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VAMBERK, hřiště MerkloviceVAMBERK, hřiště Merklovice
začátek vždy ve 20:30

středa 15. srpna   Anděl páně 2
Co vše musí udělat anděl Petronel a čert Uriáš, aby vrátili do ráje jablko ze stromu Poznání? 

Pohádka, režie: Jiří Strach, hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna Čtvrtníčková, Vica Kerekes, 
Vojtěch Dyk, Boleslav Polívka a další. Česká republika, Slovensko, 2016, 95 min. 

čtvrtek 16. srpna     Bajkeři
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou, kteří tráví většinu času ve světě sociálních sítí, 
se na nátlak rodičů vydávají na dlouhý cyklovýlet, kde s překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, 

v němž život znamená víc než status na facebooku a opravdové dívky vypadají poněkud lépe než animované 
hrdinky počítačových her. 

Komedie, režie: Martin Kopp, hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham, 
Tomáš Matonoha, Vanda Hybnerová, Michal Suchánek, Václav Postránecký, Dana Batulková, Jakub Štáfek,

 David Suchařípa, Linda Rybová, Milan Šteindler a další.  Česká republika, 2016, 95 min. 

pátek 17. srpna Bezva ženská na krku
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. 

Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod.
Komedie / Romantický, režie: Tomáš Hoff man

hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková a další.
Česká republika, 2016, 97 min.  

sobota 18. srpna  Špunti na vodě
Tátové se nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi 

vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků.
Komedie / Rodinný, režie: Jiří Chlumský, hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, 

Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová a další. Česká republika, 2017, 89 min.
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

94. zasedání dne 16. května 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 93.

2)  Projednala a neschválila žádost 
o  fi nanční podporu Linky bez-
pečí, z. s.. 

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar Tělovýchovné jednotě Ba-
ník Vamberk, Jůnova 63, 517 54 
Vamberk, IČ: 486 15 633 ve výši 
5.000 Kč na  pořádání dětského 
dne, který se bude konat dne 
02.06.2018 ve sportovním areá-
lu V  Lukách a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

4) Schválila žádost STU-ART, z. s., Vo-
říškova 169, 517 54 Vamberk, IČ: 
22716521 o změnu účelu použití 
schválené dotace č. j. 199/2018/
MÚVA ve  výši 14.000 Kč z  roz-
počtu města Vamberk na  rok 
2018 dle přílohy.    

5) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2017 

příspěvkové organizace SPRÁ-
VA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Jů-
nova 63, Vamberk, IČ: 75046482,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za  rok 2017 
příspěvkové organizaci SPRAVA 
SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ, Jůno-
va 63, Vamberk, IČ: 75046482 
ve  výši 82.865,71 Kč, převodem 
do rezervního fondu.  

6) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2017 

společnosti VAMBEKON, s. r. o., 
Na  Struhách 536, Vamberk IČ: 
60112981,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za  rok 2017 
společnosti VAMBEKON,    s. r. o., 
Na  Struhách 536, Vamberk, IČ: 
60112981, ve výši 387.294,10 Kč, 
převodem do rezervního fondu.

7)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2017 

příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 280, 
Vamberk, IČ: 70157375,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-                                                                                              
 dářského výsledku za  rok 2017 

příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršo-
va 280, IČ: 70157375 ve  výši 
72.836,76 Kč, a  to převod 96 % 
do  rezervního fondu a  4 % 
do fondu odměn.

8)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2017 

příspěvkové organizace Základ-
ní škola Vamberk, okres Rych-
nov nad Kněžnou, Komenského 
95, Vamberk, IČ: 70156611,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za  rok 2017 
příspěvkové organizace Základ-
ní škola Vamberk, okres Rych-
nov nad Kněžnou, Komenské-
ho 95, Vamberk, IČ: 70156611, 

ve  výši 125.171,39 Kč, a  to pře-
vod 96 % do  rezervního fondu 
a 4 % do fondu odměn.

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

10)  a) Vzala na  vědomí zrušení fa-
kultativního úkonu pečovatel-
ské služby – pedikúry – s  účin-
ností od  01.06.2018. 

   b) schválila zveřejnění zámě-
ru pronájmu jedné místnosti 
v  domě Pečovatelské služby, 
Jůnova 63, Vamberk.

11)  Seznámila se s  žádostí zaměst-
nanců Základní školy Vamberk 
o řešení dopravní situace a ulo-
žila dopravní komisi projednat 
žádost za účasti zástupců školy.

12) Projednala žádost obyvatel 
ulice Vrabcova o  prodloužení 
a  opravu asfaltového povrchu 
v  ulici Vrabcova rozhodla zařa-
dit akci do plánu oprav.

13) a) Jmenovala pověřence pro 
ochranu osobních údajů pro 
město Vamberk zaměstnance 
města pana Michala Kalouse, 
nar. xxxxxxxxxx.

 b) Schválila smlouvy o  zajiš-                                                                                
tění činnosti pověřence pro 
ochranu osobních údajů s  pří-
spěvkovými organizacemi Zá-
kladní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Komen-
ského 95, Vamberk, IČ: 70156611 
a  Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, Vamberk, IČ: 70157375 
a  pověřila starostu podpisem 
smluv.

14) Schválila Smlouvu o  zpraco-
vání osobních údajů se spo-
lečností KONZULTA Brno, a. s., 
Veveří 456/9, 602  00 Brno, IČ: 
25548085, za  účelem ochrany 
osobních údajů při podávání 
informací občanům prostřed-
nictvím zpráv pomocí různých 
komunikačních kanálů a  pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

15) Projednala nabídky a  schválila 
smlouvy o  dílo na  zpracování 
žádostí o  dotace „Zvýšení ka-
pacity předškolního vzdělávání 
ve  městě Vamberk“ a  „Snížení 
energetické náročnosti budovy 
DDM ve  Vamberku“ se společ-
ností LK Advisory, s. r. o. a pově-
řila starostu podpisem smluv.

16) Schválila smlouvu o  zřízení 
věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-2015142/VB/01 
stavby: Vamberk, p.  č. 954/34, 
Ing.  Vyčítal, 5 RD – kabel NN 
pro kabelové vedení NN umís-
těné v  pozemku p.  č. 1812/1, 
954/1 a 954/68 v k. ú. Vamberk, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 

19.663 Kč včetně DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

17) a) Schválila výzvu k  podání 
nabídky na  realizaci zakázky 
„Oprava povrchu místní komu-
nikace k  vodojemu“ v  rozsahu 
projektové dokumentace fi rmy 
VECTURA Pardubice.

  b) Schválila výzvu k  podání na-
bídky na realizaci zakázky „Rekon-
strukce chodníku MŠ Tyršova“.

18) Schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 952181/2018 o zabezpeče-
ní sběru komunálního odpadu 
a separovaného odpadu ze dne 
19.12.2018, kterým se zvyšuje 
četnost svozu plastu a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

19) Schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 841/TC/RD/2018/040 
ze dne 02.05.2018 na  stavbu 
„Oprava komunikace Peklo – 
Podřezov“ a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

20) Schválila pověření ředitele spo-
lečnosti Vamberecká voda, s. r. 
o., Ing.  Leoše Podsedníka k  vý-
běru projektanta akce „Vybudo-
vání ATS stanice pro Peklo horní 
část a  Roveň na  p.  č. 297, k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí“. 

21) Schválila žádost pana Jiřího 
Kalců, xxxxxxxxxxxx o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
26.05.2018 a 27.05.2018 z 22:00 
hodiny na  03:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
oslavy narozenin.

22)  Schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 26.07.2016 
na zpracování Změny č. 2 Územ-
ního plánu Vamberk a právního 
stavu po  změně č. 2 a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

Rada města Vamberk se na svém 

95. zasedání dne 30. května 2018 

usnesla:

1) Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 94.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z jednání komise životního pro-
středí ze dne 03.05.2018.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar SH-ČMS Sboru dobrovol-
ných hasičů Peklo nad Zdobni-
cí, Peklo 238, 516  01 Vamberk, 
IČ: 674  39  012 ve  výši 5.000 Kč 
na  pořádání akce „Pekelské 
vítání léta“, které se koná dne 
09.06.2018 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.  

4) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar spolku HUDBA VAMBERK, 
z. s., B. Němcové 480, 517  54 
Vamberk, IČ: 07017758 ve  výši 
5.000 Kč na  dopravu orchestru 
UNI BIG BAND VAMBERK a  po-
věřila starostu podpisem daro-
vací smlouvy.    

5) Rozhodla poskytnout fi nanční 
příspěvek Římskokatolické far-

nosti Vamberk, Husovo náměstí 
85, 517 54 Vamberk, IČ: 46457755 
ve  výši 15.000 Kč na  úhradu ná-
kladů rekonstrukce okenních 
žaluzií na  pravé věži kostela sv. 
Prokopa a schválila veřejnoprávní 
smlouvu na  schválenou dotaci 
a pověřila starostu podpisem ve-
řejnoprávní smlouvy.

6) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2017 

společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., Radniční 102, Vamberk 
IČ: 25973495,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2017 společnosti Vamberec-
ká voda, s. r. o., Radniční 102, 
Vamberk, IČ: 25973495, ve  výši 
335.478,83 Kč, převodem do ne-
rozděleného zisku minulých let.

7)  Schválila smlouvu o  zpracová-
ní osobních údajů a  smlouvu 
o podmínkách sdílených dat se 
společností Asseco Solutions, a. 
s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 
Praha 4 a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

8)  Schválila dodatek č. 1 smlouvy 
o  technické podpoře ze dne 
24.01.2006 a  plnou moc k  mě-
síčnímu výdaji hromadných 
výstupů z  Katastru nemovitostí 
s  Ing.  Václavem Lepšem, Bože-
ny Němcové 488, 517  71 České 
Meziříčí, IČ: 45589976, jehož 
předmětem je provádění pravi-
delné technické podpory systé-
mu Gramis a  pověřila starostu 
podpisem dodatku a plné moci 
k měsíčnímu výdeji hromadných 
výstupů z Katastru nemovitostí.

9)  Projednala žádosti o prodlouže-
ní vodovodního řadu:

 a) paní Marie Hanykové, xxxxx 
na pozemek s parcelním číslem 
1716/1, v k. ú. Vamberk,

 b) pana Romana Hanyka, xxxxxx 
na pozemek s parcelním číslem 
1731/1 v k. ú. Vamberk,

 c) pana Petra Štěpána, xxxxxxxx 
na  pozemek s  parcelním číslem 
189/1, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,

 d) paní Stanislavy Dusilové, 
xxxxxxxxxxxxxx na  pozemek 
s  parcelním číslem 1731/5, v  k. 
ú. Vamberk,

 e) paní Simony Müllerové, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, k  pozemku 
s parcelním číslem 168/9 v k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí,

 f ) paní Eriky Doskočilové, 
xxxxxxxxxxxxxxx, k  pozemku 
s parcelním číslem 168/8 v k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí

 a  schválila žádosti a) – d) a  žá-
dosti e) – f ) neschválila z  tech-
nických důvodů.

10)  Projednala Zápis z  mimořád-
né schůze výkonného výboru 
TJ Baník Vamberk, z. s. ze dne 
16.05.2018:
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 a) schválila vypsání výběrového 

řízení:
 - na  rekonstrukci hrací travna-

té plochy včetně zavlažování 
na  hlavním fotbalovém hřišti 
V Lukách,

 - na pořízení techniky pro údrž-
bu sportovních trávníků a trav-
natých ploch v areálu V Lukách 
v hodnotě do 100.000 Kč,

 - na realizaci chodníku v prosto-
ru fotbalového areálu, vedoucí 
od pokladen až po tribunu,

 - na  zhotovení společenských 
prostor pro oddíly a akce pořá-
dané ve  sportovní hale v  ulici 
Jůnova 63, 

 - na  likvidaci časomíry na hlav-
ním fotbalovém hřišti, přívod 
elektroinstalace, nákup a  insta-
laci nové časomíry, 

 - na elektroinstalaci pro osvětle-
ní hrací plochy na novém fotba-
lovém hřišti, 

 - na nákup a instalaci ochranné 
sítě mezi novým fotbalovým 
hřištěm a koupalištěm, s tím, že 
požadavek na  fi nancování akcí 
bude předložen k  projednání 
zastupitelstvu města dne 20. 
června 2018,

 b) nesouhlasila:
 - se zadáním projektu na  za-

střešení prostor vedle stávající 
sportovní haly v  ulici Jůnova 
63 a  požaduje, aby byl nejprve 
vypracován koncepční plán roz-
voje všech sportovišť,

 - s doplněním projektu „Vamberk 
č. p. 631 – zpřístupnění městské-
ho fotbalového areálu mládeži 
a  hendikepovaným osobám“ 
a  jeho detailním zpracováním 
bez vysvětlení potřebnosti.

11) Schválila vypsání výzvy k  po-
dání cenové nabídky „Vamberk 
– oprava krytu komunikace 
a chodníku ul. Jiráskova“.

12) Projednala a schválila návrh na re-
organizaci agend města Vamberk 
a  novou organizační strukturu 
městského úřadu dle přílohy. 

Rada města Vamberk se na svém 

96. zasedání dne 13. června 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 95.

2)  Schválila žádost pana Petra Sou-
kupa, xxxxxxxxxxxxx o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
29.09.2018 a 30.09.2018 z 22:00 
hodiny na  04:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
oslavy narozenin.

3)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  provozování letního skaut-
ského tábora v Pekle v termínu  
02.07. až 28.07.2018.

4)  Schválila ukončení nájemního 
poměru k  bytu v  domě čp. 13 
v  Lidické ulici ve  Vamberku, 
který vznikl 01.10.1964, do-
hodou smluvních stran ke  dni 
30.06.2018. 

5)  Schválila ukončení nájemní-
ho poměru k  bytu č. 2 v  domě 
čp. 131 v  ulici Janáčkova 
ve  Vamberku dohodou ke  dni 
30.06.2018.

6) Schválila smlouvu o  smlou-
vě budoucí o  zřízení věcného 
břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. IV-12-2017062/VB/2 
stavby: Vamberk, Jůnova p.  č. 
1090/35, Malý – kNN za účelem 
umístění nového kabelové-
ho vedení NN v  pozemku p.  č. 
1824/3 v k. ú. Vamberk, ve vlast-
nictví města Vamberk za jedno-
rázovou náhradu za zřízení věc-
ného břemene ve  výši 1.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

7) Schválila smlouvu o  nájmu po-
zemků přilehlých k  novému 
závodu pewag se společnos-
tí pewag nemovitosti, s. r. o., 
Smetanovo nábřeží 934, 517 54 
Vamberk, IČ: 28806867, za úče-
lem jejich veřejného využití.

8)  Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o  dílo uzavřené dne 08.03.2018 
na  akci „Rekonstrukce chodníku 
v  ulici Žamberecké ve  Vamber-
ku“ se společností KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Tyršova 260, Vamberk, 
IČ: 259 42 352 a pověřila starostu 
podpisem dodatku.

9) Projednala zprávu o  hodnocení 
nabídek na  akci „Oprava povr-
chu místní komunikace k vodo-
jemu“ a  v  souladu s  ní rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší nabídku 2.270.612,48 
včetně DPH, tj. KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 
Vamberk, IČ 259 42 352 a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

10)  Projednala zprávu o hodnocení 
nabídek na  akci „Rekonstrukce 
chodníku MŠ Tyršova“ a  v  sou-
ladu s  ní rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabídku 
1.366.811,20 Kč včetně DPH, tj. 
Stavitelství EU s. r. o., Husovo 
náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ: 
275  21  711 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

11)  Schválila na  základě zhodno-
cení výsledků za  první pololetí 
2018 odměnu ředitelce MŠ a ře-
diteli ZŠ dle přílohy.

12)  Rada města ve funkci valné hro-
mady společnosti VAMBEKON, s. 
r. o., se sídlem Na Struhách 536, 
517  54 Vamberk, IČ: 60112981 
souhlasila s  uzavřením dohody 
o  užívání služebního osobní-
ho motorového vozidla mezi 
společností VAMBEKON, s. r. o. 
a  jednatelem společnosti pa-
nem Drahomírem Jindrou, nar. 
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx

Rada města Vamberk se na svém 

97. zasedání dne 27. června 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 96.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 24 ze dne 20.06.2018.

3)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 18.06.2018, kromě bodu 1) 
odst. 1.

4)  Projednala a schválila:
 a) zápis z  jednání grantové ko-

mise ze dne 11.06.2018,
 b) dle svých kompetencí vyhra-

zených zákonem o  obcích, po-
skytnutí dotací z dotačního pro-
gramu AKCE A  REPREZENTACE 
II. kolo na  rok 2018 v  té výši 
a  těm fyzickým a  právnickým 
osobám dle přílohy a  zároveň 
schválila veřejnoprávní smlou-
vy na schválené dotace.

5)  Schválila žádost paní Terezy Su-
chánkové, xxxxxxxxx, o posunu-
tí doby nočního klidu ve dnech 
04.08.2018 a 05.08.2018 z 22:00 
hodiny na  03:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
rodinné oslavy v budově bývalé 
mateřské školy v Merklovicích. 

6) Schválila ukončení nájemního 
poměru dohodou k jedné míst-
nosti v  domě služeb čp. 260 
v  Tyršově ulici ve  Vamberku 
o  podlahové ploše 24,5 m2, ná-
jemce BRANILO Consulting s. r. o., 
ke dni 30.06.2018.

7)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu dvou místností v  domě 
služeb čp. 260 v  Tyršově ulici 
ve Vamberku o podlahové ploše 
24,5 m2.

8)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  zakázku „Vamberk – oprava 
krytu komunikace a  chodní-
ku ul. Jiráskova“ a  v  souladu 
s  ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabíd-
ku 1.835.926 Kč včetně DPH, tj. 
KONKRET CZ, spol. s  r. o., Tyr-
šova 260, 517  54 Vamberk, IČ: 
25942352, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

9) Projednala a schválila mandátní 
smlouvu se společností Envi-
dens, s. r. o., Městská Habrová 
1485, Rychnov nad Kněžnou 
na zajištění soutěže na dodava-
tele elektrické energie pro měs-
to Vamberk na rok 2019 za cenu 
32.200 Kč včetně DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

10) Projednala a schválila rámcovou 
kupní smlouvu č. VF01_Vam-
berk se společností VINCI Fa-
cilities Česká republika, s. r. o., 
Doudlebská 1699/5, 140 00 Pra-
ha 4, IČ: 256 02 179 na dodávku 
svítidel pro veřejné osvětlení 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

11) Projednala a  schválila ceno-
vou nabídku a  smlouvu o  dílo                
č. 06/2018 se společností KON-
KRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 
517 54 Vamberk, IČ: 259 42 352 
na akci „Opravy veřejného osvět-
lení v ulici Žamberecká a Jirásko-
va“ za cenu 370.148,30 Kč včetně 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

12) Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  akci „Rekonstrukce a  zhoto-
vení chodníku na  fotbalovém 
stadionu“ a  v  souladu s  ním 
rozhodla, že smlouva bude uza-
vřena s uchazečem, který před-
ložil nejnižší nabídku ve  výši 
374.226,37 Kč s  DPH, tj. Jan 
Souček, Havlíčkova 168, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 87752590 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

13) Projednala a  schválila výzvu 
k podání cenové nabídky „Opra-
va chodníků na  sídlišti Struha 
ve Vamberku“.

14) Schválila pronájem bytu č. 2                                                                 
v  domě č. p.  131 v  Janáčko-
vě ulici panu Jiřímu Píčovi 
na  dobu určitou od  15.07.2018 
do  30.09.2018 s  možností opa-
kovaného prodlužování nájem-
ního poměru.

Rudolf Futter

starosta města 

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Zveme Vás na 25. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Vamberk, které se 

koná dne 19. září v 18 hodin ve velkém 

sále Městského klubu Sokolovna.

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
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Město Vamberk přijme pracovníka v sociálních službách pro Pečovatelskou službu Vamberk
Pracovní pozice:

pracovník/ice v sociálních službách - pečovatel/ka 
Místo výkonu: Vamberk   Nástup: 1. 10. 2018  Pracovní úvazek celý

Směnnost: práce o sobotách, nedělích a svátcích, pracovní doba od 6:30 do 18:30 hodin 

Požadavky:  

 způsobilost k právním úkonům  trestní bezúhonnost   zdravotní způsobilost
 odborná způsobilost – dle par. 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výhodou vzdělání v oboru pečovatelství 

či sociální činnosti, případně akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách
 základní znalost práce na PC  aktivní řidič vozidel skupiny B

 osobnostní předpoklady: pozitivní vztah k seniorům a k lidem se zdravotním postižením, schopnost jednat s lidmi, pracovat v týmu, 
komunikační dovednosti, empatie ve vztahu ke klientovi, spolehlivost, schopnost se adekvátně rozhodovat, ochota se vzdělávat v oboru

Nabízíme:

 stravenky  dovolená navíc 5 dnů  možnost profesního vzdělávání  mzda: 17.000 až 21.000 Kč

Kontakt: vedoucí pečovatelské služby, Mgr. Eva Švandrlíková, tel.: 494 541 547
Jůnova 35, 517 54 Vamberk, e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Životopis odevzdávejte na výše uvedené adrese.

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 24. veřejném zasedá-

ní dne 20. června 2018 usneslo:

1)  Schvaluje aktualizaci Plánu 
společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy Vamberk 
k 15.07.2017 dle předloženého 
návrhu.

2) Schvaluje aktualizaci Plánu 
společných zařízení komplex-
ní pozemkové úpravy Peklo 
nad Zdobnicí k  15.07.2017 
a změnu konstrukce cesty C 51 
na  cestu s  asfaltobetonovým 
povrchem dle předloženého 
návrhu.

3)  a) Schvaluje aktualizaci Plánu 
společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy Merklovice.

 b) Stanovuje priority realizace 
prvků z Plánu společných zaří-
zení Merklovice:

 1. Vedlejší cesta VC 3
 2. Vedlejší cesta VC 7
 3. Vedlejší cesta VC 2 + část 

hlavní cesty HC 1
 4. Vedlejší cesta VC 5
4)  Zastupitelstvo města Vam-

berk, příslušné podle § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o  územním plánování 
a  stavebním řádu (stavební 
zákon), ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), za použití § 43 odst. 4 
a § 54 odst. 2 stavebního záko-
na, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územ-
ně plánovací dokumentaci 
a  způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 a ná-
sledujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, a § 84 odst. 2 
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,                                                                                 

o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:

 a) se seznámilo s předloženým 
návrhem změny územního 
plánu Vamberk a  s  jeho odů-
vodněním,

 b) souhlasí s vyhodnocením vý-
sledků projednání změny územ-
ního plánu a  bere na  vědomí 
stanovisko krajského úřadu,

 c) ve  smyslu § 54 odst. 2 sta-
vebního zákona ověřilo, že 
návrh změny územního plá-
nu Vamberk není v  rozporu 
s  politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumen-
tací vydanou krajem, s výsled-
kem řešení rozporů, se stano-
visky dotčených orgánů a  se 
stanoviskem krajského úřadu,

 d) rozhodlo o  námitkách tak, 
jak vyplývá z odůvodnění tex-
tové části změny územního 
plánu Vamberk,    

 e) vydává změnu územního 
plánu Vamberk formou opat-
ření obecné povahy č. 1/2018, 
které tvoří přílohu tohoto 
usnesení,

 f ) ukládá starostovi obce 
panu Rudolfu Futterovi zajis-
tit u  projektanta – Ing.  arch. 
Iveta Raková, IČ: 60897295, se 
sídlem Weyrova 3, 547  01 Ná-
chod, čtyři vyhotovení Změny 
č. 2 územního plánu Vamberk 
a  čtyři vyhotovení úplného 
znění územního plánu po  vy-
dání změn č. 2 a 3.

5)  Schvaluje:
 a) prodej stavební parcely              

č. st. 1535, druh pozemku 
zastavěná plocha a  nádvoří, 
výměra 701 m2, v  katastrál-
ním území Vamberk, kupující 
Demolice a  asanace Prostějov 

s.r.o., IČ 269  66  026, za  cenu 
215.000 Kč,

 b) prodej pozemkové parcely 
č. 2442, druh pozemku ostatní 
plocha, výměra 405 m2, v  ka-
tastrálním území Vamberk, 
za celkovou cenu 10 Kč, do po-
dílového spoluvlastnictví vlast-
níkům devíti bytů v  bytovém 
domě čp. 762 a  vlastníkům 
sousedního rodinného domu 
čp. 41, pro vlastníky jednotli-
vých bytů a  rodinného domu 
stejný podíl o velikosti ideální 
1/10, každý podíl za cenu 1 Kč,

 c) vzdání se předkupního prá-
va k  pozemkovým parcelám       
č. 1408, výměra 2051 m2, orná 
půda, č. 1311/6, výměra 104 m2, 
zahrada, č. 1410/5, výměra 
22 m2, orná půda, č. 1413/1, 
výměra 840 m2, zahrada,                           
č. 1415/2, výměra 62 m2, tr-
valý travní porost, č. 1850/2, 
výměra 122 m2, ostatní plocha                                                                          
a  č. 1850/3, výměra 63 m2, 
ostatní plocha, vlastníci 
Ing. Luděk Morávek a Ing. Voj-
těch Morávek, č. 1413/3, vý-
měra 51 m2, zahrada, č. 1413/4, 
výměra 187 m2, zahrada,                              
č. 1416/2, výměra 67 m2, tr-
valý travní porost, č. 1401/6, 
výměra 1407 m2, trvalý travní 
porost, č. 1410/1, výměra 1476 
m2, orná půda a č. 1410/4, vý-
měra 1519 m2, trvalý travní 
porost, vlastník Michal Dvořák, 
č. 1401/1, výměra 8399 m2, tr-
valý travní porost a  č. 1413/2, 
výměra 76 m2, zahrada, vlast-
níci Jan Hlaváček, Libor Hlavá-
ček a Vilma Murčová  a č. 1409, 
výměra 2040 m2, orná půda, 
vlastník Jaroslav Pavlišta, vše 
v katastrálním území Vamberk,

 d) směnu nově oddělených 
parcel č. 806/9, druh pozem-
ku ostatní plocha, výměra                                       
127 m2 a  č. 806/10, druh po-
zemku ostatní plocha, výměra 
5 m2, v  obci Vamberk a  kata-
strálním území Merklovice, 
z  majetku města Vamberk, 
za  nově oddělenou parcelu                                                                          
č. 806/11, druh pozemku 
ostatní plocha, o výměře 13 m2, 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Merklovice, z  majet-
ku paní Zdeňky Freivaldové 
a  za  doplatek podle Kritérií                                                                          
92 Kč/m2, tedy celkem 10.948 Kč.

6)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 19.

7)  Schvaluje změny rozpočtu             
č. 12 pro rok 2018 dle přílohy 
a  bere na  vědomí změny roz-
počtu č. 6 - 11 pro rok 2018 
schválené v  kompetenci sta-
rosty města.

8)  Souhlasí s  celoročním hos-
podařením města Vamberk 
a  schvaluje závěrečný účet 
města Vamberk za  rok 2017 
včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města 
za  rok 2017 s  výhradou uve-
denou ve  zprávě o  výsledku 
hospodaření, na základě nichž 
jsou přijata opatření nutná 
k nápravě.

9)  Schvaluje, v  souladu s  § 84              
odst. 2 písm. b) zákona                        
č. 128/2000 Sb., o obcích a vy-
hlášky č. 220/2013 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, účetní 
závěrku města Vamberk sesta-
venou k 31.12.2017.

Rudolf Futter

starosta města

Karel Bačina

člen rady města

Ze zasedání Zastupitelstva města



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 6

Skončily jubilejní desáté Krajkářské slavnosti. 
Hlavní program probíhal ve velkém sále Měst-
ského klubu Sokolovna, kde celkem 39 spolků, 
organizací, lektorek kurzů a krajkářek předvá-
dělo krajkářské umění a  prodávalo různé po-
třeby na paličkování. Krajku bylo možné vidět 
ještě na dalších sedmi místech. Některé výsta-
vy ještě trvají a je možné je navštívit do polo-
viny července, některé téměř do  konce září. 
Mezi ty stále probíhající patří expozice Milči 
Eremiášové „Prostor v  krajce, krajka v  prosto-
ru“ v Muzeu krajky. Výstava uspořádaná k pří-
ležitosti 80. životního jubilea představuje starší 
i novější tvorbu této jedné z nejvýznamnějších 

představitelek české krajky, jejíž práce mohla 
veřejnost obdivovat i na světové výstavě EXPO 
Montreal 1967. I  když je expozice otevřena 
již od letošního května, vernisáž se konala při 
Krajkářských slavnostech 29. 6. Po ní následo-
vala módní přehlídka tvořena souborem kra-
jek, které vznikly na kurzech, které vedla právě 
samotná Milča Eremiášová. 
Elegantní krajkové šperky a  paličkované ap-
likace předvedla na  pódiu Městského klubu 
Sokolovna po všechny tři dny Krajkářská škola.
Stalo se již tradicí, že při slavnostech bývá ve-
řejnosti zpřístupněn kostel sv. Prokopa, kde 
se koná doprovodný program. Tentokrát bylo 

možno zhlédnout liturgické oblečení a  před-
měty. Mezi návštěvníky byli také cizinci, kte-
rých tentokrát do Vamberka nepřijelo málo.  
Slavnosti navštívili občané Japonska, Itálie, 
Španělska, Polska, Slovenska, Německa, Ruska 
a Finska. Finům se Krajkářské slavnosti natolik 
zalíbily, že dle jejich slov nepřijeli do Vamberka 
naposled a již teď se zajímali o termín setkání 
v příštím roce. 
Škoda, že ve Vamberku není více ubytovacích 
kapacit a možností stravování, ale i to se mož-
ná časem změní.                       

Zdeňka Freivaldová  

Foto: Jiří Sejkora

Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Martině   Rejzlové a paní Zdeně 
Freivaldové za vstřícnost při naší návštěvě u vás. Moc se nám líbilo, 
lidé  v městečku a v obchodech byli ochotní, milí a vycházeli nám 
vstříc.
Velice nás potěšilo pozvání na vaše krajkářské slavnosti. Byla to pro 
nás čest se takové akce zúčastnit a vystavovat naše díla na Radnici 
ve Vamberku.
Ještě jednou velké díky.            Za krajkářky z Litvínova Pavla Salvová

Ohlédnutí za X. Krajkářskými slavnostmi
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Všechny občanské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji budou vydávány pouze s  kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního 
poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu 
s čipem), 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip 
při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifi kač-
ního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 

 aktivovaný čip umožní využívání občanské-
ho průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifi kačním údajům držitele, 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstá-
vají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 

 občanské průkazy bez strojově čitelných úda-
jů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 
30 dnů, bude však umožněno vydávat ob-
čanské průkazy za správní poplatek v kratších 
lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin 
nebo do 5 pracovních dnů, 

 občanské průkazy v  kratších lhůtách budou 
vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských čás-
tí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,

Vydání občanského průkazu v  pracovních 

dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u  kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností např. na MÚ v Rych-
nově nad Kněžnou (v  Praze u  úřadů městských 
částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra, 
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních 

dnů 

POŽÁDAT lze - u  kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností (v  Praze u  úřadů 
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra 
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě podání žádosti nebo - u Mini-
sterstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u  kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností (v  Praze u  úřadů 
městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Mi-
nisterstva vnitra) 
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě podání žádosti nebo - u obec-
ního úřadu obce s  rozšířenou působností, který 
si občan uvede do  žádosti za  správní poplatek 
100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského prů-

kazu pro občana mladšího 15 let

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve  lhůtě do  24 hodin v  pracovních dnech – 
500 Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průka-

zu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve  lhůtě do  24 hodin v  pracovních dnech – 
1000 Kč. 

KDE se platí správní poplatek za  vydání ob-

čanského průkazu ve zkrácené lhůtě: 

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz 
v místě, kde podal žádost, platí se celý správní po-
platek při podání žádosti. Pokud požádá o vydá-
ní občanského průkazu u obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a  pře-
vezme občanský průkaz u  Ministerstva vnitra 
(dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku 
u ORP a část správního poplatku u MV.        MV ČR

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vy-
dávání cestovních pasů občanům, kteří potře-
bují urychleně vycestovat do zahraničí. 

Podání žádosti 

Občan může požádat o  vydání cestovního 
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
v  pracovních dnech do  24 hodin nebo  do  5 
pracovních dnů. 

Občan může žádost o  vydání cestovního 

pasu podat ve zkrácených lhůtách: 

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností („ORP“), 

 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 
(„ORP“), 

 u Ministerstva vnitra. 

Občan může při podání žádosti o  vydání ces-
tovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-
-mail a  na  uvedený kontakt mu bude zaslána 
informace o  možnosti převzetí vyhotoveného 
dokladu.

Převzetí cestovního pasu 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pra-
covních dnech do 24 hodin pouze u Minister-
stva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - sta-
nice „Pražského povstání“). 
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může 
převzít na  Ministerstvu vnitra nebo na  obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působností či úřa-
du městské části Praha 1 až 22, u kterého podal 
žádost o jeho vydání. 

Správní poplatky 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání 
žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obec-
ního úřadu obce s  rozšířenou působností či 
úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme 
cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí prv-
ní část správního poplatku při podání žádosti 
a druhou při převzetí cestovního pasu.  

 MV ČR 

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
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Upozornění 
pro politické subjekty
Volební seskupení mohou využít, v rámci vo-
lební kampaně, prostor k bezplatné prezen-
taci v zářijovém čísle Vambereckého zpravo-
daje v rozsahu jedné černobílé strany.  
Příspěvky lze zasílat na  adresu zpravodaj@
vamberk.cz do  uzávěrky zářijového čísla 
Vambereckého zpravodaje tj. do  20. srpna 
2018. Přip. další informace podá Ing. Martina 
Jusková, tel: 605 006 265 nebo 494 548 112. 

 Městský úřad Vamberk vykonává činnosti 
registračního úřadu, který projednává a  re-
gistruje kandidátní listiny pro volby do  za-
stupitelstva města Vamberk. Dále projednává 
a registruje kandidátní listiny pro volby do za-
stupitelstev obcí pro obce ve svém správním 
obvodu: Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, 
Potštejn, Proruby, Rybná nad Zdobnicí a Zá-
měl. Kandidátní listiny mohou volební sesku-
pení odevzdat příslušnému registračnímu 
úřadu do úterý 31. 07. 2018 do 16:00 hodin.

 Ve  Vamberku je vytvořeno 6 volebních 
okrsků dle místa trvalého pobytu (volební 
okrsek č. 1 - bývalá MŠ Merklovice, volební 
okrsek č. 2 - bývalá ZŠ Peklo n. Zd., volební 
okrsek č. 3 - Dům dětí a mládeže v Jugosláv-
ské ulici, volební okrsek č. 4 - Městský klub 
Sokolovna (šatna), volební okresek č. 5 – 
Městský klub Sokolovna (malý sál), volební 
okrsek č. 6 – Městský úřad Vamberk. 

 Hlasovací lístky budou voličům doručeny 
na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny 
před konáním voleb. V případě, že někomu 
nebudou hlasovací lístky doručeny, může si 
je vyzvednout na Městském úřadě ve Vam-
berku na  podatelně (přízemí MÚ) nebo 
na sekretariátě (1. patro MÚ). Náhradní hla-
sovací lístky budou k dispozici na požádání 
také přímo ve volebních místnostech.

 Právo volit do zastupitelstva obce má občan 
se státním občanstvím České republiky, který 
alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018 dosá-
hl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k  trvalému pobytu, a  státní 
občan jiného státu Evropské unie, který ale-
spoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl 
věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlá-
šen k  trvalému pobytu nebo má evidovaný 
přechodný pobyt v  příslušné obci na  území 
ČR, požádal o zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů a  jemuž právo volit přiznává  me-
zinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána. Volič se ve volební místnosti prokáže 
předložením platného dokladu totožnosti 
(občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci 
předloží průkaz o povolení pobytu).

 Státní občané jiných státu EU, kteří mají zájem 
volit, musí být zapsáni ve lhůtě do 03. 10. 2018 
do  16:00 hodin do  dodatku seznamu voličů. 
Pro ověření, zda je státní občan jiného státu 
Evropské unie zapsán v  dodatku stálého se-
znamu voličů z minulosti, kontaktujte s dosta-
tečným předstihem správní odbor – matriku, 
paní Lenku Prokešovou (přízemí městského 
úřadu, tel: 494  548  124, e-mail: prokesova@
vamberk.cz přip. Ing.  Martinu Juskovou, ta-
jemnici městského úřadu, tel: 494  548  112, 
e-mail: juskova@vamberk.cz). Volič, který 

je státním občanem jiného státu EU, zapíše 
na jeho vlastní žádost městský úřad do dodat-
ku stálého seznamu voličů vedeného jen pro 
volby, jestliže volič prokáže státní občanství 
(EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci (for-
mulář žádosti o zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů je k dispozici ke stažení na www.
vamberk.cz v sekci Občan a úřad – Volby).

 Aktuální informace k volbám jsou zveřejňo-
vány na webu města www.vamberk.cz v sekci 
Občan a úřad - Volby přip. v sekci Úřední deska 
a další informace najdete také v zářijovém čísle 
Vambereckého zpravodaje.

Ing. Martina Jusková

Tajemnice městského úřadu

Adoptuj panenku a zachráníš dítě!
Muzeum a  galerie Orlických hor v  Rychnově nad Kněžnou ve  spo-

lupráci s  Českým výborem pro UNICEF vydává výzvu pro veřejnost 

k tvůrčí dílně, která se bude konat v polovině srpna v zahradě Muzea 

krajky Vamberk.

„Během dílny konající se 18. srpna v zahradě Muzea krajky Vamberk budou 
moci zájemci vyrábět společně s pracovníky muzea panenky pro projekt 
Adoptuj panenku a zachráníš dítě!“ říká na úvod koordinátorka projektu 
a edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina Marxová. 
Projekt již trvá několik let a  účastnily se ho mnohé organizace, ale svými 
panenkami přispěly i slavné osobnosti. Každá z panenek představuje jedno 
skutečné dítě z rozvojové země. To bude z utržených peněz z prodeje panen-
ky proočkováno proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám (spalnič-
kám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně). Tímto způ-
sobem se každý rok podaří zachránit až 3 milióny dětí, avšak bohužel stejný 
počet dětí stále umírá na nemoci, kterým lze právě očkováním předcházet. 
„I veřejnost se může zapojit v pomoci dětem. Kromě možnosti zapojení při 
výrobě panenek během srpnové dílny vydává rychnovské a vamberecké 
muzeum výzvu pro všechny, kteří vlastní jednobarevné a  různobarevné 
látky různých rozměrů, nepotřebné syntetické polštáře, vatelín, duté vlák-
no, vlnu, chemlon, nitě, jehly, knofl íky a jiné materiály pro tvorbu panenek. 
Pokud byste měli zájem výše zmiňované materiály pro připravovanou díl-
nu darovat, dejte nám prosím vědět na telefonní číslo 494 534 450, nebo 
nám je rovnou zaneste, a to buď do správní budovy rychnovského muzea 
(Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou) či do Muzea krajky Vamberk (Vilím-
kova 88, Vamberk). Všem případným dárcům předem velice děkujeme,“ 
dodává M. Marxová.

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, 

tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 

Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, 

tel. +420 494 541 518, +420 605 569 783

Mgr. Martina Rejzlová, spoluorganizátorka projektu, 

tel. +420 777 225 587

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018
V pátek 5. října (od 14:00 do 22:00 hodin) a v sobotu 6. října 2018 (od 8:00 hodin do 14:00 hodin) 

se budou konat volby do zastupitelstev obcí. 
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V těsné blízkosti staveniště Penny 
Marketu probíhá další stavba. Dva 
objekty bývalého závodu masny 
se mají brzy změnit na  bytové 
domy a  stát se tak zárodkem re-
vitalizovaného areálu. V  prvním 
z domů, ve kterém se dříve nachá-
zely kancelářské prostory a  pro-
dejna, by mělo vzniknout šestnáct 
bytů všech velikostí, od  garsoniér 
po  5+kk. Rekonstrukce domu se 
již blíží dokončení, o čemž již nyní 
dává vědět nová fasáda do  ulice 
Radniční. Dle této ulice dostal pro-
jekt i svůj název – Rezidence Rad-
niční. Dokončení domu investor 
předpokládá do konce prosince le-
tošního roku s tím, že většina bytů 

již je rezervována a  čeká na  své 
nové obyvatele.
Druhý z domů blíže základní škole 
by měl projít rovněž kompletní re-

konstrukcí, jejíž zahájení se před-
pokládá od  letošního podzimu 
s  dokončením na  podzim příští-
ho roku. I v  tomto domě by mělo 

vzniknout šestnáct bytových jed-
notek různých velikostí.
Oba domy a jejich okolí by tak měly 
plynule navázat na parkovou úpra-
vu okolí marketu a stát se plnohod-
notnou součástí středu města. 
Ve  spolupráci se soukromým in-
vestorem a  vlastníkem areálu bý-
valé masny zadalo město Vamberk 
zpracování tzv. územní studie, kte-
rá by měla nastínit další rozvoj celé 
lokality. Jak investor představil své 
záměry, již nyní připravuje výstav-
bu dalších etap projektu, v  rámci 
kterých by měly vzniknout další 
čtyři bytové domy, včetně dět-
ských hřišť, chodníků, parkování 
a zeleně.                      Mgr. Jan Rejzl

Merklovická kaplička, postavená 
v  roce 1865 z  darů a  příspěvků 
občanů na  pozemku darovaném 
Janem Mimrou z č.p. 74 s podmín-

kou, aby kaplička byla zasvěcena 
sv. Janu Křtiteli, prošla kompletní 
rekonstrukcí. Té již bylo zapotřebí, 
neboť od  poslední opravy v  roce 

1949 uběhlo mnoho času, který se 
podepsal zvláště na stavu střechy. 
Ve svátek svého patrona, 24. červ-
na 2018, byla v  kapličce vambe-
reckým farářem, panem ThDr.  Pa-
wlem Nowatkowskim, sloužena 
děkovná mše. Jak pan farář ve své 
řeči zdůraznil, péče o  kapličku 
je péčí o  odkaz předků. I  proto 
je dobře, že se každý den o  dva-
nácté a  osmnácté hodině nese 
Merklovicemi hlas zvonku, který je 
rozezníván nově instalovaným au-
tomatickým vyzváněním a který je 
připomenutím, že zde kaplička je. 
Chloubou nově opravené kapličky 
je nová břidlicová střecha s mědě-
ným oplechováním, na  jejíž reno-
vaci poskytlo dotaci Ministerstvo 
zemědělství v  rámci programu 
na  údržbu a  obnovu kulturních 
a  venkovských prvků a  podílelo 
se tak na  50 % způsobilých výda-
jů. Opravu střechy zajistila fi rma 
VAMAX s.r.o. z  Vamberka. Novou 
omítku a  fasádní nátěr provedla 
fi rma REMING s.r.o. z  Rychnova 
nad Kněžnou. 

Mgr. Jan Rejzl

Obchvat 
Vamberka 
po rekonstrukci
Velký stavební rozmach, který trá-
pí řidiče snad po  všech silnicích 
republiky, se v  měsíci červnu ne-
vyhnul ani první z  etap obchvatu 
Vamberka na silnici I/11, a to v úse-
ku od čerpací stanice po kruhovou 
křižovatku s  odbočkou na  Rych-
nov nad Kněžnou. Naštěstí pro ři-
diče byla k dispozici objízdná trasa 
po  staré silnici. Ač vede přes dva 
železniční přejezdy a  silnější do-
prava byla znát, obešla se objížďka 
bez větších komplikací. Samotná 
oprava obchvatu v  délce 1019 
běžných metrů, na kterou Ředitel-
ství silnic a  dálnic vynaložilo bez 
mála dvanáct milionů korun, je 
již hotová a opravená silnice opět 
slouží řidičům.  

Mgr. Jan Rejzl

Stávající sociální zázemí, sloužící 
pro návštěvníky bazénu v  Mateř-
ské škole Tyršova, bylo již zcela 
nevyhovující, a  proto přistoupeno 
k jeho zásadní rekonstrukci. 
Po  ukončení provozu bazénu byl 
prostor stavby předán 01.06.2018 

zhotoviteli, fi rmě Morávek Josef, 
Kostelec nad Orlicí, který započal 
s bouracími pracemi. Prostor sociál-
ního zařízení byl kompletně vybou-
rán včetně rozvodů instalací a pod-
lahy. Poté následovala montáž 
nových rozvodů vody a kanalizace, 

provedení omítek, podlah, mon-
táž obkladů, dlažeb a  zařizovacích 
předmětů, nové malby a  nátěry. 
Stavba byla kompletně dokončena 
k  29.06.2018. Celková cena za  re-
konstrukci činí 227 tis. Kč bez DPH. 

Zuzana Rousková

V centru Vamberka vznikají nové byty

Rekonstrukce sociálního zázemí 
bazénu v MŠ Tyršova 

Oprava kapličky svatého Jana Křtitele 
v Merklovicích dokončena
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Ač se kvapem blíží komunální 
volby, což nebývá čas zásadních 
rozhodnutí, muselo končící vede-
ní města jedno takové rozhodnutí 
učinit, a  sice rozhodnutí o  rekon-
strukci velkého bazénu vambe-
reckého letního koupaliště. Již 
mnoho let se velký bazén dařilo 
udržovat „při životě“ pouze pomocí 
každoročního jarního lepení a spra-
vování. Bylo jasné, že tyto provizor-
ní opravy přes třicet pět let starého 
bazénu nebudou možné doneko-
nečna. Proto již v loňském roce byly 
započaty projekční práce na  zá-
sadní opravu a  letošní jaro dalo 
za pravdu názoru, že konec bazénu 
se více než přiblížil. Voda musí být 

do prasklého bazénu průběžně čer-
pána, což sice znamená, že je per-
fektně čistá a průzračná, bohužel je 
ale chladnější, než bývalo obvyklé.
Zásadním požadavkem pro nový 
bazén vždy bylo zachování padesá-
timetrových plaveckých drah. To je 
něco, co vamberecké letní koupa-
liště odlišovalo od  bazénů v  okolí 
a co mělo a má svou stálou skupinu 
příznivců. Bylo proto rozhodnuto 
tuto jedinečnou výhodu zachovat, 
byť jen v polovině bazénu v podo-
bě čtyř plaveckých drah. Doba si 
totiž žádá své, a aby mělo koupali-
ště budoucnost, bylo rozhodnuto 
o  tom, že by minimálně polovina 
plochy měla být věnována dnes 

tolik oblíbeným wellness a hrátko-
vým aktivitám. Vzhledem k  tomu, 
že celá rekonstrukce bude fi nan-
cována z  prostředků města, když 
žádné dotace na rekonstrukce kou-
pališť stát již mnoho let nevypisuje, 
je počítáno s  rozdělením rekon-
strukce do etap tak, aby v první fázi 
byl zajištěn provoz bazénu a atrak-
ce byly postupně doplňovány 

v závislosti na možnostech rozpoč-
tu města. 
Takto tedy byla navržena rekon-
strukce velkého bazénu, která by 
měla započít po  ukončení letošní 
sezóny. Pokud jste byli příznivci sta-
rého bazénu, jehož historie se zača-
la psát v roce 1982, přijďte se s jeho 
starou podobou v  letošní koupací 
sezóně rozloučit.       Mgr. Jan Rejzl

Na Struhách si už hrají děti
Ještě před začátkem prázdnin bylo zpřístupněno dětské hřiště 
na sídlišti Struha. Byly nainstalovány všechny prvky, z nichž suverén-
ně největší přízni dětí se těší lanovka, a jejich okolí bylo provizorně 
upraveno. Dopadové plochy prvků jsou řešeny z kačírku a dříve zad-
lážděná centrální plocha je štěrkem vyspravena tak, aby umožňovala 
průchod pěším, kteří přes hřiště směřují do centra města. Ze strany 
dětských návštěvníků i jejich rodičů je zatím slyšet spíše slova chvály 
a nové hřiště tedy splňuje očekávání. 
Na červnovém zasedání zastupitelstva města zazněla i přes to jedna 
připomínka, a sice aby nové hřiště bylo ještě doplněno o další prvek, 
který by byl určen i starším dětem, a to konkrétně o lanovou pyrami-
du. Zastupitelé města tuto připomínku vyslyšeli a navýšili o potřebnou 
částku rozpočet určený na realizaci hřiště. Tento dodatečný herní pr-
vek tedy již byl objednán a dětské hřiště se tak již brzy ještě zvětší. 
Zároveň s herními prvky je připravována i rekonstrukce všech chod-
níků, které dětské hřiště křižují, včetně chodníku pod i nad kotelnou. 
Vzhledem k tomu, že tyto stavební práce si vyžádají omezení a uzá-
věry přístupu na dětské hřiště, proběhne rekonstrukce chodníků až 
v závěru roku, a to záměrně tak, aby si děti mohly co nejvíce letního 
času na hřišti užít.                                                                      Mgr. Jan Rejzl

V  dubnu byly zahájeny restaurá-
torské práce na  obnově pomníku 
padlým v 1. světové válce v Pekle 
u  školy. Pomník byl mechanicky 
poškozený, porostlý mechy a zele-

nou řasou, schodišťové stupně ve-
doucí k pomníku byly rozvolněné. 
Restaurátorský zásah spočíval 
v  provedení očištění povrchu 
památky od  usazených nečistot, 
mechů a  lišejníků, doplnění chy-
bějících partií v  profi laci a  lokální 
barevné retuše. Dále bylo prove-
deno nové barevné pojednání 
nápisu a  jmen padlých. Na  závěr 
byl povrch pomníku konzervován 
biocidním a  hydrofobním pro-
středkem. Zároveň bylo přeloženo 
přístupové schodiště k  pomníku. 
Práce byly dokončeny na  konci 
června. 
Restaurátorské práce provedl so-
chař a restaurátor p. Hynek Bláha. 
Cena za restaurování činí 44 tis. Kč 
bez DPH.

Zuzana Rousková

Restaurování pomníku padlým 
v 1. světové válce v Pekle

Nabízíme k pronájmu místnost 
v Domě s pečovatelskou službou 
ve Vamberku, za  účelem poskytování služeb kadeřnictví, pedikúry 
nebo masáží, které by mohly využívat i obyvatelé domu.
Bližší infomace: vedoucí Pečovatelské služby, 

Mgr. Eva Švandrlíková, tel.: 494 541 547

Poslední sezóna velkého bazénu 
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V  měsíci červnu započaly demoliční práce 

v  areálu bývalé masny naproti Sokolovně, 

kde by v příštích měsících mělo vyrůst nové 

obchodní středisko Penny Market. Vypravi-

li jsme se za  stavbyvedoucím společnosti 

PS Slovácko spol. s  r.o., která stavbu rea-

lizuje, panem Petrem Jestřabíkem. Jemu 

jsme pro Vamberecký zpravodaj položili 

několik otázek.

Pane Jestřabíku, můžete nám představit vaši 
fi rmu?
Naše společnost je z Uherského Hradiště a dlou-
hodobě se specializuje na výstavbu obchodních 
středisek po celé republice. Ročně jich postavíme 
čtyři až pět. Kromě Penny Marketu, se kterým 
spolupracujeme řadu let, stavíme např. pro Lidl, 
Stop-Shop a další řetězce. 

Zřejmě jste tedy stále v pohybu. Kde naposle-
dy jste stavěli?
Posledním zprovozněným Penny Marketem byl 
Letohrad, předtím jsme v  Hradci Králové stavěli 
na  Pospíšilově ulici v  areálu bývalé Pilnáčkovy 
továrny a také v Třebši. Prodejna v Třebši je té bu-
doucí vamberecké hodně podobná. 

Uherské Hradiště je od  Vamberka poměrně 
daleko, stavíte s vlastními zaměstnanci? 
Jsme takzvaným generálním dodavatelem. 
Hodně prací zadáváme externím fi rmám, takže 
i ve Vamberku budeme spolupracovat s fi rmami 
z okolí. 

Jak bude probíhat výstavba? Všichni kolem-
jdoucí zaregistrovali, že se nejprve bouralo. 

Ano, celou plochu bylo potřeba nejprve vyčistit, 
demoloval se rodinný dům č.p. 279 a odstraňo-
valy se dvě montované haly bývalého provozu 
masny. Také bylo třeba vyčistit všechny nálety. 
V  této době probíhá třídění a  drcení všech ma-
teriálů, zejména cihel a betonů, které po masně 
zbyly. 

Podle projektu by se mělo celé údolí dostat 
na úroveň okolních ulic. 
První věcí, kterou musíme řešit, je Merklovický po-
tok. Vedle Sokolovny a  pod ulicí Tyršova protéká 
pod zemí a stejné to bude i pod novou prodejnou. 
Potok bude protékat tzv. Benešovými rámy, což jsou 
betonové prefabrikáty o rozměru 2 x 2,5 metru, aby 
do podzemí mohl vjet malý bagr a koryto v případě 
potřeby pročistit. Pak přijdou na řadu navážky. 

Co taková navážka znamená?
Úplně naspodu budou drenážní vrstvy, které 
budou odvádět vodu. Pak přijdou jednotlivé vrst-
vy násypů. Můžete si to představit jako vysoký 
sendvič, který se skládá z geotextilií, vápněných 
cementových vrstev a kameniva. Důležitá je ko-
nečná stabilita, proto se všechny vrstvy důklad-
ně hutní. Do  navážek proto nemůžeme použít 
např. staré cihly, ani nějaké odpadní výkopky, 
které nejsou dostatečně stabilní. 

Čtenáře bude zajímat, kolik má výstavba za-
brat času. 
V  momentě, kdy máme připravenou pláň pro 
vlastní stavbu, stavíme markety za tři a půl mě-
síce. To už máme za léta vyzkoušené. Vamberk je 
specifi cký právě tou navážkou. Aktuálně máme 
stanoven termín do  půlky září pro navážky, čili 
pokud se toto podaří zvládnout, nemělo by ani 
pokračování být jiné. 

Děkuji Vám za  rozhovor a  přeji Vám hladký 
průběh stavby

S Petrem Jestřabíkem si povídal Mgr. Jan Rejzl

Foto: Jiří Sejkora

Stavba Penny Marketu začala

Nevábný areál zaniklých kasáren 
slouží již skoro rok nově postave-
ným halám fi rmy Pewag, v muzeu 
byly domyty, slepeny a  dotříděny 
nálezy ze záchranného výzkumu, 
který při stavbě proběhl, je nej-
výš na  čase podělit se o  výstupy 
s ostatními.
Velká plocha, ohraničená na  jed-
né straně svahem středověkého 
jádra Vamberka a na druhé straně 
tokem Zdobnice, slibovala mnohé 
archeologické nálezy, spjaté s nej-
starší historií Vamberka. Optimi-
smus byl ale na  místě jen z  části, 
bylo jasné, že území bude těžce 

poničené předchozí zástavbou, 
zejména textilkou a následně pak 
sklady vojenské techniky. Navíc 
celková úprava plochy určené 
k zastavění část území sice odkrý-
vala, ale více než polovinu jenom 
zavážela. Koordinace archeologic-
kého výzkumu s postupem stavby 
nicméně otevřela docela slušné 
okno do minulosti města.
Výzkum na  otevřené ploše byl 
vzhledem k požadavků stavby za-
hájen v mrazivém únoru roku 2017 
a nezbylo nic jiného než na ploše 
„stanovat“ a pod stany také topit. 
Postupně jsme odkryli několik 

pozůstatků drobných staveb, za-
niklých na  přelomu 16. a  17. sto-
letí mohutnou povodní, která je 
překryla skoro metrovou vrstvou 
naplavenin.
Stejné naplaveniny překryly i  ka-
menem tarasený náhon, sloužící 
pro původní mlýn nebo spíše mlý-
ny. Jeho ještě staršího předchůd-
ce, zpevněného jen dřevěnými 
kůly jsme našli již při překládce 
elektrického kabelu, která celou 
stavbu zahájila.
Jednoznačně nejzajímavější ale 
bylo částečné zaříznutí do  sva-
hu přímo pod místem, kde stával 
vamberecký hrad. Právě k němu se 
vztahuje nejstarší písemná zmín-
ka z  roku 1341, kdy byl společně 
s  dalším zbožím králem Janem 
Lucemburským vrácen potomkům 
loupeživého rytíře Mikuláše z  Po-
tštejna. Byly zde nalezeny zbyt-
ky hospodářských budov, těsně 
se zespodu přimykající ke  skále, 
na níž stál v té době hrad, postup-
ně upravovaný na  pohodlnější, 

panské sídlo, které rezignovalo 
na  svůj původně vojenský vý-
znam. Přímo z  vlastního hradu, 
který stavba výrobního areálu ne-
zasáhla, po  jeho zániku a  hlavně 
asi při stavbě domů, co na  něm 
dnes stojí (zejména čp. 92 a  93) 
byly strženy bloky zdiva a i zeminy 
společně s  nejrůznějšími zbytky, 
které se zde po  staletí ukládaly. 
A právě tyto pozůstatky z dob jeho 
existence se nacházely na  úbočí, 
kde padaly dolů přes zaniklé bu-
dovy hospodářských staveb. Velké 
množství zlomků keramiky, která 
je nejvděčnější datovací pomůc-
kou archeologa, jsme se dostali až 
do 14. století.

PhDr. Martina Beková

Archeolog 

Muzeum a galerie Orlických hor

Pod Vambereckým hradem
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Merklovický okrašlovací spolek 
opravil lavičky

Ve  Vamberku je v  povědomí lidí 
stále živá osobnost pana Josefa 
Teleckého, který po  dobu 26 let 
působil jako nájemce a po znárod-
nění jako vedoucí chaty Na Vyhlíd-
ce. Pan Telecký přišel v  roce 1936 
z  Jablonce n. Jizerou, kde měl 
pronajatou Nádražní restauraci. 
Do chaty Na Vyhlídce se přistěho-
val jako nový nájemce s celou svojí 
rodinou a  několika zaměstnanci. 
V tu dobu už měla Vyhlídka za se-
bou deset roků činnosti. Za  tuto 
dobu se stačili vystřídat na  chatě 
dva vedoucí. Za  jejich působení 
význam chaty nepřesáhl místní 
působení, chata měla význam 
jako místní turistická hospoda. 
Až příchodem Josefa Teleckého, 
s použitím jeho schopností a zku-
šeností, dosáhla chata Na Vyhlídce 
celorepublikového věhlasu nejen 
kvalitou nabízených služeb v  po-
hostinství, ale byla celorepubliko-
vou baštou výtvarníků a  umělců 
v  řadě profesí. Za  jeho působní 
došlo k přístavbě zděné části cha-
ty s ubytováním k původní dřevě-
né části. 
Významnými akcemi zdejšího kra-
je bylo pořádání Antoníčkovských 
poutí, jejichž hlavním iniciátorem 
byl Josef Telecký s  místní organi-
zací Klubu českých turistů ve Vam-
berku. Poutě se konaly na sv. Anto-
nína (13. června) hlavně proto, že 
mecenášem chaty na Vyhlídce byl 
pan továrník Bednář, který se jme-
noval Antonín. V  roce 1937 bylo 
prodáno na  dva tisíce vstupenek 
(podle zpoplatnění na  Obecním 
úřadě v  Merklovicích). Účastníci 
pouti, jak místní tak z celého okolí, 
se shromáždili na  vambereckém 
náměstí a odtud pochodoval dlou-
hý průvod účastníků za  doprovo-

du vamberecké dechovky vzhůru 
na Vyhlídku. Průvodu se účastnily 
různé společenské a  hlavně kul-
turní organizace, které vyzdobily 
alegorické vozy tažené tehdy ještě 
koňskými potahy. Alegorické vozy 
představovaly většinou národní 
motivy. U  chaty bylo hodně růz-
ných pouťových atrakcí, střelnice 
apod. Pro vyprahlé účastníky ná-
ročného průvodu bylo připraveno 
bohaté občerstvení, hlavně dobré 

pivo. V  poválečném období tradi-
ce oblíbených poutí již bohužel 
obnovena nebyla. 
V  roce 1940 onemocněla první 
manželka pana Teleckého plic-
ní chorobou a  po  krátké době 
na  následky této choroby zemře-
la. V  roce 1941 nechal pan Telec-
ký postavit památník před lesem 
po levé straně silnice na Vyhlídku. 
V těchto místech se nalézal opuš-
těný kamenolom, na  jehož svahu 
rostl velký keř hlohu, který každý 
rok bohatě kvetl a svojí omamnou 
vůní zaplavoval celé okolí. Právě 

toto místo si oblíbila nemocná 
paní Telecká a  u  kvetoucího hlo-
hu probděla dlouhé hodiny. Právě 
tato skutečnost byla důvodem pro 
jejího manžela postavit v  těch-
to místech Boží muka, jak se dílu 
všeobecně říkalo. Za  přítomnosti 
okolních starostů a  sousedů byl 
dne 28. května 1941 odhalen Ma-
riánský sloupek s  nápisem - Bože 
žehnej našemu kraji a český národ 
zachovej na  věky. Vzácnou krás-

nou sošku znázorňující ušlechtilou 
českou ženu vytvořil akademický 
sochař Rudolf Březa, kamenickou 
práci provedla fi rma Novák z Rych-
nova n. Kněžnou. Základy založili 
a sloupek osadili zedníci z Merklo-
vic pan Dušek z čp. 50 a pan Diblík 
z čp. 87. 
Tato Boží muka byla bohužel 
koncem osmdesátých let pova-
lena technikou při zemědělských 
pracech a  jejich části se postup-
ně poztrácely. Vzhledem k  tomu, 
že v  příštím roce tomu bude 24. 
června padesát roků, co pan Te-

lecký zemřel, vznikla mezi členy 
Spolku přátel historie Vamberka 
myšlenka, obnovit k tomuto výro-
čí Boží muka podle dochovaných 
fotografi í a  znovu je vztyčit při 
cestě k  Vyhlídce jako připomín-
ku této význačné osobnosti. Tak 
vznikla spolupráce mezi histori-
ky a  Merklovickým okrašlovacím 
spolkem, který na  sebe převzal 
pomoc se zajištěním fi nancování, 
a  rozeběhly se přípravy pro reali-

zaci této akce, jejíž součástí by se 
mělo stát též obnovení tradice An-
toníčkovských poutí ve Vamberku.     
Budete-li mít zájem podpořit zno-
vuobnovení Božích muk, např. fi -
nančním darem, prosím obraťte se 
na nás emailem na adrese spolek.
merklovice@seznam.cz nebo his-
torici@vamberk.cz 

S  využitím zápisů v  merklovické 
kronice psané panem Aloisem Mi-
mrou připravil

Ing. Vladimír Sodomka, 

Spolek přátel historie Vamberka

Vamberecké spolky připravují obnovu 
Božích muk pod Vyhlídkou

Na konci května se členové Merklovického okrašlovacího spolku a další 
příznivci sešli, aby obnovili dosloužilé lavičky po Merklovicích. Demonto-
vala se stará prkna, vysekala se tráva, základové sloupky se natřely a byly 

namontovány nové sedáky 
z tzv. thermowoodu, tedy te-
pelně upravených dřevěných 
latí, které by měly i bez nátěru 
vydržet více než běžné dře-
vo. Každá lavička je opatřena 
štítkem spolku. Celkem se 
na  dobrovolnické práci po-
dílelo sedm merklovických 
rodin. Všem patří velké podě-
kování.                Ing. Aleš Fišer
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V sobotu 26. května 2018 se usku-
tečnil další z  úspěšných zájezdů 
organizovaných zkušeným vedou-
cím takových akcí, panem Ing. Vla-
dimírem Sodomkou. Sešli jsme se 
ráno, dle cestovního programu, 
v  7:00 hodin na Husově náměstí. 
Početně nás byl plný autobus a to 
byla vlastně jen polovina zájemců, 
protože druhá skupina následova-
la v červnu.
S uznáním musím konstatovat, že 
se sešla naprosto zodpovědná par-
ta účastníků, což se projevovalo 
dodržováním všech stanovených 
časů určených programem. A  byl 
to nejen čas odjezdu na  exkurzi, 
ale také ostatní nástupy členěné-
ho programu.
I  tato akce se uskutečnila v  rámci 
oslav stoletého výročí vzniku naší 
republiky. Pan Sodomka využil 
času již během jízdy v  autobusu 
k  připomenutí historických udá-
lostí tehdejší doby - roku 1918, kdy 
souhrn válečných událostí, cílevě-
domá činnost hlavních předsta-
vitelů našeho národa v  zahraničí 
i  doma vyvrcholila znovunabytím 
národní svobody a samostatnosti. 
Připomenul složitost tehdejšího 
jednání v zahraničí, kdy naši politi-
ci T. G. Masaryk a Eduard Beneš se 
obtížně a za pomoci M. R. Štefáni-
ka dostali do společnosti význam-
ných politiků tehdejších spojenců 
proti Německu a  Rak.-Uhersku 
(Francie, Britanie a USA).
Masaryk a  Beneš začínali s  prosa-
zováním naší samostatnosti jako 
pro Evropu neznámí činitelé, kteří 
začali přesvědčovat o  celoevrop-
ské potřebě změny územního 
uspořádání. Tehdy začínali jako 
představitelé národa, který měl 
slavnou a  mocnou minulost, ale 
již 300 let samostatně neexistoval.
Jejich hlavní vyjednávací devízou 
byl počet a  hrdinství našich legi-
onářů, nadšená podpora českých 
a  slovenských spolků zejména 
v USA, vysoký morální kredit T. G. 
M. a houževnatá diplomatická prá-
ce Dr. E. Beneše ve Francii. Tehdejší 
západoevropské mocnosti neby-
ly nakloněny snaze o  rozbití říše 
Rak.-Uherska z důvodu obav o de-
stabilizaci Evropy. Zejména Velká 
Británie se stavěla proti vzniku 
samostatných malých států upro-
střed našeho kontinentu.
Situace pro národní představitele 

doma byla ještě horší. Byli sledo-
váni a  pronásledováni nepřátel-
sky smýšlející státní mocí Rak.-Uh. 
a  Němci. Někteří byli odsouzeni 
k  trestu smrti a  jen úmrtí starého 
císaře s následnou amnestií je za-
chránila. Politická situace dozrála 
28.X.1918, když se ekonomika 
mocnářství zhroutila a  císařství 
muselo přijmout podmínky kapi-
tulace.

Češi pochopili přijetí podmínek 
za okamžitě platné a nastalo živel-
né oslavování samostatnosti.
Davy lidí vyšly do ulic Prahy a aby 
nedošlo k rabování a násilnostem, 
zahájila místní posádka rakouské 
armády obsazování středu města. 
Pohotovým zásahem „mužů října“, 
zasedajícím v  Obecním domě, 
bylo zabráněno střelbě do  davů. 
Pro klidné a  nenásilné zvládnutí 
bouřlivé situace v  ulicích vyhlásili 
pohotovost Sokolům, Skautům 
a svolali veškeré dostupné kapely. 
Tím se situace změnila v  oslavu. 
Obecní dům byl místem, kde po-
litické špičky formulovali poža-
davky  na  uznání vzniku svrcho-
vaného československého státu, 
kde byl založen Národní výbor, 

který připravil zřízení samostatné 
republiky.
Pro tuto svoji historickou důleži-
tost byla vybrána nádherná bu-
dova Obecního domu na Náměstí 
republiky za  první cíl exkurze. 
Pan Sodomka  měl zajištěnou 
komentovanou prohlídku roz-
sáhlých prostor historických-
-stylově zařízených sálů budovy, 
pojmenovaných po  významných 

osobnostech našeho národa. Tato 
prohlídka v  nás zanechala hlubo-
ký citový dojem. Vždyť jsme pro-
cházeli místy, kde se rozhodovalo 
o budoucnosti národa a kde kdysi 
stávalo sídlo českého krále. Během 
prohlídky jsme se též se zděšením 
dozvěděli o  záměru budovatelů 
socialismu tuto budovu zbourat. 
Zničení se neuskutečnilo z důvodu 
vypočítaných vysokých nákladů 
na demolici.
Po  prohlídce budovy následoval 
asi 1,5 hodiny volný program vy-
užitý dle zájmu účastníků výpravy 
k  prohlídce Celetné ulice, Staro-
městského náměstí i  zajištění ob-
čerstvení. Následoval přejezd au-
tobusem k  Valdštejnskému paláci 
- sídlu Senátu parlamentu české 

republiky. Tam měl náš vedoucí 
výpravy zamluvenou komentova-
nou prohlídku palácových prostor, 
a kromě toho i Jednacího sálu Se-
nátu (výjimečně pro nás umožně-
nou o  víkendu, kdy se touto částí 
neprovází).
Výjimku pro nás vyjednal sená-
tor našeho senátorského obvodu 
pan JUDr. Miroslav Antl. Prostory 
paláce nás provázel asistent pana 
senátora, Mgr.  Miroslav Hofmann 
- rychnovský učitel. Po  prohlídce 
nádherných palácových prostor 
nás pan asistent zavedl do Jedna-
cího sálu Parlamentu.
Tam nás přivítal pan senátor 
JUDr.  Antl, který pro tento den 
přerušil svůj pravidelný pracov-
ní program ve  volebním obvodu 
a přijel do Prahy. Nejprve nás usa-
dil do senátorských lavic, seznámil 
se zasedacím pořádkem vedení 
Senátu a zejména se svoji činnos-
tí ve  funkci předsedy Ústavně- 
právního výboru. Vysvětlil nám, 
jak obtížně se prosazují některé 
potřebné právní úpravy zejména 
v podmínkách Parlamentu ČR, kde 
převládají stranické zájmy.
Následovala vzájemná diskuze 
s  několika účastníky exkurze s  te-
matikou zaměřenou na činnost Se-
nátu a  poděkování za  provedené 
prověření situace kolem obtížného 
parkování pro vozidla pacientů Fa-
kultní nemocnice v Hradci Králové. 
Pan senátor je totiž i členem zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje, 
proto byl v minulém roce požádán 
jedním z  účastníků tohoto setká-
ní o  prověření neutěšené situace 
s  parkováním v  prostoru u  Labe. 
Vše pak bylo zakončeno společ-
nou fotografi í s panem senátorem 
na jednom z nádvoří Senátu.
Tato úspěšná sobotní akce se 
uskutečnila díky svědomité přípra-
vě a včasném projednání se všemi 
aktéry ze strany organizátora vý-
pravy pana Ing.  Sodomky, který 
svým přístupem se stal pokračo-
vatelem již legendárního činitele 
na tomto úseku - pana učitele Po-
slušného. Velké poděkování patří 
i představitelům města Vamberka, 
jež svoji fi nanční podporou tako-
vé akce umožňují. Uznání a  dík si 
zaslouží i dálkový řidič našeho au-
tobusu, jež se skvěle zhostil svého 
úkolu. 

 Ing. Augustin Šubrt

Exkurze vamberáků 
„Po stopách vzniku Československa“
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V rámci exkurze po Stopách vzniku 
Československa jsme opět zavítali 
do  Prahy na  místa významná pro 
vznik Československa a  naši stát-
nost. 
Pan senátor Miroslav Antl přene-
chal své řečnické místo, a tak si ně-
kteří z účastníků na chvíli vyzkou-
šeli, jaké je to být senátorem.

Vamberáci v Senátu 

Historici ve Villa Nově 
aneb musíme si pomáhat
 
Na jaře letošního roku se naším krajem prohnala vichřice, která napáchala 
řadu škod a  mimo jiné poničila Archeologický skanzen Villa Nova v  Uhří-
nově. 
Vamberečtí historici přislíbili panu Dragounovi pomoc při obnově skanze-
nu, a tak se poslední den školního roku vydali do Uhřínova.
Vyzkoušet si obnovu historických replik postavených podle skutečných his-
torických nálezů a dobovými technikami je opravdu zážitek. Navíc to byla 
i vítaná forma duševní relaxace. 
Největší ohlas, zejména u dětí, mělo „budování“ stěn z hlíny, kdy se jíl napřed 
musí řádně promíchat s vodou a slámou, nejlépe bosýma nohama, a pak 
se ručně nanáší na  připravený rošt na  stěnách. Bylo to velice symbolické, 
protože na 29. června připadá Den bláta (bahna). 
Pan Dragoun nás provedl svým královstvím a jako pozorný hostitel se nám 
intenzivně věnoval. A tak jsme měli možnost se dozvědět spoustu zajíma-
ných, nejen historických, informací. 
Odjížděli jsme špinaví, ale velmi spokojení – občas neškodí vymanit se 
z  dnešní hektické doby. Ještě před odjezdem děti žadonily, kdy pojedeme 
znovu. Tak počítáme, že bychom na Villa Nově opět pomohli.   
Rodiče, pokud byste se svými dětmi chtěli také zažít něco neobvyklého a po-
moci, tak nám napište na email: historici@vamberk.cz. 
Pan Dragoun nám zase na oplátku slíbil pomoci s průzkumem lokality nad 
Merklovicemi, kde se měla nacházet středověká tvrz - Okrouhlice. Toto je 
další akce, na  kterou se těšíme, protože by to byl pro Vamberk velmi vý-
znamný objev. 
Tip na výlet: Pokud si budete chtít udělat výlet do minulosti a pěkné přírody, 
zajeďte do Villa Novy. O prázdninách jsou každý den (v otevírací dobu) pro-
hlídky oživené zajímavým výkladem průvodce.

Ing. Vladimír Sodomka, Spolek přátel historie Vamberka

Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské ve spolupráci s měs-
tem Vamberk uspořádala v pátek 6. 
července 2018 vzpomínkovou akci 
na mistra Jana Husa u jeho pomníku 
na Husově náměstí. Kazatelka Petra 
Šenková a  farářka husitské církve 
Alena Najmanová uctily spolu s ob-
čany památku tohoto nezapomenu-
telného kazatele.  

Ing. Martina Jusková

Foto: Radoslav Vídeňský

Foto: Jiří Hostinský

Foto: Antonín Bartoš
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Příslušníci Koskova rodu byli 
ve zhruba stoletém období od po-
loviny 19. do  poloviny 20. století 
ve  Vamberku pojmem. Vincenc 
František Kosek (1820-1900) založil 
roku 1843 v čp.80 na severní straně 
náměstí kupecký krám a aniž mohl 
tušit, dal vzniknout nové tradici 
povolání i  pro své potomky. Jeho 
tři synové Bohumil, Vilibald a Jan si 
postupem času otevřeli v rodném 
městě obchody, každý v  jiné spe-
cializaci.
Nejstarší z  bratří Bohumil Vavři-
nec přišel na  svět před 170 lety 
10. srpna 1848, v  roce, kdy Evro-
pa byla zmítána revoluční vlnou 
a na habsburský trůn usedl mladič-
ký František Josef I. Malý Bohoušek 
jistě pomáhal svému otci v krámě 
a  okoukával obchodní taje. Roku 
1872, ve svých 24 letech, se oženil 
s Terezií Vyskočilovou (1847-1911), 

jejíž mladší bratr Augustin (1852-
1902) se později stal kapelníkem 
Národního divadla v  Praze. Mladý 
Bohumil si otevřel obchod v tchá-
nově domu čp.98 v  dolním rohu 
náměstí, kterému se odedávna 
říkalo dům u kaple. Shodou okol-
ností byl nový obchod takřka 
na opačném konci náměstí než ot-
cův. Bohumilu a Terezii Koskovým 
se narodilo pět dětí, čtyři dcery 
a syn.
Bohumilův bratr Vilibald Cyril 
(1852-1936) se oženil s  Antonií 
Kubiasovou. Ve  svém obchodu 
provozoval také výčep lihovin. 
Vynikal ve zpěvu a hře na housle. 
Aktivně působil v  hasičském sbo-
ru. Druhý bratr Jan (1853-1929) 
se oženil s  Annou Matějkovou. 
Jeho obchod koloniálním zbožím 
nesl název V  lutrii. Pražil zde kávu 
a burské oříšky, prodával víno, vy-

ráběl limonády, kořalky a  likéry, 
předvším vyhlášenou univerzální 
žaludeční hořkou. Získal mnohá 
ocenění svých výrobků na různých 
soutěžích. Mj. byl prvním starostou 
Sokola ve Vamberku.
Bohumil prodával rozličný sor-
timent, semena, hnojiva, tabák 
apod. Roku 1880 byl z dosluhující 
staré  radnice do  jeho domu pře-
nesen úřad Městské záložny a síd-
lil zde až do  roku 1932. Po  celou 
tuto dobu, déle než půl století, 
zastával pan Bohumil Kosek funkci 
pokladníka. Vynikal neobyčejnou 
pamětí na čísla a jména. Měl vřelý 
vztah ke  kultuře. Hrál ochotnické 
divadlo a  v  70. letech stál v  čele 
souboru. Rád zpíval v  pěveckém 
sboru Sokola a  po  vzniku vam-
berecké fi lharmonie pod záštitou 
Měšťanské besedy počátkem 20. 
století hrál v  tomto tělese na  vio-

lu. Po  léta zasedal v  obecní radě, 
kde se například výrazně zasadil 
o vznik krajkářské školy roku 1889. 
Ve  stáří sepsal rodinnou kroniku, 
která je významným dobovým 
pramenem.
Nejstarší Bohumilova dcera 
Zdenka (1873-1934) se provdala 
za  MUDr.  Františka Němce (1872-
1939) z Merklovic, který byl praktic-
kým lékařem ve Vamberku v  prv-
ních třech dekádách 20. století. Syn 
Radomír (* 1877) se v  roce 1917 
oženil s  první učitelkou mateřské 
školy v našem městě Růženou Po-
volnou (1888-1958) a po otci pře-
vzal obchod v rodném domě.
Pan Bohumil Vavřinec Kosek ze-
mřel po  naplněném životě v  po-
žehnaném věku 88 let dne 27. října 
1936. Až do konce života si uchoval 
duševní svěžest a zájem o veřejný 
život.                           Miroslav Berger

V  druhé polovině srpna si připo-
meneme půlstoletí od  událostí, 
které nadlouho poznamenaly 
naši zemi a  duši národa budou 
ovlivňovat i  nadále. Rok 1968 se 
v západní Evropě nesl v duchu stu-
dentských bouří a  protestů proti 
establishmentu, vládám i  dalším 
autoritám. V  Československu byl 
tento rok spojen s nadějí velké části 
národa na  pozitivní změny tehdy 
dvacetiletého komunistického 
režimu. V  lednu byl prvním tajem-
níkem KSČ zvolen Alexander Dub-
ček, v březnu Antonína Novotného 
na  prezidentském postu vystřídal 
Ludvík Svoboda. Začalo se disku-
tovat o rehabilitaci obětí komunis-
tické zvůle a bezpráví, o ekonomic-
kým problémech, obnovovaly se 
dosud zakázané organizace a spol-
ky, ustupovala cenzura. V  květnu 
bylo rozhodnuto o odložení pláno-
vaných podzimních voleb. Koncem 
června se u  nás konalo rozsáhlé 
vojenské cvičení armád Varšavské 
smlouvy Šumava. Vojska sovětské 
armády liknavě opustila naše úze-
mí až počátkem srpna. Spisovatel 
Ludvík Vaculík zveřejnil v  denním 
tisku výzvu Dva tisíce slov, která ve-
dle kritického pohledu na minulost 
vybízela k  nápravě věcí veřejných. 
Kremelské vedení vyjadřovalo stále 
větší znepokojení ze svobodomysl-
ného vývoje v Československu. 
K  neblahému rozuzlení došlo 
v noci ze 20. na 21. srpen, kdy voj-
ska pěti zemí Varšavské smlouvy 
(SSSR, Polsko, Východní Němec-

ko - NDR, Maďarsko a  Bulharsko) 
porušila svrchovanost naší země 
a vstoupila na území Českosloven-
ska. Jako zloděj přicházející za tmy 
obsadila důležitá a strategická mís-
ta v Praze a mnoha dalších místech. 
Tento bezprecedentní čin vyvolal 
vlnu nenásilného odporu se sna-
hou vysvětlovat řadovým okupač-

ním vojákům, k čemu byli zneužiti. 
Během následujících dní bylo cizí-
mi vojsky zabito více než sto a zra-
něno několik set civilních obyvatel 
na různých místech republiky.
Ve  Vamberku se již v  7.30 ráno 
po  okupaci konala mimořádná 
schůze rady Městského národního 
výboru a  Městského výboru KSČ. 
Po  ní byl odeslán telegram vládě 
do  Prahy a  odvysílána rozhlasová 
relace s  výzvou ke  klidu. V  poled-
ne se rozezněly sirény oznamující 
začátek dvouminutové protestní 
stávky proti násilnému obsazení 

naší země. Na dalším zasedání v 15 
hodin bylo rozhodnuto o  omeze-
ném prodeji potravin a pohonných 
hmot. Do druhého dne podepsalo 
petici proti okupaci 1 801 občanů 
našeho města. Rada Okresního 
národního výboru v Rychnově nad 
Kněžnou vyzvala občany, aby cizím 
vojákům neposkytovali žádnou 

pomoc a chovali se k nim seriozně 
s pasivní rezistencí.
V  následujících dnech byli čel-
ní představitelé země odvezeni 
do Moskvy, kde pod nátlakem po-
depsali tzv. Moskevský protokol, 
slibující mj. i  odchod okupačních 
vojsk. Největší odvahu ukázal Fran-
tišek Kriegel, který vnucenou doho-
du jako jediný nepodepsal. Dne 24. 
srpna se po  celé zemi uskutečnila 
jednohodinová generální stávka. 
Následující den ve  3 hodiny ráno 
projížděla Vamberkem směrem 
na  západ polská okupační vojska. 

Nedošlo k  žádným incidentům. 
Začal vycházet občasník Svobod-
ný Vamberk, který přinášel po-
drobné informace o dění ve městě 
i  na  okrese, snažil se však lidi se-
známit i  s  celkovou situací v  zemi. 
Na  zábradlí kamenného mostu 
přes Zdobnici bylo napsáno: Bi-
lak Indra, Kolder, Bacílek - zrádci 
- sluhové Rusů! Orientační tabule 
na  křižovatkách byly buď odstra-
něny, nebo otočeny jiným směrem, 
aby zmátly projíždějící vojenské 
kolony. Na  žádost občanů došlo 
později k  přejmenování ulic Rudé 
armády, Polské a  Bulharské (nově 
Žamberecká, Pod Vyhlídkou a Wol-
kerova).
Následovalo postupné smiřování 
se se vzniklou situací. K  moci se 
dostali lidé schvalující okupaci naší 
země. Dočasný pobyt sovětských 
vojáků trval déle než dvacet let! 
Lidé, kteří nesouhlasili s  nastalou 
situací, byli perzekvováni. Z Česko-
slovenska odešla po dvaceti letech 
další emigrační vlna. Burcující čin 
studenta Jana Palacha nezměnil 
celkové porobení a  smíření se 
s utužením pořádků. Charakter ná-
roda dostal již poněkolikáté ve 20. 
století těžký úder, nastalo další 
ohýbání páteří a lidé se opět staho-
vali do svého soukromí. I děti chá-
paly, že něco jiného se říká doma 
a  něco jiného na  veřejnosti. Rok 
1968 je v  našich dějinách zapsát 
jako rok marných nadějí.                         
                                   Miroslav Berger

Foto z archivu Milana Sedláčka

Před padesáti lety přišli spřátelení okupanti

Jeden z členů rozvětveného Koskova rodu
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Předně chci náhodného čtenáře 
ubezpečit, že nejsem žádný zarpu-
tilý kočkomil. Celý život jsem choval 
jen pejsky. Dostal jsem se k  tomu 
jako slepý k  houslím. Chodívám 
na  hřbitov kolem vchodu k  hernič-
ce Vambereckého dráčku. Jednou 
v  loňském létě tam byl shluk koček 
a  kočiček, co žadonily o  jídlo. To 
se opakovalo, tak jsem o  tom na-
psal pár řádek a  dal do  podatelny 
městského úřadu. Na to Záchranné 
pacičky o. s. Slatina n. Zd. provedly 
odchyt. Já mezitím dával kočkám 
trochu žrádla a  tak v  euforii, že 
už s  tím nebudu mít vydání, jsem 
do  Slatiny poukázal 2.500 Kč. Te-
lefonoval jsem tam, že ano, že pro 
zbylé kočky přijedou. Nepřijeli. Tak 
jsem opakovaně na  to upozorňo-
val písemně městský úřad, ale tam 
to zřejmě dostal k  vyřízení referent 
koš. No a já si nedovolil přestat těm 
třem zbývajícím kočkám v  zimním 
čase dávat trochu žrádla. Až v  led-
nu se rozhoupal městský úřad a dal 
to za  úkol městské policii. Nejhezčí 
a  nejenergičtější z  těch koček byla 

ta, která měla na  konci černého 
ocásku chomáček bílých chloupků. 
No a ta osmého ledna zmizela. Další 
dvě zůstaly. Pak jsem dal do Vambe-
reckého zpravodaje o  tom článek, 
docela smířlivý. Abych se nikoho 
nedotkl. A  odpovědi se ujal pan 
Mgr. Radek Freivald, velitel městské 
policie. Prostě všechno je v pořádku, 
město úspěšně dlouholetně spolu-
pracuje se Záchrannými pacičkami 
a  hlavně, že opuštěné kočky nemá 
nikdo krmit. A jinak nic. Až osmého 
května byl u  vchodu k  herničce pa-
pír Kočky nekrmte, budu je chytat 
a  dávat kastrovat. Mě napadlo, jak 
kastrovat kočku, co má v bříšku ko-
ťata, to ale už nebude moje starost. 
Tak jsem zas na  účet Záchranných 
paciček poukázal 1.000 Kč. A  od  té 
doby jsem se vchodu herničky vy-
hýbal, abych nerušil odchyt koček. 
A  přemýšlel jsem co udělat s  koči-
čími granulemi a  konzervami, co 
jsem zrovna předtím nakoupil. Jen-
že jak čas plynul, začala demolice 
chalupy na  místě výstavby Penny 
marketu a  ke  hřbitovu se tamtudy 

nedalo bezpečně projít. Tak jsem 13. 
června šel kolem vchodu k  hernič-
ce a  tu na  mne vyrazily dvě kočky, 
které mne víc jak pět týdnů neviděly 
a  měly být dávno chycené od  Zá-
chranných paciček. Když od  mne 
žádné žrádlo nebylo, zas hned zkla-
maně odběhly. Paní ze Záchranných 
paciček můj telefon nebere (zná mé 
číslo) nakonec svůj telefon vypnula. 
Tak jsem si tedy ověřil, jak vypadá 
dlouholetá úspěšná spolupráce MÚ 
Vamberk se Záchrannými pacička-
mi Slatina. A ještě: při dalším setkání 
s  kočkami u  herničky se mezi nimi 
objevila ta s  bílým koncem ocásku, 
co ji měla MP v  lednu odchytit. Tak 
i ta je zas na volné noze? 
Ale z jiného konce. Pan Mgr. Freivald 
má pravdu ve svém článku, že opuš-
těné kočky mají na  svědomí lidi, 
které chovají kočky nekastrované 
a když se narodí koťata, tak se o ně 
nestarají. Inu lidská hloupost je bez-
mezná. Ale k  tomu, nekrmte kočky 
mám tuto připomínku. Zkušená ve-
terinární lékařka řekla, že i opuštěné 
kočky hladem nechcípnou. Nějak se 

uživí. Kočky prostě zdivočí. Zbytky 
jídla v uklizeném městě končí v po-
pelnicích, tam se kočka nedostane. 
Myší není tolik, na vykrmeného pot-
kana, co v noci vyleze z kanalizace, 
vyhládlá kočka nemá. Vrabce už ne-
uvidíte. Tak může lovit už jen zpěvné 
ptáky. Kočicí útulek není pro kočky 
žádná spása. K  jeho provozu je tře-
ba dost peněz na  odchytávání, kr-
mení, na kotce pro ubytování, léčení 
nemocných zvířat, kastraci. Prý jsou 
v jednom výběhu kočky zdravé s ne-
vyléčitelně nemocnými. Co si počít 
se zvířaty, které nikdo nechce. Není 
nutné je nakonec utratit? Co si má 
počít provozovatel takého zařízení, 
když na  to opravdu nemá? Na  za-
čátku toho všeho trápení s kočkami 
je nějaký hloupý, bezcitný člověk. 
Třeba ho i znáte. Dokud obecné mí-
nění takového člověka neodsoudí, 
a k tomu je nyní daleko, k žádnému 
zlepšení nedojde.

Vamberk 18. června 2018

Ing. Rudolf Novák

Úmrtí významného malíře
Ve věku 97 let zemřel 22. května 2018 v Brně malíř, grafi k a ilustrátor Mi-
roslav Netík. Narodil se 5. září 1920 v Pekle nad Zdobnicí jako nejmladší 
ze tří synů Jaromíra a Anny Netíkových. Již od svých čtyř let žil s rodinou 
v  Brně, kterému zůstal věrný po  celý život. Ze svého rodiště si odnesl 
vzpomínky na přírodu a řeku Zdobnici. V letech 1936-1940 vystudoval 
v Brně Vyšší odbornou školu uměleckých řemesel. V roce 1950 se oženil 
s Jarmilou Trefíkovou, s níž měl syna Miroslava.
K malířství směřoval od dětských let. Do jeho tvorby se promítly zážit-
ky z války a podněty z mnoha zahraničních cest (opakovaně navštívil 
Itálii, Bulharsko, tehdejší sovětskou Střední Asii, Rumunsko, Polsko, 
Chorvatsko, Kypr, Řecko, Kubu a Španělsko). Jako malíř začal působit 
ve 40. letech, kdy jej ovlivnila Skupina 42. Patřil ke generaci, jejíž dílo 
patří neodmyslitelně k  Brnu. Byl členem Klubu výtvarných umělců 
Aleš, skupiny Profi l a dalších. Při tvorbě používal techniky malby kapá-
ní a rozstřikování barvy na vodorovnou plochu.
Netík byl velmi společenský, bezprostřední, emotivní, zároveň vnímavý 
a senzitivní. Měl vřelý vztah ke sportu. V mládí hrával fotbal za brněn-
skou městskou část Žabovřesky, reprezentoval dokonce Moravu. Vynikal 
i v tenisu.
Zesnulý umělec byl nositelem Ceny města Brna i Jihomoravského kraje. 
Svým dílem je zastoupen v našich předních galeriích a řadě dalších míst. 
Jeho medailon nalezneme i v publikaci Milana Sedláčka Vamberští malí-
ři a výtvarníci dvacátého století.                                             Miroslav Berger

Jak je to s těmi opuštěnými kočkami?

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

MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Stejskalová Věra
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana

Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 209, Častolovice
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
Záhumenská 445, České Meziříčí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O. 

734 324 600
494 322 706
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 381 263
734 324 600
494 323 152
777 667 353
494 531 955
494 515 696
721 200 244
494 534 841
494 371 783

21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.

Tajenka z  červnového čísla zpravodaje skrývala 

KRAJKÁŘKY Z  LITVÍNOVA. Výhercem čtvrtletní-

ho předplatného Orlického týdeníku se stal pan 

Ing. Oto Kopsa z Doudleb nad Orlicí.
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V  pátek 29. června skončil školní 
rok a žákům začaly letní prázdniny. 
Učitelé rozdali vysvědčení a  čeká 
je zasloužená dovolená. Je tedy 
čas na krátké ohlédnutí se za uply-
nulým školním rokem.
Ve škole je zaměstnáno celkem 25 
učitelů, 4 vychovatelky ve  školní 
družině, v DDM 2 pedagogové vol-
ného času a  8 ostatních zaměst-
nanců. Naši školu navštěvovalo 
362 žáků v  16 třídách (218 žáků 
v 10 třídách na 1. stupni a 144 žáků 
v 6 třídách na 2. stupni), školní dru-
žinu ve 2 ranních a 4 odpoledních 
odděleních 120 žáků. Ve  všech 
třídách probíhala výuka podle 
našeho školního vzdělávacího plá-
nu „Škola – okno do života, dveře 
do světa“. Do Domu dětí a mláde-
že, který je součástí školy, chodilo 
do 28 kroužků 325 účastníků. 
Během roku se ve  škole uskuteč-
nilo mnoho akcí – např. 2x sběr 
papíru, adaptační pobyt 5. a  6. 
ročníku v  Potštejně. Uspořádalo 
se několik dnů prevence (na téma 
– šikana, alkohol, drogy a návyko-
vé látky, sekty, sexuální výchova, 
dospívání), besed s  Pedagogicko-
-psychologickou poradnou (ko-
lektiv třídy, sociometrie, kyberši-
kana) a besed v knihovně. Pořádali 
a účastnili jsme se mnoha soutěží 
(Přírodovědného a  Matematické-
ho klokana, olympiád z  Čj, Ch, D, 
Čj, Poznávání rostlin a  živočichů, 
Mladého zahrádkáře, Mladého 

chemika, Recitační soutěže, Kon-
verzační soutěže v  Aj, výtvarných 
soutěží, atd. Žáci byli na  několika 
zajímavých exkurzích (koncent-
rační tábor Terezín, Eurocentrum, 
Hvězdárna a  Knihovna v  Hradci 
Králové, Galerie výtvarných umě-
ní v  Praze, Agroservis v  Záměli, 
zájezd do  Londýna a  Paříže atd.). 
Dále jsme se účastnili mnoha 
sportovních soutěžích (McDo-
nald´s Cup, turnaj v  minifotbale, 
vybíjené, přehazované, fl orbale, 
absolvovali jsme atletický čtyřboj, 
dopravní soutěž - mladý cyklista). 
V  dopravní soutěži mladých cyk-
listů jsme postoupili do krajského 
fi nále, ve kterém žáci vyhráli a tu-
díž postoupili až do republikového 
fi nále. To se letos v červnu konalo 
v  Brně a  obsadili jsme 9. místo! 
Gratulujeme. Eliška Kolečková se 
zúčastnila on-line soutěže Stroj 
na  jedničky, ve  které se umístila 
na 20. místě z 899 žáků ČR. Na žád-
né soutěži se naši žáci neztratili, 
vždy s  nadšením úspěšně repre-
zentovali naši školu, o čemž svědčí 
stále se rozšiřující sbírka pohárů 
vystavených ve vestibulu školy. 
První třídy pro veřejnost nacviči-
ly besídku ke  Dni matek, druhé 
a třetí ročníky jezdily od září do lis-
topadu na  výuku plavání do  pla-
veckého bazénu v  Rychnově nad 
Kněžnou. 28. 11. se pro veřejnost 
uskutečnily oblíbené Adventní 
dílny. V  prosinci si 1. st. udělal 

Čertí den. Na konci ledna proběhl 
Den exkurzí, ve kterém si žáci 2. st. 
chodí prohlédnout některé fi rmy 
našeho města. V únoru si žáci 4.-9. 
roč. poslechli zajímavou přednáš-
ku o Vietnamu. Na konci února byli 
žáci 7. ročníku na týdenním lyžař-
ském výcviku v Radvanicích. V MK 
Sokolovna jsme několikrát byli 
na  divadelním představení, žáci 
se byli podívat i na výstavu v Kraj-
kářské škole a Muzeu krajky. V prů-
běhu roku měli také žáci možnost 
shlédnout několik divadelních 
představení v  Hradci Králové. 
V  dubnu jsme oslavili Den Země. 
Žáci 9. ročníku se byli podívat 
na  Úřadu práce v  Rychnově nad 
Kněžnou. Dětský sportovní den, 
který se konal 1. června, uspořádal 
pro 1.-3. roč. KRPŠ a  pro 4.-9. roč. 
TJ Baník Vamberk z. s.. Všem, kdo 
se na organizaci tohoto dne podí-
leli, moc děkujeme. V  červnu žáci 
3.-9. roč. strávili dopoledne s  ro-
dilým mluvčím z  Anglie. Na  konci 
června jsme uspořádali T-mobile 
Olympijský běh. Na závěr školního 
roku proběhla na  fotbalovém sta-
dionu přehlídka dravců a v muzeu 
vyhodnocení všech soutěží, kte-
rých se naši žáci v průběhu celého 
školního roku zúčastnili. Mezi jed-
notlivými kategoriemi vystoupili 
žáci školy (mažoretky, capoeira, 
žáci hráli na  housle, harmoniku, 
saxofon, klarinet a  recitovali bás-
ně) a  na  závěr programu se žáci 
9. roč. rozloučili s písní. 29. června 
žáci dostali vysvědčení a začaly jim 
letní prázdniny.
Hezké akce pořádala také naše 
školní družina – besedy, Mikuláš, 
karneval, sportovní a  vědomostní 
soutěže, vánoční vystoupení pro 
MŠ. DDM o  podzimních, pololet-
ních a  jarních prázdninách nabí-
zel dětem akce jako např. výlety, 
výstavy, přednášky, dále se spolu-
podílel na  organizaci dalších akcí 
pořádaných ve Vamberku a okolí – 
v MK Sokolovna se uskutečnily Vá-
noční a Velikonoční dílny, Jarmark, 
na Vyhlídce se skauty Dětský den, 
s knihovnou Městem chodí andě-
lé, apod. Spolupracuje také s  MŠ, 
pro jejich děti připravuje zajímavé 
aktivity – např. keramiku, čertí do-
vádění,  čarodějnický den, projekt 
Hmyz, sportovní vyžití. Na  léto 
jsou připraveny tři příměstské tá-
bory.
Během roku KRPŠ připravil několik 
akcí (Ples, Karneval, Dětský den, 

ve spolupráci s knihovnou Městem 
chodí andělé a další). Finančně se 
podílel na  mnoha dalších akcích 
(např. vstupné na  divadla a  kon-
certy, příspěvek na odměny a hrač-
ky pro družinu, jízdné na soutěže, 
exkurze, adaptační program, lyžař-
ský výcvik, odměny žákům atd.), 
za což jim moc děkujeme. 
Škola je již několik let zapojena 
do projektu Mléko do škol, Ovoce 
do škol, Budeme mít zdravé zoub-
ky a  Recyklohraní. Během roku 
měli žáci poutavé besedy na téma 
zdravý životní styl – Vitamínový 
den (1. st.) a Recyklace hrou (3.-9. 
roč.).
V průběhu roku probíhaly porady 
a jednání, výchovné komise, třídní 
schůzky, konzultace, předmětové 
komise, školení či jednání školské 
rady.
Na  začátku dubna se konal zá-
pis do  1. tříd – v  září nastoupí 42 
prvňáčků. Pro předškoláky a jejich 
rodiče jsme uspořádali prohlídku 
školy a hravé odpoledne plné sou-
těží. 
V  období letních prázdnin se 
ve  škole také nebude zahálet, ale 
udělá se spousta práce. V  učeb-
nách v suterénu a 1. patře proběh-
ne renovace parket a vymalování. 
A tak jako každý rok nás čeká ge-
nerální úklid a  příprava na  nový 
školní rok.
Jak je vidět, bylo toho opravdu 
dost. Všechny zde zmíněné aktivi-
ty a další, i s fotografi emi, můžete 
shlédnout na  našich webových 
stránkách www.zsvamberk.cz.
Všem zaměstnancům a  žákům 
školy bych chtěl popřát hezké 
prázdniny, odpočinek a  načerpá-
ní nových sil do  dalšího školního 
roku.
Za vedení školy  
 Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Důležité informace:
 hlavní prázdniny trvají od so-

boty 30. června do neděle 2. září 
2018

 školní družina je v  období 
hlavních prázdnin z  důvodu 
oprav a  čerpání dovolené uza-
vřena

 nový školní rok začne v pon-
dělí 3. září 2018 v  8:00 hodin 
společným zahájením před 
školou

Základní škola Vamberk

Škola skončila, jsou tu prázdniny

Od Richarda III. ke Snu noci svatojánské
Celkem 43 žáků naší školy mělo v letošním školním roce zájem o diva-
delní předplatné do  Klicperova divadla v  Hradci Králové. Účastníci ze 
všech tříd 2. stupně viděli čtyři představení – Richard III., Osm žen, Kati 
a Sen noci svatojánské.
Chceme poděkovat Klubu rodičů a přátel školy ZŠ Vamberk za příspěvek 
na dopravu ve výši 2.000 Kč.                                                                               VŠI
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Letos poprvé jsme se zúčastnili T-Mobile školního 
Olympijského běhu.  Závod jsme odstartovali na stez-
ce u Pewagu. Závodníci běželi podél řeky, dále okolo 

zubního střediska a celá trať končila u knihovny. Zde všichni obdrželi me-
daile, diplom za účast a drobné ceny. Celá akce se vydařila, dětem se líbila 
a příští rok plánujeme opět se do závodu přihlásit. Celá akce se uskutečni-
la na oslavu Mezinárodního Olympijského dne.                         Vedení školy

Velká Británie 
s Britem
Velice netradičně a zajímavě zakon-
čili žáci a žákyně I. stupně výuku an-
gličtiny v tomto školním roce.
Poslední hodinu strávili s  rodilým 
Britem Neilem. Na  programu byly 
základní informace o  Velké Británii, 
o  anglické hudbě, typickém jídle 
a o sportu. Vše bylo sdělováno dětem 
anglicky a formou soutěživých her.
Děti si netradiční hodinu užily 
a za své znalosti a výkony byly po-
chváleny.                                              Krs

Vše začalo v pátek 1. června 2018, který se slavil 
jako Mezinárodní den dětí, srazem žáků před 
Základní školou ve Vamberku. Odtud se různě 
velké skupiny spolu se svými učiteli rozcházely 
na jednotlivá sportoviště. 
Na  hřišti pod školou se žáci věnovali slalomu 
na  koloběžkách, házení míčů na  basketbalo-
vé koše, točení obručí, přešlapované a  přená-
šení na  pálce, ti menší se pak trefovali míčky 
do  různých terčů.  Prostor kolem mohutného 
buku před školou byl určen pro horolezectví. 
Děti se snažily vylézt po napnuté síti a zazvonit 
na zvoneček, učily se vázat horolezecké smyč-
ky a uzly, nebo si mohly odpočinout zhoupnu-
tím na  houpačce. Další hry jako např. chytání 
rybek magnetickou udicí nebo skládání hlavo-
lamů (puzzle), poznávání zvířat byly organizo-
vány na terasách školy. Nad těmito sportovními 
a  dovednostními aktivitami převzal patronát 
Klub rodičů a  přátel školy při Základní škole 

Vamberk. Členové klubu zajistili kromě občer-
stvení a  nápojů i  odměny pro soutěžící žáky, 
za což jim patří velký dík.
Nad dalšími akcemi převzala záštitu TJ Baník 
Vamberk. Ve  sportovní hale probíhaly zápasy 
ve stolním tenisu, kdy rozhodčími byli členové 
Baníku. Za  sportovní halou se hrála vybíjená 
nebo se uskutečnily různé sportovní doved-
nosti.

Družstva starších žáků a žákyň zápolila v přeha-
zované na  antukových volejbalových hřištích 
v areálu koupaliště. Na antukových tenisových 
kurtech za  tratí u  řeky zkušenější a  trénovaní 
žáci hráli zápasy v singlu, nováčci v tomto spor-
tu pod dohledem členů TJ se učili základní teni-
sové postoje a údery.
Nejlítější souboje jsme viděli při fotbalových 
zápasech na  travnatých hřištích místního sta-
dionu. Kluci se neúnavně pouštěli do  střetů 
s protivníky, aby vybojovali míč pro útok svého 

družstva. Padaly góly, občas padali i  žáci, ale 
vždy se každý okamžitě zvedl, aby se ihned za-
pojil do sportovní vřavy.
Toto sváteční setkání žáků se sportem se při-
pravovalo již několik dní. Bylo potřeba obstarat 
medaile, diplomy, občerstvení, nápoje. Učitel-
ský sbor zajistil pedagogický dozor na jednot-
livých akcích. TJ Baník Vamberk poskytl nejen 
svá sportoviště, ale delegoval na některé akce 
(stolní tenis, přehazovaná, tenis, fotbal) své čle-
ny a funkcionáře jako rozhodčí nebo instrukto-
ry, kteří se věnovali ve  svém volnu dětem při 
jejich svátku, za což jim patří upřímný dík.
A protože se vydařilo i počasí, byli všichni spo-
kojeni a určitě se těší na další setkání se spor-
tem, které nemusí být až za  rok. Noví zájemci 
o  sportování mají možnost se ihned přihlásit 
v oddílech TJ Baník Vamberk. 
Zaznamenal a fotografi e pořídil

Václav Matějka, kronikář obce  

Dětský sportovní den s TJ Baník Vamberk a KRPŠ při ZŠ Vamberk

Proč si chránit své zdraví?
Projekt probíhal po celý školní rok a za-
pojilo se do něj 31 žáků a žákyň 6. třídy. 
Cílem bylo stmelit kolektiv, pomoci ne-
rozhodným dětem začlenit se do nově 
vzniklého kolektivu a  získat nové ka-
marády. Na  to byly zaměřeny první 
body programu. Zábavné dopoledne 
v prvním týdnu září v DD ve Vamberku 
a následně dvoudenní adaptační kurz 
v  Potštejně. Zde aktivity vedli lektoři 
z PPP a OSPODu v Rychnově nad Kněž-
nou.
Součástí programu byly i  projekty 
na téma návykové látky – alkohol, kou-
ření. Děti zde pracovaly ve  skupinách 
a následně prezentovaly svou práci.
Tato část programu byla hodnocena 
kladně. Děti k sobě našly cestu a 5 rom-
ských dětí se včlenilo do kolektivu.

Na podzim a na jaře se účastnily dvou-
hodinových přednášek primární pre-
vence na téma – vztahy ve třídě, dospí-
vání, kouření. Proč si chránit své zdraví 
a  zdravá výživa bylo i  součástí výuky 
rodinné výchovy.
Závěr projektu byl naplánován na po-
čátek června, kdy děti samostatně 
i  ve  skupinách vyplnily pracovní listy 
a následně prezentovaly své výsledky.
Celý projekt hodnotím pozitivně, při-
spěl k zlepšení vztahů ve třídě a znalostí 
o zdraví a proč si ho chránit. Se třídou 
budeme nadále pracovat a říjen máme 
naplánován sociogram vztahů, který 
zadá a vyhodnotí Mgr. Ženatová z PPP.
Závěrem děkujeme KU v Hradci Králové 
a KRPŠ při ZŠ Vamberk za poskytnutou 
dotaci na realizaci projektu.                  Krs
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Jako každý rok tak i  letos jsme 
se zúčastnili dopravní soutěže. 
Okresní kolo se konalo v  květnu 
v  Rychnově n. Kn. Naše škola vy-
slala dvě družstva. V  mladší kate-
gorii soutěžili T. Katzer, M. Koblic, 
V. Manethová a  K. Drtíková. Tito 
obsadili 3. místo ze 14 zúčastně-
ných hlídek.
Starší žáci – K. Koželuh, V. Krsek, M. 
Horčičáková a N. A. Langerová – se 
umístili na  1. místě s  postupem 
do  krajského kola. Vojta Krsek byl 
navíc vyhlášen naprosto nejlepším 
závodníkem ze všech.
Krajské kolo bylo dvoudenní 
a  proběhlo v  červnu v  Rychnově 
nad Kněžnou a  na  Sněžném. Naši 
závodníci se netajili tím, že chtějí 
postup do  kola republikového. 
Překvapili odhodláním, zdravým 
sebevědomím a  chutí jít do  toho 
naplno. Po první dni jsme měli jas-
no a  já jsem si oddechla. Náskok 
byl veliký a žáci ho udrželi i po po-
slední disciplíně, obávaných ma-

pách. Ze 40 soutěžících jsme si na-
víc v jednotlivcích odnesli všechna 
3 místa.
Žákům gratuluji a  přeji v  republi-
kovém kole v Brně, aby si ho hlav-
ně užili. Už toto je přece obrovský 
úspěch. Držte nám palce.   Jasná

PS. Velký dík, poklona a  úcta pat-
ří p.  uč. Bártové a  Podolské, které 
s  dětmi pracují již několikátým ro-
kem, věnují jim spousty času a  do-
vedly je takto daleko. Smekám.

Během uplynulého školního roku jsme nabídli žákům 2. stupně i účast 
v několika sportovních soutěžích. Na podzim jsme odehráli v Rychnově 
okresní kolo v minifotbale pro kategorii 8. a 9. tříd a dvě okrsková kola 
fl orbalu v  Rokytnici. Na  konci března se šesťáci (chlapecké družstvo) 
zúčastnili okresního kola vybíjené v Kostelci, odkud si přivezli výborné 
4. místo. V květnu se v Rychnově uskutečnilo okresní kolo soutěže Mc-
Donald‘s Cup (minifotbal pro 1. stupeň), kam přihlašujeme pravidelně 
kategorii 4. a 5. tříd. A také turnaj v minifotbale žáků 6. a 7. tříd, kde si 
naše družstvo vybojovalo skvělé 2. místo a stalo se tak nejúspěšnějším 
letošním sportovním družstvem školy. Pochvalu za předvedené výkony 
si ovšem zaslouží všichni sportovci a jsme velmi rádi, že o sportovní akce 
je mezi žáky stále zájem.                                                                     M. Černoch

Během celého školního roku se 
žáci zúčastnili několika přírodo-
vědných soutěží. Z podzimu to byl 
Přírodovědný klokan, do  kterého 
se zapojilo 35 žáků z  8. a  9. roč-
níku. Nejlepšího výsledku dosáhl 
V. Slovák, L. Jindra a  A. Fišerová.  
V  květnu pokračovali v  soutěži 
zahrádkáři. Soutěže Mladý zahrád-
kář se zúčastnili nováčci M. Kotlář 
a M. Hlávková, kteří obsadili každý 
ve  své kategorii 5. místo. Další-
mi soutěžícími byla M. Bakešová,               
K. Kličková, K. Červinková a L. Mál-
ková. 19 žáků napříč celým dru-

hým stupněm se účastnilo školní-
ho kola soutěže Poznávání rostlin 
a živočichů. M. Kotlář, M. Hlávková, 
T. Sršňová, V. Slovák, A. Novotná, 
L. Jindra L. Málková P.  Šklíbová 
a  T. Málek postoupili do  okresní-
ho kola, kde největšího úspěchu 
dosáhl V. Slovák, který postoupil 
do kola krajského, kde také úspěš-
ně reprezentoval naši školu. Všem 
patří velké poděkování a přání, ať 
jim ten zájem o  přírodu vydrží co 
nejdéle a své znalosti si stále pro-
hlubují.                                             

JCh

Adaptační kurz v Potštejně 
Tento školní rok ukončily 5. třídy netradičně. Rozhodli jsme se, že 
dvoudenní adaptační kurz uskutečníme na konci června. Jednotlivé 
třídy již byly pod dohledem budoucích třídních učitelek Mgr. Schej-
balové a Teplé.
V Potštejně v rekreačním zařízení Železničář jsme strávili dva krásné 
dny. Počasí nám přálo a v noci jsme se netřásli zimou.
Celé pondělí jsme věnovali aktivitám na posílení vztahů ve třídách. 
Jednotlivé lekce vedli p. Milan Šána z OSPODu v Rychnově nad Kněž-
nou a Mgr. Zdena Ženatová z PPP.
Úterý bylo věnováno návštěvě hradu, který se vypíná nad Potštej-
nem. Čas utekl jako voda v Orlici a my jsme balili a nastoupili zpá-
teční cestu.
Podle reakcí dětí mohu říci, že všichni byli spokojeni.                        Krs

Dopravní soutěž

Přírodovědné soutěže

Poděkování
Průběžně jsme vás prostřednictvím zpravodaje, facebooku, letáků atd. in-
formovali o akcích, které jsme připravovali a uskutečnili. 
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu naší 
činnosti a  to především externistům. Moc vám děkujeme, protože bez vaší 
velké a obětavé pomoci, bychom nemohli zvládnout takovou širokou škálu 
zájmových útvarů. Též děkujeme za fi nanční podporu Městu Vamberk, které 
hradí veškeré provozní náklady. Vážíme si toho a víme, že v dnešní době není 
lehké všem organizacím vyjít vstříc. Děkujeme vedení ZŠ, MŠ a všem učitel-
kám a učitelům, že si našli čas a přišli se s dětmi nejen podívat k nám do
 „Domečku „ na různé akce a výstavy, ale i na besedy, rukodělky a sportovní 
dovádění. Též děkujeme i  všem rodičům a  dětem, že si k  nám našli cestu 
a doufám, že to pro vás všechny byl přínos. Též děkujeme organizacím, že 
nás oslovili a my jim mohli pomoci na akcích jimi pořádaných. D Í K Y!!!!
Na děti, které s námi stráví část prázdnin se těšíme a všem ostatním přejeme 
krásné léto a načerpání dalších sil!                                                       Štěpka a Verča

Dům dětí a mládeže

Prodej ze dvora 

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

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

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 
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Čtyři žáci ZUŠ v Kostelci nad Orlicí 
(Adéla Přibylová, Ondřej Fiala, Jan 
Polnický a  náš absolvent Štěpán 
Přibyl)  hrají v   Národním decho-
vém orchestru (NDO) v  Přelouči, 
pod vedením šéfdirigenta Václa-
va Blahunka. Orchestr je složený 
z  vynikajících hráčů na  dechové 

a bicí nástroje ze všech krajů Čes-
ké republiky. Orchestr se schází 
několikrát do roka a nacvičuje ná-
ročný repertoár, který pak provádí 
na svých koncertech nebo na fes-
tivalech. Spolupracuje se ZUŠ Pře-
louč, kde probíhají jeho zkoušky 
a soustředění.

17. 2. 2018 koncertoval Národní 
dechový orchestr poprvé  v Praze. 
Vystoupil při závěrečném cere-
moniálu Mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů Praha 2018 
v hotelu Pyramida.
12. 5. 2018 pak zahrál Národní de-
chový orchestr na Pražském hradě 

při příležitosti otevření turistické 
sezóny. Na III. nádvoří, přímo vedle 
katedrály sv. Víta, zahrál pod vede-
ním šéfdirigenta Václava Blahunka 
svůj hodinový koncert.
V  sobotu 19. 5. 2018 měl Národ-
ní dechový orchestr  jedinečnou 
příležitost  koncertovat   poprvé 
v pražském Rudolfi nu. Na koncer-
tě, kde vystoupil společně s  IPFW 
Symphonic Wind Ensemble USA 
(dirigent Daniel Tembras), zahrál 
skladby českých autorů Antoní-
na Dvořáka, Pavle Staňka, Evže-
na Zámečníka a  Zdeňka Lukáše. 
NDO řídil jeho šéfdirigent Václav 
Blahunek. Téměř plné Rudolfi num 
odměnilo oba orchestry velkým 
potleskem. Národní dechový or-
chestr čeká v srpnu první zahranič-
ní zájezd do Maďarska.                  
       

Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Opět malé ohlédnutí za  uplynu-
lým školním rokem. Ani jsme se 
nenadáli a  konec školního roku 
a  s  ním tolik dětmi očekávané 
prázdniny jsou již tu. Jako kaž-
doročně bych se chtěla alespoň 
krátce poohlédnout za uplynulým 
školním rokem.
I  tento rok byl opět velmi pestrý 
a úspěšný. Máme za sebou více jak 
sto akcí. Vedle žákovských koncer-
tů a koncertů pro žáky základních 
škol, vystupovali naši žáci spolu 
s  učiteli na  nejrůznějších akcích 
v  našem regionu a  okolí a  opět 
pomohli nadaci Krtek, která pod-
poruje onkologicky nemocné děti.
Velkou akcí v  letošním roce byl 
opět koncert v rámci projektu paní 
Magdalény Kožené - ZUŠ Open, 
který je určen pro všechny ZUŠ 
V  České republice. 14 absolventů 
výtvarného oboru
V  průběhu roku jsme pokračovali 
ve  spolupráci se studenty klavír-
ního oddělení JAMU Brno.  Jejich 
koncerty v  naší škole se již staly 
tradicí a  jsme rádi, že našim dě-
tem i  veřejnosti přijíždějí hrát tak 
úžasní studenti z  vysoké školy 
v  Brně – JAMU. Velkým přínosem 
pro naše žáky je jistě i  osobní se-
tkání s  těmito mladými a  milými 
talentovaný umělci. Máme velikou 

radost z  navázání spolupráce se 
studenty JAMU a věříme, že bude 
pokračovat i dále.
S  našimi žáky jezdíme i  na  kon-
zultace k  učitelům konzervatoří. 
Máme velikou radost, že naše děti 
mohou konzultovat své výkony 
s profesory konzervatoří. 
I  letos jsme uspořádali sérii kon-
certů v prostorách Nového zámku 
v  Kostelci nad Orlicí. Vedle dvou 
absolventských koncertů žáků 
ZUŠ to byl i  Slavnostní koncert 
ZUŠ, na kterém vystoupili převáž-
ně vítězové okresních, krajských či 
ústředních kol soutěží ZUŠ České 
republiky. Jako host přijala pozvá-
ní naše bývalá absolventka - zpě-
vačka Klára Čižinská.
I  v  letošním roce pořádala naše 
škola Den otevřených dveří. Školu 
navštívilo přes 220 žáků z  mateř-
ských a základních škol z Kostelce 
a okolí. Děti si mohly prohlédnout 
komentovanou výstavu prací žáků 
výtvarného oboru. V  SK Rabštejn 
pak zhlédly hudební pohádku „Trá-
pení s Malvínou“, kterou nastudo-
vali učitelé spolu se svými žáky.
Vedle víkendových soustředění 
hudebního oboru v Nebeské Ryb-
né, v Pecce či v ZUŠ nelze opome-
nout ani zájezdy školy. Tentokrát 
jsme se žáky zavítali do Filharmo-

nie v Hradci Králové, do Rudolfi na 
a  Muzea hudby v  Praze. Taneční 
obor se vydal na  baletní předsta-
vení do Národního divadla v Brně. 
Výtvarný obor navštívil výstavy 
v  Galerii na  Novém zámku v  Kos-
telci nad Orlicí.
 Milou a  již tradiční závěrečnou 
akcí roku byl jistě i červnový kon-
cert rodin v  Kostelecké Lhotě 
v penzionu U Hubálků, ve kterém 
měli rodinní příslušníci možnost 
zahrát si se svými dětmi jen tak 
pro radost.
V  červnu jsme se mohli potěšit 
dvěma beznadějně vyprodaný-
mi celovečerními představeními 
„Louskáček“, ve kterých se zapojili 
žáci tanečního oboru, rodiče a ta-
nečníci souboru VOTO. To vše pod 
vedením paní učitelky L. Neubaue-
rové.
Letošní rok byl pro naši školu ve-
lice úspěšný i  v  soutěžním klání. 
Z  krajských kol, ve  kterých jsme 
měli hojné zastoupení (7 žáků) při-
vezli krásná ocenění hráči na dře-
věné dechové nástroje. Velikým 
úspěchem pak byl postup 2 žáků 
do  kola ústředního, ze kterého 
Jan Polnický ve hře na saxofon při-
vezl nádherné 1. místo a  Anežka 
Polnická ve  hře na  příčnou fl étnu 
krásné 2. místo.  

I  výtvarníci se činili. Práce žáků 
výtvarného oboru bylo možné 
zhlédnout na  tematických výsta-
vách ve  vestibulu Městského úřa-
du v  Kostelci n. Orl., v  prostorách 
ZUŠ či v ZŠ ve Vamberku. 
Bylo by toho jistě ještě mnoho, co 
by stálo za zmínku, ale bohužel to-
lik prostoru není. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem svým 
kolegům a  žákům, za  příkladnou 
celoroční práci. Rodičům a  orga-
nizacím ve  městě i  okolí za  pří-
jemnou spolupráci i za poskytnutí 
prostor k našim akcím. 
Děkuji Vám všem. Věřím, že i nadá-
le zůstanete našimi příznivci, jako 
tomu bylo doposud. Jménem naší 
školy Vám přeji krásné letní dny, 
plné sluníčka a pohody.

Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

Zahájení školního 
roku  2018/2019
ZUŠ Kostelec n. Orl. 3. září 2018 
od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 
hodin.
Na pobočkách:
Pobočka Častolovice – úterý    
4. 9. od 13 do 16 hodin 
Pobočka Vamberk – středa 5. 9. 
od 13 do 16 hodin učebna ZUŠ.

Malé ohlédnutí za školním rokem 
2017/2018 v kostelecké ZUŠ

Naši žáci si zahráli v Rudolfi nu
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ZUŠ OPEN 2018 
ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí se opět zapojila!

Závěrečný koncert 
malých muzikantů
Dne 11.června 2018 se v  malém sále Sokolovny ve Vamberku ko-
nal Závěrečný koncert žáků vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy 
Kostelec nad Orlicí. Zaznělo mnoho zazpívaných písní a  skladeb, 
zahraných na klavír, zobcovou fl étnu, kytaru, housle a trubku. Zcela 
zaplněný sál jim dlouho tleskal.                                                        J. Ichová 

Ve  čtvrtek 24. 5. 2018 se v  pří-
jemném prostředí areálu zámku 
v  Doudlebách nad Orlicí kona-
lo hudebně – teatrální pasticcio 
spojené s  expozicí prací letošních 
absolventů pana učitele Tomáše 
Martince.
Naše letošní vystoupení jsme 
pojali komorně. Pod vedením 
paní učitelky Ivany Kožúškové 
a  Jarmily Čechové Krečmerové 
zahrál komorní orchestr „Špuntí-
ků“, žesťový skupina pana učitele 
Roberta Hrušky, fl étnový soubor 
kostelecko – častolovické „Kome-
ty“ paní učitelky Jarmily Čechové 
Krečmerové, kytarový soubor paní 
učitelky Olgy Daškové doprovázel 
violoncello Adély Přibylové, dále 
soubor zobcových fl éten pana 
učitele Tomáše Alta, saxofonové 
kvarteto „Hrdobci“ paní učitel-
ky Tatyany Peshkové a  na  závěr 

dechový orchestr pana učitele 
Václava Klecandra. Tato akce byla 
navštívena v  hojném počtu, ne-
jen z  rad rodičů, ale i  dalších pří-
chozích. Velké poděkování patří 
panu Petru Dujkovi, který tuto akci 
na  svém zámku ochotně umožnil  
a  vystupujícím se v  tomto krea-
tivní prostředí nádvoří velmi pří-
jemně hrálo. K  průběhu příjemné 
akce, hojně navštívené, přispělo 
reprezentativní prostředí zámku, 
krásné slunečné počasí a zejména 
nasazení všech mladých talento-
vaných žáků a jejich učitelů.
Věříme, že i v příštím roce se i naše 
škola k  projektu paní Magdaleny 
Kožené připojí k již 3. ročníku ZUŠ 
Open 2019 a  prezentací svých 
žáků uskuteční opět ve  výjimeč-
ném prostředí.

Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

 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
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Vítáme Vás, milí čtenáři, při čet-
bě prázdninového čísla a  přiná-
šíme Vám malé zprávičky z  naší 
Vodníčkové školičky. Přestože 
jsou prázdniny a  v  naší školičce 
je dočista prázdno, rádi bychom 
s Vámi zavzpomínali na rušný mě-
síc červen. Hned první červnový 
týden byl v  duchu dětských her 
a výletů – vše bylo skryto v názvu 
„Týden radosti“. V  pondělí čekalo 
na  děti z  Rybiček a  Žabiček roz-
loučení s  bazénem. Na  slavnostní 
předání Mokrého vysvědčení nám 
přispěchal na  pomoc vodníček 
Tyršováček, který dětem nejen po-
gratuloval, ale zároveň připomněl 
bezpečné koupání v  letních mě-
sících. Šnečci měli v  pondělí také 
napilno. Čekal je „Včelí den“. Děti 
plnily na  stanovištích včelí úkoly 
a  společně zadělaly těsto na  pra-
vé, nefalšované medové perníčky. 
V  úterý bylo pro děti připraveno 
opět mnoho dalšího. Žabičky vy-
užily svých dopravních prostředků 
a užívaly si Dopravní den na škol-
kové zahradě. Šnečci se loučili 
s  bazénem společně se žabičkou 
Žabetkou a  Rybičky se vydaly 
na tajný výlet – kam? Do Potštejna 
na zámek, kde na ně čekalo v Po-
hádkově spoustu známých pohá-
dek. Středa byla pro Rybičky v du-
chu Dopravního dnu. Všechny děti 
nasadily přilby a vyrazily na svých 
kolech, koloběžkách a  odrážed-
lech „drandit“ po  školkové zahra-
dě, samozřejmě bez nehody. Ža-
bičky vyrazily na  svůj již tradiční 
piknik v trávě a Šnečci? Ti se vydali 
po  stopách mravenečka Šikulky 
do lesa za jeho kamarády mraven-
ci. Ve čtvrtek jsme se všichni vydali 
za Verunkou a Štěpánkou do DDM 
ve Vamberku. Naše milé kamarád-
ky si pro děti připravily spoustu 
úkolů a  stanovišť k  našemu celo-
ročnímu projektu Hmyz. Všechny 
úkoly měla děvčata promyšlena 
do  posledního detailu. Děti plnily 

úkoly s nadšením a elánem. Velmi 
si vážíme každého človíčka, kte-
rý se dětem tak obětavě věnuje. 
Víme, že v dnešní přetechnizované 
době není jednoduché upoutat 
malého človíčka. Verunko a  Ště-
pánko, děkujeme! V pátek na děti 
čekal již dlouho očekávaný výlet 
do Fajn parku v Chlumci nad Cid-
linou. Všichni jsme si výlet náleži-
tě užili a  hurá domů. Sice se náš 
Týden radosti dostal až ke  svému 
závěru, ale akce pro nás ve školce 
ještě zdaleka nekončily. V  měsíci 
červnu jsme se také rozloučili s na-
šimi kroužky. 
A  nyní přichází na  řadu nejvíce 
očekávaný týden pro nejstarší děti 
z  naší školky – „Týden předškolá-
ků“. V  pondělí se předškoláci roz-
loučili s knihovnou. Ale nebylo to 
ledajaké loučení. Paní knihovnice 
Jaruška si pro děti připravila zálud-
né knihovnické úkoly, ale na naše 
šikovné předškoláčky si nepřišla. 
Všichni splnili na  jedničku, a  pro-
to si vysloužili pravý knihovnický 
Diplom malého čtenáře. I  zde pa-
tří velký dík „naší“ Jarušce. V úterý 
čekal na nejstarší dětičky další mi-
nivýlet. Tentokrát do Doudleb, ale 
to bychom nebyli my, abychom 

nevymysleli pro děti něco zajíma-
vého a  nového. Paní učitelky ne-
zvolily cestu přímo do  Doudleb, 
ale oklikou přes Záměl. Procházku 
jim lemovala Divoká Orlice, která 
je dovedla skoro až k  Doudleb-
skému zámku. Tam děti navštívi-
ly Babiččin dvoreček. Ve  středu 
na  nás čekalo „Velké koupání“, ale 
podle počasí to tak nevypadalo. 
Na naléhání dětí jsme se opravdu 
vydali na  vamberecké koupaliště 
a  doufali, že sluníčko na  nás vy-
koukne. Ještě než se začalo slu-
níčko proklubávat mezi mraky, si 
děti užily koupaliště trochu jinak. 
Zahrály si minigolf, přehazovanou 
na  volejbalovém hřišti, zaskota-
čily na  průlezkách. A  konečně se 
děti dočkaly. Sluníčko vykouklo 
a děti se střemhlav vrhly do vody. 
Cákání, koupání i  skoky do  vody 
si náležitě užily. Ve čtvrtek na nás 
čekalo vyvrcholení celého týd-
ne – školního roku. Kouzelná noc 
spojená s pasováním školáků. Ten-
tokrát nám však počasí již nepřálo. 
Těsně před zahájením vypukla 
bouřka, která nás všechny zahnala 
do  útrob školky. Proto se veškeré 
dětí uskutečnilo ve  školce a  ne 
na  zahradě. Po  splnění pohádko-

vých úkolů následovalo slavnostní 
pasování na  školáka. Ale než pro-
běhlo samotné pasování, připra-
vily si děti pro svoje rodiče malé 
překvapení v podobě vystoupení. 
Svoje první opravdové vystoupe-
ní si vyzkoušeli i  naši fl étničkáři, 
kteří nejen svým rodičům, ale 
i  ostatním zpříjemnili odpoledne 
svým koncertem. A  nyní přichází 
čas na  loučení. Děti mávají svým 
rodičům, dávají jim poslední pu-
sinku a  už odchází do  slavnostně 
nazdobených tříd, kde na ně čeká 
nejen přípitek, ale i spousta dobrot 
od  maminek. Rychle do  pyžamek 
a už na nás čeká první opravdová 
pyžamková diskotéka. Všechny 
děti nás mile překvapily, jaké ta-
neční kreace umí. Milí rodiče, máte 
opravdu skvělé tanečníky! A šupky 
dupky do  pelíšků. Ráno se děti 
probouzí s  malým překvapením 
pod polštářkem od našeho školko-
vého skřítka. 
Na závěr bychom chtěli popřát na-
šim budoucím prvňáčkům úspěš-
ný start do jejich nové životní eta-
py a nové role školáka. Vám všem, 
milí čtenáři, krásné léto.                  
          

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy
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Červenou se červen pyšní, 
je to měsíc třešní, višní.   
Kdo si spálí ramena, 
ten se v červnu červená.

Zlatým paprskem na  nás zasvítil 
měsíc červen a  přinesl nám ko-
nec školního roku a  dětem dlou-
ho očekávané prázdniny. Na  naše 
školkové dětičky čekalo v  tomto 
letním předprázdninovém obdo-
bí mnoho zajímavých akcí, zážit-
ků a  aktivit. V  rámci minimálního 
preventivního programu proběhl 
v naší školce dopravní den s Klau-
nem Tútú, který hravou, zábav-
nou, přesto ale poučnou formou 
vysvětlil dětem pravidla silničního 
provozu a poradil jim, jak se správ-
ně a zodpovědně chovat na silnici, 
ať už jako chodec, cyklista nebo 
řidič automobilu. Na  Mezinárodní 
Den Dětí jsme zase vyjeli na  vý-
let do  Rychnova nad Kněžnou 
a  pomáhali plnit pohádkovým 
bytostem jejich pohádkové úkoly, 
zaskotačili si v  městském parku 
a  naprosto nadšeni se vrátili zpět 
do  naší školky na  dobrý oběd.  
Nádherné slunečné počasí pří-
mo vybízelo k  pobytu a  hrátkám 
na naší školní zahradě a my ji plně 
využívali. Hráli jsme si s  pískem 
a  také v  písku, jezdili na  kolo-
běžkách, testovali svoji mrštnost 
a  hbitost na  prolézačkách a  hou-
pačkách a došlo i na vodní hrátky 
s vodním rozprašovačem. Zatímco 

mladší děti si nerušeně užívaly 
a  bavily se, na  naše už skoro ško-
láčky „Ptáčátka“ čekalo ještě moc 
a moc úkolů. Děti ukončily knihov-
nickou přípravku a získaly diplom 
malého čtenáře, ale hlavně byly 
slavnostně pasovány z  předško-
láků na  školáky. Odměnou jim 
i  ostatním dětem byl velký škol-
kový výlet tentokrát do národního 
hřebčína Kladruby a minizoo, která 
byla plná tygrů a drobného zvířec-
tva. V hřebčíně si děti mohly nejen 
projít a prohlédnout všechny stáje, 
ale dozvěděly se také mnoho zají-
mavých informací o chovu, povaze 
a  péči kladrubských bílých koní. 
A nejen to. Měly možnost si i krás-
né koně pohladit a  vidět krmení, 
hřebelcování a zapřahání do kočá-
ru. Na rozloučenou se školním ro-
kem jsme si ještě vyšlápli na chatu 
Vyhlídku, kde na dětičky už čekala 
sladká odměna za statečnost v po-
době nanuků a  ovocných džusů. 
A abychom dali měsíci červnu úpl-
né sbohem a  přivítali letní prázd-
niny, šli jsme se na  ukončenou 
podívat na  letové ukázky dravců 
na  městské koupaliště. Zde nám 
zkušení ptáčníci předvedli své 
umění a výcvik dravých ptáků. 

A  teď už jenom ahoj školko, ahoj 
prázdniny a  budeme se na  Vás 
na všechny těšit v září!

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

SBĚRATEL KOUPÍ OBRAZ 
OD MALÍŘE OLDŘICHA HLAVSY.  

KONTAKT 731 054 416
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zúčastnili 
se jak pravidelného programu, 
tak doprovodných akcí.  

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” 

Přes prázdniny se hrátky neko-
nají. Budeme se na  Vás těšit zase 
od podzimních dní. O konání hrá-
tek budeme informovat. Děkuje-
me 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 “DĚTSKÝ BAZÁREK”. 

ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“ 

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. Masáže budou 
znovu probíhat od podzimu.

OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 2017/2018
Vážení příznivci našeho mateřského 
centra, pojďte se společně s  námi 
ohlédnout za  uplynulým rokem 
plným akcí, přednášek, dětského 
smíchu a  občas při karambolech 
i pláče. Ač se to nezdá, zvládli jsme 
toho opravdu hodně, a to přestože 
MC Dráček vede několik maminek. 
Za celých 10 měsíců jsme mimo pra-
videlných akcí zvládli přibližně 30 
doprovodných akcí, například výle-
ty do Fajnparku, na Dolní Moravu či 

do Bludova do regionálního muzea 
a  na  mnoho dalších krásných míst, 
kde si to děti opravdu užily. Do do-
provodných akcí spadají i  veškeré 
přednášky, které se snažíme vybí-
rat tématicky pro mladé maminky, 
ať už se jedná o  psychologii, vývoj 
fyzický či motorický u  dětí anebo 
témata blízká zdravému životnímu 
stylu. Abychom na  akce nevyráželi 
jenom mimo Vamberk, hodně jich 
pořádáme i  tady u nás. Na podzim 
se k  nám můžete přidat v  lampio-
novém průvodu, v  zimě oblékněte 
dětem kostýmy a pojďte na karne-
val anebo s  námi zažeňte zimu při 
vynášení Morany. To vše děláme 
s radostí v srdci pro všechny rodiče 
a jejich malé děti, aby v trávení vol-
ného času a plánování výletů nebyli 
sami. Děkujeme všem za  podporu 
MC Dráček v roce 2017/2018 a těší-
me se na Vás i v nadcházejícím škol-
ním roce 2018/2019. 
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 droge-
rii Teta. Zodpovězení dotazu je mož-
né 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 letní měsíce 2018

Pohodové a  odpočinkově krásně 
zpomalené dny odpočinku nám 
všem…          Jaroslava Martinová 

KNIHOVNICKÉ LETNÍ 
INFORMATORIUM
*  Výjimečná výstava „SPOLU“ – 

krajka Hany Hyžákové, grafi ka 
Zuzany Polívkové - potrvá do 30. 
července. Tuto výstavu  stejně 
jako útulnou minikavárnu „U bí-
lého jednorožce“ v  rámci letoš-
ních slavností navštívilo více než 
400 návštěvníků

*  letní knihovnický tábor ŤA-PE-TO 
probíhá v  druhé polovině mě-
síce července letos již poosmé 
a potěší- doufejme - více než tři-
cet dětí

*  „Toulavé čtení“ můžete využít 
a  svými vzkazy potěšit mno-
ho lidí kolem sebe po  celé léto 
– modré lístečky si můžete vy-
zvednout i „do  zásoby“ v  obou 
odděleních knihovny

*  sledujte pozorně informace o vý-
půjční době v  letních měsících 
– je uvedena nejen na  webo-
vých stránkách a facebooku, ale 
i v tomto čísle zpravodaje stejně 
jako na oknech knihovny

* v měsíci září pro vás bude připra-
vena zajímavá výstava fotografi í 
Petra Horálka – fotografa, cesto-
vatele a astronoma

*  malování výstavního sálku 
a  chodeb knihovny bude pro-
bíhat v  druhé polovině září, 
V  těchto dnech bude knihovna 
uzavřena. Děkujeme vám za po-
chopení.

* Navštivte knihovnu a  prohlédněte si knížky, které 
budou vaše děti inspirovat k tomu, aby se sem vra-
cely. Pokud je to možné, rezervujte si knížky online 
v knihovně, kterou máte blízko a vyberte takové, kte-
ré budou vaše děti bavit a budou vhodné vzhledem 
k jejich věku. Jak dělat papírová letadla, vědecké ex-
perimenty, věci, které by si mohly vyrobit doma a po-
dobně. I kdyby se jen měly učit o různých umělcích, 
měly by se pokoušet zároveň i něco vyrábět.

* Navštivte knihovnu kvůli příběhům. Můžete si číst 
v jiném prostředí, a když to budete dělat pravidelně, 
děti se vždycky budou mít na co těšit.

* Běžte do parku – vyrazte brzy, zabalte si oběd, vez-
měte si papíry a věci na kreslení a užijte si to dřív, než 
bude vedro.

* Jeďte někam na výlet a vezměte s sebou knížku.
* Hrajte si ve vodě. Ale ne v klasickém bazénu, ale u vo-

dotrysků na zahradě nebo v bazéncích pro malé děti. 
Vymyslete hry s  vodou. Sežeňte si barvu do  vody 
(takovou, která pak zmizí, až mokré věci uschnou), 
uspořádejte vodní bitvu se stříkacími pistolemi.

* Postavte pevnost. Běžte do  lesa, nasbírejte klacky 
a větve, postavte pevnost nebo dům, zabere to klid-
ně i několik dní plných zábavy, ať už mluvíme o stavě-
ní, shánění materiálu nebo o hraní si uvnitř.

* Vyrazte do přírody. Pište si deník, děti ať si vezmou 
foťáky, pak běžte domů a zkuste se podívat na všech-
ny fotky a vyrobte knížku o svém výletu s fotkami, ob-
rázky a podobně. Vystřihněte obrázky zvířat a květin, 
nalepte si je do deníku …

* Zahrajte si hru na abecedu. Vyrazte s deníkem a foťá-
kem do města a hledejte věci podle abecedy. Auto-
bus, bagr, cisterna, dům … a foťte si je a pak nalepte 
do deníku. Děti tak budou mít vlastní knížku se vzpo-
mínkami na výlet.

* Zorganizujte soutěž, ve  které musí děti nebo malé 
týmy sehnat co nejdřív věci ze seznamu neobvyklých 
věcí.

* Udělejte na zahradě překážkovou dráhu a uspořádej-
te závody.

* Přenocujte na zahradě ve stanu.
* Udělejte si mapu noční oblohy.
* Naučte děti šít a vyrobte si třeba panenku…
* Vyrazte do lesa hledat stopy zvířat, vezměte si z kni- 

hovny nebo z  domova knížku, která vám pomůže 
stopy a zvířata poznávat

* Naučte se rozeznávat zvuky ptáků.
* Běžte uklidit nepořádek do parku a pak tam uspořá-

dejte piknik. Klidně pozvěte i další děti a kamarády.
* Běžte sbírat kameny, zkuste je pak správně roztřídit, 

vezměte si k ruce knížku, která vám pomůže.
* Hrajte si na špióny a zkuste sledovat ostatní kamará-

dy a zjistit, co dělají…
* Najděte pěkné kameny a zkuste na ně malovat.
* Zúčastněte se charitativní akce.
* Buďte celý den v pyžamu, koukejte na fi lmy, ládujte 

se popcornem… a lenošte... nebo si povídejte…tře-
ba o vašich dětských neplechách…

TAK KRÁSNÉ LÉTO – A BUĎTE SPOLU – RÁDI…

BELETRIE
 BACKMAN, Fredrik: Medvědín

Příběh o rodinách, přátelství a věr-
nosti, nerovnosti, ženské zranitel-
nosti a rodičovství.

 BYRDOVÁ, Sandra: 

     Růže mají trny

Román o  Alžbětě I. vyprávěný její 
dvorní dámou. 

 GRYLLS, Bear: Hořící andělé

Bývalý elitní voják vyráží do  akce 
proti zákeřnému nepříteli, který je 
vždy o krok napřd. 

 KHONGOVÁ, Rachel: 

     Nazdar, vitamíne

Humorný i  dojemný příběh o  lás-
ce, ztrátě a vzpomínkách třicetile-
té Ruth.

 LUDVÍKOVÁ, Jitka: 

     Zakázané uvolnění

Soubor povídek, které ukazují růz-
né pohledy na partnerské vztahy.

 MEACHAMOVÁ, Leila: 

     Alyin dům

Ne vždy je možné si vybrat partne-
ra podle svého. Aly se vrací domů 
a je ženou, která ví, co chce.

 MINIER, Bernard: Mráz

Thriller s francouzským kriminalis-
tou Martinem Servazem. 

 WALDEN, Laura: 

     Znamení osudu

Příběh z  Nového Zélandu, kde se 
prolíná děj z třicátých let dvacáté-
ho století a roku 2012. 

NAUČNÁ LITERATURA
 JUŘÍK, Pavel: 

     Schwarzenbergové 
Poutavý text o historii rodu a jeho 
sídel v České republice i zahraničí.

 KING, Greg 

    – WILSONOVÁ, Penny: 

    Soumrak impérie

Pojednání o  tragédii na  Mayerlin-
gu a konci dynastie Habsburků. 

 KOUKALOVÁ, Gabriela: 

     Jiná Gabriela Koukalová

Autobiografi e biatlonistky, která 
překvapila svou výpovědí.

 MACÁK, Milan: 

     Sto let (chatrné) samostatnosti

Kniha ukazuje, že v dějinách nee-
xistuje žádná přímočarost a dneš-
ní vítězství může v  sobě skrývat 
zítřejší porážku. 

 PRINCEOVÁ, Cathryn J.: 

     Smrt na Baltu

Faktografi cký příběh nejhorší ná-
mořní katastrofy v dějinách. 

 WIKING, Meik: Lykke

Hygge – dánsky štěstí. Návod 
na  šťastný způsob života ? Se-
znamte se s  tajemstvím nejšťast-
nějších lidí na světě.

PŮJČOVNÍ DOBA 
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
ČERVENEC: 
každé pondělí + čtvrtek 
8:00 – 11:00  13:00 – 17:00
SRPEN:
1. – 17. 8. DOVOLENÁ
pondělí 20. + 27. 8.
8:00 – 11:00  13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČERVENEC:
každé pondělí 9:00 – 11:00
SRPEN:
1. – 17. 8. DOVOLENÁ
pondělí 20. + 27. 8. 
9:00 – 11:00

Užijte si to. Užijete si to. Určitě. Všichni… 
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Před 115 lety
V srpnu 1903 se v okolí města uskutečnily vojenské manévry.

Před 80 lety
Dne 21. srpna 1938 byl položen základní kámen při stavbě sokolovny. 
O pět dní později bylo staveniště zaplaveno rozvodněným Merklovic-
kým potokem. Objekt byl otevřen za dva roky.

Před 50 lety
Dne 25. srpna 1968 projížděly městem polská okupační vojska. Týž 
den začaly vycházet noviny Svobodný Vamberk.

Před 45 lety
V srpnu 1973 byla zahájena první etapa výstavby sídliště Struha. Práce 
prováděly Pozemní stavby Rychnov nad Kněžnou.

Před 25 lety
Dne 3. července 1993 byly do věží farního kostela svatého Prokopa 
zavěšeny dva nové zvony, sv. Václav a sv. Kryštof, z dílny Laetitie Dy-
trychové-Tomáškové z Brodku u Přerova.

Před 10 lety
V červenci 2008 byla dokončena úprava silnice do Lupenice (rozšíření 
a zářez).

Stalo se aneb bejvávalo

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

MKS nabízí červenec-srpen  2018

 31. srpna v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY 
Zahájení.
Vstupné 40 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:
 5. září v 19:00 hodin

BLANÍK /změna původního titulu/
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Cimrman / Smoljak / Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák a další.
Délka představení 2 hodiny 
včetně přestávky.
Vstupné 400 Kč.

 15. září 9:00 – 17:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

 10:00 Vamberecké náměstí

ALBERTÍKOVA BÁJEČNÁ SHOW

 14:00 Vamberecké náměstí

FRANTIŠEK NEDVĚD SE SKUPINOU 
TIE BREAK
Jedna z  nejvýznamnějších osob-
ností českého country, folku 
a trampské písně vystoupí na Sva-
továclavském jarmarku.
Vstup zdarma!

Orlická galerie a výstavní 
sály muzea - 2. patro 
Kolowratského zámku 

 22. 6. – 2. 9. 2018

Výstava na  téma „Jan Steklík 

(1938 – 2017): Práce na  papíře 

ze sbírek GASK Kutná Hora“

Letní výstava Orlické galerie sklá-
dá hold významnému umělci a ex-
perimentátorovi Janu Steklíkovi, 
který by se letos 5. června dožil 80 
let. Osmnáct koláží a kreseb na pa-
píře ze sbírek GASK Kutná Hora 
bude prezentovat především star-
ší období autorovy tvorby. To za-
chycuje vývoj umělce od  subtilně 
lyricky laděné rané práce z  konce 
padesátých let ke  kubisticko-ex-
presivním vlivům až do  temných 
struktur pozdějších dob.

 Červenec a srpen 2018

Výtvarná dílna na vybraná témata
Galerie nemusí být pouze prosto-
rem, kde jsou vystavována umě-
lecká díla, ale také místem které 
dokáže ukázat, že není nutné mít 
z výtvarného umění strach. Přijďte 
si proto s  námi „zatvořit“ a  užít si 
krásné chvíle s uměním, které po-
cítíte doslova na vlastní kůži.

 7. 9. 2018 od 17 hodin

Vernisáž podzimních výstav
Slavnostní uvedení podzimního 
cyklu výstav s  kulturním progra-
mem.

 8. 9. – 28. 10. 2018

Výstava na  téma „Potštejn a  okolí 
v  kresbách Alžběty Dobřenské“
Kolekce autentických kreseb-
ných záznamů hraběnky Alžběty 
Harbuval-Chamaré, provdané 
Dobřenské, v  nichž kreslířka za-
chytila dnes již zmizelou podobu 
Potštejna ve 2. polovině 19. století. 
Výstava z výtvarných sbírek Muzea 
a galerie Orlických hor v Rychnově 
nad Kněžnou.

 18. 9. – 28. 10. 2018

Výstava na  téma „Pařížské roky 
Věry Jičínské“
Reinstalace kolekce obrazů Věry Ji-
čínské ze sbírek Městského muzea 
v Dobrušce a Nadace Věry Jičínské, 
spolu s jejím pařížským portrétem 
z roku 1924 od sochařky Marty Ji-
ráskové.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
www.sypka-moh.cz

 14. 7. 2018

Přednáška na  téma „Na  kole 
přes Rumunsko do  Bosny“
Martin Adámek je cestovatel, který 
během svých expedic na  kole, le-
hokole a koloběžce navštívil mno-
ho evropských zemí a  najel tisíce 
kilometrů.

 Srpen 2018

Výstava na  téma „Bratrská po-
moc – Odraz invaze sovětských 
vojsk ve  východních Čechách“
Letos uplyne 50 let od  nechvalně 
proslulého 21. srpna 1968, kdy 
do  Československa vtrhla vojska 
varšavské smlouvy. Tyto události 
výrazně ovlivnily život i ve východ-
ních Čechách a  byly zachyceny 
mnoha dobovými dokumenty.

Muzeum krajky Vamberk
www.moh.cz

 18. 5. - 23. 9. 2018

Výstava na  téma „Milča Eremiášo-
vá: Prostor v krajce a krajka v pro-
storu“
Výstava Prostor v  krajce a  krajka 
v  prostoru, která vznikla k  příle-
žitosti 80. životního jubilea vý-
znamné české výtvarnice Milči 
Eremiášové, která působila jako 
pedagog při Školském ústavu 
umělecké výroby v  Praze. Získa-
la uznání na  mnoha výstavách 
doma i  ve  světě. Její práce mohli 
obdivovat i  návštěvníci světové 
výstavy EXPO Montreal 1967. Pro 
naše muzeum, které vlastní nejen 
autorčina díla reprezentující Čes-
koslovensko v  Montrealu, je čest 
uspořádat při této příležitosti vý-
stavu, představující starší i  nejno-
vější díla této uznávané výtvarnice 
a krajkářky.

 18. 8. 2018

Tvůrčí dílna ve  spolupráci s  Čes-
kým výborem pro UNICEF na téma 
„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
Projekt „Adoptuj panenku a  za-
chráníš dítě“ již trvá několik let 
a účastnily se ho mnohé organiza-
ce, ale svými panenkami přispěly 
i  slavné osobnosti. Každá z  pane-
nek představuje jedno skutečné 
dítě z  rozvojové země. To bude 
z  utržených peněz z  prodeje pa-
nenky proočkováno proti šesti 
hlavním dětským smrtelným cho-
robám.

Výběr z akcí Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou

  ČERVENEC – ZÁŘÍ 2018
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Společenská kronika

V červenci 2018 oslaví:

97 let Eliška Pašková
85 let Helena Strachová
80 let  Jaroslav Hladký
75 let Anna Tichá
75 let Marie Kakaščíková
75 let  Josef Káňa

75 let Mojmír Nejez
75 let Július Gondáš
75 let Marta Šplíchalová
75 let Jan Míka
75 let  Božena Šejnová
75 let Marcela Dolečková

V srpnu 2018 oslaví:

96 let Marie Krsková
92 let  Blanka Trávníčková
80 let Věra Fajfrová
80 let Eva Dařbujanová
80 let  Růžena Fabiánová

80 let Václav Kubíček
80 let  Jana Bártová
75 let Jaroslava Kuchtová
75 let Marie Veverková
75 let Marie Šimečková
75 let Josef Daněk

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

V měsíci červenci a srpnu uplyne 
smutných 10 let od úmrtí sourozenců 
FRANTIŠKA a JAROSLAVA 

SOKOLOVÝCH.

Stále vzpomínají dcery

Jana a Eliška s rodinami 

a syn Jaroslav s rodinou

Vzpomínka a poděkování kolegů 

ze Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí

Paní Hana Věchtová byla naší dlouholetou kolegyní. Na Základní umě-
lecké škole v  Kostelci nad Orlicí působila od  roku 1980 do  roku 2015, 
krásných 35 let.  Vyučovala hře na klavír nejen v Kostelci nad Orlicí, ale 
i v pobočce ve Vamberku. Dlouhá léta obětavě doprovázela výuku v ta-
nečním oboru. Ochotně pomáhala při organizaci školních koncertů, ko-
repetovala děti svých kolegů a velice ráda doprovázela u klavíru zpěváč-
ky při koncertech i soutěžích. Byla člověkem, který dokázal říci upřímná 
a vlídná slova, vždy když bylo potřeba. I v době nemoci byla stále v kon-
taktu se svými žáky, kteří ji rádi doma navštěvovali a spolu usedali opět 
ke  klavíru. Hana se do  kostelecké zušky ráda vracela. Byla pozorným 
posluchačem na našich koncertech či baletních představeních a nešet-
řila slovy chvály. Ještě v prosinci 2017 přišla mezi nás na předvánoční 
posezení učitelů.
S  vděčností a  úctou budeme všichni vzpomínat na  společně prožité 
chvíle v kostelecké zušce.  Děkujeme za obětavou práci, kterou pro naši 
školu vykonala, i za  její hlubokou lásku k hudbě, kterou předávala dál 
všem generacím.

Kolektiv Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí.

Dne 15. srpna uplyne 10 let od  úmrtí pana JOSEFA 

DVOŘÁČKA, učitele z Vamberka. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, dcera a ostatní příbuzní.

Výročí osobností
 15.07.1908 zemřel Antonín A. Kosek, měšťan. V roce 1862 postavil 

z bývalé panské sýpky hostinec Na hradě, který se později stal centrem 
společenského a kulturního života ve městě. 110. výročí úmrtí

 16.07.1908 se v Náchodě narodil Josef Mojžíš, duchovní. Jako fa-
rář Církve československé přišel roku 1933 do Vamberka. Pro odbojovou 
činnost byl roku 1942 zatčen a až do konce války vězněn v koncentrač-
ním táboře Dachau. V roce 1945 se stal členem rady národního výboru. 
V  období 1946-1950 stál v  čele vambereckých ochotníků. Roku 1950 
odešel do Studnice u České Skalice. 110. výročí narození

 20.07.1878 se ve Vamberku narodil Josef Hajniš, úředník a kro-

nikář. V mládí pracoval jako truhlář v Bednářově továrně. Od roku 1904 
byl městským strážníkem, později důchodním a městským tajemníkem. 
V období 1938-1947 pečlivě vedl obecní kroniku. 140. výročí narození         
(† 12.02.1958 Vamberk)

Odešel jsi, jak si osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 7. července 2018 uplynulo 37 let od  chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a věrný kamarád pan OLDŘICH JELÍNEK. 

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

Manželka a dcera s rodinou.

Dne 9. července by paní JIŘINA STRACHOTOVÁ, 

roz. KYPTOVÁ oslavila své 85. narozeniny. 
Vzpomíná rodina Strachotova

Dne 16. července uplynul jeden rok od úmrtí naší 
maminky paní RŮŽENY FREDOVÉ.

S láskou vzpomínají děti 

Luboš, Naďa a Vráťa, sestry Marie a Libuše

Dne 14. července uplynulo 5 let od úmrtí 
paní MUDr. MARIE MIHULKOVÉ. 

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

S láskou stále vzpomíná 

manžel a synové s rodinami.

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli. Dne 16. červen-
ce uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustila 
moje milovaná maminka a  nejhodnější babička paní 

RŮŽENA KOTYZOVÁ. Dlouholetá varhanice z  Vam-
berka. Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, 
který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají dcera 

Eva s Otou, vnuci Tomáš a Jakub, 

sestra a bratr s rodinou.
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Rybářské závody
Dne 27. 5. 2018 byly pořádány dětské rybářské závody MO ČRS Vam-
berk. Na tuto akci byly, tak jako i minulé roky, pozvány děti z rybářského 
kroužku Dětského domova v Sedloňově. 
Závody se velmi vydařily a díky hezkému slunečnému počasí vládla pří-
jemná nálada. Ta byla podpořena i chutí ryb, kterých se nachytalo v ko-
nečném součtu přes 27 metrů. Pro všechny účastníky bylo zabezpeče-
no občerstvení a hodnotné ceny. Jako v loňském roce i letos největších 
úspěchů dosáhl nejmladší účastník závodů, a  tím byl Samuel Bartoš, 
který se také stal vítězem závodů.
Na pozvání Dětského domova Sedloňov měly děti z rybářského kroužku 
Vamberk možnost zúčastnit se rybářských závodů 2. 6. 2018 na rybníku 
Dubenec. I tyto závody se vydařily a vítězem se stal člen našeho kroužku 
Honzík Ludvík. Občerstvení a ceny byly připraveny pro všechny účastní-
ky i tentokrát.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat Městskému úřadu Vamberk 
a všem členům MO ČRS, kteří fi nančně podpořili tuto akci.
Všem mladým rybářům přejeme hezké prázdniny a mnoho příjemných 
chvil u vody.

Za MO ČRS Vamberk

Ing. Vladimír Sodomka 

Stolní tenis 
GRAND PRIX 2018
TTC Ústí nad Orlicí s podporou pardubického kraje, MÚ Ústí nad Or-
licí a ČAST uspořádal obdobně jako v minulých letech seriál turnajů 
mládeže ve stolním tenisu GRAND PRIX 2018. Jednalo se o sérii 5 
turnajů, které se hrály většinou v neděli počínaje 13. 5. 2018. Letoš-
ních turnajů se zúčastnilo 109 hráčů a hráček. Zúčastnilo se rovněž 
5 členů našeho žákovského oddílu stolního tenisu Baník Vamberk. 
Byli to: Adéla Hamerská, Monika Hostinská, Eliška Kolečková, To-
máš Urbánek a Jakub Didkovský. A v silné konkurenci se neztratili, 
byť na přední umístění nedosáhli. Na těchto místech skončili hrá-
či a hráčky hrající úspěšně stolní tenis již několik let a to i soutěže 
dospělých. Přesto lze hodnotit naší účast jako úspěšnou. Hráči byli 
rozděleny do výkonnostních skupin, zpravidla sedmičlenných, tak 
že si všichni dobře zahráli.  A někteří naši hráči své skupiny i vyhráli 
(Tomáš Urbánek, Eliška Kolečková, Adéla Hamerská). Seriál byl za-
končen posledním turnajem 10. 6. 2018, kdy proběhlo rovněž slav-
nostní vyhlášení výsledků. Všem našim hráčům a hráčkám se seriál 
turnajů líbil a všichni odjížděli spokojeni.

J. Podolka, předseda odd. ST
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(Útěchov) Ve dnech 9. a 10. června 
se proměnil Útěchov u Brna v mís-
to konání 11. GALA MČR mladších 
žáků v  nohejbalu dvojic a  trojic. 
Boje v nejmladší věkové kategorii 
zahájilo v  sobotu 14 dvojic, mezi 
kterými nechyběla sestava z Pekla 
nad Zdobnicí. Čerti v základní sku-
pině zvládli oba dva zápasy, když 
přehráli 2:1 na  sety Modřice „C“ 
a  2:0 Sokol Holice. Vítězství v  zá-
kladní skupině znamenalo postup 
přímo do  čtvrtfi nále, kde se oddíl 
od  Zdobnice střetl se Slavojem 
Český Brod. Porážka týmu Stře-
dočechů ve  dvou setech zname-
nala překvapivý postup do  bojů 
o medaile. V semifi nále však Peklu 
vystavili stopku hráči z Modřic „A“ 
a i v boji o třetí místo se po rado-
val soupeř, tentokrát Modřice „B“. 
Ve fi nále přehrály suverénní Mod-
řice a soupeře z hlavního města.

Konečné pořadí turnaje dvojic:

1. MNK Modřice A  (Svoboda, Ko-
louch)
2. TJ AVIA Čakovice (Kalous, Matu-
ra, Suchý)
3. MNK Modřice B (Bednář, Sluka)
4. TJ Peklo nad Zdobnicí 
    (Jindra, Jarkovský, Koblic)

V  nedělním zápolení trojic bylo 
na  startovním poli 12 sestav. Vý-
hra nad Karlovými Vary a bojovná 
prohra s Radomyšlí znamenala pro 
Peklo druhé místo ve skupině. Los 
přiřadil Peklu v  předkole playoff  
Modřice C, kde Peklo bohužel bez 
boje po  skreči soupeře postoupi-

lo dál. Stejně jako ve dvojicích, se 
katem čertů i zde staly Modřice A, 
které zastavily Peklo již ve  čtvrtfi -
nále. Modřice i ve trojicích potvrdi-
li svoji nadvládu v kategorii do 12 
let, když v repríze sobotního fi nále 
opět přehrály Čakovice. Přemo-
žitel pekelských z  Radomyšle po-
tvrdil své kvality ziskem bronzové 
medaile.

Konečné pořadí turnaje trojic:

1. MNK Modřice A  (Kolouch, Svo-
boda, Sluka)
2. TJ AVIA Čakovice (Kalous, Matu-
ra, Suchý)
3. TJ Radomyšl (Mandl, Mach, Vo-
tava)
4. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 
    (Bukáček, Sobotka, Sládek) 

Komentář trenéra M. Hostin-
ského:
Do  Útěchova jsme odjížděli s  vě-
domím, že nepatříme mezi hlavní 
favority, ale díky vyrovnané se-
stavě se můžeme řadit mezi lepší 
celky. To jsme na  šampionátu po-
tvrdili, když jsme za oba dny pro-
hráli zápasy pouze s  medailisty. 
Bohužel jsme trochu smůlu měli 
na první formaci Modřic, se kterou 
jsme se vždy ve  vyřazovací části 
setkali. Samozřejmě nějaké zby-
tečné chyby jsme v zápasech měli, 
ale to do  této kategorie zkrátka 
patří. Všichni tři kluci mají dobrý 
nohejbalový základ a bude záležet 
především na jejich píli, kam až to 
v nohejbalu dotáhnou. 

Ing. Michal Hostinský

Sestava Pekla skončila ve dvojicích těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.                                                                                                          Autor fotografi e: MNK Modřice

Pekelák Pavel Jarkovský v souboji s Patrikem Kolouchem z vítězného celku 

Modřice A. Autor fotografi e: MNK Modřice

Mladší žáci z Pekla čtvrtí na MČR
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Nám orienťákům vyvrcholila jarní část sezóny 
mistrovskými závody. Tím prvním   prestižním 
závodem byl v  sobotu 2.6. na  Novém Hrádku 
u Náchoda závod štafet východočeské oblasti. 
To za  pořadatelství KOB Dobruška s  krásným 
zázemím u  místní sokolovny. Po  dopoledním 
rozzávodění ve  sprintu se  značným převýše-
ním, který byl standardním závodem do  VČP 
jsme postavili do neméně kopcovatého odpo-
ledního mistrovství štafet. Celkem jsme sesta-
vili pět týmů a dvěma se dařilo nad očekávání.
Dařilo se především mužům v kategorii H 135, 
kteří zvítězili ve složení Jan Koblic, Luděk Van-
das a Libor Netopil. 
Pro stříbrnou si doběhli naše ženy v D 135, kde 
rozbíhala Jana Smutná na druhém úseku bojo-
vala Iva Kodytková a ve fi niši držela pozice Jitka 
Rykalová.
Před dalším mistrovským víkendem jsme byli 
na posledním 11. závodu VČP v jarní části, a to 
v Kramolné 16.6., který uspořádal Start Náchod. 
Na této krátné trati v mírně kopcovitém terénu, 
kde se ve  střední pasáži nacházelo množství 
hustníků jsme vyběhali následující výsledky: 

Kategorie Závodník Umístění

D35C Smutná Jana 2
D45C Klapalová Jana  3
D45C Rykalová Jitka  4
H35C Hladky Viktor 4
H35C Netopil Libor 5
D35C Vandasová Markéta  8
H55C Tupec Jiří 8
D14C Mikysková Adéla  12
D35D Mikysková Ilona  14
D35C Sršňová Kateřina 20
D21C Hostinská Jana 23
H21C Drhlík Petr 24

Vrchol přišel o víkendu 23. a 24.6., kdy se bo-
jovalo o  medaile na  Mistrovství ČR na  krátké 
trati. Cestovali jsme do  jihovýchodní části 
Vysočiny k Bystřici pod Pernštejnem. Pořádají-
cím klubem byla Tesla Brno a dle očekávání to 
byl fantastický víkend v náročném terénu, kde 
byla těžká kamenitá podložka ve svahu, dopl-
něná balvany a  skalami, s  mnohými terénní-
mi detaily jako jsou údolíčka, srázky, nosy či 
prohlubněmi. Na  výborných mapách Záraz 
a  Hrádky byli postaveny férové tratě s  vyso-
kou orientační náročností.
Z osmi Vambereckých reprezentantů se sed-
mi podařilo postoupit ze sobotní kvalifikace 
do finále A, což již byly výborné výsledky.  No 

a  jak dopadli nedělní finálové boje. Jasné je 
to, že ti co vybojovali desítku, tak skutečně 
podali vynikající výkony jak z pohledu fyzic-
kého, tak samozřejmě mapového. A  zde je 
rekapitulace:

Kategorie Závodník Umístění

D50A Smutná Jana 2
H40A Netopil Libor 4
D45A Vandasová Markéta  7
H35A Hladký Viktor 7
D50A Klapalová Jana  9
H50A Vandas Luděk 12
H40A Koblic Jan 16
H60A Tupec Jiří 16
D50B Veverková Yveta 13

Tak jak jste mohli zhlédnout, tak Jana Smutná 
je ve  výborné formě a  je v  závěrečné fázi pří-
pravy na  mistrovství světa veteránů v  Dánské 
Kodani (Libor by mohl jet taky (-: !), kam ces-
tuje na  začátku července. Věříme a  těšíme se, 
že Vás budeme moci informovat o skvělých vý-
sledcích i pozitivních emocích na této vrcholné 
akci. Jano držíme pěsti, ať se Ti to sejde!
My ostatní co budeme doma, tak se věnujeme 
organizaci třídenních závodů, které jsou na-
chystány i za podpory Města Vamberka do Kos-
telce nad Orlicí u Podhorního mlýna  a dále pak 
do okolí Brumbárova u Krchleb ve dnech 6. až 
8.7., kam mohou přijet i  zájemci z  řad veřej-
nosti. Jsou jako vždy připraveny tratě pro za-
čátečníky či pro děti v doprovodu rodičů. Zde 
se lze se přihlásit i na místě. Více pak na http://
www.obvamberk.cz/veteran-cup-2018-06-07-
az-08-07/

Krásné prázdniny a dovolené všem přejí členo-
vé OB Vamberk. 
Zdraví             Ilona Mikysková a Honza Koblic

Mistrovské závodění OB v měsíci červnu



4. 10. 2018 v 19.00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk




