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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

99. zasedání dne 22. srpna 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 98.

2)  Projednala a  schválila Dodatek 
č. 1 smlouvy o  dílo uzavřené 
dne 14.05.2018 se společností 
MADOS MT s. r. o., Lupenice 
51, 517  41 Kostelec nad Orlicí, 
IČ: 25297899 na  akci „Obytný 
soubor RD Bačinka - 2. etapa“ 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

3)  Schválila žádost paní Jany 
Bártové, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 01.09.2018 
a  02.09.2018 z  22:00 hodiny 
na 01:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání oslavy 
narozenin v  bývalé Mateřské 
škole v Merklovicích. 

4)  Schválila žádost STU-ART z. s., 
Voříškova 169, 517  54 Vam-
berk, o posunutí doby nočního 
klidu dne 24.08.2018 z  22:00 
hodiny na  23:00 hodinu z  dů-
vodu pořádání akce Festival 
Vamberák (7. ročník) v zahradě 
Muzea krajky Vamberk.

5)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 o  přijetí Tobiáše Faltyse, 
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxx  
k předškolnímu vzdělávání.

6)  Schválila:
 a) ukončení nájemního po-

měru k  bytu č. 10 v  domě čp. 
52 v  Janáčkově ulici ke  dni 
31.08.2018 dohodou smluv-
ních stran,

 b) pronájem bytu č. xx v domě 
čp. xxxxxxxxxxxxx paní Márii 
Šarišské na  dobu určitou 
od 01.09.2018 do 31.12.2018.

7)  Schválila darovací smlouvu 
na  poskytnutí fi nančních pro-
středků ve  výši 175.000 Kč 
za  účelem podpory regionál-
ních projektů dopravní obsluž-
nosti mezi městem Vamberk 

jako obdarovaným a  společ-
ností ŠKODA AUTO, a. s., tř. 
Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav II, 293 01 Mladá Bole-
slav, IČ: 00177041 jako dárcem 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

8) Projednala žádost paní Hong 
Nguyen Thi, xxxxxxxxxxxxxxx 
o  kompenzaci zahradního 
domku, který bude zbourán 
v  souvislosti s  budováním 
„Obytného souboru RD - Bačin-
ka“ a schválila darovací smlou-
vu ve  výši 2.500 Kč a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

9)  Schválila smlouvu o zřízení věc-
ného břemene služebnosti č. IP-
12-2009255/VB/02 Merklovice, 
p.  č. 893, p.  Kuklík, nové kabe-
lového vedení NN na  pozem-
ku p.  č. 863 v  k. ú. Merklovice, 
ve  vlastnictví města Vamberk, 
pro novostavbu rodinného 
domu na  pozemku p.  č. 893                
v k. ú. Merklovice a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

10) Projednala a  schválila podání 
ohlášení odstranění stavby 
rodinného domu čp. 13, v ulici 
Lidická ve  Vamberku na  po-
zemku parc. č. st. 920 v  k. ú. 
Vamberk Odboru stavební 
úřad Městského úřadu Vam-
berk a pověřila starostu podpi-
sem ohlášení.

11) Projednala a  schválila zprávu 
o  hodnocení stavu realizace 
opatření vyplývajících ze stu-
die odpadového hospodářství 
města Vamberk za  období 
01.01.2018 - 31.07.2018. 

12) Projednala požadavek zá-
stupkyně společnosti Sodexo 
s.r.o. paní Jaroslavy Kubíčkové 
na opravu klimatizace v kuchy-
ni školní jídelny a  uložila jed-
nateli společnosti VAMBEKON, 
s.r.o. najít vhodné řešení.

13) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  spolupráci při zajištění 
zpětného odběru elektrozaří-

zení prostřednictvím stacionár-
ních kontejnerů se společností 
ASEKOL a. s., Československého 
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 
27373231 a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

Rada města Vamberk se na svém 

100. zasedání dne 5. září 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 98.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 25 ze dne 22.08.2018.

3)  Schválila Smlouvu o  řízení 
projektu v  době udržitelnosti 
na  zabezpečení dodržování 
podmínek daných dokumen-
tací Integrovaného operačního 
programu na  projekt „Pořízení 
nové CAS pro JSDH Vamberk“, 
č. projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0
/15_017/0001025 s  LK Advi-
sory, s. r. o., Kubánské náměstí 
1391/11, 100 00 Praha 10 – Vr-
šovice, IČ 24275093 a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

4)  Schválila Dodatek č. 4 ke smlou-
vě o zajišťování služeb v oblasti 
školního stravování uzavřené 
dne 30.04.2012 se společností 
Sodexo – integrovaný facility 
management a zařízení školní-
ho stravování s. r. o., Hvězdova 
1716/2 b, 140 78  Praha 4 – Nus-
le, IČ: 44569165 a pověřila sta-
rostu podpisem dodatku.

5)  Schválila darovací smlouvu 
na přijetí fi nančních prostředků 
ve výši 75.000 Kč za účelem re-
alizace projektu „Sociální pod-
pora bezpečnosti v  obci“ mezi 
městem Vamberk jako obda-
rovaným a  společností ŠKODA 
AUTO, a. s., tř. Václava Klementa 
869, Mladá Boleslav II, 293  01 
Mladá Boleslav, IČ: 00177041 
jako dárcem a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

6)  Projednala a  schválila plán 
rozvoje pečovatelské služby, 
který spočívá v  rozšíření slu-
žeb ve Vamberku a jeho pově-
řených obcích, včetně organi-
začních změn dle přílohy.

7) Projednala žádost obyvatel 
o zřízení autobusové zastávky 
v  ulici Žižkova ve  Vamberku, 
dle vyjádření Dopravního in-
spektorátu v  Rychnově nad 
Kněžnou však zřízení zastáv-
kových pruhů musí splňovat 
normy, které nelze na  daném 
místě splnit.

8)  Projednala petici obyvatel 
Popluží o  vyřešení problémů 
s dodávkou vody do této loka-
lity a  uložila jednateli společ-
nosti Vamberecká voda s.r.o. 
Ing.  Leošovi Podsedníkovi na-
vrhnout technické řešení.

9)  Schválila Dodatek č. 1 smlou-
vy o  dílo uzavřené dne 
28.06.2018 na  akci „Vamberk 
– oprava krytu komunikace 
a  chodníku ul. Jiráskova“ se 
společností KONKRET CZ, spol. 
s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vam-
berk, IČ: 259  42  352, kterým 
se rozsah díla rozšiřuje o více-
práce za  926.327,20 Kč včetně 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

10) RM vzhledem k  oznáme-
ní MŠMT o  přiznání dotace 
schválila vypsání výběrového 
řízení na  zhotovitele stav-
by Zpřístupnění městského 
fotbalového areálu mládeži 
a handicapovaným osobám.

11) Rada města ve  funkci valné 
hromady společnosti Vambe-
recká voda s.r.o. vzala na  vě-
domí úpravu mezd ve společ-
nosti Vamberecká voda s.r.o. 
včetně odměny jednatele spo-
lečnosti dle přílohy.

12) Schválila vypsání výběrového 
řízení na  zhotovitele stavby 
„Komunikace Zákopanka“.

13) Uložila jednateli společnos-
ti Vamberecká voda, s.r.o. 
Ing. Leošovi Podsedníkovi zre-
alizovat akci „Rekonstrukce vo-
dovodu a kanalizace v lokalitě 
Kouty – Vamberk“.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Nezapomeňte na splatnost 
místních poplatků!
Dne 30.09.2018 byl splatný místní poplatek za komunální odpad. Kdo 
dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co nejdříve! Městský úřad 
Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít svého zákonné-
ho práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až na trojnásobek. 
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit po-
třebné doklady.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději  do 30.10.2018.
Případné informace Vám budou sděleny pracovnicemi městského úřa-
du - Irena Šponarová tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz 
nebo Alena Bartošová tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.

Vážení spoluobčané, 

z důvodu nezodpovědného počínání některého z nás, do-

šlo k úhynu koní v Oboře Doudleby nad Orlicí, a to tím, že 

byli přes plot nakrmeni čerstvým pečivem. Důrazně Vás 

žádáme a  prosíme, v  žádném případě nekrmte zvířata, 

aby nedocházelo k jejich úhynu. 

Děkujeme za pochopení.                                          AGRiNAT, s. r. o., 

                                                                                        Doudleby nad Orlicí.
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MUDr. Podolská Jana
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno

494 371 783
775 224 093
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112

06.10.
07.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
03.11.
04.11.

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

Merklovický okrašlovací spolek
zve širokou veřejnost na

Svatohubertský večer
na sv. Huberta,  

v sobotu, 
dne 3. listopadu 2018 

od 18.00 hodin
ve školce v Merklovicích
Těšit se můžete na zvěřinové 

speciality, pivo Hubertus 
z pivovaru Kácov a program

ve znamení myslivosti. 

Mobilní svoz 
nebezpečného odpadu
Ve  dnech 19.10. – 20.10.2018 
proběhne ve  spolupráci s  fi rmou 
EKOPART s.r.o. mobilní svoz nebez-
pečného odpadu. Svoz bude pro-
veden zastávkovým způsobem, 
při kterém vozidlo zastaví v určený 
čas na  níže uvedených stanoviš-
tích v  obci, kde budete moci od-
pady obsluhám vozidla odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI

Pátek 19.10.2018

1) Merklovice – prostor 
     pro otáčení autobusů          
     15:30 – 15:50 
2) Merklovice – u Chrastilů                                       
     15:50 – 16:10 
3) Merklovice – pohostinství                                     
     16:10 – 16:30 
4) Peklo n. Zd. – bytovky                                         
     16:40 – 16:55 
5) Peklo n. Zd. – křižovatka 
     pod Bednářovými         
     16:55 – 17:10 
Sobota 20.10.2018

1) ul. Lidická – stavebniny VASPO
     08:00 – 08:15 
2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice
     08:20 – 08.35 
3) Sebranice – u kapličky
     08:40 – 08:50 
4) náměstí Dr. Lützowa 
     – horní náměstí 08:55 – 09:10
5) ul. Jiráskova – konzum
     09:15 – 09:30 
6) sídliště Struha – za poštou 
     09:35 – 09:50 
7) ul. Komenského – pod školou
     09:55 – 10:10 
8) ul. Janáčkova – autobazar REKI       
     10:15 – 10:25 
9) Podřezov – trafostanice
     10:30 – 10:40 
10) Smetanovo nábřeží 
        – u vrátnice VASPO
       10:45 – 10:50 
11) křižovatka Na Drahách, 
       ul. Krajkářská 10:55 – 11:10 

Žádáme občany, aby své odpady 
předem neodkládali na  stanoviš-
tích, ale předali je přímo posádce 
svozového vozidla v určenou dobu. 
Důvodem tohoto opatření je sku-
tečnost, že při mobilním svozu 
dochází často k zcizení a rozebrání 
těchto spotřebičů, což má negativ-
ní dopad na  výši ceny za  likvidaci 
těchto odpadů a současně dochází 
i k znečišťování životního prostředí.
Druhy přebíraných odpadů:

baterie, oleje, plechovky od barev, 
rtuťové zářivky a  výbojky, zbytky 
ředidel, čistící hadry, rtuťové tep-
loměry, pesticidy, fotochemikálie, 
léky, nádoby se zbytky škodlivin, 

pneumatiky, ledničky, televize, rá-
dia a další elektrospotřebiče. Výše 
uvedené odpady mohou občané 
odevzdat ve  sběrném místě TS 
Vamberk v  Jůnově ulici každou 
středu od  13:00 do  17:00 hodin 
a sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.  
Odvoz odpadu z  podnikatelské 

činnosti je možno dohodnout 

předem na adrese:

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

svozům:

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

Svoz kompostovatelného
odpadu
Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vam-
berk a TS Vamberk opět organizují 
svoz zeleně, spadaného listí, staré 
trávy, větví, či jiného kompostova-
telného odpadu. 
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve dnech 12.11.2018 až 15.11.2018 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery v těchto místech.

Pondělí 12.11.2018

ul. Fibichova (u kolejí)  
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka) 
Úterý 13.11.2018

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)
Středa 14.11.2018    
ul. Draha (AQUA servis)             
Helouska (panelka)                 
Peklo n. Zd. (bytovky)              
Peklo n. Zd. (u Bednářů)        
Čtvrtek 15.11.2018

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

Kontejnery budou přistaveny v daný                  
den od 12:00 do 18:00 hodin
Žádáme občany, aby pořezané 
větve nakrátili cca na 1m z důvodu 
manipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná 
pouze o kompostovatelný odpad.

Zasaďme 
společně lípu

ke 100. výročí republiky
28. října 2018 v 10:00

u nové zastávky v Merklovicích
Srdečně zve Merklovický okrašlovací spolek

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

SVOZ ODPADŮ
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V  průběhu měsíce září probíhaly 
uprostřed sídliště stavební práce 
a  byly zrekonstruovány všechny 
chodníky vedoucí kolem dětského 
hřiště, včetně obou spojnic ko-
lem budovy kotelny. Herní prvky 
dostaly konečnou úpravu svého 
okolí a  před instalací je poslední 
z  prvků – lanová věž. O  jejím po-
řízení rozhodlo dodatečně zastu-
pitelstvo města na  svém letním 
zasedání, aby vyšlo vstříc zájmu 
též větších dětí. Důležitou součás-
tí celé rekonstrukce byly terénní 
úpravy, které srovnaly veškeré 
trávnaté plochy do  úrovně chod-
níků a  herních prvků, což umožní 
jednak bezproblémový pohyb 
po  celém parku, ale zejména též 
jednoduchou údržbu. Aby však 
trávníky byly dostatečně kvalitní, 
potřebují čas na to, aby vzešly. To 
je důvod, proč ještě několik týdnů 
bude hřiště ponecháno oplocené, 
byť stavební dělníci již budou mít 
vše hotové. Prosíme tedy všechny 

obyvatele sídliště o  jejich trpěli-
vost a  zejména dohled nad tím, 
aby se děti nepokoušely na hřiště 
dostat. Výměnou za trpělivost bu-

dou pevné trávníky, které budou 
dobře sloužit. Byť jsme si vědomi 
toho, že uzavření hřiště a  chod-
níků není populární, je nezbytné 

pro to, aby se ze hřiště nestalo roz-
šlapané oraniště.  Věříme, že toto 
omezení pochopíte a za trpělivost 
děkujeme.                   Mgr. Jan Rejzl

Petice
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č.85/1990 Sb. O právu petičním 
      
 „Za opravu povrchu městské komunikace“

My níže podepsaní a  každodenní uživatelé komunikace v  ulici Kollárova, 
Vamberk prostřednictvím této petice žádáme o opravu jejího povrchu v celé 
městské délce /Nám. Dr.Lützowa. – městský vodojem/. Předmětná komuni-
kace byla za mnoho let několikráte překopána a pouze asfaltem na mnoha 
místech vyspravována. Za dobu 60 let byla pouze 2x vylepšena asfaltovým pe-
netračním postřikem i přes to, že je jedinou komunikaci města směrem k chatě 
„Vyhlídka“. Zasloužila by si komplexní řešení – vybudování řádných parkovišť 
u  dvouletkových objektů čp. 599-602 /provizorní řešení, které je pouze u  čp. 
600 je z hlediska dopravního nevyhovující, chybí označení značkami a některá 
zaparkovaná vozidla občas zasahují do  průjezdného profi lu předmětné ko-
munikace.  Dále pak schází dopravní značky na křižovatce s ulicí 17. listopadu. 
Je opravdovým „zážitkem“ pro zdravé řidiče, natož pro nemocné důchodce 
a invalidy, každodenně využívat tento tankodrom s jedním chodníkem, který 
v horní části vozovku ještě zužuje. Zatravněný neudržovaný příkop na druhé 
straně komunikace, který pamatuje naše pra, pra, prababičky není pro turisty 
a návštěvníky města také žádnou okrasou.
Oprávněnost této petice nemalé části obyvatel bydlících v  okolí předmětné 
komunikace lze ověřit spanilou jízdou všech zastupitelů k chatě „Vyhlídka“ – 
výjezdní zasedání.
Ale chceme i zároveň poděkovat vedení města za příkladnou snahu pozved-
nout úroveň města rekonstrukcemi chodníků a  komunikací v  Žamberecké 
a Jiráskově ulici, i když v těchto místech se již provádějí poněkolikáté. Bohužel, 
Kollárovy ulice se to zatím netýkalo. Doufáme, že tato petice bude motivovat 
vedení města k nápravě, aby mladší generace nemusely opět čekat dalších 60 
let. Rádi bychom se dočkali vylepšení ještě za našeho života. 
Děkujeme

Příloha: podpisový arch k petici
Za občany horní části ul.:                                                                      Rudolf  Mandaus

                                                             Lubomír Frede

                                                               Luděk Vandas

Dětské hřiště na Struhách před dokončením
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Ještě k Žamberecké 
a dvěma úhlům pohledu
Je pravdou, že přechod pro chodce v ulici Žamberecké vystupuje do jízd-
ního pruhu pouze z jedné strany, a to výrazně, což je zásadní rozdíl proti 
přechodům např. nově zřízeným v Častolovicích, které vystupují do vo-
zovky z obou stran. Tím zůstává v Častolovicích středový pruh zachován 
a  vozidla jedou „rovně“, zatímco ve  Vamberku musí před přechodem 
„uhnout“. Toto řešení však není dáno navždy. Jak bylo v zářijovém článku 
řečeno, šířka silnice byla v minulosti dimenzována na těžkou nákladní 
dopravu, dnes jezdící po obchvatu, a chodci byli omezeni na minimum. 
Od počátku rekonstrukce ulice Žamberecká proto bylo uvažováno s tím, 
že bude třeba chodcům prostor přidat, a to právě na pravé straně ulice 
směrem od náměstí, která je chodci více využívaná. Pokud si tedy před-
stavíme navazující části komunikace v podobě buď rozšířeného chodní-
ku (mezi náměstím a lékárnou), nebo alespoň cyklopruhu (od přechodu 
po Lützowovo náměstí), posouvá se celá středová čára ulice více smě-
rem k  lékárně a  tím se i  vamberecký přechod dostává do  podoby té, 
která je v Častolovicích. Rekonstrukce Žamberecké tedy rozhodně není 
uzavřena a její dokončení bude záležitostí dalších etap.    Mgr. Jan Rejzl

Reakce k článku:  
DVA ÚHLY POHLEDU
Bohužel musím konstatovat, že vše co se okopíruje, nemusí být vhodné 
pro toho druhého. Tyto vystupující místa přechodu pro chodce jsou vy-
budována i v Častolovicích. 
Však: v uvedené lokalitě je komunikace od souvislého bílého okraje vo-
zovky na  každé straně širší o  cca 1 m. To znamená, že dané vystoupení 
přechodu pro chodce přesahuje komunikaci, ne však bílou souvislou 
čáru vozovky (bez jejího zúžení). A v tomto případě dané řešení plní účel 
ke zvýraznění přechodu pro chodce! (Vamberecký úhel pohledu) a daná 
obhajoba nesplňuje dané řešení, naopak:
* dané zúžení je nevhodné v místě dvou křižovatek a odbočení do ul. 
Hlavsova a sídliště Struha. Při konfl iktní situaci si řidiči snižují možnosti 
manévrování a může se stát toto řešení OPAKEM !                                 
* Snížení rychlosti je neopodstatněné, neboť, kdo bude chtít, dané zúže-
ní projede rychlostí 150 Km/h i když v protisměru pojede Tatra.
Daní tvůrci dopravního řešení a značení ve Vamberku by se měli raději 
zaměřit na:
** nezvyklou, náročnou a  konfl iktní horní křižovatku nám. Dr.  Lützowa, 
kde již bylo mnoho konfl iktních situací a další čekají. Neboť mnoho míst-
ních i cizích řidičů si neuvědomuje že: jedoucí od Merklovic dávají před-
nost 2 x (od Vyhlídky a  následně poté ještě jednou od  náměstí a  Žam-
berka). Při jízdě od Vyhlídky odbočují vlevo do Merklovic (mají přednost 
směru od Merklovic), nebo rovně na náměstí a vpravo na Žamberk. Je-
doucí od náměstí jizdou vpravo do Merklovic, rovně na Vyhlídku (ostražitě 
!) a vlevo na Žamberk. Naopak toto místo by si zasloužilo vhodný přechod 
pro chodce, aby nedocházelo a hlavně u dětí jdoucí z ul. Kollárova do a  ze 
školy zkracováním si cestu přes tuto konfl iktní křižovatku.
** Podobně nebezpečná a  konfl iktní křižovatka je Pekelská a  Žižkova. 
Tato by si zasloužila zrcadla, neboť není přehled o provozu v protisměru 
při jízdě z ulice Žižkova do Pekelské a naopak.
Závěrem chci svým názorem říci, že by bylo vhodné aby již konečně do-
pravní komise začala pracovat a domnívám se, že vamberský úhel po-
hledu je jen a jen jeden – TEN SPRÁVNÝ.

Řidič, občan i rodák - Luboš Frede
Stávající stav, kdy se jízdní pruhy stá-

čí směrem k lékárně.

Středový pruh lze posunout pomocí 

cyklopruhu…
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Zdivočelé kočky
V  Tyršově ulici je Prauzova chalupa čp. 239. Majitelé si postavili nový 
dům a v chalupě, už nebydlí, opustili ji. V chalupě zůstaly opuštěné koč-
ky. Majitelů chalupy se to prý netýká. Opuštěné hladové a už zdivočelé 
kočky krmí soucitní lidé u sousedního čp. 260, kde je hernička Vambe-
reckého dráčku. Vloni v létě jsem o tom napsal na městský úřad. Ten pak 
zjednal občanské sdružení Záchranné pacičky Slatina nad Zdobnicí a to 
odchytilo sedm opuštěných koček. Na to MÚ dal Záchranným pacičkám 
dar pět tisíc. To nepokrylo ani náklady na odchyt a kastraci těch zvířat. 
Na  moje opakovaná upozornění, že tam jsou ještě další kočky už MÚ 
nereagoval a nedal ani korunu.
Ale pak v lednu dostali městští policajti od někoho, komu se to rozleželo, 
rozkaz, pochytat ty zbývající tři zdivočelé kočky. Policajti však ulovili jen 
jednu, černobílou s  bílým chomáčkem chlupů na  konci černého ocás-
ku. Kam ji dali a co s ní bylo, netuším. V dubnu se nicméně se tak kočka 
objevila znovu a přidala se k těm dvěma, co žebraly o potravu u vcho-
du herničky. V květnu pak tatáž kočka porodila čtyři koťata, tak že těch 
zdivočelých bylo už sedm. Paní ze Záchranných paciček kupuje za své 
peníze pro kočky granule a konzervy a krmí je hlavně ze soucitu s těmi 
koťaty. Na konci srpna pak už byly na zahradě Prauzovy chalupy k vidě-
ní tři dospělé kočky, čtyři májová koťata a ještě osm menších koťat. To je 
celkem patnáct zdivočelých koček.
Běhají a sedají i po hřbitovech a hladově mňoukají na lidi. To je výsledek 
péče o  opuštěné kočky, jak ji (ne)provádělo odstupující vedení města 
(a co majitelé Prauzovy chalupy kde kočky stále jsou?). Podle zkušenosti 
paní ředitelky o. s. Záchranné pacičky se mohou ty dospělé kočky i  ta 
májová koťata okotit ještě letos. Kolik zdivočelých koček by tak mohlo 
být na jaře 2019?
Občanské sdružení Záchranné pacičky jsou lidé, kteří se dobrovolně sta-
rají o opuštěná zvířátka za peníze své a za dary od jiných lidí či organi-
zací, a provozují zvířecí útulek.
Snad postačí, když nové vedení města udělá dohodu s tímto občanským 
sdružením, že jim zaplatí vydání, spojená s chytáním, kastrací a násled-
ným nutným pobytem vambereckých koček v kočičím útulku. Pro město 
by to nebyl žádný závratný obnos peněž.
Teď záleží na  nově zvolených zastupitelích, zda bez dlouhého váhání 
zasáhnou, aby se ta ubohá zvířátka už dál volně nerozmnožovala. Čím 
déle to budou odkládat, tím víc se těch zvířátek narodí.
Poznámka na konec. Na internetu se prý dá dočíst, že volně žijící kočky 
mohou mít nemoci, které jsou přenosné na lidi. Jde zejména o toxoplas-
mosu a leptospirózu (ta prý je nebezpečná pro těhotné ženy).

Ing. Rudolf Novák

Na zahradě Muzea krajky Vamberk 
proběhla dílna panenek pro UNICEF

Kinematograf bratří Čadíků absolvoval posled-
ní letošní štaci. Vydařená sezóna pojízdného 
kina vyvrcholila v neděli 16. září 2018 slavnost-
ním zakončením v Českém Brodě.  Dobrovolné 
vstupné bylo stejně jako v  minulých letech 
určeno na  dobročinné účely. Diváci Kinema-
tografu letos věnovali rekordních 1,5 milionu 
korun na pomoc lidem s handicapem.  
Z  Fondu Kinematograf Konto Bariéry přispívá 
na  nákladné zdravotnické projekty, například 
na  rehabilitace, zdravotnické pomůcky jako 
WalkAide nebo na  rehabilitační přístroje MO-
TOmed, což jsou velmi důležité a fi nančně ná-
ročné pomůcky. 
„S Kinematografem je to krásná, již desetiletá, 
spolupráce. Letošní výtěžek je rekordní. Diváci 
dávali peníze do kasiček všude, kam „Čadíkov-
ci“ s kinematografem zajeli. Obyčejní lidé, kteří 
sami milion korun nikdy neviděli, přispěli cel-
kovou částkou jeden a půl milionu korun“, říká 
o úspěšné spolupráci Božena Jirků.

 „Já jsem opravdu šťastný člověk, splnil jsem 
si sen. Kdo by to byl řekl, že jednou budeme 
promítat po  celé ČR – letos dokonce na  140 
místech. Během těch dvaceti let Kinematograf 

vybral a nadacím věnoval už 12 milionů korun,“ 
říká Josef Čadík. 
Symbolický šek převzala od  Josefa Čadíka ře-
ditelka Konta Bariéry paní Božena Jirků. Kine-
matograf bratří Čadíků spolupracuje s Kontem 
Bariéry od roku 2008 a za tuto dobu dobrovol-
né vstupné vyneslo téměř osm milionů korun.  

Každý rok tak díky fi nancím od Kinematografu 
může Konto Bariéry přispět desítkám lidí s han-
dicapem. Jenom v roce 2017 bylo podpořeno 
28 žadatelů. Děti i  dospělí s  handicapem si 
mohli pořídit nákladné zdravotní a  kompen-
zační pomůcky. 
Například Sofi e Karolína (5), která se narodila 
s  těžkým postižením, získala pulsní oxymetr, 
paní Michala (40) z Klatov je po operaci míchy 
na  vozíku, díky příspěvku si pořídila WalkAid 
(neurostimulátor pro podporu chůze). Petr (12) 
z Prahy, který se narodil s kombinovaným po-
stižením, si z příspěvku od Konta Bariéry pořídil 
rehabilitační přístroj MOTOmed, kterým rozcvi-
čuje svalovou ztuhlost.
V Česku funguje projekt již od roku 1992. V le-
tošním roce navštívilo pojízdné letní kino 140 
českých měst a obcí, což je prozatímní rekord 
ve více než dvacetileté historii pojízdného pro-
mítání.                                              Petra Seberová

Konto Bariéry

Rekordní sezóna Kinematografu
Diváci lidem s handicapem pomohli 1,5 milionem korun

Nad šitím panenek se sešly i tři generace

V  sobotu 18. srpna 2018 proběhl 
v prostorách krásné zahrady Muzea 
krajky Vamberk první ročník šití pa-
nenek pro projekt Českého výboru 
pro UNICEF „Adoptuj panenku a za-
chráníš dítě“.
Do  tohoto projektu se již dříve 
zapojilo množství organizací, ale 
také známé osobnosti jako napří-
klad zpěvačka Heidi Janků, hereč-
ka Simona Stašová či režisér Jan 
Hřebejk. Smyslem celého projektu 
je myšlenka, že vyrobená panenka 
představuje jedno konkrétní dítě 
z  rozvojové země. To za  utrženou 
částku z  prodeje panenky (600 Kč) 
je proočkováno proti šesti hlav-
ním smrtelným nemocem, jako 
je záškrt, dětská obrna, tetanus, 
spalničky atd. Tímto způsobem 
jsou každoročně zachráněny až tři 
milióny dětí. Avšak bohužel stej-
ný počet na  nemoci stálé umírá. 
Proto se Muzeum krajky Vam-
berk rozhodlo připojit k  pomoci. 
Během proběhlé dílny bylo vyrobe-
no na 22 panenek. Materiály pro je-

jich tvorbu byly k dispozici zdarma 
a většina pocházela z muzejní výzvy 
pro širokou veřejnost. Počet materi-
álu, který se sešel, nás přímo ohromil 
a velice potěšil. I návštěvnost dílny 
nás velice mile překvapila. A  nese-
šel se kolektiv pouze čistě dámský. 
Tvořící skupinu posílili tři muži, kdy 
jeden z nich se nebál ani zasednout 
k  šicímu stroji, který byl na  místě 
k dispozici. Z dílny vzešly víly, prin-
cezny, modelky, ale také například 
jeden pirát s  dřevěnou nohou. 
Všechny panenky jsou v  prodeji 
v  obchodě v  muzeu krajky. Plát-
ci daně z  příjmů mohou pak také 
uplatnit nárok na odečet daru ze zá-
kladu daně. Každá panenka vlastní 
rodný list, na kterém naleznete úda-
je o ní samotné, ale také o jejím vý-
robci. Tomu díky adrese a  telefonu 
můžete dát vědět o koupi panenky. 
Tím získá zprávu, že právě jeho pa-
nenka našla domov a také to, že jste 
spolu dohromady dokázali zachrá-
nit život jednomu dítěti.

Mgr. Martina Marxová
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Za  krásného podzimního počasí 
pořádal Svaz tělesně postižených 
ve  Vamberku v  úterý 18. září 2018 
autobusový zájezd do  Litomyšle. 
Rolí organizátora a  průvodce se 
ujal Ing. Vladimír Sodomka. S pořá-
dáním takovýchto akcí má bohaté 
zkušenosti. Trasu výletu si několikrát 
projel a ke všem pamětihodnostem 
si připravil podrobný výklad.
Prohlídka města začala na Litomyšl-
ského náměstí, upozornil na  domy, 
na  které jsou známé svoji historií. 
Po  obědě jsme si prohlédli prostory 
zámku, obdivovali jeho překrás-

né okolí, zahrady, sochy Olbrama 
Zoubka. Následovala prohlídka 
bytu, kde se narodil slavný hudební 
skladatel Bedřich Smetana. Byly to 
opravdu krásné zážitky.
Díky, pane Sodomko, za  perfektně 
připravený zájezd, za  Váš skvělý 
slovní doprovod a  za  Váš čas, který 
jste tomu věnoval. 
Svaz tělesně postižených ve  Vam-
berku děkuje městu Vamberk za do-
taci, bez které by nemohl tento hod-
notný a pěkný výlet uspořádat.

Jiří Doležal

Činnost organizace Zdravotně 
postižených ve Vamberku v roce 2018

Zájezd Litomyšl

Naše místní organizace nese název 
místní organizace tělesně postiže-
ných, ale v  našich řadách jsou ob-
čané všech zdravotních postižení. 
V  současné době má naše orga-
nizace 165 členů. Zastřešujeme 
zdravotně postižené z  Vamberka, 
Doudleb nad Orlicí, Potštejna, Pěčí-
na a Záměle.
Během I. pololetí jsme uskutečnili 
6 výborových schůzí, 6 rehabilitač-
ních koupání, přednášku o doprav-
ních předpisech – jejich změnách, 
výroční členskou schůzi, 2 přátelská 
posezení s rodinnými příslušníky při 
malém pohoštění a v měsíci květnu 
výlet po kulturních památek.
Díky městu Vamberk máme hez-
ké zázemí v  naší klubovně, kde se 
členové dvakrát týdně scházejí, 

mohou hrát různé hry, využívat re-
habilitační pomůcky, které máme 
městem zapůjčené, setkávat se 
s přáteli.
Nakonec bych chtěla jménem 
všech našich členů poděkovat měs-
tu Vamberk, městysu Doudleby 
nad Orlicí, obci Potštejn a  Záměl 
za fi nanční podporu, bez které by-
chom nemohli pro naše členy usku-
tečňovat tyto kulturní akce. Děkuji 
i  všem členům, kteří se podílejí 
na přípravě uskutečňovaných akcí.
Všem bych chtěla na  závěr popřát 
hodně zdraví, šťastné dny a  přá-
tele s  upřímným srdíčkem, neboť 
se darmo neříká: „upřímný přítel – 
vzácný to dar“.
Za místní organizaci STP 

L. Skalická

Domácí hospic Setkání oslaví 5. výročí 
s „Holčičkou, která se ještě nenarodila“

Připadá nám to jako včera, a přece je to již 

5 let od založení Domácího hospice Setkání. 

Zveme také Vás na malou společnou oslavu 

do divadla.

Na začátku nebylo nic než dobrá vůle pomáhat umírajícím. V září 2013 
byla založena obecně prospěšná společnost. Jak fungovat a jak se uživit, 
bylo velkou otázkou. A dílu se dařilo… Od března roku 2014 má hospic 
registrovány zdravotní služby a od května 2015 provozuje odborné so-
ciální poradenství. Své služby poskytuje také na území města Vamberk. 
To vše by ale nebylo možné bez fi nančního zázemí. Hospic mohl začít 
poskytovat péči hlavně díky darům a podpoře dobrých lidí, fi rem, měst 
a  obcí, nadací a  postupně i  Královéhradeckého kraje. První nesmělé 
krůčky Setkání se proměňovaly v pevnější chůzi a hospic tak během ně-
kolika let získával své stabilní místo v našem regionu. 
Během této doby jsme měli možnost doprovázet již na 200 rodin, které 
se rozhodly postarat doma o svého těžce nemocného blízkého. Vážíme 
si každé chvíle, kterou jsme s pacienty a jejich rodinami sdíleli a vážíme si 
také důvěry všech dlouhodobě pečujících a pozůstalých, kteří se na nás 
obrátili s prosbou o pomoc a  radu. I přes naši službu vždycky zůstává 
největší tíha, bolest a starosti na bedrech těch nejbližších a na jejich lás-
kyplné péči, kterou vždy s úctou obdivujeme. 
U příležitosti našeho výročí pořádáme ve středu 10. října 2018 v Pelclově 
divadle Rychnov nad Kněžnou divadelní představení Teátru Víti Marčíka. 
Srdečně Vás zveme na představení s názvem „O holčičce, která se ještě 
nenarodila“, po  kterém bude následovat beseda s  malým občerstve-
ním. (Další informace a možnost rezervace vstupenek najdete na našich 
webových stránkách www.hospicrychnov.cz). 
Přijďte tento čas prožít s námi jako poděkování za pět let dobrodružství 
a  krásných setkání. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli. Děkujeme zastupitelům města Vamberka, kteří nás dlouho-
době podporují. Současně také chceme vyjádřit odhodlání dále rozvíjet 
naši službu a být na blízku těm, kdo ji potřebují.

Andrea Kolaříková, DH Setkání



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 9

Milý čtenáři těchto řádků. Téměř 
každý člověk se někdy myšlen-
kově oprostí od  každodenních 
problémů, starostí nebo zábavy 
a  zamyslí se nad smyslem života 
i  pravděpodobnosti budoucího 
dění. Taková chvíle pro přemýšlivé 
jedince se nabízí právě nyní, kdy si 
připomínáme tak významné výro-
čí našich dějin.
Jak se bude  budoucí vývoj ubírat 
můžeme jen tušit a  domnívat se, 
protože současný překotný vý-
voj je ovlivňován mnoha činiteli, 
z  nich některé lidé ani nemohou 
ovlivnit a o mnohých není ani ve-
řejnost záměrně informována.
Při promýšlení se můžeme opřít 
o  věčné působení přírodních zá-
konů, které každý vnímá, ale často 
je neumí dát do  souvislostí. Pro 
připomínku některé z  nich: Kaž-
dý člověk například ví, že jednou 
zemře. Tím je naplňován jeden 
z  nich - zákon o  zrození, životu 
a smrti. Vše co vznikne, musí i za-
niknout. Platí to pro hvězdy, hor-
stva, rostliny, živočichy i lidské vý-
tvory, jako jsou stavby a říše.  Také 
nezávisle na lidském přání budou 
i  nadále proti sobě současně pů-
sobit dostředivé a odstředivé síly. 
Nejen fyzikálně, ale i společensky.
Co jedni budují, to se jiní pokouší 
zmařit. Další nepsaný, ale věčný 
přírodní zákon určuje, že každý 
extrém škodí – v oblastech přírod-
ních i  společenských. (Moc tepla 
i moc zimy, moc vody i moc sucha, 
diktatura i anarchie...).
Kromě těchto i dalších v intenzitě 
se měnících vlivů se bude muset 
počítat s  kladnými i  zápornými 
lidskými vlastnostmi. Připomeň-
me si morální vzepětí národa 
po  sametové revoluci, ale stačilo 
vytvořit podmínky pro podporu 
hamižnosti a honba za majetkem 
a  penězi uvrhla národ do  morál-
ního propadu, ze kterého se bude 
jen pozvolna dostávat. Lidé jsou 
vzdělatelní, ale nepoučitelní, pro-
to se dějiny rámcově opakují.
Jiným základem úvah o  možné 
budoucnosti také musí být fakta. 
Proto musíme vycházet z  počtu 
našich obyvatel, z našeho geogra-
fi ckého umístění státu, z  historic-
kého vývoje národa i  celé Evropy 
i ze situace světa.

K počtu obyvatel 

národa a státu

Je nás 10,7 milionu obyvatel. To-
lik obyvatel mají některá města 
ve světě.

Není to mnoho, ale ani málo. Ne-
můžeme si namlouvat, že máme 
stejné ambice jako některé velké 
národy, ale ani propadat pesi-
mizmu z  malosti. Jsou mnohem 
menší národy a  přitom si starosti 
s  takovou skutečností ani nepři-
pouští. Bude proto i  v  budoucnu 
vhodné si extremní názory na svůj 
význam také nepřipouštět. Vzhle-
dem k  počtu obyvatel dal náš 
národ světu mnoho významných 
osobností, máme solidní kultur-
ní úroveň a  proto právem patří-
me mezi vyspělé národy Evropy. 
Technicky a  ekonomicky jsme 
vždy patřili mezi přední národy, 
dokud nás německý nacismus 
a  ruský bolševismus nezpomalil. 
Proto i  naší budoucí hlavní deví-
zou může být jen vysoká technic-
ká úroveň, vzdělání, pracovitost 
a úroveň morální. Již T. G. Masaryk 
řekl  „Kdykoliv jsme vítězili, bylo to 
vždy spíše silou ducha, nežli silou 
zbraní“.

Hledisko geografi ckého 

umístění státu

Naše umístění uprostřed Evropy 
je dalším podstatným, neměn-
ným a  neovlivnitelným činitelem, 
který nás bude i  v  budoucnosti 
významně ovlivňovat. Téměř kaž-
dé dění v Evropě se nás dotýkalo 
a  proto stejný dopad bude mít 
i  v  budoucnosti. Názor někte-
rých lidí o  možnosti a  přednosti 
izolacionalismu je bláhová. Již 
historická zkušenost posledního 
století dokázala, že dění v Evropě 
o nás může rozhodnout i bez na-
šeho podnětu. Nejprve ve  třicá-
tých letech nás zradil Západ, kdy 
jsme byli předhozeni nacismu 
a  podruhé vývojem druhé světo-
vé války a následném dělení vlivu 
v  poválečné Evropě mezi vítězné 
velmoci jsme připadli do východ-
ního bloku pod vliv Sovětského 
svazu. Tyto zkušenosti nás budou 
i v budoucnu nutit k aktivní účasti 
na dění v Evropě, kde největší šan-
cí všech malých států bude jejich 
kolektivní spolupráce v rámci EU.
Koketování některých lidí s  myš-
lenkou o vystoupení z EU.  Při roz-
hodování o tak vážné záležitosti je 
třeba vycházet z uvažování na zá-
kladě chladného rozumu, a nikoliv 
pod vlivem momentálních emocí. 
EU má řadu nedostatků, které je 
třeba postupně odstraňovat. I ka-
ždá novostavba má některé nedo-
statky, které se musí také postup-
ně odstranit a  nikoliv ji zbourat 

a postavit něco jiného zase s jiný-
mi nedostatky.
Evropská snaha o  vytvoření nad-
státního orgánu zabraňujícího 
vzájemnému vraždění je dlou-
hodobá, zahájená snahou české-
ho krále  Jiřího z Poděbrad  v 15. 
století (utvořením spolku křesťan-
ských evropských panovníků pod 
vedením krále Francie), obnovená 
pokusem Francie  po  1. světové 
válce (utvořit Panevropu), dopo-
ručená W. Churchillem po  2. svě-
tové válce na  mezinárodní kon-
ferenci v Haagu (vytvořit Spojené 
státy evropské), ale uskutečněná 
až v  padesátých letech 20. stole-
tí zahájenou spoluprací  Francie 
a  Německa. Jen pro zdůraznění  
argumentu potřeby nadstátní 
garance míru v  Evropě, kterou 
nemohou zajistit jen státy, které 
jednak vždy zajišťovaly bezpeč-
nost svých občanů, ale také byly 
příčinou všech válek. Za  období 
novověku 1492-1945, tedy 450 let, 
došlo v Evropě k 230 bitvám a vál-
kám, což znamená, že v  průměru 
se každé dva roky mezi sebou ev-
ropané vraždili. Když se zeptáte 
kteréhokoliv odpůrce budované 
spojené Evropy jak by lépe zajistil 
mír na našem kontinentu, tak vám 
neodpoví, protože si zatím nikdo 
nic lepšího nevymyslel.
Rostoucí síla spojené Evropy má 
mnoho vnějších i  vnitřních ne-
přátel. Žárlivost ostatních super-
velmocí je pochopitelná, protože 
posilování jednoho znamená 
oslabení ostatních. Příkladem 
může být částečná změna vztahu 
od  USA, které nejprve podporo-
valy sjednocování zemí Evropy 
v  EU, ale nyní nervózně reagují 
na občasnou ochranu evropských 
zájmů od EU, pokud zrovna nevy-
hovují Spojeným státům. Obtížně 
pochopitelný je však odpor proti 
EU u  některých občanů – členů 
unie. Rozdrobená Evropa by zase 
byla hračkou mocných a  stala se 
opět místem častých svárů. Když 
by rozdělení bylo výhodné, pak 
by již dávno těch 50 států tvoří-
cích americkou unii (USA) bylo 
samostatných. O  současném 
i  budoucím dění ve  světě budou 
rozhodovat opět ti nejmocnější, 
tedy dle nynější situace USA, Čína, 
EU, Rusko a  Indie. Nevytříbenost 
názoru na situaci může být zapří-
činěna nedostatečnou informo-
vaností, nezájmem, osobní úrovní 
posuzovatele, ale i záměrem k ob-
divu jiných mocností ovlivněným 

šířením dezinformací, případně 
ekonomicky. Bude tedy potřebné 
zvyšovat informovanost o  kla-
dech i záporech EU.

Výhoda a risk referend

Nyní i  v  budoucnosti se bude 
uvažovat o  prosazení této formy 
rozhodování. Teoreticky se jedná 
o  nejdemo-kratičtější formu, kdy 
je zainteresováno velké množství 
rozhodujících. Velkým problé-
mem je ale podmínka rozsáhlé 
a objektivní informovanosti všech 
účastníků referenda, včetně přes-
né formulace dotazu. Každý má 
právo na  vlastní názor. Ten je zá-
vislý na osobnosti daného jedince, 
rozsahu a pravdivosti potřebných 
informací. Pro vytvoření vlastního 
názoru na  jakoukoliv záležitost 
musí mít posuzovatel co nejvíce 
kladných i  záporných informací 
na posuzovanou věc. Jelikož to je 
ale značně složité a náročné, proto 
část občanů si vlastní názor nevy-
tváří, ale za  svůj převezme názor 
nabízený a přijatelný. Že se nejed-
ná o  názor vlastní, ale jen přijatý, 
lze poznat podle toho, že jej nedo-
káže přesvědčivě zdůvodnit. Lidé 
přijímající cizí názory jsou snadno 
ovlivnitelní od  šikovných a  škole-
ných manipulátorů. Pro názorové 
ovlivnění a  zpracování davu jsou 
vyškoleny celé organizace, jak vy-
šlo najevo z  jejich působení pro 
ovlivnění obyvatel Velké Britanie 
v případě referenda o brexitu.
Stejně nevýhodně pro obyvate-
le dopadlo i  veřejné referendum 
v  Německu po  nástupu Hitlera, 
kdy občané s  nadšením schválili 
rozšíření moci kancléře a  zrušení 
funkce prezidenta.
Referendum je prospěšné jen 
v  případě maximální a  pravdivé 
informovanosti široké veřejnosti. 
Pro obtížnost splnění této pod-
mínky mají velké úspěchy dez-
informátoři, proto i  v  budoucnu 
bude volba pro i  proti této roz-
hodovací formy nejednoznačná. 
Rozhodně ale bude žádoucí, aby 
se každý především řídil svým ro-
zumem, porovnával co největší 
počet protichůdných informací 
a  teprve po  zralém posouzení, 
bez vlivu emocí, se rozhodoval. 
Všechny šířené informace  jsou to-
tiž většinou cílené, vyjadřují názor 
autora a proto vyžadují posouzení 
o pravdivosti.

 Ing. Augustin Šubrt

100 let od založení naší republiky – ale jak dál?
1. část (úvod, přírodní vlivy, počet obyvatel, geografi cké umístění, členství v EU, výhoda a risk referend).
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Přelomové události před sto lety
V říjnu 1918 zažívala válkou vyčerpaná Evropa, v níž světové vojen-
ské běsnění zanechalo největší jizvy, doslova revoluci. Hroutily se 
staleté říše, překreslovaly se hranice, vznikaly nové nebo staronové 
státy. Lidé si zhluboka vydechli, že končí nejrozsáhlejší konflikt v dě-
jinách, zároveň však úplně nevěděli, co je čeká v  budoucnu. Staré 
pořádky přestávaly platit, dosavadní autority ztrácely respekt, do-
sud nemyslitelné se stávalo běžným. 
Téměř čtyři staletí trvající habsburská mnohonárodnostní monar-
chie počítala své poslední dny. Doplatila na  desetiletí neřešené 
emancipační snahy především slovanských národů, slabší postave-
ní v rámci Trojspolku vůčí Německému císařství, které koncem války 
dospělo k faktickému podčízení se. Úspěchu nakonec dosáhla zprvu 
nereálná Masarykova akce, jež vyústila ve vznik samostatného státu 
Čechů a Slováků (také však Němců, Maďarů, Poláků, Židů a Rusínů). 
Ne všichni vítali vznik Československa s  jásotem. Kromě některých 
národnostních menšin bylo například i katolíkům nebo aristokracii 
dáváno ostentativně najevo, že v  nové republice budou mít spíše 
méně než více práv.
Přes to všechno bylo vyhlášení československé samostatnosti a ná-
sledné budování státu krokem pozitivním. Další léta ukázala, že 
ve střední Evropě byla vznikem Československa nastolena demokra-
cie, která byla vzorem okolním zemím. Politický, ekonomický i  kul-
turní rozvoj nově vzniklého státu byl obdivuhodný. Československo 
se během dvou dalších desetiletí stalo dobrou značkou, a  to nejen 
obchodní.
Tzv. muži 28. října Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný a  Fran-
tišek Soukup odjeli před polednem toho dne na  c. k. místodržitel-
ství na Malé Straně v Praze a oznámili viceprezidentovi Kosinovi, že 
Národní výbor převzal vládu nového Československého státu. Bez 
ohledu na  tyto události došlo téhož dne ve  Vamberku k  abdikaci 
obecního starosty Antonína Bednáře. Tento krok zdůvodnil svým 
zdravotním stavem. Post zastával od roku 1912, a jak poznamenal 
obecní kronikář: „Starostoval v  nejkritičtějším období a  svou ener-
gií odvrátil od obce mnohé zlo“. Náměstek starosty František Boháč 
sdělil téhož dne, že podle telefonických zpráv přistoupilo Rakousko 
- Uhersko na podmínky amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, 
zejména na uznání československého a jihoslovanského státu, a že 
nastává příměří.
Zpráva o provedení státního převratu se do Vamberka dostala časně 
ráno v úterý 29. října. Na radnici bylo vyvěšeno provolání k českoslo-
venskému lidu. Město se ozdobilo prapory. Lidé si tiskli ruce, jeden 
druhému sliboval pomoc a  věrnost. Bylo to velké bratrství, v  němž 
nebylo stran ani skupin. Byl to sjednocený národ radující se ze svého 
osvobození. Dělník, rolník, řemeslník obchodník a  průmyslník, vo-
ják i úředník, všichni, muži i ženy, v nichž bilo české srdce. Před po-
lednem koncertovala na náměstí hudba a za  jásotu lidu hřměly tu 
písně Hej, slované a Kde domov můj. Mezitím došly pražské noviny 
a  lidé znovu hltali zprávy o  tom, jak byl v  Praze proveden převrat, 
nekrvavá revoluce, aniž třeskla jediná rána z pušky, aniž vytekla je-
diná kapka krve.
Těsně před polednem se sešli zástupci obce a delegáti všech zdejších 
spolků, aby projednali, jak důstojně oslavit tento památný den. Byl 
pozván osvědčený řečník rychnovský advokát Jindřich Štemberka, 
aby večer promluvil k  lidu o významu 28. října. Kvečeru se náměstí 
okolo Husova pomníku zaplnilo zástupy lidí z města i okolí. Pěvecký 
kroužek zapěl Prausův Chorál Čechů. Nato dr. Štemberka oslovil zá-
stupy vroucí, jímavou řečí, přerušovanou častými projevy souhlasu. 
Vysvětlil přítomným, kdo měl největší zásluhu o  vznik našeho stá-
tu. Vylíčil práci Masarykovu i  obou jeho spolupracovníků Edvarda 
Beneše a Milana Rastislava Štefánika, zásluhy a oběti českosloven-
ských legií i domácích vlastenců.
Poté sejmuti a  páleni rakouští orlové z  úřadů a  trafik, stejně tak 
i obrazy posledního panovníka Karla I. Učitel Jindřich Štál přednesl 
báseň Česká legie a poté lid za doprovodu hudby zapěl naši národní 
hymnu. Hloučky lidí se po náměstí procházely dlouho do noci, roku-
jíce o událostech těchto dní. Byli jsme svobodni.  

Miroslav Berger

Stopa mladého hudebníka Vymetala
V 80. letech 19. století se život v na-
šem městečku znatelně měnil. Sou-
viselo to s emancipací našeho náro-
da v  rámci habsburské monarchie, 
společenskými změnami, rozvojem 
průmyslu, zemědělství, kultury i dal-
ších oblastí. Ve  Vamberku vzkvétá 
společenský život (ochotnické di-
vadlo, vznik Sokola a jiných spolků) 
a  koncem dekády dochází k  roz-
šíření stávajících a  vzniku nových 
průmyslových subjektů (Bednářova 
a  Hernychova textilka, Kubiasův 
uzenářský podnik, Suchánkova ci-
helna).
Tehdy, v  polovině 80. let přichází 
do  našeho města mladý hudebník 
a  hořický rodák Alois Ladislav Vy-
metal. Narodil se 9. listopadu 1865 
v  rodině venkovského muzikanta 
a  hostinského. Zpíval v  chlapec-
kém chrámovém sboru ve Vrchlabí 
a  později studoval na  Varhanické 
škole v  Praze (1880-1883). Vykonal 
státní zkoušku ze zpěvu a soukromě 
studoval skladbu u Zdeňka Fibicha. 
Nejprve byl varhaníkem v synagoze 
v  Brandýse nad Labem. Roku 1884 
přichází do Vamberka a ihned se za-
pojuje do kulturního života. V listo-
padu dostává na starost oblíbenou 
cecilskou zábavu. Hraje ochotnické 
divadlo a  v  listopadu následujícího 
roku se stává členem výboru nově 
založeného divadelního spolku 
Zdobničan. V roce 1885 se též stává 
ředitelem kůru u  svatého Prokopa 
a zakládá pěvecký spolek Zdobnice. 
Hudbu vyučuje i  soukromě, např. 
v  rodině disponenta cukrovaru 

v  Doudlebách pana Jehličky. Z  Vy-
metalova podnětu byla založena 
Řemeslnicko-rolnická beseda, jakási 
protiváha stávající Měšťanské bese-
dy. Mladý muž odchází roku 1887 
do  Slaného. Krátké, ale intenzivní 
Vymetalovo působení ve Vamberku 
vyniká v  souvislosti s  jeho věkem, 
vždyť mu tehdy bylo kolem dvaceti 
let. 
Ve  středočeském městě Slaný pro-
žil téměř dvacet let. Učil hudební 
výchovu na několika středních ško-
lách, vyučoval i soukromě a aktivně 
se podílel na hudebním životě v ši-
rém okolí. Dirigoval městskou kape-
lu, řídil pěvecký spolek Dalibor a po-
řádal veřejné koncerty s  náročným 
repertoárem. V  roce 1906 odešel 
do  Písku, kde se stal regenschorim 
v děkanském kostele Narození Pan-
ny Marie a ředitelem hudební školy. 
V chrámu pořádal koncerty, na kte-
rých účinkovali přední čeští umělci. 
Za tuto činnost byl vyznamenán pa-
pežem Piem X. řádem Bene merend 
jako vůbec první český ředitel kůru. 
Vymetal byl autorem písní, které 
většinou vyšly tiskem a  měla je 
v repertoáru řada předních českých 
pěvců. Některé z jeho písní znárod-
něly. K  nejoblíbenějším patřil Slád-
kův zhudebnělý text „Já v  snách 
tě viděl“. Udržoval písemný styk se 
soudobými hudebníky (např. J. B. 
Foerster, Bohuslav Jeremiáš). Všichni 
tři jeho synové se věnovali hudbě. 
Alois Ladislav Vymetal zemřel před 
sto lety 15. října 1918 ve věku nedo-
žitých 53 let.              Miroslav Berger
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Kája Vamberman se sice díky své 
časté nepřítomnosti v  místě bydli-
ště vyhnul narukování do  Rakous-
ko-Uherské armády, ale tím, že byl 
v neustálém pohybu po Evropě, tak 
byl válkou rovněž zasažen. A proto-
že byl pacifi sta a střílení z duše ne-
náviděl, snažil se spíše o sabotážní 
akce proti, jak on říkal, rakouským 
okupantům. Přes to všechno byl 
brzy lapen a vsazen do vojenského 
vězení.
Zde našel i  několik spojenců. Jed-
ním z těch zásadních byl, slovy jeho 
autora „idiot a genius“ Josef Švejk.  
Setkali se v kostele při nedělní mši 
polního kuráta Katze. Na  tomto 
místě je třeba zcela (ne)vážně zdů-
raznit, že Rakousko-Uhersko může 
děkovat všem svatým, že setkání 
těchto dvou osobností bylo pouze 
chvilkové a  jednorázové a  jejich 
cesty se poté rozešly. Přesto je toto 
setkání dvou dalo by se říci proti-
válečných legend ojedinělé a  uni-
kátní ukázkou střetu reality války 
s  dvojicí fi ktivních postav českých 
záškodníků, z  nichž každý navíc 
vznikl v jiné době.                                                           
A  protože rakouská tajná policie 
si nedala pokoj a  Vambermana 
opět po  čase vystopovala, zamířil 
Kája na  východ. Když ho po  něja-
kém čase napadlo zeptat místních 
na  datum a  čas, tak se zhrozil. Ale 
jen na  chvilku. Pak mu došlo, že 
došel nejspíš až do Ruska, kde pla-
til juliánský kalendář. Bylo září 2017 
a Kája se potuloval po přístavu v Pe-
trohradu. Vyhýbal se zrovna nějaké 
skupince dohadujících se revoluci-
onářů a  zakopl při tom o  nějakou 
železnou rouru, válející se na zemi. 
„Au! Roura (jedna blbá)!“ rozlehlo 
se přístavem. Najednou vše ztichlo. 
A po chvíli se z hloučku ozvalo „Da, 
ona budět nazyvať sa AURORA“ a už 
se ke Kájovi hnal nějaký člověk, třásl 
mu rukou a drmolil cosi o „daragom 
tovarišči“. Když Kája zjistil, že to ne-
jsou jeho naháněči z  řad rakouské 
tajné policie, nechal se zlákat k pro-
hlídce a  následnému křtu lodi, již 
dal nevědomky jméno. A vodky při 
té oslavě vypil opravdu hodně, kaž-
dý si s ním chtěl připít. Probudil ho 
tak až výstřel z děla Aurory. Zjistil, že 
nastal počátek revoluce a radši své 
další kroky, byť ještě řádně nejisté, 
obrátil směrem na jihozápad.  
Na samém konci války se Kája i přes 
vnitřní nesouhlas a  značný odpor 
nechal naverbovat do  rakousko-
-uherské armády. V  srpnu 1918 se 
měl hlásit v  italském přístavu Terst 
jako navigátor ponorky. Plánoval 
totiž její únos do  Ameriky (více 
informací bude v  kapitole Kájovo 

cestování za velkou louži). Ponorka 
byla však 4. července potopena tor-
pédem italské ponorky F 12, takže 
když se Kája hlásil u velitele, byl ob-
ratem poslán domů.
28. června 1919 se Kája Vamberman 
účastnil s českou delegací podpisu 
Versailleské mírové smlouvy, čímž 
došlo k  faktickému vytvoření Spo-
lečnosti národů. Úkolem organiza-
ce byla poválečná demilitarizace, 
udržení světového míru a prevence 
před dalšími válečnými konfl ikty. 
Těmito úkoly položila Společnost 
národů základ široké mezinárodní 
spolupráci. Zakládajícími zeměmi 
Společnosti národů byly vítězné 
státy Dohody (např. Spojené krá-
lovství, Francie) a  jejich spojenci 
včetně Československa. Za  sídlo 
Společnosti byla zvolena švýcarská 
Ženeva, mezinárodní smírčí soud 
byl ustanoven v nizozemském Ha-
agu. Kája pracoval v  komisi, která 
měla za  úkol vytipovat vhodnou 
lokalitu pro vybudování vězení pro 
mezinárodní zločince, a nechybělo 
mnoho a mohlo být ve Vamberku. 
O místo se totiž rozhořel nečekaně 
tuhý boj a  dohoda byla v  nedo-
hlednu. Svým návrhem Kája všem 
přítomným doslova vyrazil dech. 
Boj tak pokračoval vzájemným 
„boucháním“ do  zad, dušením 
a  kašláním a  k  dalšímu hlasování 
tak již nedošlo. Jak psal místní tisk 
– prostě se na to vykašlali. Pro Vam-
berk tentokrát možná že dobře.       
                            
Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Herec hrající Káju Vambermana zastíněn Josefem Švejkem v podání Rudofa 

Hrušínského

Kája Vamberman (ta zadní postava) ve Versailles

Kája Vamberman a první světové válka 
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Výročí osobností
 10.10.1958 zemřel v Pastvinách Emil Voda, podnikatel. Profesní drá-

hu začal v Kubiasově velkouzenářství. Časem se osamostatnil a byl konku-
rentem Kubiasových. V letech 1940-1945 zastával post radního. Podporoval 
vamberecké fotbalisty. 60. výročí úmrtí (* 27.03.1874 Hlinsko) 

 12.10.1918 se narodil Mikuláš Harcinik, dělník a politik. Do Vamberka 
přišel v roce 1950. Pracoval v železárnách, nejprve v dělnické, později ve-
doucí funkci. V letech 1957-1959 zastával funkci předsedy Místního národ-
ního výboru ve Vamberku. V období 1954-1960 byl poslancem Národního 
shromáždění. 100. výročí narození († 12.08.1997)

 15.10.1918 zemřel v Písku Alois Ladislav Vymetal, pedagog a hudeb-

ní skladatel. Ve Vamberku působil v letech 1884-1887. Hrál zde ochotnické 
divadlo a založil pěvecký spolek. Později žil ve Slaném a Písku, pracoval jako 
pedagog. Věnoval se písňové tvorbě. 100. výročí úmrtí (* 09.11.1865 Hořice)

 21.10.1908 se narodila Věra Šlaplová, úřednice. Pro svůj židovský pů-
vod byla spolu s rodiči a bratrem koncem roku 1942 depotrována do Hrad-
ce Králové a  Terezína. Zahynula v  plynové komoře. 110. výročí narození               
(† 28.07.1943 Osvětim)

 24.10.1818 se ve  Vamberku narodil František Sedláček, učitel. 

Ve Vamberku byl ředitelem kůru. Později působil jako učitel ve Velkém Me-
ziříčí. Skládal duchovní i světskou hudbu. 200. výročí narození († 10.04.1872 
Velké Meziříčí)

 27.11.1888 se ve Vamberku narodil Jan Kubias, podnikatel. Byl po-
bočníkem pražské pobočky rodinné uzenářské fi rmy. Po znárodnění pod-
niku v roce 1948 odešel s rodinou do Kanady. 130. výročí narození († 1971)

 29.10.1948 zemřel Josef Pavel, fotograf. Ateliér měl ve Vilímkově ulici. Vy-
dával pohlednice a obrazové reprodukce. 70. výročí úmrtí (* 1882 Merklovice)

Před 265 lety
K rozšíření vambereckého židovského hřbitova došlo 16. října 1753, kdy 
doudlebská židovská obec koupila pozemek od Fridricha Kubiase.

Před 100 lety
V časných ranních hodinách 29. října 1918 dorazila do města zpráva 
o vyhlášení československé samostatnosti.

Před 90 lety
Dne 28. října 1928 byl slavnostně odhalen pomník padlých mezi ško-
lou a kostelem. Podle návrhu žambereckého sochaře M. E. Rouse jej 
vytvořil A. J. Rejl z Chocně.

Před 85 lety
V říjnu 1933 byla u Mníšku zahájena regulace řeky Zdobnice. Práce 
na prvním úseku byly dokončeny v následujícím roce. Dne 11. října 
1933 byl název pekelské obce změněn na Peklo nad Zdobnicí.

Před 80 lety
Báňská a hutní a.s. Třinec koupila 31. října 1938 objekty bývalé Her-
nychovy textilky ve Vamberku a přesunula sem výrobu ze zabraného 
slezského území. Prvním ředitelem se stal Ing. Václav Nápravník.

Před 70 lety
Staronovým předsedou Místního národního výboru se 16. října 1948 
po odstoupení Jaromíra Vondry stal  Antonín Knap.

Před 60 lety
V  Merklovicích byla 1. října 1958 defi notivně uzavřena druhá třída 
školy. Uvolněná místnost byla využita jako kancelář Místního národ-
ního výboru.

Před 50 lety
V dnešní Jugoslávské ulici byla 15 října 1968 otevřena závodní mateř-
ská škola a jesle.

Před 45 lety
Dne 5. října 1973 byla zahájena stavba sportovní haly v Jůnově ulici. 
Objekt byl dokončen po čtyřech letech.

Před 25 lety
Vamberečtí hasiči dostali v říjnu 1993 nový automobil Tatra 815.

Před 10 lety
Dne 28. října 2008 bylo otevřeno hřiště s umělým povrchem za spor-
tovní halou.

Stalo se aneb bejvávalo

Četli jsme ve Zpravodaji 
před 50 lety

Slavnostní zahájení 
školního roku
 
V pondělí 3. září začal pro děti po dvou měsících letních prázdnin nový 
školní rok. Protože pršelo, proběhlo tentokrát slavnostní zahájení v bu-
dově školy. I přes nepřízeň počasí se asi nejvíce na tento den těšili noví 
prvňáčci. Letos přišlo do 1. A k nové paní učitelce Mgr. Evě Katzerové 22 
žáků. Paní učitelka Mgr. Libuše Lejsková má ve své 1. B 22 žáků. Jak je 
ve Vamberku zvykem, má každý prvňák svého patrona z řad deváťáků, 
který ho první týden provází a  pomáhá mu v  jeho školních začátcích. 
Celkem do školy nastoupilo 359 žáků. Za všechny přítomné popřál všem 
žákům a učitelům do nového školního roku hodně úspěchů ředitel školy 
Mgr. Martin Vrkoslav a pan starosta Rudolf Futter.

Vedení školy
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Tak jako na  řadě míst po  celé 
republice, jsme si i  v  Pekle nad 
Zdobnicí v  letošním roce připo-
mněli sté výročí konce 1. světové 
války. Války, do  které se postup-
ně zapojily desítky států z  celé-
ho světa a  později proto dostala 
označení 1. světová válka. Součas-
níci ji však nazývali Velkou válkou, 
jelikož tím co přinesla a  rozměry, 
kterých dosáhla, neměla dosud 
obdoby. Tento více než čtyřletý 
konfl ikt vedle bojovníků na  fron-
tách významně zasáhl také do ži-
vota „doma“ – v  zázemí. Nebylo 
města, vesnice nebo domácnosti, 
které by se více či méně nedotkl. 
Jednou z  takovýchto vesnic se 
stala samozřejmě také obec Peklo 
se svými částmi Zákopankou, Hra-
diskem, Libštejnem a Pekelcem.
Válka sice vypukla 28.7.1914, ale 
Rakousko-Uhersko již o  dva dny 
dříve přikročilo k  vyhlášení čás-
tečné mobilizace, což pro prvních 
47 pekelských mužů znamenalo 
povolání k  vojenské službě. Tito 
první branci odjížděli 27.7.1914 
poledním vlakem z  Vamberka 
a  Doudleb nad Orlicí do  svolá-
vacích míst. Když druhého dne 
Rakousko-Uhersko vyhlásilo vál-
ku Srbsku a  následně se Srbska 
zastalo Rusko, reagovalo rakous-
ko-uherské mocnářství 31.7.1914 
vyhlášením všeobecné mobili-
zace. To přineslo nástup nových 
branců, souběžně však probíhaly 
také rekvizice koní, povozů atd.
Muži z Pekla narukovali k plukům, 
do  jejichž doplňovacích okresů 
Rychnovsko spadalo. Jednalo se 
zejména o  18. pěší pluk v  Hradci 
Králové a 30. zeměbranecký pluk 
ve  Vysokém Mýtě, ale někteří 
sloužili také u  dalších, ať už „řa-
dových“ nebo specializovaných 
útvarů.
Také pro život v zázemí znamena-
lo vypuknutí války  v  době počí-
najících žní značnou komplikaci. 
Práci mužů, kteří odešli, musely 
nyní zastat ženy. Školní děti pro-
to začaly být využívány k  hlídání 
mladších sourozenců, případně 
samy musely pracovat doma 
nebo na  poli. To se samozřejmě 
projevilo také na jejich školní do-
cházce.
Vzhledem k  tomu, že se za  války 
stala důležitým prostředníkem 
mezi veřejnou správou a  oby-
vatelstvem škola, zastával vedle 
starosty obce, kterým byl Fran-
tišek Matějka, v  průběhu války 
důležitou úlohu také řídící učitel 
na  pekelské škole Vincenc Eksler. 

Školní mládež totiž právě v  režii 
školy prováděla nejrůznější práce 
– ať už ve  prospěch mobilizova-
ných, jako byla výroba oblečení, 
podešví, sběr jahodového a  os-
tružinového listí k  přípravě ná-
hražky za  čaj; nebo ve  prospěch 
válečného úsilí – jednalo se napří-
klad o sbírky kovů, válečné půjč-
ky, prodej odznaků, nejrůznějších 
předmětů a tiskovin ve prospěch 
válečné péče apod.
Sám řídící učitel se, a  to zdar-
ma, podílel také na  vyživovacích 
opatřeních, když se jako člen nej-
různějších potravinových komisí 
podílel na jejich soupisech.
Starosti žen, které zůstaly doma 
samy, se s  postupujícími váleč-
nými lety v  podstatě omezily 
na shon po potravinách. Ve snaze 
zajistit každému alespoň určité 
množství nedostatkového druhu 
zboží bylo přikročeno k jejich vy-
dávání na přídělové lístky. Ty byly 
postupně zavedeny na  chléb, 
cukr, kávu, mouku, mýdlo, pet-
rolej, sůl nebo tabák. Ve  snaze si 
přilepšit, nebo když tyto dávky 
nestačily, snažilo se obyvatelstvo 
přilepšit si domáckou výrobou je-
jich náhražek apod. Samozřejmě 
kvetl také černý trh. Přes všechna 
učiněná opatření a svépomoc lidí 
se však s postupujícími válečnými 
lety začal dostavovat všeobecný 
nedostatek.
Obyvatelé Pekla však moh-
li z  první ruky vidět, že někteří 
jsou na tom i hůře. 2.1.1915 totiž 
do Pekla přijela skupina 75-ti židů 
z části Haliče, která byla obsazena 
ruskou armádou. Tito lidé byli nej-
prve ubytováni v  hostinci v  Lib-
štejně, ale během několika dní si 
po Pekle, Zákopance a Roští našli 
ubytování. U domu čp. 14 si zřídili 
modlitebnu. Místní se jim snažili 
vycházet vstříc, prodávali jim své 
plodiny, devět židovských dětí 
dokonce začalo chodit do  pekel-
ské školy. S tím, jak byla Halič po-
stupně osvobozována, odcházela 
postupně část židovské komunity 
opět do svých domovů, začaly se 
také objevovat trhliny v  soužití 
s  místními. Poslední tři židovské 
rodiny z Pekla nicméně odešly až 
27.5.1918.
Mobilizováni navíc byli postupně 
další a  další muži. S  přechodem 
Itálie na stranu dohodových moc-
ností 23.5.1915 se tak na  frontě 
ocitli všichni schopní pekelští 
muži ve  věku 18 až 51 let – cel-
kem 144. Ve snaze připravit na pl-
nění vojenských povinností také 

mladíky, které vojenská služba 
v  nejbližší době měla čekat, byly 
na  rychnovském okrese konány 
vojenská cvičení mládeže ve věku 
16 až 18 let. Během nich zúčast-
nění mladíci prováděli tělesná 
cvičení a  absolvovali přednášky 
o první pomoci. Takovémuto cvi-
čení byli podrobeni také mladíci 
z  Pekla, Rovně a  Dlouhé Vsi, při-
čemž instruktorem jim byl roveň-
ský učitel Žižka.
Připomněli jsme si v  letošním 
roce také 130. výročí vzniku Sbo-
ru dobrovolných hasičů v  Pekle. 
Je tedy na místě se zmínit, že pro 
nedostatek mužské populace 
v  obci byla v  rámci sboru v  roce 
1917 zřízena jinošská družina, 
1.6.1917 byl ustaven také ženský 
odbor sboru, do  kterého se při-
hlásilo 17 členek.
Je tedy patrné, že se tato situace 
stávala všeobecně neúnosnou, 
a  tak s  ohledem na  potřebu za-
bezpečit obyvatelstvo potravina-
mi, byli nakonec větší hospodáři 
osvobozeni od  konání vojenské 
služby, a  to buď dočasně nebo 
trvale. Žádosti o  zproštění sepi-
soval v  Pekle opět řídící učitel 
na škole.
O nedostatku mužů v obci vypo-
vídá skutečnost, že podle sčítání 
lidu v  roce 1900 v  Pekle a  jeho 
částech žilo na  315 mužů všeho 
věku, přičemž lze předpokládat, 
že do  války se toto číslo nijak 
výrazně nezměnilo. Přitom po-
čet mobilizovaných pekelských 
mužů, kteří za  války narukovali 
lze odhadnout na asi 160.
Pomník obětem 1. světové války 
v  Pekle nad Zdobnicí uvádí dva-
cet jmen pekelských mužů, kteří 
za  války položili svůj život buď 
přímo v boji, nebo zemřeli v sou-
vislosti s  nejrůznějšími válečný-
mi útrapami. Pekelská kronika 
k roku 1968 zmiňuje, že se z války 
nevrátilo 21 pekelských mužů. 
Ve vojenských databázích je však 
možné dohledat dalších sedm 
padlých, kteří pocházeli z  Pekla. 
Podle kroniky dalších dvaadva-
cet mužů utrpělo zranění, někteří 
z  nich opakovaně, a  pět se stalo 
dokonce invalidy. Deset vážně 
onemocnělo. Takovou zajímavos-
tí je, že z  těchto zraněných a  ne-
mocných mělo šest pekelských 
mužů to štěstí, že se dostalo 
do  lazaretu, který byl v  letech 
1915 a 1916 zřízen ve Vamberku. 
Pekelská kronika zaznamenává 
také sedmadvacet mužů, kteří 
za války padli do zajetí.

Někteří z  těchto válečných zajat-
ců se rozhodli pro vstup do  ro-
dících se československých legií. 
I  počet legionářů pocházejících 
z Pekla nelze určit zcela jistě. Pe-
kelská kronika zmiňuje dva, z do-
stupných zdrojů však lze zjistit, 
že tento krok učinilo přinejmen-
ším dvanáct mužů pocházejí-
cích z Pekla. Většina jich za války 
působila v  legiích ruských, dva 
však také v legiích italských. Ruští 
legionáři František Faigl (jinde Fe-
igl) a František Krsek na východní 
frontě také položil svůj život.
Nicméně prvním pekelským ob-
čanem, který za  války padl, se 
stal František Štefanides, jehož 
životní osudy, jakožto prvního 
pekelského padlého za 1. světové 
války, bych zde v krátkosti zmínil. 
Narodil se 3.9.1890 v  Libštejně, 
vzdělání získal na  obecné a  ná-
sledně měšťanské škole ve  Vam-
berku, po  jejichž absolvování se 
ve Vamberku u stavitele Františka 
Holoubka v  letních měsících učil 
zedničině, v zimě pak v jeho kan-
celáři až do roku 1908 kreslil. Pro 
své nadání, píli a technický talent 
následně nastoupil na  stavební 
průmyslovou školu v Pardubicích. 
Po  absolvování druhého semest-
ru školy dělal stavebního mistra 
v Pardubicích a následně byl opět 
zaměstnán v  kanceláři u  vam-
bereckého stavitele Holoubka. 
Následně nastoupil vojenskou 
službu, kterou absolvoval v Hrad-
ci Králové a  Josefově. Po  vypuk-
nutí války odešel 8. srpna 1914 
se 4. setninou 18. pěšího pluku 
na  bojiště. Prostřednictvím polní 
pošty domů napsal, že se již zú-
častnil bojů, při druhé srážce však 
byl zraněn šrapnelem do  hlavy 
a  1.9.1914 byl u  Komárova po-
chován.
Průběh státního převratu a  vzni-
ku Československé republiky 
v  Pekle bohužel nemáme zazna-
menán, lze však předpokládat, že 
informace o  něm přišla do  Pekla 
z  některého z  okolních měst, ať 
už z  Vamberka nebo Rychnova. 
Zpráva o převratu však jistě letěla 
od úst k ústům a od domu k domu 
a po letech válečných strastí byla 
přijímána s povděkem a očekává-
ním budoucích událostí.

Lukáš Mazúch

Peklo za Velké války
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V první zářijový den se v Pekle ko-
naly oslavy k  příležitosti 130 let 
od  založení sboru hasičů spojené 
s připomenutím 100 let od založení 
republiky. Vrcholem slavnosti bylo 
požehnání a  předání praporu pe-

kelským hasičům za přítomnosti zá-
stupců hasičských sboru, čestných 
hostů a  také široké veřejnosti. Ani 
nepříznivé počasí nezkazilo tuto vý-
znamnou a slavnostní chvíli. Vlastní 
prapor vznikal po dobu tří let tříbe-

ním názorů a připrav až do koneč-
né podoby, kterou ztvárnila fi rma 
Velebný z Ústí nad Orlicí. Prapor je 
oboustranný vyšívaný na  modrém 
a červeném podkladě zhotoveném 
ze saténu. Jednu stranu tvoří histo-
rický symbol obce doplněný znaky 
hasičů. Druhá strana je ve znamení 
patrona hasičů sv. Floriána, který 
drží ochrannou ruku nad naší obcí 
se symbolikou památného dře-
věného mostu. Prapor je symbol 
našeho sboru a  zároveň vzdáním 
úcty našim dědům a  otcům, kteří 
po dlouhá léta aktivně pracovali pro 
náš sbor. Věřím, že současnou gene-
raci našeho sboru bude zavazovat 
a podněcovat k další práci ve sboru. 
Je nutné poděkovat všem sponzo-
rům, kteří se podíleli na  fi nanční 
podpoře ke  zhotovení praporu. 
Mezi sponzory patří Královéhra-
decký kraj, Město Vamberk, Nadace 
Přibyslav, společnost Agrofert. Vel-
ké poděkování patří také všem čle-
nům sboru a občanům Pekla, kteří 
jednotlivě přispívali do dobrovolné 
sbírky a účastnili se naších akcí.

Jaroslav Sedláček

Sbor dobrovolných hasičů Pek-

lo nad Zdobnicí postoupil do fi -

nále ankety Dobrovolní hasiči 

roku 2018 v kategorii O nejlepší 

sbor dobrovolných hasičů obce, 

kde se utká se čtyřmi dalšími 

sbory za  oblast Východ Čech. 

Budete-li chtít pekelský sbor 

podpořit, hlasovat pro něj mů-

žete prostřednictvím hlasova-

cího formuláře na  http://www.

adhr.cz/hlasovani-sbory/ nebo 

odesláním SMS zprávy na tvaru 

HASICI SVC3 na  telefonní číslo 

9007706.  

Hasiči v Pekle mají svůj prapor

Ze života mateřské školy
Kluci, holky jdeme do školky.  
Po prázdninách školka volá, 
ať se nám tam líbí, hola!

Prázdniny jsou již dávno za  námi a  dětem 
i  rodičům již nastaly pracovní a  školní po-
vinnosti. Nový školní rok se rozběhl a  my 
s ním. V naší školce jsme přivítali nové dětič-
ky a  paní učitelky se malým Kuřátkům sna-
žily ulehčit vstup do  dětského kolektivu co 
nejvíce. První dny se úplně bez slziček sice 
neobešly, ale děti si rychle zvykly na  nové 
kamarády, hračky i  prostředí. V  září se po-
stupně všechny děti adaptovaly na školkové 
prostředí, nové třídy i  své nové paní učitel-
ky. Seznamovaly se s prostředím i školní za-
hradou, učily se nová pravidla bezpečnosti 
i  vzájemnému soužití se svými kamarády. 
U  nejmenších Kuřátek probíhala adaptace 
pomocí milého medvídka Míšy, který bude 
děti provázet po celý školní rok. V Žabičkách 
si zase bude s dětmi povídat kouzelná paní 
Duha, která zavede děti do světa barevného 
poznávání a fantazie. Ptáčátka provede škol-
ním rokem kouzelná Malá čarodějnice a při-
praví je na vstup do základní školy. V tomto 
zářijovém období, které pro nás bylo hlavně 
obdobím seznamovacím a adaptačním jsme 
se postupně seznámili s  novými kamarády, 
prostředím kolem nás i naší školní zahradou. 
Společně jsme si hráli, učili se navzájem spo-
lupracovat, zpívali podzimní písničky, malo-

vali kapičky, deštníčky a samozřejmě rybičky. 
Ani toto září nesměl již tradičně chybět výlet 
na výstavu akvarijních rybiček do Rychnova 
nad Kněžnou. O čarovném rybím tichém svě-
tě jsme si nejdříve hodně povídali a potom 
jsme ho i  poznali opravdu naživo. Nahlédli 
jsme do  obřích tajemných akvárií plných 
vodních rostlin, pestrobarevných rybiček, 
šneků a  korálů. Mimo rybiček mohly děti 
také vidět želvičky, hady, chameleony, pa-

vouky, strašilky i jiný zajímavý hmyz. Protože 
jsme měli i krásné sluníčkové počasí, cestou 
z výstavy jsme sbírali první spadané kaštán-
ky a pohráli si v městském parku na klouzač-
kách a prolézačkách. Do školky jsme se vrátili 
plni nových hezkých prožitků a  zajímavých 
informací. Přejeme všem dětičkách, aby se 
jim v naší školce moc líbilo.
Pohodové dny plné sluníčka a vitality přeje 

kolektiv MŠ Sluníčko.
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„Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat.
Ať se vám tu pěkně daří,
celý rok a nejen v září.“

Milí čtenáři, po  delší prázdnino-
vé odmlce se opět hlásíme z naší 
školičky Vodníček se zářijovými 
zprávičkami.  
V  krásně připravené školce jsme 
přivítali nové, ale i všechny ostatní 
děti. První dny jsou pro „nováč-
ky - maláčky“ většinou velmi ná-
ročné – zažívají a  poznávají něco 
nového, jsou odloučeny od  ro-
dičů. Proto se tomuto období 
říká adaptační. Děti se seznamují 
s  chodem a  prostředím mateřské 
školy, poznávají nové kamarády, 
ale i  paní učitelky. Bohužel občas 
k  tomu patří i pláč a slzičky. Po pár 
dnech se však na  tvářičkách na-
šich nejmenších objevily slzičky 
jen zcela náhodou. Starší děti se 
už do  školky po  prázdninách po-

dle jejich slov velmi těšily a  také 
se hned v  prvních dnech aktivně 
zapojily do připravených činností.
Velkou výhodou naší mateřské 
školy, ač si to mnozí z nás neuvě-
domují, je vlastní školní jídelna. 
Nejen, že mají děti denně čerstvě 
uvařené jídlo, ale také můžeme 
pokračovat v  systému zdravého 
životního stylu, který je jednou 
z  priorit našeho Školního vzdělá-
vacího programu „Kouzelné brýle“.
Všechny děti se naštěstí v  ma-
teřské škole rychle zadaptovaly 
v rámci adaptační nabídky a v zá-
plavě nabídnutých činností nově 
zpracovaných Třídních vzděláva-
cích programů, kdy se jim snaží 
paní učitelky dát zapomenout 
na  stesk po  mamince a  svých 
nejbližších a  také se především 
hravou formou naučit mnoho no-
vého pro život.
U  Šnečků s  názvem „ČESKÝ ROK“. 
Inspirací pro tvorbu tohoto TVP je 
100. výročí vzniku České republiky. 
Třídní vzdělávací program u Žabi-
ček nese název „Příhody housen-
ky Julie“. Kamarádka housenka 

Julie bude děti provázet nejen 
adaptačním obdobím, ale i nadále 
celým školním rokem, kdy bude 
děti seznamovat se vším, s čím se 
můžeme v  jednotlivých ročních 
obdobích setkat.… A  u  žabiček 
není nový jen Třídní vzdělávací 
program, ale především nová paní 
učitelka Hedvika Neugebauerová, 
kterou srdečně vítáme na naší pa-
lubě.  Paní učitelce Klárce Dlabko-
vé přejeme mnoho radosti a  jen 
trochu starostí s  novým přírůst-
kem do rodiny.
A  nesmíme opomenout ani tří-
du Rybiček. Náš program „Plavba 
mořem šťastného dětství“ nabízí 
dětem možnost prožít v naší třídě 
své dětství – respektive jeho část 
– hezky, radostně a  smysluplně. 
V názvu programu je nejvýznam-
nější spojení ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ 
a  jeho obrovské možnosti připo-
mínající moře. Plavbu vnímáme 
jako plynulou a příjemnou pouť či 
cestu právě tímto neopakovatel-
ným a kouzelným obdobím.
Aby i maminky měly klid, že jejich 
„zlatíčko“ je v  těch nejlepších ru-

kách, pozvali jsme všechny rodiče, 
jako už tradičně vždy na  začátku 
školního roku na  seznamovací 
schůzku. 
Měsíc září se nám rychlými kroky 
chýlí ke  svému závěru a  podzim 
je tady. Slunečné dny už budou 
jen vzácností a  deště a  chladna 
bude stále víc. V případě, že je den 
naplněn samými příjemnými oka-
mžiky, to však nevadí. Vyzdobíme 
si školku všemi barvami a materi-
ály, které nám vůbec podzim na-
bízí a  budeme i  v  těch deštivých 
a  chladných dnech hledat slu-
níčko a  pohodu třeba v  písničce, 
obrázku a  básničce, v  pohlazení 
či úsměvu. Když je nač se těšit, je 
to také veselejší. Děkujeme všem, 
kteří s  námi v  MŠ spolupracují 
a jakkoli nám pomáhají. Všem ob-
čanům našeho městečka přejeme 
co nejdelší „babí léto“ a  k  tomu 
ještě podzim bez nemocí a  na-
chlazení, bez starostí a problémů.

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy
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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 říjen 2018

Týden knihoven 
(1. - 7. 10.)
...nás letos již po  dvaadvacáté pro-
vází druhým podzimním měsícem. 
Tradiční celostátní akce na  podporu 
četby a  knihoven je vyhlašována 
Svazem knihovníků a  informačních 
pracovníků s  cílem zaujmout nejen 
pravidelné návštěvníky a  čtenáře, 
ale také širokou veřejnost. Díky dy-
namickému vývoji knihovny dnes 
představují výjimečnou alternativu 
k  náplni volného času nejen dospě-
lých, ale především dětí a  mládeže
V rámci tohoto týdne i v letošním roce 
představuje knihovna našeho města 
své služby. Rozmanitá nabídka snad 
potěší všechny věkové kategorie čte-
nářské veřejnosti včetně našich nej-
menších. Na  viděnou u  nás (nejen) 
v Týdnu knihoven 2018. 

Jaroslava Martinová, 

vedoucí MK Vamberk

TÝDEN KNIHOVEN 2018
* Přihlašování nových čtenářů zdarma
*  Bazárek knih a periodik
*  “Pomozte s námi“ (charitativní akce 

zaměřená na pomoc vážně nemoc-
né holčičce)

* Výstava fotografi í „Nebeské symfonie“
* Výstava „My z  jiných koutů světa“ 

ve  spolupráci s  Pobytovým středis-
kem v Kostelci nad Orlicí

*  2. října v 17:30 hod. přednáška Rado-
míra Čížka o Ázerbajdžánu

* 18. října v 17:30 hod. přednáška as-
tronoma a  fotografa Petra Horálka 
„Dobytí jižního hvězdnatého ráje“

* VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ 
pro děti „mateřinek“

* Pásmo besed pro děti a  mládež 
„Když je rozum pod lavicí“

KNIHOVNICKÉ
INFORMATORIUM
PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO MĚSÍC 

LISTOPAD A PROSINEC

* páteční „Muzikoterapie“ s  Lucií 
Grunclovou

* přednášku „Vatunau – děti ráje“
* trojjazyčné čtení pohádek
* Kelstká noc -  tentokrát „medvědí“
* adventní večer
* Městem chodí andělé
* adventní prodej knih a betlémků

Podrobné informace k  jednotli-
vým akcím získáte vždy na  našich 
webových stránkách, na  vývěsních 
plochách, na  facebooku knihovny 
nebo přímo u vašich knihovnic.

BELETRIE
 DVOŘÁKOVÁ, Petra: Dědina

Příběh jedné současné vesnice, 
který vyprávějí její obyvatelé. 

 KAMINSKY, Sarah: 

     Padělatel Adiolfo Kaminsky

Dojemný příběh autorčina otce 
z  období šedivého období minu-
lého století, kde jeho dovednost 
znamenala život ..., nebo smrt. 

 KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: 

     Jsi jako slunce

Jak autorka sama říká, je to příběh 
všech dcer, které tragicky přišly 
o své otce a nedokázaly s s tím vy-
rovnat a  přijmout smrt milované-
ho člověka.

 LANE, Soraya M.: 

     Sezdány válkou

V Londýně roku 1944 se potkávají 
mladé zdravotní sestřičky, které 
chtějí pomáhat své zemi...

 SMITH, Wilbur: Nad propastí

Saff ron vyrůstá na rozlehlém keň-
ském statku. Díky své ctižádosti 
nastoupí studia v  anglickém Ox-
fordu, kde během pobytu se se-
známí s  německým idealistickým 
mladíkem Gerhardem a vzájemně 
oba zcela propadnou svému kouz-
lu...

 WHITTON, Hana: 

     Ve stínu knížecího stolce

Historický román z 12. a 13. stole-
tí, který líčí osudy rodu Děpolticů, 
vedlejší větve přemyslovské dy-
nastie. 

NAUČNÁ LITERATURA
 HAINSTOCK, Elizabeth G.: 

     Metoda Montessori 

     a jak ji učit doma. 

Popsaný stručný úvod do fi lozofi e 
metody Montessori, aby rodiče 

byli dobře připraveni na její využití 
v předškolním roce. 

 KLÍMA, Vlastimil: 

     Druhý odboj (1939 – 1945)

Memoárové svědectví národně 
demokratického poslance a publi-
cisty o své činnosti v protifašistic-
kém odboji. 

 JUNEK, Václav – HEJNA, Tomáš: 

Pravda o první republice

Autoři se snaží popsat skutečnost 
takovou, jaká za  první republiky 
byla, bez přikrášlení, s krizí sociální 
i ekonomickou, politickými chyba-
mi i skandály. 

 SIOSTRZONEK, Prokop: 

     Prokop Siostrzonek, arciopat 

     břevnovského kláštera

V  edici Osudy vychází vyprávění 
převora břevnovského kláštera, 
jehož osudy vypovídají o  síle víry 
a touhy.

Přijměte pozvání na  výstavu s  názvem „My z  jiných 
koutů světa“ do  Městské knihovny Vamberk, kde 
budou od 25. října do 29. listopadu 2018 k vidění vý-
sledky výtvarné tvorby klientů z Pobytového středis-
ka v Kostelci n. Orlicí. Výstavu bude k možné navštívit 
během otevíracích hodin knihovny a  pořádaných 
přednášek.
Všechny práce vznikly ve výtvarné a rukodělné dílně 
Pobytového střediska Správy uprchlických zařízení 
MV ČR v  Kostelci nad Orlicí.  Jejich autory jsou děti 
i dospělí různých národností, žadatelé o udělení me-
zinárodní ochrany, kteří přišli do naší země z různých 
částí světa. Většina z nich se s výtvarnými činnostmi 
setkává ve  svém životě vůbec poprvé a  trvá delší 
dobu, než jsou schopni otevřít se natolik, aby vznik-

ly práce, které vypovídají o člověku samém. Tvoření 
se tak postupně stává prostředkem k  odpoutání 
se od  reality, vyplňuje dobu čekání na  rozhodnutí 
o  udělení, či neudělení azylu v  České republice a  je 
častou vzpomínkou na  vzdálenou vlast. Vznikají tak 
neobyčejná výtvarná díla, která o  svých autorech 
mnoho vypovídají. Prostřednictvím obrazů zavítáte 
do exotických a vzdálených zemí jako je Sýrie, Kuba, 
Srí Lanka, Kongo, Turecko, Arménie a spousty jiných. 
Do  svých prací vložil každý autor kus svého srdce, 
proto na vás z některých vyzařuje víra, naděje a  lás-
ka… Naopak v jiných můžete nalézt skrytý pocit bez-
naděje, nejistoty a hledání místa k životu...

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

Správa uprchlických zařízení MV

Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

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

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA MERKLOVICE

Středa:  18:00 – 19:00
POBOČKA PEKLO

Úterý: 17:00 – 19:00

„My z jiných koutů světa“

S několika studenty Univerzity třetího věku jsme se zúčastnili závěrečného 

semináře v Chrudimi. Letos se opět rozšíří řady studujících, 18 jich má téma 

Etika jako východisko z krize společnosti a druhá skupina - 5 studujících si 

vybralo téma Historie a současnost české myslivosti.              Marcela Poláčková
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - říjen  2018

MUZEUM KRAJKY VAMBERK
Vás zve na vernisáž výstavy

Středověká hrnčířská ulička
Čtyři pece na jednom pozemku – archeologické výzkumy v centru 
Vamberka postupně odhalují jednotlivé hrnčířské dílny, naposledy 

na rohu Pekelské a Hlavsovy ulice.

V pátek 12. 10. 2018 v 17 hodin 
Výstava bude přístupná od 13. 10. 2018 do 6. 1. 2019 

 3. října v 8:30 a v 10:00 hodin

POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUP-
KY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
DIVADLO SCÉNA ZLÍN
Vstupné 30 Kč. 

 4. října v 19:00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Fraška s množstvím komediálních 
situací a překvapivým koncem. 
Vstupné 300 Kč.

 5. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 12. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 19. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.

 20. října ve 20:00 hodin

BEST OF TOUR
KOMUNÁL + HOST DEBILL HEADS
Koncert.
Vstupné 269 Kč.

 26. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 27. října v 19:00 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Uvádí agentura Vlasty Frejvaldové.
Předprodej vstupenek: prodej-
na Kačenka Vamberk, LA FABRIQ 
na pěší zóně v Rychnově n. Kněž., 
Půjčovna svatebních a  společen-
ských šatů Zbuzany. 
Přehlídku doplní mažoretky Mar-
len Kostelec n. Orl.  
Vstupné: předprodej 80 Kč, na mís-
tě 100 Kč.   

PŘIPRAVUJEME:
 1. listopadu v  8:30 a  v  10:00 

hodin

PYŠNÁ PRINCEZNA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JU-
RIŠTOVÉ
Pohádka s  písničkami na  motivy 
Boženy Němcové. 
V  půlnočním království žije pyšná 
princezna Krasomila. Když od-
mítne ruku krále Miroslava, ten 
se za  ní vydá do  jejího království 
v přestrojení za zahradníka. Vypěs-
tuje zpívající květinu a najde si ces-
tu k srdci pyšné princezny. 
Vstupné 30 Kč.  

 10. listopadu v 19:00 hodin 

NA STOJÁKA
Hodinové vystoupení plné zábav-
ných scének s následnou autogra-
miádou a společným focením.  
Účinkují: Ester Kočičková, Daniel 
Čech, Karel Hynek. 
Vstup zdarma!

Městský klub Sokolovna Vamberk přijme 
příležitostnou obsluhu šatny

při kulturních akcích.
Bližší informace na tel. 494 541 484 p. Freivaldová

NABÍZÍME PRONÁJEM MINIBARU
V MĚSTSKÉM KLUBU

SOKOLOVNA VAMBERK
Bližší informace na tel. 494 541 484 p. Freivaldová
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UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ 

narozených v  období od  01.03. 

2018 do  31.08.2018, že město 

Vamberk připravuje na  měsíc 

říjen vítání dětí v  obřadní síni 

Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, 
nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný při-
ložený formulář na  Městský úřad 
ve  Vamberku, odd. matriky, nej-
později do 10.10.2018. 

Městský úřad Vamberk, správní 
odbor, matrika, Husovo náměstí 
1, Vamberk, tel. 494  548  124, fax. 
494 541 322 a redakční rada Vam-
bereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

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

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

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

Společenská kronika

V říjnu 2018 oslaví:

91 let Blanka Přijalová
85 let Milena Černochová
85 let Ladislav Macek
80 let Hana Čermáková

75 let Václav Čihák 
75 let Zdenka Urbanová
75 let Věra Daňková 
75 let Josef Gilar 

BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKA

Dne 22. října si připomeneme 10. výročí od úmrtí pana 

JAROSLAVA KLUGEHO.

Stále vzpomínají rodiny a kamarádi
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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. 

Rada Města Rychnov nad Kněžnou
prodlužuje termín podání přihlášek

do konkursního řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky
Mateřské školy Láň, 

Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1387
s nástupem od 1. 11. 2018, nebo dle dohody

více na www.rychnov-city.cz

TJ Baník Vamberk – STOLNÍ TENIS 
rozpis domácích zápasů
20. 10. 2018 9:00  Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L. 
20. 10. 2018 14:00 Baník Vamberk A – Tatran Hostinné B
1. 12. 2018 9:00 Baník Vamberk A – TJ Jičín
1. 12. 2018 14:00 Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves
12. 1. 2019 9:00  Baník Vamberk A – TTC Nové Město n. M. 
2. 3. 2019 9:00  Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov
2. 3. 2019 14:00 Baník Vamberk A – Jiskra Jaroměř B
6. 4. 2019 9:00  Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E 
6. 4. 2019 14:00 Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí

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

Ve dnech 21. až 26. srpna 2018 se 
stala Olomouc centrem světového 
stolního tenisu. Uskutečnil se zde 
turnaj Seamaster ITTF World Tour 
2018 Czech Open na němž starto-
vali hráči a hráčky absolutní světo-
vé špičky. Turnaj je jedním z  dva-
nácti největších podniků okruhu 
World Tour.
Na  tento turnaj uspořádal oddíl 
stolního tenisu Baník Vamberk 
metodický zájezd. A  nutno po-
dotknout, že to byl opravdu skvě-
lý nápad. Členové oddílu se byli 
na  turnaji podívat v pátek 24. srp-
na od  dopoledne až do  pozdních 
nočních hodin. Zaplněné tribuny 
viděly stolní tenis absolutní světové 
úrovně. Bohužel čeští reprezentanti 
neprošli kvalifi kací, tudíž jak v hlav-
ní soutěži mužů, tak v hlavní soutěži 
žen se z Čechů neobjevil nikdo. Ale 
vidět hrát Němce Dimitrije Ovtcha-
rova, který je momentálně pátý 
na  světovém žebříčku, nebo geni-
álního japonského 15 letého mega-
talenta Tomokazu Harimota, který 
turnaj vloni vyhrál, či vynikajícího 
Portugalce Marcose Freitase, ane-
bo legendárního Vladimira Samso-
nova, to byl opravdu zážitek. Ale 
i další hráči jako např. mistři Evropy 
ve čtyřhře Němec Patrick Franziska 
s  Dánem Jonathanem Grothem 
a  ostatní muži a  ženy předváděli 
úžasnou hru.
Turnaj se hrál v  krásné, moderní 
aréně OMEGA sport centrum. Naši 
členové si pochvalovali nejen vý-
borné zázemí této arény, ale i to, že 

měli bezprostřední kontakt praktic-
ky se všemi hráči či hráčkami. Mohli 
se podívat do tréninkové haly na je-
jich rozehrávání a rozcvičování, ale 
dokonce se s  nimi mohli osobně 
pozdravit a i vyfotografovat. Zájezd 
předčil očekávání a všichni naši čle-
nové odjížděli spokojení a nadšení.
Pro úplnost uvádíme, že letošní 
turnaj vyhrál Číňan Zheng Peifeng, 
který ve  fi nále porazil Portugalce 
Freitase. V  ženách zvítězila Japon-
ka Kasumi Ishikawová po  fi nálové 
výhře nad  
Wu Yang z  Číny. Ve  čtyřhře mužů 
titul obhájili Němec Franziska 
s Dánem Grothem. Stejnou soutěž 
žen ovládly Číňanky Liu Gaoyang 
a Zang Rui.  

J. Podolka, 

předseda odd. st. tenisu    

ITTF World Tour 2018 Olomouc

Michal Macháček, Dimitrij Ovtcha-

rov, Martin Vrkoslav
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Prázdniny se překulily, a  my stále 
ještě máme po  krásných letních 
dnech trochu problém vrátit se 
k  povinnostem nejen školním 
a také ke každodennímu rituálu.
Možná proto, přesto, že ještě není 
advent, je to chvilka zastavit se 
a vzpomenout si na předprázdni-
nový čas.  Proč? Protože pro nás 
je to konec jednoho skautského 
období. 
V  dubnu jsme oslavili svátek Sv. 
Jiří „Bojem o  podkovu koně Sv. 
Jiří“ ve  skautských disciplínách. 
Odměnou byly dortové podkovy. 
V  květnu jsme připravovali pro 
děti pohádkový les. A  především  
- hlídka vlčat a světlušek obsadila  
2. místo na  okresních závodech 
a 7. místo na krajských. Za odmě-
nu podnikla výpravu do IQ Landie 
do  Liberce. Ostatní oddíly pořá-
daly dvoudenní výpravy s  pře-
spáním, aby zakončili celoroční 
oddílové hry.
Poprvé jsme ve  středisku získá-
vali zkušenosti v  práci s  oddílem 
Benjamínků, světlušek a  vlčat. 
Benjamínci jsou předškolní děti, 
a  to i  ve  skautu je nová věková 
skupina.  Je to náročná práce, 
ale budoucnost vidíme v  dětech, 
které získávají nenápadně vztah 
nejen ke skautingu, ale především 
základním lidským hodnotám 
a přírodě.
Náš „skautský rok“ jsme ukončili 
po táboře....
Tábor jsme měli od začátku prázd-
nin na  našem oblíbeném místě 
v  Rybné nad Zdobnicí.  Tématem 
tábora bylo Skotsko, takže nebylo 
výjimkou, pokud kluci nosili suk-
ně a  děvčata skotské kroje. Vyvr-
cholením byly skotské hry, ve kte-
rých si děti vyzkoušely všechny 
disciplíny skotských horalů a také 
cestu po  Skotsku za  legendární 
Lochneskou. Každý den tábora byl 
naplněný  programem, které dě-
tem nedal čas na lelkování. Jedna 
hra střídala druhou. Kluci podnikli 
dvoudenní výpravu na  Žampach. 
Děvčata se zase statečně zachova-
la na výletě, kde se ocitla na mís-
tě, kde právě došlo ke  krádeži 
v  místním obchodu. Benjamínci 
se stali puštíky, kteří byli strážci 
lesa a  chránili jej. Sbírali barevné 
puštíky za jednotlivé úkoly. 
Tábor byl krásný, barevný, plný 
sluníčka a  dobré nálady. K  tomu 
je třeba vzpomenout naše dva 
šéfkuchaře, kteří o  co měli méně 
zkušeností, o  to víc vařili samé 
dobroty, na  které by si zkušení 
kuchaři za  polních podmínek ne-

troufl i.  A strávníci si hladili bříška.
Pod naše středisko patří ještě od-
díl ve  Skuhrově nad Bělou. Děti 
z  tohoto oddílu byly na  letošním 
táboře na  svém tábořišti v  Be-

nátkách. Mladší prožily táborové 
dny jako Indiáni a starší se snažily 
v průběhu her a soutěží získat co 
nejvíce informaci o  Anglii, proto-
že na  přelomu července a  srpna 
se vydalo 17 skautů z  tohoto od-
dílu, včetně naší skautky Kačky 

Holečkové na mezinárodní skaut-
ského setkání – jamboree oblasti 
Cheschire do Anglie. Tato skupina 
naložila kufry, batohy a  hlavně 
jídlo do  přívěsu autobusu a  vy-

razila na  tři týdny přes Německo 
do  holandského města Naarden. 
Zde si všichni prohlédli muzeum 
a  hrob Jana Ámose Komenského 
a na dva dny se přesunuli do měs-
ta Oudewater, kde v  klubovně 
místních skautů přespali. Navštívi-

li město Gouda s vyhlášenými sý-
rovými trhy a byli pozváni na pro-
hlídku farmy, kterou vlastní rodina 
holandských skautů. Dalším cí-
lem bylo v  Dunkerque muzeum, 
ve  kterém je část věnovaná čes-
koslovenským vojákům, kteří zde 
padli za  2. světové války. Po  pře-
spání v  F1 ráno 28. 7. 2018 pře-
pluli kanál La Manche a  jeli k  cíli 
výpravy do  městečka Knutsford, 
kde se konalo od  28. 7. do  4. 8. 
2018 skautské setkání - jamboree. 
Tohoto setkání se zúčastnilo cca 
6000 skautů z  celé oblasti Che-
schiru, včetně zástupců 23 dalších 
zemí a 17 skautů a skautek z České 
republiky ze Skuhrova nad Bělou 
a Vamberka. Celé setkání v duchu 
„pirátském“ bylo naplněno zají-
mavými aktivitami. Kromě toho 
děti navštívily Liverpool, muzeum 
Beatles, muzeum námořnictví, Rá-
dio City, Albertovy doky, čínskou 
bránu, Liverpoolskou katedrálu. 
Potom se přesunuly do města Wi-
nnington, odkud po  několik dal-
ších dní děti vyjížděly za zajímavý-
mi místy oblasti a také do Walesu. 
Vyvrcholením celé výpravy byl 
ostrov Brownsea, kde byl přesně 
před 111 lety vůbec první skaut-
ský tábor pod vedení zakladatele 
skautingu Lorda Baden-Powella. 
Přespali pod širým nebem a  měli 
možnost nasát skvělou atmosféru 
tohoto, pro skauty, tak důležitého 
místa. Cestou domů ještě navštívi-
li Lucembursko a v hlavním městě 
katedrálu, kde je pohřben český 
král Jan Lucemburský. 
Tento tábor - výprava plná skaut-
ského a  zároveň národního uvě-
domění je úžasná. Každý účastník 
pocítil skautskou pospolitost všu-
de, kde se setkal se skautem. Děti 
musely mluvit anglicky, pocítili 
národní hrdost. Neuvěřitelné díky 
patří naší vedoucí Evě Preclíkové, 
která věnovala kilogramy či tuny 
energie tomu, aby vše zorganizo-
vala, našla sponzory a  vše uspo-
řádala.
V srpnu jsme se sešli na Domečku, 
kde jsme prožili krásné odpole-
dní „divadýlkování“. Tři pohádky 
nejen pro děti, ale i pro pobavení 
dospělých bylo krásnou prázdni-
novou vložkou.
A tím léto našeho střediska Juná-
ku skončilo. 
Ale  už jsme zase tady.... Nový 
školní rok a náš skautský rok zase 
začíná....
A už se těšíme na vše, co nás čeká.

Lenka Frejvaldová

Skautské ukončení roku
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Letošní léto vyhovovalo všem, kdo má rád hod-
ně sluníčka a  málo deštivých dnů. Za  normál-
ních okolností takové léto vyhovuje i  tenisu, 
ale to letošní bylo výjimkou. Od začátku srpna 
Povodí Labe s.p. zakázalo používat vodu z řeky 
Zdobnice, čímž byl postižen i  tenisový areál. 
Tento stav znamenal, že nebylo možné kurty vy-
užívat na hraní tenisu a hrozilo nebezpečí jejich 
zásadního poškození, protože přeschlou antuku 
vítr snadno z kurtů odnese. Díky aktivitě předse-
dy oddílu Baníku Vamberk Richarda Sokola a po-
chopení města bylo možné alespoň pravidelně 
kurty zavlažovat a tím předejít nejhoršímu. 
Tenis jsme si zahráli pouze po vydatném dešti, 
což od začátku srpna byla výjimečná událost.

I  letošní rok jsme se účastnili soutěže neregis-
trované ligy tenisu. Soutěž před lety vznikla 
v rychnovském okresu, ale rozšířila se i o druž-
stva z Královéhradecka a Náchodska. 
Po loňském postupu do nejvyšší ligy bylo sno-
vým cílem udržení se v  této soutěži. Většina 
týmů v  této divizi má ve  svých řadách hráče, 
kteří aktivně hrají ofi ciální krajské soutěže nebo 
je ještě před nedávnem hráli. Při systému, kdy 
z šesti týmu vždy dva poslední padají do nižší 
skupiny, se jednalo o velice těžký úkol. 
Za vamberecké družstvo nastupovali hráči Mi-
chal Hudousek, Pavel Stehlík, a posila z Dobré-
ho Jan Rozinek.
Hlavně zásluhou Michala Hudouska družstvo 
z deseti utkání třikrát zvítězilo. To však stačilo 
pouze na pátou sestupovou příčku. 

V příštím roce, po nakouknutí do nejvyšší sou-
těže, bude náš tým hrát druhou nejvyšší nere-
gistrovanou ligu. 

Již čtvrtým rokem učíme děti tenis a  snažíme 
se tak rozšířit počet aktivních tenistů, kteří 
využívají nebo budou využívat tenisový areál 
u Zdobnice.
Po dobu pěkného podzimního počasí se schá-
zíme dvakrát týdně na  tenisových kurtech. 
Asi od  poloviny října se chceme přesunout 
do  sportovní haly. Děti jsou rozděleny podle 
věku a schopností na dvě skupiny. Snažíme se, 
aby právě malí začátečníci měli z naší strany co 
nejvíce individuální přístup. 
Díky podpoře města máme dostatečné trénin-
kové vybavení a není třeba, abychom získávali 
prostředky od  rodičů trénujících dětí. Mimo 
antukovou sezónu bojujeme s  problémem 
kapacity sportovní haly a jejího ne příliš vyho-
vujícího povrchu pro hraní tenisu. V současné 
době nás pouze mrzí, že stále není o tenis mezi 
dětmi větší zájem. 
Cílem trenérů O. Müllera, P.  Chocholouše a  L. 
Doležala je naučit děti tenis a  podnítit v  nich 
zájem o pravidelné sportování. 
To by mělo být zájmem jak rodičů, tak i vedení 
města. Statisticky platí, že pravidelně sportující 
lidé jsou zdravější a dožívají se vyššího věku, ale 
také „ve zdravém těle, zdravý duch“. 
Členové tenisového oddílu se v červnu účastni-
li sportovního dne, který pro žáky zorganizova-
lo vedení školy a Baník Vamberk. Na tenisových 
kurtech jsme pořádali tenisový turnaj. Pavel 
Chocholouš, Luboš Doležal a  Ota Müller vedli 
dopolední program, na  kterém si žáci mohli 
vyzkoušet dovednosti potřebné k tenisu a ná-
sledně si zahráli tenisový turnaj. Všichni si vy-
zkoušeli, že dobrá tenisová hra vyžaduje dlou-
hodobou přípravu.
Mimo vlastního tenisu se členové oddílu celý 
rok starají o kurty a okolní zeleň. 
A jako každý rok patří velký dík Petru Štěpánko-
vi za údržbu kurtů, které jsou pravidelně jedny 
z nejlepších v širokém okolí. O přírodní zelené 
ploty se trvale starají Luboš Doležal s  Karlem 
Müllerem.

Údržbu kurtů v podzimním období nám velice 
komplikují vzrostlé modříny na fotbalovém sta-
dionu. Každý rok opadává jejich jehličí a  díky 
většinovým západním větrům pokrývá silnou 
vrstvou antuku na kurtech. Věříme, že i toto se 
podaří v  krátké době vyřešit a  na  fotbalovém 
stadionu dojde k výsadbě vhodnější zeleně.

Za tenisový oddíl                              Otakar Müller

Výsledky jednotlivých utkání

Kolo Domácí Hosté Výsledek
1. Rychnovek A Vamberk A 3:0
2. Týniště n. O. A Vamberk A 3:0
3. Vamberk A BR Rychnov A 2:1
4. Kostelec A Vamberk A 1:2
5. Vamberk A Nahořany A 1:2
6. Vamberk A Rychnovek A 1:2
7. Vamberk A Týniště A 1:2
8. BR Rychnov A Vamberk A 3:0
9. Vamberk A Kostelec A 2:1
10. Nahořany A Vamberk A 3:0

Tenis – závěr antukové sezóny

Michal Hudousek při mistrovském utkání

Tabulka skupiny RTL OPEN 1

Pořadí Tým Zápasy Body Vítězství Prohry

1. Rychnovek A 10 17 7 3
2. BR Rychnov A 10 16 6 4
3. Týniště n. O. A   9 15 6 3
4. Nahořany A   9 14 5 4
5. Vamberk A 10 13 3 7
6. Kostelec A 10 12 2 8

Tenisové dužstvo, zleva: Pavel Stehlík, Michal Hu-

dousek, Jan Rozinek

SBĚRATEL KOUPÍ OBRAZ OD MALÍŘE OLDŘICHA HLAVSY.  
KONTAKT 731 054 416
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Nejmladší nohejbalová disciplína 
v  podání nejmladší věkové kate-
gorie byla k  vidění druhou zářijo-
vou sobotu ve Žďáru nad Sázavou. 
Na  jubilejním desátém ročníku 
MČR mladších žáků v  singlu star-
tovalo 32 hráčů, mezi kterými ne-
chyběla výprava z  Pekla. Martin 
Koblic, Pavel Jarkovský a  Jaroslav 
Jindra bojovali v  čtyřčlenných 
základních skupinách o  play off , 
do  kterého postupovala polovi-
na hráčů. To se podařilo druhým 
místem ve  skupině B J. Jindrovi 
a výhrou v F skupině i M. Koblicovi. 
V dalším kole turnaje vypadl s poz-
dějším vítězem mistrovství Jindra, 
ale M. Koblic dokázal ve  třech se-
tech nejtěsnějším rozdílem svého 
soupeře přehrát a postoupit mezi 
TOP 8. Zde již nebylo lehkých sou-
peřů a  v  boji o  semifi nále Martin 
prohrál s V. Kalous z TJ AVIA Čako-
vice. Nejvíce se šampionát povedl 
favoritům z Modřic, kteří v semifi -
nále dokázali těsně přehrát hráče 
Čakovic.

Komentář trenéra 

M. Hostinského:

V  letošním ročníku patřily mezi jed-
noznačné favority Modřice a Čakovi-
ce, ale se všemi ostatními se dá hrát 

a vyhrát. Jsem rád, že se to našim klu-
kům podařilo a na šampionátu jsme 
uhráli pěkné výsledky. Celé startovní 
pole mělo letos solidní herní úroveň 
a  nebyly zde žádné lehké zápasy, 
proto hodnotím postup dvou kluků 
ze skupiny jednoznačně pozitivně.    

Konečné pořadí turnaje:
1. MNK Modřice A (Kolouch)
2. MNK Modřice B (Svoboda)
3. TJ Avia Čakovice B (Matura)
4. TJ Avia Čakovice A (Kalous)

Běh liščími 
doly 2018
V  sobotu 8. 9. se za  krásného 
slunečného počasí uskutečnil 
v  okolí chaty Vyhlídka ve Vam-
berku první ročník Běhu liščími 
doly. Pro závodníky byly při-
praveny 2 tratě. Pro ty méně 
zkušené trať o délce 5 Km a pro 
ostatní trať o  délce 8,4 Km. 
Na  start prvního ročníku se 
postavilo celkem 46 běžců 
a  běžkyň. Na  závodníky ze za-
čátku čekal delší kopec, který je 
zavedl až k  vysílači na  Chlumu 
odtud přes sedlo a  liščí doly 
na  občerstvovací stanici u  ob-
čerstvovací stanici u  Kalousko-
vé hájenky a  poté již je čekal 
pouze seběh po lesních cestách 
do cíle u chaty Vyhlídka. Zde je 
čekalo zasloužené občerstvení 
a  ceny pro první 3 závodníky 
v  každé kategorii. Nejrychlej-
ším závodníkem na trati se stal 
Petr Matinovský z  SK Babice 
a v ženách první místo obsadila 
Šárka Eliášová z  SPV Sezemi-
ce. V  kategorii juniorů byl nej-
rychlejší Filip Novák a  juniorka 
Veronika Koďousová. Na  pěti 
kilometrové hobby trati byl nej-
rychlejší Marek Nechuta, který 
byl se svými 11 lety nejmladším 
účastníkem závodu. Na nejlepší 
závodníky ve  všech kategori-
ích čekali originální diplomy 
a věcné ceny od pivovaru Clock 
Potštejn. Poděkování také patří 
provozovatelům chaty Vyhlídka 
za  poskytnuté zázemí k  závo-
du. Všichni závodníci odjížděli 
velice spokojeni a  již se těší na                                   
5. ročník Drsného běhu okolo 
hradu Potštejn, který se usku-
teční v neděli 4. listopadu v Pi-
vovaru Clock Potštejn. Výsledky 
a fotogalerii ze závodu nalezne-
te na www.bezciorlice.cz

Michal Smutný

Peklo obléklo nové soupravy
Z nových souprav v tradičních černo-červených bar-
vách se po  letních prázdninách těší místní nohej-
balisté. Peklu se tím po  delší době podařilo doplnit 
oblečení týmu, které je zvlášť důležité s přicházejícím 
chladnějším počasí. Jménem nohejbalového oddílu 

děkujeme městu Vamberk za  přidělení fi nančního 
příspěvku na  tyto krásné soupravy. Věříme, že sou-
pravy dopomohou k  dalším sportovním úspěchům 
a tím i k dobré reprezentaci města.

Martin Koblic se na MČR 
probojoval do osmičky



 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




