme se prošli k Invalidovně 
a k místu, kde je pohřbem Napoleon 
I. Bonaparte. Odtud naše cesta vedla 
na  metro a  vystoupili jsme ve  sta-
nici Hôtel de Ville. Pokračovali jsme 
ke katedrále Notre-Dame. Dále jsme 
se pěšky přesunuli do Louvru, kde se 
nachází, např. Mona Lisa. Po  krátké 
pauze jsme se pomalu začali vracet 
podél řeky Sieny k  Eiff elovce, cestou 
jsme viděli i Vítězný oblouk. Měli jsme 
zaplacenou vyhlídkovou plavbu 
lodí, ze které byly vidět různé známé 
památky a  mosty Paříže. Po  plavbě 
pro nás přijel autobus, který nás celý 
týden doprovázel a tímto pro nás zá-
jezd Londýn-Paříž končí a vracíme se 
zpět do ČR.

Za 9.A Michaela Horčičáková 

a Jana Skokanová

Dne 22.4.2018 - 27.4.2018 se   žáci 
Základní školy ve  Vamberku a  pár 
žáků z Doudleb nad Orlicí zúčastnili 
zájezdu do Londýna ve Velké Británii 
a Paříže ve Francii. Byl pro nás připra-
ven pestrý program, který nabízel 
k vidění všechna nejčastěji navštěvo-
vaná místa. Chtěli bychom poděko-
vat paní učitelce Hanzlíkové, Krskové 
a  Hlouškové, že s  námi jely na  nád-
herný výlet, který si všichni moc užili. 
Úplně první, co jsme z Anglie spatřili, 
byly křídové útesy nedaleko přístavu 
Dover. Poté jsme už vyrazili na  Lon-
dýn, kde jsme prožili celé dva dny.
První den jsme strávili procházením 
po památkách v Londýně. Naše ces-
ta začala v  Greenwichi, ze kterého 
byl nádherný výhled na celý Londýn 
a  mohli jsme zahlédnout třeba the 
Millennium Dome. Vyfotili jsme se 
u  nultého poledníku a  Královské 
greenwichské observatoře. Poté jsme 
většinu dne cestovali „po svých“. Od-
poledne jsme se projeli lodí po  řece 
Temži. Vystoupili jsme u Tower Bridge 
a The Tower of London a pokračovali 
jsme po nábřeží k London Eye. Cestou 
jsme zahlédli katedrálu Svatého Pav-
la a Millennium Bridge. Z London Eye 
byl nádherný výhled jak na celé měs-
to, tak na  londýnské památky. Den 
jsme zakončili prohlídkou the Palace 
of Westminster a  Big Benu, který se 
v  době naší návštěvy bohužel opra-
voval. Viděli jsme chrám, ve  kterém 
se pořádají korunovace nebo svat-

by královské rodiny a  nahlédli jsme 
na  Downing Street. Poté jsme byli 
autobusem dopraveni k  našim ang-
lickým rodinám. 
Většina anglických rodin byla čer-
nošského nebo indického původu. 
Všechny byly moc přátelské a  byla 
skvělá šance zjistit, jestli se dorozu-
míme v zahraničí. 
Druhý den nás čekala prohlídka Tra-
falgar Square, kde jsme navštívili Ná-
rodní galerii. Poté jsme viděli výměnu 
královské stráže na  koních a  pokra-
čovali k  Buckinghamskému paláci – 
sídlu královny, která bohužel nebyla 
doma. Tento den nejspíš oslavovala 
narození svého dalšího pravnuka J .  
Po obědě jsme šli na Piccadilly Circus, 
kde jsme měli rozchod na nakupová-
ní dárků pro rodiče a blízké. Také jsme 
navštívili Primark. Na konci dne jsme 
skoro dvě hodiny strávili v  přírodo-
vědném muzeu. Večer jsme opět byli 
autobusem převezeni k  našim ang-
lickým rodinám. 
Třetí den jsme autobusem přejížděli 
do  Francie. Přejezd jsme opět absol-
vovali trajektem, který po  cestě   po-
řádně houpal. S  některými z  nás se 
země houpala ještě dlouho ve Francii. 
Jsme rádi, že jsme si mohli prohlíd-
nout kousek světa a  doufáme, že to 
nebylo naposled, co jsme měli čest 
poznat Londýn.

Vypracovaly 

Karolína Měchurová, 

Stáňa Rauchová  9.B.

FRANCIE – PAŘÍŽ

ANGLIE - LONDÝN

Společnost MP Education, s.r.o. 
(dříve MP promotion, s.r.o.) realizuje 
výchovně-vzdělávací programy.
Přednáška o dospívání proběhla na naší škole pro žákyně 7. roční-
ku. Vedla ji, jako obvykle, pí Mgr. Alena Blažková, která s naší školou 
spolupracuje již několik let. Přednáška je zaměřena na  dospívání 
a intimní hygienu, menstruaci, používání tampónů – děvčata opět 
obdržela vzorky v  podobě menstruačních vložek, menstruačního 
kalendáře a brožury. Přednášky pí Mgr. Blažkové jsou vždy velmi za-
jímavé, poutavé, upřímné, otevřené, ale zároveň i vtipnou formou 
podávané, jazykem dnešních teenagerů.                                               JCh

Kouzelník ve školní družině
Naše děti dostaly předčasný dárek ke Dni dětí. V pondělí  14.5. přijel 
se svým vystoupením kouzelník Waldini. Natěšené děti zaplnily tělo-
cvičnu školy, kde je očekával pan kouzelník s připravenými rekvizitami, 
světelnými efekty a podmanivou hudbou. Po krátkém přivítání se za-
čalo kouzlit. Od samého začátku byly do kouzelnických triků zapojo-
vány i děti, a tak mohly například zjistit, jak byla v dlani ukrytá kulička. 
Po jednom z kouzel měli dva kluci bílý obličej, ale byli uklidněni, že to je 
neškodný dětský zásyp. Děti viděly kouzla s kartami, stužkami a mnoho 
jiných, ale nejvíce se jim líbilo kouzlo s živou holubičkou. Na závěr si 
děti mohly koupit různá zvířátka i meče z nafukovacích balónků.  
Na kouzelné odpoledne nám přispěl i KRPŠ, za což jim moc děkujeme.

Za kolektiv vychovatelek Vlasta Stárková
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Enviromentální výchova je již dnes samozřej-
mou součástí vzdělávání dětí. V  naší škole 
třídíme odpad, sbíráme vysloužilé drobné 
elektrospotřebiče, tonery a  baterie a  plníme 
různé úkoly recyklohraní. Získané body pak 
slouží k nákupu odměn pro děti. Dále sbíráme 
starý papír a karton, který je možné odevzdat 

ve sběrně nebo dvakrát ročně přímo ve škole. 
Tentokrát proběhne školní sběr 13. června. 
Samozřejmě jsme si nezapomněli připome-
nout Den Země, který proběhl 20. dubna opět 
v  duchu exkurzí – žáci se podívali na  zvířátka 
do  obory u  Vyhlídky, do  kravína v  Merklovi-
cích, do  farmy Tichý Záměl a  Agroservisu Zá-

měl, prohlédli si sběrnu druhotných surovin 
Metal-Vondra Vamberk a  sběrný dvůr s  kom-
postárnou ve Vamberku i  v  Záměli, poučili se 
na čerpací stanici Luka a na čističce odpadních 
vod ve Vamberku. Poděkování patří všem, kteří 
věnovali svůj čas dětem naší školy.                 JRy

Učíme se chránit přírodu
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Ze života mateřské školy
Všechny děti dobře znají,
červen, kdy už třešně zrají.
Když pořádně zčervenají,
každý se jich s chutí nají.
Holky to jsou parádnice,
nosí z třešní náušnice.
A ze stromu brácha volá
už asi půl hodiny:
„Je to bezva, končí škola,
budeme mít prázdniny!“ 

Červen – krásný měsíc plný slu-
níčka, tepla a  zdravých dobrot – 
jahod a třešní. Pro nás v mateřské 
škole Vodníček je to také měsíc 
loučení, loučení se třídou, kama-
rády, školkou a se školním rokem.
„Haló, haló, kamarádi, měli jsme se 
všichni rádi. Ve  školičce naší milé, 
strávili jsme krásné chvíle a ten čas 
tak rychle letí. Už jsme vážně velké 
děti“ a pak už jen zvoneček a hurá 
na prázdniny … Ale než pomyslný 
zvoneček zazvoní, rády bychom 
se vrátily ještě o  měsíc zpět a  za-
vzpomínaly na rušný měsíc květen 
a  slibované pokračování o  našich 
malých čarodějích a  čarodějkách. 
Jak jsme již psali v předešlém čísle 
VZ, děti se velmi pečlivě věnova-
ly přípravě na  svůj čarodějnický 
rej. Nejdříve však děti navštívily 
dvě „překrásné“ ježibaby se svoji 
„Čarodějnickou pohádkou“. Děti 
načerpaly inspiraci a mohly se vy-
dat na  svůj první let. A  věřte, let 
na koštěti, vaření kouzelného lek-
tvaru i kouzlení šlo malým čarodě-
jům a  čarodějnicím na  výbornou. 
A jak šmahem kouzelného proutku 
jsme se ocitli v měsíci květnu. Ten 
je v  naší mateřské škole věnován 
především rodině. U  Šnečků nesl 
integrovaný blok název „Ferda se 
vrací domů“ aneb „Mravenčí rodi-
na“. Jakou má Ferda svoji mravenčí 
rodinu? A jakou rodinu máme my, 
lidé? Nejen tyto otázky, ale i mno-
hé další dovedli Šnečky až k  be-
sídce ke  Dni rodiny „Vítáme Vás 
v  mraveništi“. Děti se proměnily 

v mravenčí dělníky,  chůvičky a vo-
jáky v čele s Ferdou. Celému mra-
veništi moudře a  laskavě vládla 
mravenčí královna. Celá mravenčí 
besídka se velmi povedla a  musí-
me pochválit nejen velké a  stat-
né mravenečky, ale i  ty nejmenší. 
Rybičky provázela měsícem květ-
nem další pohádková postavička 
– Krteček. V této pohádce krteček 
pomáhá zaječí mamince stejně 
tak, jak se i  my snažíme pomáhat 
těm našim. Právě proto se besídka 
u Rybiček nesla v duchu relaxační-
ho odpoledne pro maminky. Děti 

se proměnily nejen v  kadeřnice, 
kosmetičky, ale snažily se připravit 
maminkám to nejlepší odpoledne. 
Pro tatínky jsme vymysleli záludný 
úkol. Měli si s  sebou přinést pra-
covní oblečení a nářadí. Úkol zněl 
jasně – složit pro děti koloběžky, 
které dostaly od  Ježíška. Mnoho-
krát tatínkům děkujeme za  jejich 
pomoc. Jako odměnu si pro ně 
děti připravily nejen tanečky, ale 
i sladkou tečku na závěr v podobě 
upečeného perníku se srdíčkem. 
Nesmíme opomenout ani třídu Ža-
biček, kterou celým rokem provází 

Fanynka s  Františkem z  Kouzelné 
školky pohádek. Tentokrát je do-
vedli až k  Mojí rodině, pro kterou 
si s chutí připravily letošní besídku. 
Ta se odvíjela v  duchu Kouzelné 
školky. Děti se rázem proměnily 
v  prince a  princezny, Sněhurku 
a  mnoho trpaslíků, Jeníčka a  Ma-
řenku a řadu dalších pohádkových 
postav. Celá „Kouzelná“ besídka 
byla velmi vydařená. Malí herci 
a herečky si dali velkou práci s na-
cvičením, proto potlesk na  závěr 
byl opravdu oprávněný. 
A co nás čeká ještě v tomto školním 
roce? Za nedlouho to bude „Týden 
radosti“, kterým budeme oslavovat 
Mezinárodní den dětí. Každý den 
bude pro děti připravena zajímavá 
aktivita. Týden  vyvrcholí již tradič-
ním celodenním výletem. Kam? To 
Vám prozradíme až příště. Jednu 
z posledních akcí v  tomto školním 
roce bude „Týden předškoláků“. Bu-
doucí školáci se mohou těšit nejen 
na „Kouzelnou noc“, ale i  řadu dal-
ších zajímavých aktivit. 
Krásné červnové dny plné sluníčka

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Moje maminka má svátek, jako vždycky na Den matek.
Velkou pusu jí dnes dám, pak se u ní pochovám

A již tu máme měsíc květen a s ním už přišlo opravdové jaro. Největší ra-
dost udělalo krásné slunečné počasí hlavně našim dětem, protože mo-
hou naplno užívat školní zahradu. Snažíme se trávit náš volný čas s dět-
mi venku co nejvíce a využít sluníčka k pohybovým činnostem a hrám. 
Proháníme vozítka a koloběžky, dovádíme na houpačkách a prolézač-
kách, cvrnkáme kuličky, běháme, stavíme přírodní domečky a prostě si 
hrajeme. Okolo nás je přece mnoho zajímavých věcí a nových zkušenos-
tí. Měsíc květen nám přinesl nejen občasný májový deštík, ale hlavně 
také všichni vědí, že svůj svátek slaví všechny mamky a maminky. Děti 
si pro ně také připravily svá malá milá vystoupení v podobě jarní besíd-
ky. Na všech třídách se pilně pracovalo. Tvořila se přáníčka, vyráběly se 
drobné dárky, zdobily se třídy a šatny a hlavně se nacvičovaly básničky, 
písničky a tanečky. Děti mají velkou pochvalu za svůj přístup, píli a nad-
šení, protože se moc a moc snažily. Během tohoto období proběhl také 
na naší školce zápis a samozřejmě velké focení dětí. Nejstarší předškoláci 
měli svůj velký den. Fotili se nejenom hromadně s celou třídou a svými 
kamarády, ale také na předškolní tablo. Po prázdninách a slavnostním 
pasování už je čeká škola a stanou se školáky.

Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! 
Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou.  
Letí z květu na kvítek, z jabloně hned na šípek.
Pyl moc pilně sbírají, med z něj potom dělají.

Krásné slunečné májové dny Vám všem přeje kolektiv MŠ Sluníčko.

MASÁŽE PAVEL
Nově otevřený  
masážní salon

Vamberk, Tyršova 928 

Vás zve k návštěvě 
Provozní  doba  

Sobota – Neděle – dle objednání
Bližší informace a objednávky 

na tel: 731 203 468, e-mail: masazok@email.cz

V případě zájmu si můžete objednat 
masáž i u Vás doma

IČO: 72965754     
Váš masér Pavel Šlapák

Významná mezinárodní společnost 

hledá vhodné 
kandidáty na pozici

obsluha linek
pro výrobu/SEŘIZOVAČ
provozovna Vamberk

Požadujeme: SOU-vyučení se strojírenským zaměřením
 Praxe ve strojírenství 
 Manuální zručnost
Rozsah práce: 3směnný provoz 
 Seřizování a obsluha strojů
Nabízíme: Pracovní poměr na dobu neurčitou
 Mzda v době zaučení min. 20 000Kč
 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené/3 dny sick days
 Příspěvek penzijního připojištění, pojištění odpovědnosti
 Stravenky, fl exipassy
 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti po dobu 
 3 po sobě jdoucích měsíců

Prosím kontaktujte personální oddělení 
494 549 132, job@pewag.cz
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Ve dnech 3. - 6. 5. 2018 se v   pro-
storách ZUŠ Jana Hanuše v  Pra-
ze konalo ústřední kolo ve  hře 
na  dechové nástroje soutěží žáků 
základních uměleckých škol České 
republiky. Do ústředního kola po-
stoupili ti nejlepší ze všech krajů. 

Soutěžní klání bylo náročné, pro-
tože se sešel velký počet vynikají-
cích hráčů a  soutěžilo se ve  dvou 
koncertních sálech od  časných 
ranních do  pozdních večerních 
hodin. V  porotách zasedli převáž-
ně profesoři z  konzervatoří. Aby 

žáci mohli postoupit do  kola nej-
vyššího, museli téměř v půlročním 
rozestupu zvítězit nejenom v  ko-
lech školních, ale i okresních a ná-
sledně krajských.
Máme velikou radost, že i  naše 
ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí 

měla v ústředním kole dva soutěží-
cí, kteří obstáli na výbornou. Anež-
ka Polnická, žákyně paní učitelky 
Jarmily Čechové Krečmerové, se 
zúčastnila soutěžního klání ve hře 
na  příčnou fl étnu poprvé a  hned 
s vynikajícím výsledkem. V ústřed-
ním kole získala nádherné 3. místo. 
V jejím soutěžním klání ji u klavíru 
doprovázela její maminka a  záro-
veň ředitelka ZUŠ Jana Polnická.
Do ústředního kola postoupil také 
její bratr Jan Polnický, který byl ab-
solutním vítězem krajského kola. 
Ve  hře na  saxofon je žákem pana 
učitele Václava Klecandra. Svoji ve-
lice obtížnou skladbu zahrál bra-
vurně a  porota mu i  v  ústředním 
kole udělila skvělé 1. místo. Veliký 
dík patří i paní učitelce Tetyaně Pe-
shkové za vynikající výkon korepe-
titorky a doprovázení v soutěžním 
klání.
Blahopřejeme všem a  děkujeme 
za  vzornou reprezentaci školy 
i města, protože víme, že za těmito 
výsledky se ukrývá velké množství 
společné a vytrvalé práce. Přejeme 
těmto mladým hudebníkům ještě 
hodně krásných chvil se svými hu-
debními nástroji a  jejich učitelům 
hodně takových nadaných žáků. 

Ichová, ZUŠ F. I. Tůmy, 

Kostelec nad Orlicí

POZVÁNÍ NA AKCE ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 11. 6. v 17:00 – Závěrečný koncert pobočky ve Vamberku – Sokolovna Vamberk
 12. 6. v 17:00 – Závěrečný koncert pobočky Častolovice – Sál u Lva
 15. 6. v 18:00 a 18. 6. v 15:00 – Baletní představení Louskáček – SK Rabštejn
 20. 6. v 18:00 – Koncert rodin – Sál U Hubálků Kostelecká Lhota
 Bude upřesněn - Závěrečný koncert pěveckého sboru, kostel sv. Ambrože v Hradci Králové

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

10. 4. 2018 
Koncert pro nadaci Krtek 
v rámci ZUŠ OPEN
V loňském roce naše škola uspořádala pod projektem ZUŠ OPEN  nadač-
ní koncert v kostele sv. Jiří pro nadaci Krtek, která se věnuje onkologicky 
nemocným dětem. Do projektu se zapojily i děti ze základních škol, kde 
má naše ZUŠ své pobočky. V letošním roce jsme opět nadaci Krtek po-
mohli. Díky iniciativě paní učitelek ze ZŠ Častolovice, které se rozhodly 
nadaci Krtek i nadále podporovat.  Žáci ze ZŠ Častolovice vyrobily dáreč-
ky, které prodávaly při velikonočním jarmarku. Výtěžek z prodeje spolu 
s  dobrovolným příspěvkem  z  hodinového koncertu,  který uspořádala 
naše ZUŠ tentokrát v kostele sv. Víta v Častolovicích, předávaly  zástup-
kyni z nadace Krtek. Věříme, že i nadále budou děti pomáhat dětem.

Fenomenální úspěch žáků kostelecké „zušky“!!!
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomá-
há rodičům aktivně prožít čas 
strávený společně s  dětmi. Sr-
dečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zúčastnili 
se jak pravidelného programu, 
tak doprovodných akcí.  

PRÁZNINOVÝ PROVOZ
I  maminky z  mateřského centra 
si potřebují odpočinout, a  pro-
to bude mateřské centrum přes 
prázdniny zavřené, tedy se nebu-
de konat žádná akce. Výjimku tvoří 
mimořádná HERNIČKA, která bude 
otevřena při nepříznivém počasí. 

O  jejím otevření budeme infor-
movat na webových stránkách MC 
Dráček a na Facebooku. Další akcí, 
kterou pro Vás budeme pořádat, 
jsou společné procházky po  okolí 
Vamberka (taktéž o  nich budeme 
informovat dopředu).

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

V červnu se již hrátky nekonají. Bu-
deme se na Vás těšit zase od pod-
zimních dní. O  konání hrátek 
budeme informovat. Děkujeme 

za pochopení. 
 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Milé maminky, solnou jeskyni bu-
deme znovu navštěvovat až na po-
čátku chmurných podzimních dní. 
Děkujeme za pochopení. 
 “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 od  10:00 
i  nenáročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”. 
Součástí každé herničky je i “DĚT-
SKÝ BAZÁREK”.

 ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMI-

NEK“ 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 tele-
fonním číslo 602 338 516 nebo pro-
střednictvím 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.
Angličtina pro děti se již v červnu 
nekoná. Budeme se na  Vás tě-
šit opět od  podzimu. Děkujeme 
za pochopení.
 „TVOŘENÍ“ v  herničce, Tyršo-
va 260, od 16:00 – 18:00 
V průběhu června budeme vyrábět 
jednoduché ketlované náušnice. 
Prosím přineste si malé kleště s ku-
latými hroty. Za 40 Kč si odnesete 
3 páry náušnic. Datum bude ještě 
upřesněno na  webových strán-
kách centra a na FB MC Dráček.  

DOPROVODNÉ AKCE 
ČERVEN 2018
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček.
 VÝLET DO  FAJNPARKU, 2. 6. 

2018

Drazí rodiče, zveme Vás na společ-
nou oslavu dětského dne do  Faj-
nparku. Odjíždíme v  8:45 auto-
busem z  vambereckého náměstí. 
Domů budeme odjíždět v  17:00. 
V  areálu najdete nepřeberné 
množství atrakcí pro děti – vodní 
děla, dětské lanové centrum, dět-
ský vláček a mnoho dalších. Vstup-
né do  Fajnparku od  2 let 220 Kč/
os. Doprava autobusem 130 Kč/
dospělí, 70 Kč/děti.
 PŘEDNÁŠKA DŮSLEDNOST 

NEBO BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA, 

6. 6. 2018

MC Vamberecký Dráček Vás zve 
na přednášku PhDr. Lidmily Peka-
řové 6. 6. 2018 od  17:00 – 20:00 
v  sále Městského klubu Sokolov-
na ve Vamberku. Bohužel na  tuto 
akci jsou lístky již vyprodané. 
V říjnu 2018 bude další přednáška 
od  PhDr.  Pekařové. Pro více infor-
mací se na  nás neváhejte obrátit 
skrz email mateřského centra. Dě-
kujeme za pochopení.
 DOLNÍ MORAVA 16. 6. 2018 

Zveme Vás s  Dráčkem na  krásný 
rodinný výlet, kde se zabaví oprav-
du každý. Odjezd z  vamberského 
náměstí 9:00, odjezd z  Dolní Mo-
ravy 15 – 16 hodin. Vstup dětské 
zábavní parky – 150 Kč/os., Stezka 
v oblacích vč, lanovky – 120 Kč/os. 
Doprava autobusem 120 Kč/do-
spělí, 60 Kč/děti.
 RODINNÉ FOCENÍ S  KWÍTÍ 

PHOTO, 20. 6. a 27. 6. 2018

MC Dráček pro Vás uskuteční další 
rodinné focení tentokrát pod vede-
ním mladé fotografky paní Květo-
slavy Dostálové (Kwítí photo). Foto-
grafování proběhne 20. 6. v Kostelci 
nad Orlicí v zámeckém parku a 27. 6. 
v Potštejně. Cena 300 Kč/3 fotogra-
fi e podle vlastního výběru z náhle-
dů + CD; možnost dokoupit další fo-
tografi e 75 Kč/ks. Focení proběhne 
v odpoledních hodinách. 

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 
mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

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

Nabídka z nových knih na červen 2018Citát na měsíc červen:

„Nesplněná přání jsou 
krásná, protože trvají. Je-
-li přání splněno, hyne…“

(Miroslav Horníček)

Prostě -  přejme si…Tak  jako když 
jsme byli dětmi… Přání je přece 
krásná věc.
Krásný červen vám i vašim dětem.

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH: 

Červenec

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: 9:00 – 11:00 

Srpen

Dovolená 1. – 17. 8. 2018

INFORMACE 
PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE 
A JEJICH RODIČE
V  DEN VYSVĚDČENÍ JE DĚT-

SKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO JIŽ 

OD 9:00 HODIN.

Prázdninová nadílka nových kní-
žek bude dvojnásobná a  kromě 
knih nna děti čekají i malé dárečky 
pro radost.

Letní dovolená je období, kdy 
máme kromě lenošení konečně 
čas také na  naše záliby a  koníčky. 
A  je to také doba, kdy si konečně 
můžeme přečíst nějakou knihu, 
ke  které se během roku nedosta-
neme. Ležíme u  vody, opalujeme 
se, chvíli si zdřímneme a  pak se 
pustíme do  úžasné knížky, od  níž 
se prostě nelze odtrhnout, co víc si 
přát? My vám nyní přinášíme tipy 
na  ty nejlepší knihy, se kterými 
bude vaše dovolená ještě mno-
hem lepší…
Proč je vůbec tak důležité číst? Čte-
ní knih zlepšuje naše intelektuální 
i vyjadřovací schopnosti a trénuje 
jak naši paměť, tak představivost. 
Díky četbě se podvědomě učíme 
novým slovům a  slovním spoje-
ním a  prohlubujeme naši znalost 
gramatiky i  pravopisu daného 
jazyka. Pokud však máte pocit, že 
čtení knih je nuda, pak věřte, že to 
je jen o správném výběru titulu…
Napínavé detektivky

Čtení knih nemusí být jen intelek-
tuální záležitostí, naopak na dovo-
lenou se nejvíc hodí oddychová 
četba. Skvělé jsou pro tuto příleži-
tost hlavně detektivky, které vám 
svojí napínavostí nedovolí přestat 
číst dřív, než úplně zapadne slun-
ce. Vyzkoušet můžete třeba sérii 

s  Harrym Holem, jehož autorem 
je Jo Nesbo. Zapomenout nesmí-
me samozřejmě ani na  královnu 
detektivek – Agathu Christie. Po-
kud s ní teprve začínáte, rozhodně 
sáhněte po  knihách s  geniálním 
Herculem Poirotem. A  proč je 
Agatha Christie na dovolenou jako 
dělaná? Můžete v ní dokonce najít 
místa, kde trávíte zrovna dovole-
nou, a  to ať už jde o  Egypt, Rho-
dos, Francii, Londýn a další. A kdo 
cestuje na dovolenou vlakem, ten 
si s sebou určitě musí přibalit nej-
slavnější detektivku Agathy Chris-
tie, Vraždu v Orient-expresu.
Pro zasmání

Na  dovolenou se rovněž skvěle 
hodí humorné knížky, u  kterých 
se budete nahlas tolik smát, až se 
ostatní budou po vás otáčet. Dopo-
ručit vám můžeme například Sto-
letého staříka, který vylezl z  okna 
a zmizel nebo knihu Muž jménem 
Ove. Kdo preferuje české autory 
a Saturnina už má přečteného, ten 
ať sáhne po  Poslední aristokratce 
nebo Deníčku moderního fotra.
Romantika

Pokud se vypravíte na  dovolenou 
s přáteli či rodinou, pak si s sebou 
určitě zabalte nějakou romantiku, 
která ke správné dovolené jedno-
značně patří. Nemusí to však zrov-

na být zprofanovaných Padesát 
odstínů šedi. Vyzkoušejte třeba 
nový díl o Bridget Jones Láskou ší-
lená nebo dojemný román Hvězdy 
nám nepřály… 
Romány

Kdo má rád silné příběhy, ten ur-
čitě ocení Kvítek karmínový a bílý. 
Velmi příjemnou, milou a  oddy-
chovou četbu naopak přináší již 
proslulá Betty McDonaldová s  Co 
život dal a  vzal. Pokud máte rády 
historii, pak určitě vyzkoušejte čes-
kého autora Jiřího Hájíčka a  jeho 
Selské baroko nebo Vyhnání Gerty 
Schnirch od Kateřiny Tučkové...
Biografi e 
A příznivkyním memoárů a příbě-
hů, které napsal sám život, určitě 
doporučujeme například knihu 
od  Michaela Žantovského Havel. 
Výborný je také životopis herečky 
Olgy Scheinpfl ugové Byla jsem 
na  světě nebo příběh Miloše For-
mana od Jana Nováka…

Přejeme Vám čas odpočinku strá-
vený podle vašich představ… Ne-
jen uvedené tituly, ale i  řada dal-
ších jsou pro vás v  naší knihovně 
připraveny. Stačí projevit zájem, 
rády vám pomůžeme… 

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

BELETRIE
 ALSTERDAL, Tove: 

     Zapomenutí mrtví

Krimiromán a reálný příběh z nej-
temnější části evropského pod-
světí. 
 BERGOVÁ, Ellen: 

     Kvůli tobě i zhubnu

S  nadhledem a  humorem napsa-
ný příběh s  klasickou trojicí – ku-
laťoučkou manželkou, štíhlou 
(hubenou) milenkou a  záletným 
manželem ...
 KELEOVÁ- Vasilková, Táňa: 

     Přítelkyně

Další kniha oblíbené spisovatelky 
s příběhem ze současnosti.
 L´AMOUR, Louis: 

     Poušť nezná slitování

Dobrodružný román z  časů, kdy 
na  Západě nebyla nouze o  pře-
střelky a  neposkvrněná reputace 

znamenala hrdou vizitku, ale i po-
moc přežít.
 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Dračí náhrdelník

Historická detektivka ze série Hříš-
ní lidé království českého.
 WOODOVÁ, Barbara: 

     Vzdálená řeka

Příběh odehrávající se v zelené vr-
chovině kalifornského pobřeží. 

NAUČNÁ LITERATURA
 LA FRESSANGE, Ines de: 

     Co si dnes vezmu na sebe ?

Nadčasová příručka, jak se základ-
ními kousky šatníku být za  všech 
okolností stylová.
 MALÁTEK, František: 

     Pod Převrátí

Autentický popis života na výcho-
dočeské vsi převážně v  19. století 
z pera obecního kronikáře. 

 MRÁZ, Jiří: Český osud

Vzpomínky syna choceňského 
továrníka od  prvorepublikového 
dětství po emigraci do USA. 
 NEŠPOR, Karel: 

     Střízlivě, většinou vesele

Sbírka humorných, laskavých 
a  moudrých rad dlouholetého 
primáře Psychiatrické nemocnice 
Bohnice.
 SELDIN, Tim: 

     Jak vychovat úžasné dítě 

     podle principů Montessori

Průvodce pro rodiče, kteří chtějí vy-
chovat kreativní a samostatné děti.
 VOKÁČ, Petr: 

     Železniční památky Čech, 

     Moravy a Slezska

Průvodce ze série Navštivte. Čte-
nář má možnost seznámit se 
s  nejvýznamnějšími železničními 
památkami a zajímavostmi.

V červnu 2018 
můžete navštívit ...
 do 21. června výstavu Retro-
portrétů fotoateliéru Ouřada
 25. 6. – 31. 7. 2018 – v rámci 
Krajkářských slavností výstavu 
SPOLU – krajkářky Hany Hyžá-
kové a  grafi čky Zuzany Polív-
kové
 knihovnickou kavárničku 
od pátku 29. 6. do neděle 1. 7. 
2018 

...v červenci  …
 pokračuje výstava SPOLU
 pro děti chystáme tradiční 
knihovnický tábor ŤA-PE-TO

Na dovolenou s knížkou
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PROJEKT 
„TOULAVÉ ČTENÍ“ 
podruhé…
…pro Vaše 
připomenutí:
Pokud se chcete podělit 
s  ostatními se svými čtenář-
skými zážitky, s  úryvky nebo 
citáty ze knih, které se Vám 
zapsaly do  paměti, připojte 
se spolu s  námi do  celostátní 
kampaně na  podporu čte-
nářství s  nejkrásnějším cílem: 
potěšit – pobavit – poučit…
BLANKYTNĚ MODRÉ LÍSTKY 
s  logem města a  knihovny si 
můžete vyzvednout od měsíce 
června u  knihovnice ve  všech 
odděleních. Jejich elektronická 
verze bude ke stažení na webu 
knihovny.
Zbytek už záleží na Vás... O jaký 
text se  chcete podělit. A  kam 
lístek položit - můžete kamkoli 
- či komu ho věnovat - můžete 
komukoli...
A pak už se Toulavé čtení bude 
skutečně toulat během léta 
všemi možnými i  nemožnými 
místy našeho města.

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

Rády bychom touto cestou po-

děkovaly Městské knihovně 

Vamberk, a  to především pak 

její vedoucí Jaroslavě Martino-

vé, díky které jsme 18.4.2018 

absolvovaly s  naši Stromečko-

vou třídou MŠ úžasně netradiční 

prohlídku.

Paní knihovnice nás přivítala origi-
nálně za  pomoci plyšového slona 
Bimba a pejska Rozinky, kterého si 
děti ihned oblíbily. Mimo samotné 
prohlídky prostor knihovny měla 

připravenou celou řadu soutěží 
a  příjemných překvapení, díky 
kterým se děti po celou dobu ná-
vštěvy úžasně bavily, ale hlavně 
vzdělávaly. Prohlížely si knížky, 
připomněly si, jak se ke  knihám 
chovat a  vyslechly si celou řadu 
příběhů, na  základě nichž si od-
nesly spoustu zážitků.
Velmi jsme ocenily nadstandardně 
profesionální, ale především lidský 
a  milý přístup paní knihovnice, 
která nám připravila příjemné do-

poledne plné prožitků. Tímto do-
poručujeme jak rodičům, tak jiným 
školám, aby využili nabídky Pro-
gramu pro děti Městské knihovny 
Vamberk.
Mnoho pozdravů a  poděkování 
zasílají kolektivu knihovny včet-
ně pejska Rozinky a  slona Bimba 
děti ze Stromečkové třídy MŠ Má-
nesova Kostelec nad Orlicí a  paní 
učitelky Mgr.  Denisa Štěpánková 
a Mgr. Lenka Kejzlarová. Těšíme se 
na další návštěvu.

Návštěva Městské knihovny Vamberk 
Program pro děti - PODĚKOVÁNÍ
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Před 305 lety
Biskup královéhradecký Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic vysvětil 
13. června 1713 nově postavený farní kostel svatého Prokopa.

Před 120 lety
12. června 1898 byl v  kostele svaté Barbory bleskem zabit 55letý J. 
Kubec.

Před 95 lety
Ve dnech 2. a 3. června 1923 se ve Vamberku konal krajinský sjezd ha-
sičstva. Zúčastnilo se jej 1 200 krojovaných hasičů. Místní sbor tehdy 
dostal novou motorovou stříkačku.

Před 90 lety
Dne 26. června 1928 postihla Merklovice a část Vamberka velká po-
vodeň na Merklovickém potoce. Při záchranných pracích v Kubiasově 
velkouzenářství zahynul jeden z dělníků.

Před 80 lety
Dne 12. června 1938 zvítězila v  obecních volbách národně socialis-
tická strana. Ve stejný den byl starostou zvolen ředitel měšťanských 
škol Josef Izák.

Před 50 lety
V červnu 1968 byla ve městě obnovena Místní organizace Českoslo-
venské strany lidové.

Stalo se aneb bejvávalo

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

MKS nabízí - červen  2018

 11. června v 17:00 hodin

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec 
n. Orl. – pobočka Vamberk
Místo konání: Městský klub Soko-
lovna - výstavní síň.
Vstup zdarma.
 29. června v 19:00 hodin

KRAJKA A ODĚV
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Módní přehlídka, na které se před-
staví modelová a krajkářská tvorba 
našich předních výtvarnic, krajká-
řek a studentské práce.
Uvádí modelingová agentura Vlas-
ty Frejvaldové.
Místo konání: Zahrada Muzea kraj-
ky Vamberk. 
Vstupné 70 Kč.
 1. července v 15:00 hodin 

UNI BIG BAND VAMBERK
Místo konání: Za  Městským klu-
bem Sokolovna.
Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
 5. září v 19:00 hodin

ŠVESTKA 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Cimrman / Smoljak / Svěrák
Jevištní sklerotikon
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Reidin-
ger/Marek Šimon, Jan Hraběta/
Rober Bárta, Bořivoj Penc/Jaroslav 
Weigel, Genadij Rumlena/Václav 
Kotek, Petr Brukner/Miloň Čepelka.
Režie: Ladislav Smoljak  
Výprava a kostýmy: Jaroslav Weigel
PRODEJ VSTUPENEK OD  11. 6. 
OD 13:00 HODIN V KANCELÁŘI MKS 
BEZ REZERVACE V  POČTU MAX. 
6 KS NA OSOBU.
Představení bude zařazeno do pod- 
zimního předplatného. 
Vstupné: 400 Kč. 

ČTYŘI DOHODY
Vyprodaný sál Městského klubu Sokolovna Vamberk v úterý 15. května 
znamenal nejen příjemně strávený večer s  Jaroslavem Duškem a  jeho 
představením Čtyři dohody, ale navíc zisk z prodeje vstupenek podpoří 
následující organizace: ANAON – veřejně prospěšný spolek, ADVENTOR 
– sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podpo-
ru autistické komunitě. Část prostředků ze zisku se podařilo dojednat 
pro místní organizaci MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s., který vytváří zázemí 
pro děti, které ještě nenavštěvují předškolní zařízení.    

Zdeňka Freivaldová, vedoucí MKS

Kultovní Čtyři dohody
Do  Vamberka zavítal oblíbený herec Jaroslav Dušek. Přivezl hru Čtyři do-
hody, která čerpá z úspěšné knihy mexického autora Dona Miguela Ruize 
propagujícího ve  své tvorbě neošamanismus a  hnutí New Age. Dušek se 
dvěma hudebníky hraje toto představení již čtrnáct let. Na pozadí moud-
rosti starých Toltéků, dávného indiánského kmene ze střední Ameriky, jsme 
konfrontováni s chybami v naší výchově a našich vztazích s druhými lidmi 
i sami se sebou. Mnohé z vyřčeného souzní s židovskokřesťanským Desate-
rem, leč občas zazní ironický podtón vůči osobnímu Bohu, či Ježíši Kristu. 
Namísto křesťanského Boha se zde mluví o  energii nebo indickém bohu 
Brahmovi. To je v souladu s myšlenkou, že je naprosto jedno, v co člověk věří. 
Divák se chvílemi mohutně směje, místy si trpce vzpomene na své prožit-
ky ať již jako dítě nebo dospělý. Jak je ona indiánská moudrost dokonalá 
a  naše evropské smýšlení pokrytecké.  Ze života přírodních lidí se uvedou 
krásné myšlenky a  v  protikladu k  tomu naše chyby, omyly a  nesprávné 
postoje. Nezapadá toto vše do dnes tak rozšířené teorie, že za veškeré zlo 
na světě je zodpovědný bílý muž? Dokážeme být ještě hrdí na to, co světu 
přinesla naše civilizace? Shlédnuté představení přineslo jistě kulturní záži-
tek, ale i mnohé otazníky a podněty k zamyšlení.                     Miroslav Berger 

KRAJKA A ODĚV
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

29. ČERVNA V 19:00 HODIN
ZAHRADA MUZEA KRAJKY
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Společenská kronika

V červnu 2018 oslaví:

97 let Marie Hűblová
94 let  Božena Moravcová
85 let Jaroslava Zahradníková
85 let  Ladislav Praus
80 let  Lidmila Nováková
80 let Olga Valešová
80 let Marie Martinová
80 let Anna Štěrbová

80 let Marie Frydrychová
75 let Libuše Kotlářová
75 let  Jana Kostková
75 let  Magdalena Hladká
75 let Milada Hafnerová
75 let František Řehák
75 let  Jiří Dušek
75 let Růžena Čiháková
75 let  Marta Nováková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít,
proč maminko naše drahá, jsi musela odejít.
Dny, týdny i roky plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 12. června 2018 uplyne 15 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, mamin-
ka a babička paní MARIE DUŠKOVÁ z Merklovic.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 24. 6. 2018 uplyne 1 rok, kdy nás náhle opustil náš kolega a kamarád 
VLASTIMIL ŠEDA.

Vlastíku vzpomínáme.

Kolegové z fi rmy Vambekon

Čas rány nezhojí, jen zmírní bolest.
Dne 11. června uplyne neuvěřitelných 22 let, kdy 
nás opustil milovaný manžel, tatínek a  dědeček pan 

ADOLF KUBÍČEK. 

Nikdy nezapomene manželka s dětmi.

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. 

 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

STOLNÍ TENIS 
konečné tabulky sezóny 2017-2018
Krajská soutěž 1. třídy

1. TJ Nová Paka 22 16 4 2 0 207:131 58
2. Sokol Valdice 22 17 1 4 0 204:133 57
3. TJ Dvůr Králové n. L. 22 13 8 1 0 206:139 56
4. Sokol České Meziříčí 22 11 4 7 0 182:162 48
5. DTJ-Slavia Hr. Králové E 22 8 7 7 0 175:176 45
6. Baník Vamberk 22 6 9 7 0 188:180 43
7. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 22 8 3 11 0 157:182 41
8. Jiskra Nový Bydžov 22 7 2 13 0 155:180 38
9. Sokol Nemyčeves 22 6 4 12 0 154:185 38
10. TTC Nové Město n. M. 22 5 4 13 0 140:188 36
11. Sparta Úpice 22 5 3 14 0 150:199 35
12. Sokol Stará Paka B 22 3 5 14 0 139:202 33

Regionální přebor 1. třídy

1. TTC Kostelec nad Orlicí C 22 19 1 2 0 213:97 61
2. KPST Záhornice 22 15 2 5 0 193:130 54
3. TTC Lhoty u Potštejna B 22 15 1 6 0 184:133 53
4. TJ Sokol Rychnov n. Kn. B 22 12 5 5 0 186:148 51
5. TJ Sokol Rychnov n. Kn. A 22 13 1 8 0 187:143 49
6. TJ Sokol Častolovice B 22 12 1 9 0 177:158 47
7. TJ Peklo nad Zdobnicí 22 10 3 9 0 180:152 45
8. TJ Baník Vamberk B 22 8 1 13 0 145:182 39
9. TJ Start Olešnice v O. h. A 22 7 3 12 0 150:183 39
10. SK Solnice A 22 6 4 12 0 162:192 38
11. Sportovní klub Kounov 22 2 1 19 0 98:210 27
12. TJ S. Tutleky - TJ S. Lupenice 22 1 1 20 0 70:217 25

Regionální přebor 3. třídy

1. TJ Sokol Slatina n. Zd. A 18 15 2 1 0 230:94 50
2. TJ Baník Vamberk C 18 14 1 3 0 215:109 47
3. Sportovní klub Záměl A 18 14 1 3 0 231:93 47
4. KPST Záhornice B 18 12 1 5 0 199:125 43
5. TJ Start Olešnice v O. h. B 18 8 3 7 0 162:162 37
6. TTC Kostelec nad Orlicí E 18 7 1 10 0 146:178 33
7. SK Týniště n. O. B 18 5 1 12 0 126:198 29
8. TJ Sokol Rychnov n. Kn. D 18 4 1 13 0 118:206 27
9. SDH Vrbice 18 2 3 13 0 118:206 25
10. SK Solnice B 18 2 0 16 0 75:249 22

Regionální přebor 4. třídy

1. Sportovní klub Záměl B 18 15 3 0 0 231:93 51
2. TJ Sokol Rychnov n. Kn. E 18 13 2 3 0 216:108 46
3. KPST Záhornice C 18 12 1 5 0 188:136 43
4. 1. FC Rokytnice v O. h. C 18 11 1 6 0 198:126 41
5. TJ Baník Vamberk D 18 10 1 7 0 175:149 39
6. TJ Sokol Slatina n. Zd. B 18 7 5 6 0 163:161 37
7. TJ S. Tutleky - TJ S. Lupenice B 18 6 2 10 0 150:174 32
8. TJ Start Olešnice v O. h. C 18 4 4 10 0 147:177 30
9. TJ Sokol Slatina n. Zd. C 18 1 2 15 0 90:234 22
10. 1. FC Rokytnice v O. h. D 18 0 1 17 0 62:262 19

Jan Podolka, předseda oddílu ST

Stále vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Jitka

a syn Jaroslav s rodinami, vnoučata.
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Sezóna OB v  plném proudu a  my 
jsme byli na 4. závodu Východočes-
kého poháru (VČP) za pořadatelství 
Lokomotivy Trutnov. V  sobotu 21. 
4. se závodilo v  Krkonošském ná-
rodním parku v  Mladých Bukách 
na krátké trati. Běželo se v horském, 
kopcovitém, členitém terénu s pro-
měnlivou průběžností a  střední 
hustotou komunikací. V  některých 
pasážích byl extrémně členitý te-
rén, což podstatně snižovalo rych-
lost běhu. Viktor Hladký, trenér 
mládeže, ukázal svým svěřencům 
parádní výkon.
Kat. Závodník Umístění

H35C Hladký Viktor 1
D35C Smutná Jana 3
H35C Netopil Libor 3
H35C Vandas Luděk 4
H55C Tupec Jiří 9
D14D Mudruňková B. Nikol  10
D16C Adamovská Kateřina 14
D35D Mikysková Ilona  17
D14C Mikysková Adéla  21

Sobotní dvojzávod 28.4. pořádala 
Lokomotiva Pardubice. Nejprve 
dopoledne 5. VČP na  krátké trati 
s  centrem na  koupališti v  Semtěši 
nedaleko Čáslavy. Běželo se rovi-
natým lesem s jedním svahem, kde 
se vyskytovaly kamenné srázy a te-
rénní detaily, les byl porostově vel-
mi různorodý. Za krásného jarního 
počasí se nám dařilo následovně:

Kat. Závodník Umístění

H35C Netopil Libor 1
D45C Klapalová Jana  3
H35C Vandas Luděk 3
H55C Tupec Jiří 3
D45C Rykalová Jitka  4
H45D Mikyska Alan 4
D14D Mudruňková B. Nikol  5
H35C Hladký Viktor 7
D35C Vandasová Markéta  13
D35C Sršňová Kateřina 18
D14C Mikysková Adéla  19
D16C Adamovská Kateřina 19

Odpoledne se závodníci přesu-
nuli do  Heřmanova Městce, kde 
proběhlo Mistrovství Vč. oblasti 
ve  sprintu – 6. VČP. Tratě vedly 
v  zámeckém lesoparku převážně 
s travnatým povrchem a v městské 
zástavbě (tam se dostaly jen delší 
tratě), v zámeckém lesoparku bylo 
mírné převýšení a  krátké prudké 
svahy (absolutní převýšení v terénu 
45 m). Za velmi teplého slunečného 
počasí běželo přes 750 závodníků. 
Odvezli jsme si 2 zlata. Janě a Libo-
rovi moc gratulujeme.
Kat. Závodník Umístění

D50C Smutná Jana 1
H40C Netopil Libor 1
H45D Mikyska Alan 2
D14D Mudruňková B. Nikol  3
H55C Tupec Jiří 3
D35D Mudruňková Romana  6
H35C Hladký Viktor 6
D35C Vandasová Markéta 8
D45C Rykalová Jitka  8
D35C Sršňová Kateřina 9
H35C Vandas Luděk 9
D16C Adamovská Kateřina 14
D35D Mikysková Ilona  17
H35D Sršeň Tomáš 18
D21C Smutná Pavla 20

V Radvanicích 5. 5. proběhlo 7. kolo 
VČP a součástí byl i závod žebříčku 
B, což znamenalo zvýšení konku-
rence z  řad závodníků z  celé ČR. 
Pořadatelé z OK 99 Hradec Králové 
připravili závod na  klasické trati ji-
hovýchodně od centra na fotbalo-
vém hřišti v prostoru Žaltman. 
Kat. Závodník Umístění

H40B Netopil Libor 1
H21D Veverka Tomáš 1
D21D Smutná Pavla 1
D10N Netopilová Simona 3
H35B Hladký Viktor 3
H45D Mikyska Alan 3
H21D Andrš Jiří 4
D14D Mudruňková B. Nikol  5
D40B Smutná Jana 5
H35C Hladky Viktor 6
D35C Vandasová Markéta  8
D45C Rykalová Jitka  8

D35C Sršňová Kateřina 9
D45B Rykalová Jitka  13
D35D Mudruňková Romana  14
H21B Petras Tomáš 16
D35D Mikysková Ilona  17
D14C Mikysková Adéla  27

Následujícího dne 6. 5. se též v Ra-
dvanicích konal za slunečného po-
časí 2. závod žebříčku B. a výrazně 
se prosadili naše veteránky.
Kat. Závodník Umístění

D50B Klapalová Jana  1
D40B Smutná Jana 2
D40B Vandasová Markéta  5
D45B Rykalová Jitka  5
H21B Petras Tomáš 15

Na úterní státní svátek 8. 5. připra-
vili pořadatelé z SK LOB Nová Paka 
8. závod VČP (bylo to i oblastní mis-
trovství na  krátké trati). Centrum 
závodu bylo v  Lánech v  prostoru, 
který již byl použit na loňský závod 
Vč. poháru. Probíhali jsme hezké 
tratě v  mírně kopcovitém terénu 
s  hustou sítí cest, kde byly četné 
hustníky a množství terénních tva-
rů, většinou tam byla dobrá prů-
běžnost. Z vambereckého pohledu 
to bylo výsledkově vynikající:
Kat. Závodník Umístění

D45C Smutná Jana 1
D50C Klapalová Jana 1
H40C Netopil Libor 1
D21D Kodytková Iva 2
H35B Hladký Viktor 2
D45C Rykalová Jitka  3
D10N Netopilová Simona 4
D35D Mudruňková Romana  4
H45D Mikyska Alan 9

D21C Smutná Pavla 13
H21C Petras Tomáš 13
H35C Vandas Luděk 13

V  sobotu 12. 5. se běželo 9. kolo 
VČP, jež bylo mistrovství oblasti 
na  klasické trati, který uspořá-
dal SOOB Spartak Rychnov nad 
Kněžnou v  nedalekém Byzhradci. 
Terén byl rovinatý, se spoustou 
cest, rybníků, vodotečí, hustníků. 
A také na mnoha místech s hodně 
nepříjemným podrostem (kopřivy, 
tráva). Ti dříve startující měli ná-
ročnější podmínky při probíhání 
zarostlých pasáží. 
I na těchto dlouhých a náročných 
tratí jsme uspěli:
Kat. Závodník Umístění

H35C Vandas Luděk 1
H40C Netopil Libor 1
D50C Smutná Jana 2
H40C Koblic Jan 2
H45D Mikyska Alan 2
D35C Vandasová Markéta 3
H21D Smutný Šimon 3
D45D Veverková Yveta 4
D50C Klapalová Jana 4
D21D Kodytková Iva 5
H35C Hladký Viktor 5
D14D Mudruňková B. Nikol  6
D35C Sršňová Kateřina 6
D45C Rykalová Jitka  6
D10N Netopilová Simona 8
D45D Kulová Jana 12
H60C Tupec Jiří 12
D35D Mudruňková Romana  13

Děkujeme za  skvělé výkony a  re-
prezentaci, všem gratulujeme!! 
Ilona Mikysková a Honza Koblic

Vamberečtí orienťáci ve Východočeském poháru 2018 
za poslední měsíc byli vynikající
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Od  podzimu 2017 se oddíly vše-
strannosti a  gymnastiky připravo-
valy na Závody sokolské všestran-
nosti. Již 11. 4. jsme jeli do bazénu 
v  Rychnově nad Kněžnou.a pod 
dohledem trenérky plavání se naši 
sportovci zdokonalovali v jednotli-
vých stylech.
V  neděli 22. 4. se 16 členů oddílu 
všestrannosti zúčastnilo  v  Hradci 
Králové 1. části Závodu sokolské 
všestrannosti a  to v  lehkoatletic-
kých disciplínách a plavání. S me-
dailí a  diplomem odjeli z  Hradce 
tito závodníci:

Kategorie III Žk 
1. místo Michaela Přikrylová
Kategorie IV Žk. 
3. místo Kateřina Holečková
Kategorie  I Žc    
1. místo Pavel Kulička
Kategorie II Žc    
2. místo Vojtěch Holeček
Kategorie III Žc   

2. místo Martin Kotlář
Závod  pokračoval v  sobotu 28.4. 
v tělocvičně ZŠ Vamberk gymnas-
tikou a  šplhem. Z  našeho oddílu 
se  závodu zúčastnilo 14 cvičenců 
a  cvičenek. Závod byl přístupný 

veřejnosti a  diváci  svým potles-
kem odměňovali zdařilé sestavy 
závodníků. Ani zde se naši závod-
níci neztratili.
Kategorie I Žk     
1. místo Petra Přikrylová
3. místo Bára Nedvídková
Kategorie III Žk  
1.-2. místo Michaela Přikrylová
1.-2. místo Vendula Kalců
Kategorie IV Žk. 
2. místo Kateřina Holečková
Kategorie II Žc    
1. místo Vojtěch Holeček
2. místo Michal Zahálka

Kategorie III Žc   

1. místo Martin Kotlář
2. místo Zdeněk Nedvídek
Po sečtení bodů z obou částí závo-
du  se přeborníky župy stali:
Kategorie I Žk     

Petra Přikrylová
Kategorie III Žk  
Michaela Přikrylová
Kategorie III Žc   
Martin Kotlář 
Děkujeme MÚ Vamberk a  závodu 
Pewag za věcné ceny, které věno-
vali vítězům a účastníkům závodu.
Za TJ Sokol Vamberk    V. Vídeňská

Sokolové na závodech
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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.

800 404 010RYCHNOV N. KN.  |

Vamberecky zpravodaj CMYK 4-2018.indd   2 26.4.2018   8:08:10

5.9.2018

19:00
MK Sokolovna Vamberk




