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Vítání občánků

Koncert
kapely

Komunál

V sobotu 20. října 2018 bylo v obřadní síni ve Vamberku přivítáno 13 nových občánků města.
Děti z  mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily krátké pásmo říkanek a písniček, 
které bylo milým zpestřením slavnostního dopoledne.
Přejeme všem malým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví, lásky a harmonický a klidný domov.                                           

Foto: Ing. Zdeněk Fabiánek
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Ze zasedání Rady města

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

Rada města Vamberk se na  svém 

101. zasedání dne 19. září 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM  
č. 100.

2)  Schválila žádost pana Radka 
Müllera, xxxxxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
22.09.2018 a 23.09.2018 z 22:00 
hodiny na  03:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
oslavy v  bývalé Mateřské škole 
v Merklovicích. 

3)  Schválila na  základě žádosti 
ředitelky MŠ Vamberk výjimku 
z  počtu zapsaných dětí ve  tří-
dách MŠ od 01.09.2018. Výjimka 
je udělena pro 8 dětí.

4)  Schválila na základě ředitele ZŠ 
Vamberk výjimku na maximální 
počet 34 žáků v oddělení školní 
družiny. 

5) Schválila žádost pana Jana Šťast-
ného, xxxxxxxxxxx o  pronájem 
Městského klubu Sokolovna 
dne 20.10.2018 k pořádání kon-
certu skupin Komunál a  De Bill 
Heads.

6)  Schválila Dohodu o poskytování 
supervizních služeb pracovní-
kům Pečovatelské služby Vam-
berk a  pověřila starostu podpi-
sem dohody.

7) Projednala petici obyvatel ulic 
Kollárova a 17. listopadu na opra-
vu povrchu silnice III. třídy číslo 
01115 v úseku od uzlu 1413A027 
(náměstí Dr.  Lützowa) k  vodo-
jemu a  uložila starostovi města 
požádat Správu silnic Králové-
hradeckého kraje o  zpracování 
harmonogramu opravy komuni-
kace. 

8)  Projednala žádost Společenství 
vlastníků bytových jednotek          
č. p. 810 – 812 na sídlišti Struha 
o opravu chodníku před vchody 
bytového domu a  uložila jed-
nateli společnosti VAMBEKON, 
s.r.o. panu Drahomíru Jindrovi 
zařadit opravu chodníku do plá-
nu oprav.

9)  Schválila:
 a) Schválila výpověď paní Věry 

Matějkové, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
z pronájmu nebytových prostor 
– minibaru v  přízemí budovy 
Městského klubu Sokolovna              
č. p. 18 v ulici Tyršova s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou dle nájemní 
smlouvy. 

 b) Zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor – minibaru 

o podlahové ploše 50 m2 v příze-
mí budovy Městského klubu So-
kolovna č. p. 18 v Tyršově ulici. 

10) Schválila nabídku zhotovitelské 
fi rmy stavby Penny marketu PS 
Slovácko, spol. s  r. o., Náměstí 
Svobody 360, 686  04 Kunovice, 
IČ: 25343891 na  opravu zastro-
pení Merklovického potoka 
na pozemku v majetku města. 

11) Projednala zprávu o  hodnocení 
nabídek na akci „Oprava chodníku 
v ulici Tyršova – II. etapa“ a v sou-
ladu s  ní rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší cenovou 
nabídku 468.996,59 Kč bez DPH, 
tj. Stavitelství EU s.r.o., Husovo 
náměstí 99, 517  54 Vamberk, IČ: 
275  21  711 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na  svém 

102. zasedání dne 3. října 2018 

usnesla:

2)  Schválila plnění usnesení z  RM  
č. 101.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk     
č. 26 ze dne 19.09.2018.

3)  Projednala a schválila zápis z jed-
nání dopravní komise ze dne 
24.09.2018, kromě bodů č. 5 a 6.

4)  Projednala projektový záměr 
Mateřské školy Vamberk, Tyršo-
va 280 na rozšíření kapacity MŠ 
a  udělila souhlas s  investičním 
záměrem v  rámci Místního akč-
ního plánu rozvoje a vzdělávání 
II. v SO ORP Rychnov nad Kněž-
nou, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008600.

5)  Schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene služebnosti č. IV-12-
2010913/VB/1 stavby: Vamberk, 
Bačinka, lok. 27 RD, MĚSTO – DTS, 
knn pro kabelové zemní vedení, 
přípojkové skříně NN, rozpojova-
cí skříň na pozemcích p. č. 954/1, 
954/30, 954/39, 954/57, 954/61, 
954/62, 954/65, 954/66, 1814                  
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk za  jednorázovou 
náhradu 17.650 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

6)  Vzala na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy a výpověď smlouvy o za-
jišťování služeb v oblasti školního 
stravování uzavřené se společností 
Sodexo – integrovaný facility man-
agement a  zařízení školního stra-
vování s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 

140  78 Praha 4 – Nusle, IČ: 
227027423 dne 30.04.2012 a  roz-
hodla zveřejnit záměr pronájmu 
školní jídelny zájemci, který zajistí 
školní stravování pro ZŠ Vamberk.

12)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Vamberk – oprava komunikace 
v  ulici Lidická“ a  v  souladu s  ní 
rozhodla, že smlouva bude uza-
vřena s  uchazečem, který před-
ložil nejnižší cenovou nabídku 
1.101.135 Kč bez DPH, tj. KON-
KRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 
517  54 Vamberk, IČ: 25942352 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

13)  Schválila cenový návrh na  prove-
dení přeložky telefonního vedení 
CETIN u Mateřské školy Vamberk, 
v ulici Tyršova dle návrhu.

9)  Zrušila veřejnou zakázku „Zpří-
stupnění fotbalového areálu 
ve  Vamberku mládeži a  handi-
capovaným osobám“ z  důvodu 
neobdržení žádné nabídky.

10) Rozhodla podat žádost o  dotaci 
na  akci „Zpřístupnění fotbalové-
ho areálu ve  Vamberku mládeži 
a  handicapovaným osobám“ 
do aktuální výzvy MŠMT.

Rada města Vamberk se na  svém 

103. zasedání dne 17. října 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM  
č. 102.

2)  Vzala na vědomí Roční hodnoce-
ní školy za školní rok 2017/2018, 
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 
280.

3)  Projednala a schválila Roční plán 
na školní rok 2018/2019, Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 280.

4)  Projednala a  schválila Koncepci 
rozvoje mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280.

5)  Vzala na vědomí výroční zprávu 
Základní školy Vamberk za škol-
ní rok 2017/2018.

6)  Schválila prodloužení pronájmů 
bytů města podle přílohy a nový 
pronájem bytu č. xx v  domě 
xxxxxx ve  Vamberku panu Mar-
ku Puškovi na  dobu určitou 
od 01.11.2018 do 31.12.2018.

7)  Schválila smlouvu o  zřízení 
věcného břemene služebnosti                                
č. IV-12-2016271/VB/02, Vam-
berk, Zádolí 871, p.  Mareš, svod 
+ kNN pro kabelové vedení NN 
umístěné v  pozemku p.  č. 1632 

a 1839/2 v k. ú. Vamberk, ve vlast-
nictví města Vamberk za jednorá-
zovou náhradu za  zřízení věcné-
ho břemene ve výši 1.000 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

8)  Vzala na vědomí Oznámení spo-
lečného jednání o návrhu změ-
ny č. 2 územního plánu Rychnov 
nad Kněžnou.

9)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a zprávu o hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku „Oprava 
komunikace Peklo - Zákopanka“ 
a v souladu s ní rozhodla, že smlou-
va bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší cenovou 
nabídku 2.567.993 Kč včetně DPH, 
tj. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČ: 60838744 a po-
věřila starostu podpisem smlouvy.

10) Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Re-
novace trávníku fotbalového hři-
ště“ a v souladu s ní rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s uchaze-
čem, který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku 1.355.407 Kč Kč bez 
DPH, tj. EUROGREEN CZ s. r. o., Ná-
městí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod 
Popelkou, IČ 646 51 959 a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

11) Projednala projekt Rozvoj in-
frastruktury sociálních služeb 
OD5K10, z. s. – Vybavení a  vy-
jádřila doporučení k  realizaci 
projektu z dotace 62. výzvy IROP 
„Sociální infrastruktura – integro-
vané projekty CLLD“ Ministerstva 
pro místní rozvoj pro specifi cký 
cíl 2.1. s  tím, že město Vamberk 
a  jeho občané budou využívat 
výstupy projektu.

12) Projednala stížnost manželů 
Trojanových na narušování klid-
ného soužití a pověřila starostu 
města o  vyžádání stanoviska 
od odboru stavební úřad.

13) Projednala žádost Společenství 
vlastníků bytových jednotek č. p.  
845-847 v ulici Jiráskova o opravu 
svahu u bytového domu a uložila 
vedoucímu Technických služeb 
panu Zdeňku Vavrouškovi provést 
možné opravy.

Rudolf Futter, 

starosta města                   

Mgr. Jan Rejzl, 

místostarosta města
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Zastupitelstvo města Vamberk se na  svém 

1. (ustavujícím) zasedání dne 31.10.2018 

usneslo:

1)  Zastupitelstvo města Vamberk:
 a) Schvaluje zvolení jednoho neuvolněné-

ho místostarosty a tří neuvolněných členů 
rady města.

 b) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o  obcích určuje, že pro výkon funkce sta-
rosty města bude člen zastupitelstva města 
uvolněn.

 c) Volí starostou města Vamberk pana 
Mgr. Jana Rejzla.

 d) Volí neuvolněným místostarostou města 
Vamberk pana Rudolfa Futtera.

 e) Volí neuvolněnými členy Rady města 
Vamberk paní Mgr. Taťánu Břízovou, pana 
Ing. Aleše Fišera a pana Jaroslava Sedláčka.

2)  Zastupitelstvo města Vamberk:
 a) Zřizuje fi nanční výbor a kontrolní výbor. 

Oba výbory budou tříčlenné.
 b) Volí předsedou fi nančního výboru pana 

Ing. Aleše Fišera. 
 c) Volí předsedou kontrolního výboru pana 

Jiřího Nováka. 
 d) Volí členy fi nančního výboru pana Ri-

charda Sokola a pana Miroslava Hlavatého.
 e) Volí členy kontrolního výboru pana Jiřího 

Hostinského a paní Dagmar Kružíkovou.

3)  a) V  souladu s  § 72 odst. 2 a  § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví odměny 
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva do 31.12.2018 dle naří-
zení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 
o  výši odměn členů zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků a od 01.01.2019 
dle nařízení vlády 202/2018 Sb., o výši od-
měn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků takto:

 místostarosta  18.200 Kč
 člen rady  1.946 Kč
 předseda výboru   1.596 Kč
 předseda komise  1.386 Kč
 člen zastupitelstva 
 bez dalších funkcí     658 Kč

 Při souběhu výkonu dvou či více funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitel-
stva města poskytne jako součet tří odměn 
stanovených pro jednotlivé funkce, upra-
vené v § 74 odst. 3 zákona o obcích.

 Odměny za  výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou poskytovat  
od 01.11.2018.

 V případě nastoupení náhradníka na uvol-
něný mandát bude odměna náležet ode 
dne složení slibu.

 V  případě personální změny v  obsazení 
jednotlivých funkcí, tj. v  případě nového 
zvolení do  funkce (starosty, místostarosty, 
člena rady města, předsedy výboru, před-
sedy komise) bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.

 b) Vyslovuje souhlas s  uzavíráním dohod 
o  provedení práce mezi městem Vamberk 
a  neuvolněným členem zastupitelstva 
města panem Jaroslavem Sedláčkem, a  to 
od 31.10.2018.

 c) Schvaluje poskytování cestovních ná-
hrad neuvolněnému místostarostovi a ne-
uvolněným členům rady města v  souvis-
losti s  výkonem jejich funkce, a  to ve  výši 
a  za  podmínek stanovených právními 
předpisy planými pro zaměstnance města 
(§ 173 a dále zákoníku práce). Pravidelným 
pracovištěm neuvolněného místostarosty 
a neuvolněných členů rady města pro účely 
cestovních náhrad se považuje místo jejich 
trvalého pobytu. 

4)  Pověřuje všechny členy Zastupitelstva 
města Vamberk k  přijímání prohláše-
ní snoubenců o  projevení vůle vstoupit 
do manželství.

5)  Schvaluje projekt „Revitalizace obytné sku-
piny Jiráskova, Vamberk“.

Počet volených 
členů zastupitelstva Okrsky Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

15 6 3 652 1 608 44,03 1 608 22 131

Kandidátní listina Hlasy Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 3 336 15,07 15,07 2

2 VOLBA PRO MĚSTO 7 869 35,56 35,55 6

3 Občanská demokratická strana 2 017 9,11 9,11 1

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 7 328 33,11 33,11 5

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 581 7,14 7,14 1

Zastupitelstvo města Vamberk

Mgr. Jan Rejzl, starosta města

Rudolf Futter, místostarosta města

Volby do zastupitelsva města Vamberk
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Kandidátní listina Kandidát

Navrhující

strana

Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí

zvoleníčíslo název
poř. 

číslo

příjmení,

jméno, tituly
věk abs. v %

1 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 8 Janeček Libor MUDr. 58 HNHRM BEZPP 400 11,99 1

1 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 3 Vrkoslav Martin Mgr. 40 HNHRM BEZPP 344 10,31 2

2 VOLBA PRO MĚSTO 1 Futter Rudolf 55 VPM BEZPP 724 9,20 1

2 VOLBA PRO MĚSTO 7 Břízová Taťána Mgr. 35 NK BEZPP 615 7,81 2

2 VOLBA PRO MĚSTO 4 Beková Martina PhDr. 56 VPM BEZPP 581 7,38 3

2 VOLBA PRO MĚSTO 2 Novák Jiří 55 VPM BEZPP 541 6,87 4

2 VOLBA PRO MĚSTO 3 Sedláček Jaroslav 47 VPM BEZPP 528 6,70 5

2 VOLBA PRO MĚSTO 5 Vídeňský Martin Mgr. 45 NK BEZPP 550 6,98 6

3 Občanská demokratická strana 1 Sokol Richard 47 ODS ODS 253 12,54 1

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 1 Rejzl Jan Mgr. 36 STAN BEZPP 754 10,28 1

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 3 Fišer Aleš Ing. 43 NK BEZPP 618 8,43 2

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 2 Sodomka Vladimír Ing. 42 NK BEZPP 606 8,26 3

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 8 Dlabka Pavel 31 NK BEZPP 574 7,83 4

4 SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 7 Potužník Michal 33 NK BEZPP 540 7,36 5

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Berger Miroslav 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 328 20,74 1

Právě uplynulý měsíc říjen byl zakončen usta-
vujícím zasedáním zastupitelstva města, vze-
šlého z  komunálních voleb, volbou nového 
starosty, místostarosty a tří radních. Složení 
zastupitelstva i rady města odráží výsledek, o 
kterém rozhodli občané, voliči. Těch přišlo k vo-
lebním urnám více než k  volbám před čtyřmi 
roky, bohužel ale ani nyní nepřesáhla účast hra-
nici poloviny všech oprávněných voličů. 

Na povolební spolupráci v  radě města se do-
hodli zvolení zástupci dvou volebních uskupe-
ní, která ve volbách získala celkem 11 míst za-
stupitelů z celkových patnácti. Zástupci těchto 
stran se shodli, že respektují vítězný volební 
výsledek uskupení Volba pro město a toto vo-
lební uskupení nominovalo do rady města tři 
zástupce, z nichž nejúspěšnější kandidát usku-
pení Volba pro město, pan Rudolf Futter, byl 

zvolen do funkce neuvolněného místostaros-
ty města. V  pořadí volebního výsledku druhé 
uskupení Společně pro Vamberk nominovalo 
do rady města dva zástupce, z nichž nejúspěš-
nější kandidát co do celkového počtu hlasů 
všech kandidátů, pan Mgr. Jan Rejzl, byl zvolen 
do funkce uvolněného starosty města. V  radě 
města dále zasednou paní Mgr. Taťána Břízová, 
pan Ing. Aleš Fišer a pan Jaroslav Sedláček. 

Občané zvolili své zástupce do vedení města
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Bahník Dent s.r.o. - MUDr. Bahník Fr.
JB DENT s.r.o., - MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby n. Orl.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec n. Orl.
Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
Kvasiny 145

494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174

10. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.
25. 11.
01. 12.
02. 12.
08. 12.
09. 12.

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

Novinky z Finančního odboru  
Městského úřadu Vamberk
Od ledna 2019 dojde k organizačním změnám v agendách účetnictví 
a platbách „technických služeb“, které přecházejí ze společnosti VAM-
BEKON, s. r. o. na Městský úřad Vamberk. Pro občany z toho vyplývá, 

že veškeré hotovostní platby se budou nově hradit v pokladně 

Městského úřadu Vamberk (přízemí) u  paní Ireny Šponarové 

(tel: 494  548  137, e-mail: sponarova@vamberk.cz) nebo u  paní 

Aleny Bartošové (tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.

cz) a nikoliv v sídle společnosti VAMBEKON, s.r.o.,  Na  Struhách 

536 a občané tak budou moci vše uhradit na jednom místě. Jedná se 
zejména o platby za pronájem hrobového místa, nájmy bytů a neby-
tových prostor a další platby plynoucí z činnosti technických služeb. 
Bankovní účet pro bezhotovostní platby zůstává stejný. 
Technické záležitosti resp. správa bytů, hřbitova, výlepů plakátů 
a ostatní služby bude i nadále zajišťovat společnost VAMBEKON, s. r. o. 
a v tomto ohledu se nic nemění.  
V důsledku organizačních změn posílila naše řady nová pracovnice 
paní Jitka Brandejsová, která má nově na starosti agendu vymáhání 
pohledávek – místní poplatky za likvidaci odpadu, poplatky ze psů, 
pokuty a další, které vyplývají z činnosti města Vamberka a od ledna 
i agendu účetnictví. Její pracoviště je v prvním patře v kanceláři fi -
nančního odboru.
Věříme, že veškeré tyto změny přispějí ke spokojenosti nás všech.

Eva Bezděková, vedoucí fi nančního odboru

Ještě jednou k neuspokojivé odpovědi 
na moji reakci DVA ÚHLY POHLEDU, 
(aneb za Vamberk krásnější, nebo absurdní?)
Bohužel nemohu souhlasit s  obhajobou – citace z  článku: přechod 
v Častolovicích vystupuje do vozovky z obou stran a tím zůstává stře-
dový pruh zachován a vozidla jedou rovně.
Skutečnost je, že přechody v  Častolovicích vystupují do  komunikace 
z obou stran, nikoliv však do vozovky!  Tedy nepřesahují bílou okrajo-
vou čáru vyznačující okraj vozovky!
To už by se mělo potom uvažovat o jednosměrném provozu ulice Žam-
berecká a  Pekelská. Úvaha o  cyklopruhu je absurdní.  Nebo se raději 
věnovat výstavbě cyklostezek okolo Vamberka?
Děkuji za případnou pozornost a omluvu za moji přehnanou, asi i zby-
tečnou starostlivost.                                                                                  Luboš Frede

Centrum 5KA znají 
i ve Vamberku
Již čtvrtým rokem, každé úterní odpoledne, se Vamberecká mládež může 
v ulicích města setkávat s pracovníky organizace OD5K10,  z. s., která v blíz-
kém Rychnově nad Kněžnou provozuje Občanskou poradnu a Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA. Jedná se o tzv. streetwork, 
čili specifi ckou sociální práci přímo v ulicích, jakousi „prodlouženou ruku“ 
ambulantní služby.
Smyslem této činnosti je aktivně vyhledávat a kontaktovat mládež spadající 
do věkové kategorie 11-26 let, vykazující jevy tzv. „rizikové mládeže“, nebo 
„mládeže ohrožené sociálně-patologickými vlivy“. Skrze důvěru a přátelství 
pak sociální pracovník zůstává v kontaktu s touto mládeží a může jim na-
bízet pomoc v jejich často složitých rodinných situacích, v jednání s úřady, 
s hledáním práce, či s nimi „jen“ trávit volný čas a pokoušet se je kladně 
ovlivňovat a být jim pozitivním morálním vzorem, který z různých důvodů 
ve své blízkosti postrádají.
Značnou roli v tomto typu práce hraje dlouhodobost a pravidelnost a tak se 
někdy stává, že pracovník některé klienty skutečně „doprovodí“ celým jejich 
dětstvím od prvních tříd ZŠ až po odchod na SOU, SŠ, či do zaměstnání.
Velkým přínosem je i skutečnost, že pracovníci NZDM Centrum 5KA působí 
též jako odborní lektoři primární prevence a to formou přednášek na dru-
hém stupni ZŠ, přičemž ZŠ Vamberk je jednou z cca 12 škol na které tyto 
přednášky probíhají. Díky tomu se pracovníci s dětmi, které již znají z ulice 
mohou potkávat i ve školních třídách a naopak se otevírají možnosti, jak 
témata přednášek (šikana, alkohol a koření, drogy, antikoncepce, dospívá-
ní, atd.) dále rozvíjet i v neformálním prostředí skateparku, hřiště, či parku 
u Sokolovny. 
Další návazná práce, spíše s mladšími dětmi, je pak možná i díky každoroč-
ním rekreačně-výchovným táborům, které již desátým rokem OD5K10,  z. s. 
zajišťuje z pověření OSPOD v Rychnově nad Kněžnou a na kterém během 
letošních letních prázdnin byly i  4 děti z Vamberka. V  minulém roce pak 
proběhlo v ulicích Vamberka celkem 118 kontaktů s 18 klienty naší služby 
a v současné době, na konci září 2018 máme 12 klientů z řad místní mládeže.
Stejně jako v  předchozích několika letech by naše práce s Vambereckou 
mládeží byla jen obtížně myslitelná bez aktivní podpory města Vamberk, 
z jehož dotačního příspěvku jsou hrazeny částečné náklady na tuto službu 
a kterému tak patří velký dík.                                                                       

       Jiří Vrba

Vedoucí NZDM Centrum 5KA

Kontaktní pracovník

Odborný lektor primární prevence

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 26. veřejném zasedání 

dne 19. září 2018 usneslo:

1)  a) Schvaluje změny rozpočtu 
č. 18 pro rok 2018 dle přílohy 
a  bere na  vědomí změny roz-
počtu č. 13 – 17 pro rok 2018 
schválené v kompetenci staros-
ty města.

 b) Schvaluje, dle svých kom-
petencí vyhrazených zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotace 
na  rok 2018 dle přílohy a  záro-
veň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu na schválenou dotaci.

2) Schvaluje převod fi nančních 
prostředků ve výši 10.000.000 Kč 
z Fondu rezerv a rozvoje na běž-
ný účet města.

3)  Schvaluje:
 a) Prodej pozemkových parcel 

č. 1/3, druh pozemku zahrada, 
výměra 25 m2 a č. 1/2, druh po-
zemku zahrada, výměra 26 m2,                                                                              
obě v  katastrálním území 
Merklovice, kupující manželé 
Zdeněk a Jana Kobrovi, za cenu 
podle Kritérií 92 Kč/m2, celkem 
tedy 4.692 Kč,

 b) koupi pozemkové parcely                                                               
č. 1509/6, druh pozemku ostat-
ní plocha, výměra 5401 m2 
a  stavební parcely č. St. 1600, 
druh pozemku zastavěná plo-
cha a  nádvoří, výměra 5 m2, 
v  katastrálním území Vamberk, 
od  manželů Vladimíra a  Jany 
Klárových, za cenu 1.130.000 Kč,

 c) koupi nově oddělené sta-
vební parcely č. St. 326, druh 
pozemku zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  katastrálním úze-
mí Peklo nad Zdobnicí, výmě-
ra 22 m2, část o  výměře 17 m2 
od  manželů Miroslava a  Jany 
Čižinských a část o výměře 5 m2 
od  manželů Jiřího a  Evy Katze-
rových, za celkovou cenu podle 
znaleckého posudku 3.290 Kč,

 d) vzdání se předkupního práva 
k  pozemkové parcele č. 323/29, 
výměra 379 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v  katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, vlast-
ník Václav Hrdina.  

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
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V minulém zpravodaji jsme Vás seznámili s peticí občanů ulic Kollárova 
a 17. listopadu o neutěšeném stavu komunikace a zároveň s dopisem 
adresovaným majiteli komunikace. Dnes otiskujeme odpověď 
od Správy silnic Královéhradeckého kraje doručenou městu Vamberk. 

Odešel malíř 
dokumentarista
V  uplynulých letech jsme 
jej mohli často zahlédnout 
na  náměstí i  dalších místech 
s  malířským stojanem a  tuž-
kou v ruce. Rád se dal do řeči 
s každým, kdo se zastavil a po-
chválil jeho tvorbu. S pečlivos-
tí až puntičkářskou zachycoval 
dominanty i příjemná zákoutí 
našeho města. V  polovině říj-
na v nedožitých osmdesáti le-
tech pan Jan Országh zemřel.
Narodil se v  Bratislavě. Vyu-
čil se strojním zámečníkem 
a  po  vojně zůstal v  Čechách. 
Pracoval ve fi rmě TOS Kostelec 
nad Orlicí a  později ve  vam-
bereckých železárnách. Kreslit 
začal ve zralém věku pro radost 
sobě i druhým. V loňském roce 
u  příležitosti Mezinárodního 
setkání krajkářek vystavoval 
své obrazy v  kostele svatého 
Prokopa. Měl velkou radost, že 
do kostela lidé přicházeli a po-
těšili se jeho dílem.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie 

Vamberka

Na městských 
hřbitovech 
byly instalovány 
nové vodní sloupky
Po  dlouhá léta brali návštěvníci 
hřbitovů vodu do  konví z  kovové 
trubky s  kohoutem, vyčnívající ze 
země, což nebyla zrovna pohledná 
silueta. S dostatečným předstihem 
před právě proběhlými Dušičkami 
byly letos na  městských hřbito-
vech instalovány celkem tři nové 
vodní sloupky, které z místního ze-
leného pískovce vyrobila zámělská 
kamenická fi rma pana Sršně. Snad 
i  toto drobné vylepšení přispěje 
k  důstojnosti místa, na  které při-
cházíme vzpomínat na své blízké. 

Mgr. Jan Rejzl

Je všeobecně známo, že obecní 
volby v  České republice voliči vní-
mají jako volby nejdůležitější. Dů-
vody k  tomuto voličskému závěru 
jsou logické. Právě v  komunálních 
volbách se každý jeden voličský 
hlas do volebního výsledku obtisk-
ne nepoměrně výrazněji, než při 
volbách krajských či celorepubli-
kových. V  našem městě uvedené 
platí dvojnásob, se setrvale klesající 
volební účastní trojnásob. 
Přestože jsme dnes často obklopeni 
otázkami, proč věci nefungují lépe, 
myslíme si, že v  případě obecních 
voleb by bylo na místě být naopak 
vděční za to, že nefungují hůře. 
Při veškerém respektu k vamberec-
kému nevoliči je nutno konstato-
vat, že předpokladem k ustanovení 

dobře fungujícího zastupitelstva je 
občan, který k volbám dorazí. 
A tímto se znovu vracíme na začá-
tek. Také skutečnost, že v komunál-
ních volbách kandidují apolitické 
osobnosti a  hnutí, činí obecní vol-
by atraktivními. Stejně jako místní 
voliči i  místní kandidáti mají při 
volbách do  obecních zastupitel-
stev větší manévrovací prostor než 
ve volbách krajských či celorepubli-
kových, je jen na nich, jakým způso-
bem ho využijí. 
Už G. J. Caesar věděl a říkal, že lidi 
rádi věří tomu, co si přejí, proto je 
nezbytné k  volebnímu hlasování 
přistupovat s náležitým respektem, 
nenechat se zlákat prázdnými sli-
by, aby po  volbách nebylo pozdě 
bycha honit. I  proto, nebo lépe 

právě proto, když už máme uvaře-
no, vyzýváme vamberecké voliče, 
ale i  nevoliče, aby se sami aktivně 
zapojili do chodu města minimálně 
tím, že využijí svého práva účastnit 
se veřejných jednání zastupitelstva 
a sledovali, jak je město řízeno, pří-
padně i vyjádřili svůj názor, protože 
občany, kteří takto dosud činí, lze 
spočítat na prstech rukou jednoho 
zastupitele.  
Přejeme nám všem, aby se ukáza-
lo, že se nákup u  volebních uren 
ve Vamberku povedl a sami pro to 
ve  vedení města uděláme maxi-
mum.

S poděkováním všem, kdo k vol-

bám přišli, zastupitelé a náhrad-

níci Volby pro město

Nákup u volební urny aneb, jak si to zastupitelstvo 
uvařit, aby dobře chutnalo
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Po skončení husitských válek byla 
katolická Evropa nucena tolerovat 
českou zvláštnost pro nábožen-
ské obřady -souběžnou  praxi při-
jímání „pod jednou“ i „pod obojí“. 
Pod hladinou relativního klidu 
ještě doutnaly dozvuky emoci-
onálních náboženských vášní 
a  jen rozumová převaha nutila 
obě strany ke vzájemné toleranci. 
Oboustranná nedůvěra však neu-
stále přetrvávala.

Zikmund Lucemburský, již dříve 
zvolený českým králem, se po bi-
tvě u Lipan mohl plně ujmout vlá-
dy. Nejprve potlačil svoje odpůrce 
v  Čechách. Nechal popravit hu-
sitského hejtmana Jana Roháče 
z Dubé a s ním asi 50-100 dalších 
lidí. Tento čin opět rozdmýchal 
nový odpor proti králi v Čechách.

Vážně nemocný Zikmund si byl 
vědom pro sebe zhoršující se si-
tuace, a  proto se rozhodl opustit 
Prahu a  odejít do  svého druhé-
ho království- katolických Uher. 
Na  této cestě, pro nemocného 
krále velice obtížné, ve  Znojmě 
zemřel. Za nástupce si přál svého 
zetě Albrechta 5. Habsburského, 
který byl následně nejednoznač-
ně (jen katolíky a  umírněnými 
kališníky) zvolen. Albrecht po své 
korunovaci zlomil odpor radikál-
ních husitů, ale čestně dodržoval 
smluvené dohody (kompaktáta).

Husitským radikálům zbylo jen 
město Tábor, které bylo vojskem 
Albrechta obleženo. Albrecht 
však byl donucen upustit od  ob-
léhání pro vpád Poláků do Slezska 
a  postup Turků na  jižní hranici 
Uher. Papež vymohl uzavření pří-
měří ve Slezsku a král Albrecht za-
hájil tažení proti Turkům. Při svém 
návratu z tažení v roce 1439 však 
onemocněl a  zemřel. Jeho smrtí 
osiřely čtyři trůny: římský, rakous-
ký, uherský a český.

Římským králem byl zvolen Habs-
burk Friedrich III. Ostatní země 
měly možnost buď čekat na  zle-
tilost Albrechtova syna Ladisla-
va Pohrobka, nebo volit jiného. 
Čeští představitelé se rozhodli 
nabídnout korunu bavorskému 
vévodovi Albrechtovi. Ten však 
korunu nepřijal. Česká země byla 
totiž značně rozvrácena předcho-
zí náboženskou válkou, vliv mělo 
i  nejednotné vystupování české 

šlechty a zejména zákulisní politi-
ka jihočeských Rožmberků.

Zemský sněm tedy rozhodl, aby 
zemi do příští volby krále spravo-
vali krajští hejtmani. V  Čechách 
bylo tehdy 13 krajů: Kouřimský, 
Boleslavský, Hradecký, Chru-
dimský, Čáslavský, Vltavský, Be-
chyňský, Prácheňský, Plzeňský, 
Podbrdský, Řípský, Litoměřický 
a  Žatecký. (Jiří z  Poděbrad byl 
hejtmanem Boleslavského kraje). 
Bezvládí v  Čechách zatím po-
kračovalo. Pokračovaly i  rozpory 
v církevních záležitostech – zvole-
ného arcibiskupa Jana Rokycana 
katolíci neuznávali a  probíhající 
koncil bazilejský nadále považo-
val Čechy za  kacíře. V  Čechách 
proti sobě působily tři zájmové 
směry - katolíci pod vedením Old-
řicha z Rožmberka, umírnění pod-
obojí a radikální husité z Tábora.

Po  smrti představitele utrakvistů 
Hynka Ptáčka z  Pirkenštejna si 
čtyři východočeské kraje zvolili 
za  svého nejvyššího hejtmana 
Jiřího z Poděbrad. Požadavek Če-
chů na vydání kralevice Ladislava 
Pohrobka do  Čech jeho stanove-
ný poručník-král Svaté říše římské 
Fridrich III. stále takticky odmítal. 
Taktizování katolické strany, pa-
peže, radikálních Táborů, zadržo-
vání kralevice Ladislava římským 
králem i  bezvládí v  Čechách se 
Jiří rozhodl ukončit rázným či-
nem a  3. 9. 1448 vojensky obsa-
dil Prahu. Sesadil oba dosavadní 
purkmistry a  zajal pražského 
purkrabího. Na tento čin reagoval 
Oldřich z  Rožmberka vyhlášením 
války Jiřímu. Ke  straně Oldřicha 
se přidali i radikální Táborité a po-
stupně vznikla katolická Jednota 
strakonická. Vzájemná válka se 
protahovala až do roku 1452, kdy 
byl Jiří zvolen správcem Českého 
království a  odpor tím skončil. 
Konečně se římský král uvolil vy-
dat roku 1453 Ladislava a  teprve 
potom mladý král Ladislav Pohro-
bek začal panovat v  rakouských 
zemích, Uherském a Českém krá-
lovství. Katolický král Ladislav ná-
sledně potvrdil Jiřího z Poděbrad 
správcem království českého. Je-
likož v  době krátkého panování 
Ladislava došlo ke  klidu poměrů 
a  nastalo několik úrodných let, 
byla to doba nebývalé pohody. 
Před sňatkem krále s  francouz-
skou princeznou Ladislav r. 1457 

náhle zemřel na  leukemii. O  pří-
čině jeho smrti dlouho kolovaly 
různé dohady, které byly lékařsky 
vysvětleny až v současnosti.

Sněm konaný v  březnu 1458 
na  Staroměstské radnici zvolil 
českým králem Jiřího z Poděbrad.
Tato volba byla historickou zvlášt-
ností, protože Jiří, ač uznávaná 
osobnost a  člen panstva, nebyl 
ze žádné vládnoucí dynastie, ani 
člen vévodského rodu. V  tomto 
případě nebyly brány v potaz ani 
dědičné nároky žen. Volbu Jiřího 
umožnil příklad z  Uher, kde byl 
zvolen také šlechtic králem (Ma-
tyáš Korvín-zeť Jiřího). Korvín měl 
však jako katolík v  Evropě lepší 
postavení než představitel husit-
ské strany  Čech  -Jiří, který byl 
katolíky stále považován za here-
ta (kacíře, který popírá část nábo-
ženských dogmat).

Po  období nespokojenosti ka-
lišnického většinového obyva-
telstva Čech s  katolickými vládci 
se jevil „Husitský král“ zárukou 
pokoje. V  katolicky zaměřených 
vedlejších zemích Koruny české 
(Horní Lužice, Dolní Lužice, Slez-
sko) i na Moravě se Jiří musel pro-
sadit mocí. 

Král Jiří se snažil být dobrým pa-
novníkem „dvojího lidu“- husitů 
i  katolíků úzkostlivým dodržo-
váním kompaktát (smluvených 
dohod). Proto potlačoval každou 
odchylku- včetně víry „Českých 
bratří“.

Vzájemnou toleranci však porušil 
roku 1462 papež Pius II. prohláše-
ním kompaktát za neplatná.

Tento čin povzbudil zahraniční 
i  domácí katolíky ve  snaze o  ná-
vrat předrevolučního stavu a  ka-
tolického monopolu.

Král Jiří se snažil předejít vzni-
kajícímu nebezpečí diploma-
tickou cestou a  navrhl ustavit 
spolek křesťanských panovníků 
Evropy pod vedením krále Fran-
cie. Cílem mělo být odvrácení 
turecké expanze a  zajištění míru 
v Evropě. Tím český král Jiří z Po-
děbrad o  500 let předešel dobu 
se snahou pro utváření našeho 
kontinentu bez místních častých 
válek. Za tímto účelem vyslal po-
selstvo Evropou. Snahu českého 

krále zhatil tehdejší papež, který 
i  z  obav ze zvýšení konkurenční 
světské moci, se kterou většina 
papežů zápasila, francouzské-
mu králi převzetí vedoucí úlohy 
ve  skupině křesťanských vládců 
nedoporučil. Proto nebyla přijata 
a celý záměr se i ke spokojeností 
Turků neuskutečnil. Naopak nový 
papež  Pavel II. prohlásil krále Jiří-
ho za sesazeného z trůnu a vyhlá-
sil proti němu křížové tažení. Tím 
byla válka neodvratná. V  r. 1467 
král Jiří potlačil odboj české kato-
lické šlechty, ale vykonání papež-
ské klatby se ujal bývalý zeť Jiřího 
uherský král Matyáš Korvín.

Matyáš sebral vojsko se kte-
rým vtrhl na  Moravu a  do  Čech. 
Po  počátečních úspěších byl ale 
v  únoru 1469 bezvýchodně ob-
klíčen u Vilémova v Čechách. Král 
Jiří velkoryse propustil Matyáše 
za  slib, že zanechá nepřátelství. 
Matyáš se však zachoval hanebně 
a již v květnu 1469 se dal katolic-
kými zástupci zvolit v  Olomouci 
českým králem.

V roce 1470 probíhaly boje obou 
vojsk na  Moravě. V  době, kdy se 
válka klonila ve  prospěch Jiřího, 
český král zemřel na onemocnění 
jater. Ještě před svoji smrtí vyhod-
notil situaci  ve  vztahu katolické 
Evropy  k  převážně kališnickým  
Čechám a aby utlumil válečné utr-
pení obyvatelstva, tak se rozhodl 
nepožadovat pro svoje potomky 
následnictví trůnu, ale doporu-
čil za  svého nástupce polského 
prince  Vladislava  Jagellonské-
ho. Ten po  svém zvolení českým 
králem pokračoval ve válce s Ma-
tyášem. Pro neschopnost obou 
stran nebylo možné konfl ikt do-
řešit a proto v Olomouci, na spo-
lečném jednání, došlo k  dohodě 
o  rozdělení moci. Vladislav vládl 
v  Čechách a  Matyáš na  Moravě, 
ve Slezsku a obojí Lužici. Oba uží-
vali titul český král. Po  smrti Ma-
tyáše r. 1490 uherští stavové zvo-
lili Vladislava i svým králem a tím 
opět došlo ke spojení všech zemí 
Koruny české.

Smrtí Jiřího z  Poděbrad odešel 
poslední náš král, který byl půvo-
dem Čech.

Ing. Augustin Šubrt

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 8. část. Jiří z Poděbrad a z Kunštátu)
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Kromě již dříve zmiňovaných cest po  Evropě 
(Hamburk 1887, Podkarpatská Rus 1901, Bel-
fast 1912, Paříž 1927, Norsko 1928) se nám 
podařilo Káju vystopovat i  na  dalších místech 
Evropy. Dalo by se říct, že Kája v  té době již 
z  obyčejného  běžníka povýšil na  evroběžníka 
(světoběžníkem se stal o  chvíli později). A  sa-
mozřejmě nikde nebyl jen tak, pro nic za  nic. 
Jeho návštěva byla vždy spojena s  nějakou 
spoluprací s tam žijící osobností na zajímavém 
projektu.
V roce 1885 se v Paříži účastnil úspěšného testu 
na vakcínu proti vzteklině kolegy a přítele Pas-
teura. Předchozí pokusy vědec totiž prováděl 
nejprve na myších, pak na psech, na Kájovi a až 
nakonec na své vlastní osobě. Kájovi se očko-
vání nejednou hodilo při jeho následných ces-
tách po Africe a Americe.

Kája Vamberman rovněž spolupracoval na vy-
tvoření umělého jazyka. Již tehdy předpoklá-
dal do  budoucna sjednocení Evropy a  jeden 
společný jazyk pokládal za  základní pilíř, bez 
něho to nepůjde, nebo jen velmi těžko. Nejpr-
ve s kolegou Ludvíkem Lazarem Zamenhofem 
komunikoval korespondenčně a  v  roce 1887 
jej osobně navštívil ve  Varšavě při příležitosti 
vydání knihy Unua libro, jakýmsi prvním slov-
níkem mezinárodního jazyka, později zvaným 
esperanto. Z  mnoha slov či vět navržených 
Kájou, včetně překladu do esperanta, uveďme 
namátkou jen pár:

Dobré ráno Bonan 
 matenon
Co je to? Kiogi estas?
Na zdraví! Je via sano!
Nerozumím vám Mi ne 
 komprenas vin
Prosím jedno pivo Unu bieron, 
 mi petas

Esperantu se Kája Vamberman věnoval i nadá-
le, o čemž svědčí i pohlednice z kongresu v Bo-
loni, konaném roku 1905 (Kája je na pohlednici 
označen).

V  roce 1896 se v Athénách konaly první novo-
dobé Olympijské hry. Starověké Řecko bylo 
považováno za nejlepší volbu pro první ročník. 
Her se účastnilo 245 sportovců ze 14 zemí. Češ-
tí sportovci v  Athénách nestartovali a  her se 
zúčastnil jen dr.  Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, 
který byl členem Mezinárodního olympijské-
ho výboru a Kája Vamberman, jeho chráněnec, 
kterého si Guth-Jarkovský chtěl vychovat jako 
svého nástupce. Vrátili se nadšeni olympijskou 
myšlenkou a okamžitě zahájili přípravy na účast 
české delegace na příštích hrách. Na snímku ze 
zahajovacího ceremoniálu jsou oba naši zástup-
ci celkem slušně viditelní.

V lednu 1901 zemřela v Osborne House na ost-
rově Wight britská královna Viktorie. Na pohřeb 
konaný 2. února ve Frogmore Mauzoleu byl po-
zván i náš Kája. A to jako dík, že se vzdal nároku 
na  pojmenování objeveného afrického jezera 
(Cimrmanovo jezero) a souhlas s jeho přejme-
nováním na  Viktoriino jezero, podle královny 

Viktorie. Objevil ho totiž prokazatelně dva dny 
před příchodem britské výpravy. Z pohřbu pak 
spěchal domů do  Vamberka, kde tehdy spo-
luzakládal spolek pro postavení sochy Husa 
na náměstí a také se připravoval na další cestu 
do Ameriky.   
V  roce 1915 formuloval fyzik Albert Einstein 
obecnou teorii relativity. A  opět u  toho byl 
náš Kája Vamberman. V dobovém tisku Berner 
Zeitung bylo u  jeho jména uvedeno „demon-

strant“. A  nebyl by to český bulvární tisk, aby 
z vědce Káji neudělal demonstranta. A to proti 
Einsteinově teorii, na které se sám podílel! Jak 
se později vysvětlilo, slovo demonstrant uve-
dené v tisku znamenalo ve skutečnosti, že Kája 
se, jako v  podstatě spoluautor obecné teorie 
relativity, uvolil k tomu, aby kolega Einstein te-
orii relativity demonstroval na něm.   

  Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

16 – Kájovo bloudění Evropou  

Oprava
V minulém článku „Kája Vamberman a prv-
ní světové válka“ došlo k  chybnému uve-
dení jednoho data. Jeho příchod do Ruska 
nebyl v roce 2017, ale o sto let dříve, v roce 
1917. Děkujeme za upozornění bystré čte-
nářce a naší kolegyni Zuzce.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 
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Výročí osobností

Před 220 lety
Dne 6. listopadu 1798 došlo k rozprodeji panského dvora na Forber-
ku. Jednotlivé objekty koupili obyvatelé z Vamberka, Pekla a okolí.

Před 210 lety
Dne 25. listopadu 1808 bylo instalováno sousoší Kalvárie vně pres-
bytáře kostela svatého Prokopa z dílny vambereckých sochařů Miel-
nických.

Před 100 lety
Obecní starosta Antonín Bednář odstoupil 13. listopadu 1918 ze zdra-
votních důvodů z funkce. Novým starostou byl 27. listopadu zvolen 
dosavadní náměstek starosty František Boháč.

Před 90 lety
Začátkem listopadu 1928 byla dokončena přístavba prvního patra 
obecního chudobince, dnešní čp. 37 v Jůnově ulici.

Před 75 lety
V biografu ve dvoraně u Kubiasů byl poprvé uveden barevný fi lm.

Před 65 lety
Církev československá získala 29. listopadu 1953 novou modlitebnu 
v čp.91 naproti kostelu svatého Prokopa. Do té doby se věřící k boho-
službám scházeli ve školní tělocvičně. V tomto měsíci byly obydleny 
první tři tzv. vojenské domky v Jůnově ulici.

Před 60 lety
V Bruselu skončila 19. listopadu 1958 světová výstava EXPO. Družstvo 
Vamberecká krajka Vamberk zde získalo několik ocenění (mj. dílo Prů-
vod královniček podle návrhu Bohumily Gruškovské, dnes umístěné 
ve vambereckém Muzeu krajky).

Před 45 lety
Ke 30. listopadu 1973 bylo v Pekle zrušeno jednatelství České státní 
spořitelny.

Před 25 lety
V listopadu 1993 bylo otevřeno Městské informační centrum. V pro-
vozu bylo půl roku.

Před 20 lety
V komunálních volbách konaných 13. a 14. listopadu 1998 zvítězilo 
Sdružení nezávislých kandidátů 2. Na prvním zasedání zastupitelstva 
byl starostou města zvolen Ing. Jiří Mazúch.

Před 15 lety
Po  létech jednání získalo v  listopadu 2003 město od státu areál bý-
valých kasáren.

Stalo se aneb bejvávalo

 03.11.1968 zemřel ve Vamberku Bohuslav Bednář, učitel. Vyučoval 
na  zdejší škole. Amatérsky maloval. Roku 1957 byl ustanoven správcem 
muzea. 50. výročí úmrtí (* 09.02.1888 Kostelecká Lhotka)

 13.11.1938 zemřel Vilém Čermák, železniční úředník. V letech 1906-
1915 byl prvním přednostou vamberecké železniční stanice. V penzi se od-
stěhoval do Rokytnice v Orlických horách, kde byl vůdcem české menšiny 
(mj. provozoval pilu a postavil hotel). 80. výročí úmrtí (* asi 1870)

 20.11.1968 zemřel v Doudlebách nad Orlicí Josef Černý, rolník. Za-
býval se regionální historií a archeologií. Stál u zrodu vambereckého mu-
zea. Sepsal publiaci „Mlhavé obrázky z Doudleb, Vyhnánova a Příkaz“. 50. 
výročí úmrtí (* 20.02.1882 Vyhnánov)

 24.11.1988 zemřel František Chaloupka, kulturní pracovník. 
Od roku 1969 vedl Závodní klub Zdobničan. V letech 1978-1988 stál v čele 
Zpravodaje města Vamberka. Vedl fotoamatérský kroužek a pracoval ve vý-
boru klubu turistů. V  období 1985-1988 stál v  čele klubu důchodců. 30. 
výročí úmrtí (* 1914)

 28.11.1928 se narodil Josef Dvořák, úředník a  politický vězeň. 
V roce 1951 byl spolu se svým bratrem zadržen při pokusu o ilegální pře-
kročení hranic. Rok vězení strávil v jáchymovských uranových dolech. Poté 
pracoval v  dělnických profesích, teprve po  letech zastával post mistra. 
V roce 1990 byl plně rehabilitován. Amatérsky maloval. 90. výročí narození 
(† 16.09.1973 Rychnov nad Kněžnou)

ČETLI JSME VE ZPRAVODAJI 
PŘED 50 LETY
3000 km NA MOPEDU
Toho dne, 8. července 1966, pršelo. Nebyl to májový déšť. Padal pro šťastnou 
cestu skupině zaměstnanců Železáren A. Zápotockého ve Vamberku, kteří 
podnikali třídenní zájezd do  oblasti Jeseníku. První společný start. Zájezd 
mohl absolvovat jen ten, kdo vlastnil a uměl řídit motocykl s obsahem válce 
50 ccm, a kdo dovršil 30 a nepřekročil 100 roků věku svého. Pro tuto akci 
se rozhodla skupina dvanácti odvážných jezdců, jejichž stroje nesly vlajku 
s podnikovým znakem ŽAZ a znakem turistického oddílu TJ Baník.
Start, kterému přihlížel značný počet zaměstnanců závodu ŽAZ, byl stano-
ven na šestou hodinu od vrátnice podniku. Stroje se daly do pohybu podle 
plánu a do mohutného hukotu motorů zaznívaly třeskuté výstřely poplašné 
pistole. – Senzace – Ne však pro samotné jezdce. Nastoupená cesta vyžado-
vala od nich disciplínu, ukázněnost a kolektivní vztah jednoho ke druhému. 
To vše, mimo jiného, bylo třeba, neboť trasa měřila 350 km a vedla převážně 
horským terénem, se značnými výškovými rozdíly. 
Zájezd byl absolvován dobře a všem zúčastněným zanechal milé a nezapo-
menutelné vzpomínky, neboť předčil očekávané. Proto byl uskutečněn ještě 
v roce 1966 jednodenní zájezd Orlickými horami a třídenní zájezd do oblasti 
Žďárských vrchů.
Tak byla zahájena dnes již běžná zájmová činnost mototuristická, kde při-
cházejí ke slovu malé kubatury. 
Čilý ruch byl zaznamenán i v následujícím roce 1967. Bylo absolvováno pět 
zájezdů, na kterých bylo ujeto 1.233 km.
1 denní Nechanice – Bohdaneč, 1 denní krajem Boženy Němcové, 3 denní 
do Posázaví, 1 denní Litomyšl – Růžový Palouček, 3 denní konvenční oblast 
Otmuchovského jezera v Polsku. 
Turistické zájezdy pokračují i v roce 1968. Zatím byly uspořádány čtyři zá-
jezdy, na nichž bylo ujeto 939 km – 2 denní: Orlické hory – Olešnice, 1 denní: 
na sraz turistů u „Haničky“ v Orlických horách, 1 denní: Litomyšl – Mor. Tře-
bová – Lanškroun, 6 denní: malý okruh – Beskydy – Haná. 
Nejzajímavější zážitky a dojmy z podniknutých zájezdů zachycuje písmem 
i fotografi emi kronika motokroužku.
Je pochopitelné, že jsme se na svých toulkách nesetkávali jenom s radost-
nými zážitky. Mimo poznání krás naší vlasti, bohatých kulturních a histo-
rických památek – bylo nutno se orientovat v  neznámém terénu, stavět 
stany, zajistit vlastní stravování ve volné přírodě atd. Mimo to bylo nutné 
předcházet poruchám na svých strojích a provádět jejich odstraňování bě-
hem jízdy.
To vše však stojí za to. Stojí za to, když můžeš žít alespoň chvíli kolektivním 
životem, kde je odkázán jeden na  druhého. Když se můžeš odpoutat ale-
spoň na  krátkou dobu od  všedních, každodenních starostí. Jaký požitek 
se tě zmocní, když si uvědomíš, že se můžeš prohánět po našich silnicích, 
přírodou, která je prosycena zdravým, sluncem prohřátým vzduchem. A tu 
se střídá vůně kvetoucích třešní a jabloní, jindy cítíš silně vonící květ akátu, 
nebo jetele. Stejným požitkem je, když ucítíš čerstvou vůni sena, či dozráva-
jícího obilí. 
Ve chvíli odpočinku ve stínu stromů, nebo v zajetí bublajícího potoka, vyjmeš 
z chlebníku svojí svačinu a v tu chvíli se nezbavíš dojmu, že jsi nejšťastněj-
ším člověkem. A co večer, když náš malý stanový tábor se zahalí do nočního 
soumraku. V kotlíku se vaří něco k večeři, oheň táboráku praská a ozařuje 
tváře kolem sedící rodinky. Někdy se rozezvučí struny kytary a zazní melodie 
oblíbených písní. Vzpomínáš si, Pepíku, na kouzelné údolí poblíže Kladska? 
Jako dnes to vidím – vlevo bublající potůček, vpravo malá zalesněná stráň 
a v pozadí vysoko vysunutá železnice. Uprostřed stany, vozidla a táborák. 
Den končí, nastává klid v táboře k načerpání sil pro další etapu…
Pokusil jsem se v  tomto článku seznámit čtenáře s  činností mototuristic-
kého oddílu malých kubatur. Od prvního zájezdu uplynuly již více než dva 
roky. Můžeme si položit otázku, zda ujetých 3000 km je málo nebo mnoho. 
Myslím, že je to dost a že stálo za to několik hodin prožít v malém kolekti-
vu, který nemá žádné nároky. Snahou však je udržet dobrý kolektiv a s ním 
poznat svoji vlast a zvláštnosti. V letošním roce prakticky sezóna končí. Tě-
šíme se, až jarní slunce roku 1969 nás opět vyláká do přírody. Zimní období 
poslouží přípravě našich zájezdů.  Majitelé Pionýrů a Mopedů, nechcete si 
vyjet jednou s námi?

František Chaloupka
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Přírodovědný klokan 
Logika, taktika a znalosti byly potřeba k účasti v této soutěži. V   le-
tošním roce se jí zúčastnilo 36 žáků z 8. a 9. ročníku. Čekaly na ně 
otázky z matematiky, přírodopisu, fyziky i zeměpisu. Nejlepšího vý-
sledku dosáhl Matyáš Drtík, na dalším místě se umístil Vojtěch Fišer 
a třetí místo obsadila Natálie Hamerská. Dobré umístění někdo před-
pokládal, pro někoho to bylo příjemné překvapení a snad si i někteří 
soutěžící uvědomili, že by pro tuto oblast svých znalostí mohli udělat 
trochu více. Všem soutěžím děkuji za projevenou chuť a odvahu se 
soutěže zúčastnit, gratuluji vítězům.                                                        JCh

Dne 3. 10. 2018 sportovní seminář 8. ročníku si šel zacvičit a protáhnout své 
tělo do posilovny ve Vamberku. Pod odborným vedením trenérky Romany 
Nejezové žáci přistupovali k jednotlivým posilovacím strojům a dbali jejích 
rad a pokynů. Myslím si, že to bylo fajn cvičení a naši žáci si to užili.
Tímto děkuji trenérce Romaně Nejezové a Petru Čižinskému.

Jana Vrkoslavová

Vážení přátelé, milovníci krásné 
hudby a  umění vůbec. V  letošním 
školním roce nás opět čeká mno-
ho krásných akcí, na některé z nich 
bych Vás již tímto ráda pozvala.
Již v  říjnu jsme zahájili koncertní 
sezónu 2018/19 Koncertem žáků 
ZUŠ. Koncerty žáků jsou pravidel-
ně organizovány v  každém měsíci 
v koncertním sále ZUŠ F. I. Tůmy.
Jsme velice rádi, že již třetím rokem 
bude i nadále pokračovat spoluprá-
ce se studenty Klavírní interpretace 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v  Brně. Termíny koncertů 
jsou zatím v  jednání a budou včas 
oznámeny veřejnosti.
Příznivci výtvarného umění mohou 
navštívit výstavu prací absolven-
tů výtvarného oboru, která bude 

ke  zhlédnutí ve  vestibulu MěÚ 
v Kostelci nad Orlicí v měsíci listo-
pad.
První adventní neděli 2. 12. 2018 
připravujeme ve spolupráci s měs-
tem Kostelec nad Orlicí Adventní 
koncert v  kostele sv. Jiří a  celove-
černí baletní představení Louská-
ček v SK Rabštejn. 
Se žáky se vydáme také na  po-
znávací zájezdy. Již 14. 11. 2018 
vyjedou naši výtvarníci do  Prahy 
do  Národního muzea a  Národní 
galerie, kde navštíví výstavu Keltů 
a výstavu Františka Kupky.
Rovněž tanečníci pojedou v  lis-
topadu do  taneční konzervatoře 
v  Praze, kde budou moci sledovat 
výuku budoucích profesionálních 
tanečnic.

Pozvání na akce školy:
 13. 11. v 17 h Koncert špuntíků – 

koncertní sál ZUŠ
 20. 11. v 17 h Koncert žáků ZUŠ 

– koncertní sál ZUŠ
 2. 12. v 16 h Adventní koncert – 

kostel sv. Jiří Kostelec nad Orlicí
 2. 12. v 18 h Baletní představení 

Louskáček – SK Rabštejn

Zahájení předprodeje 31. 10. 2018 
v SK Rabštejn

Soustředění Hrádek 5. – 7. 10. 2018
Ve dnech 5. – 7. října jsme mohli strávit s dětmi pracovní víkend v krás-
ném penzionu Koliba na Hrádku s nově vznikajícím orchestrem naší ško-
ly, který tvoří mladí hráči na smyčcové nástroje a fl étny. Jelo celkem 19 
dětí a tři učitelé (I. Kožúšková, J. Čechová a J. Polnická). Do tohoto nové-
ho hudebního tělesa jsou zapojeni i ti nejmenší, z čehož máme velikou 
radost. Mnozí byli na takovém soustředění poprvé a byli nadšeni.
Za tři dny společného muzicírování se udělalo mnoho práce, navázaly 
se a upevnily krásné přátelské vztahy a zažilo se hodně legrace. Byl čas 
i na procházky do přírody, ke koním, na večerní hry na pokojích, u kte-
rých jsme zažili spoustu krásných okamžiků. Děti odjížděly ze soustředě-
ní s úsměvy na tvářích a s otázkami, kdy bude další.
Chci touto cestou poděkovat našemu zřizovateli městu Kostelec nad Or-
licí za poskytnutý grant na hudební soustředění žáků. Velice si vážíme 
této fi nanční podpory.                           Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ

Základní škola Vamberk

Základní umělecká škola Kostelec nad Orlicí

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo učitelky/učitele 2. st. ZŠ 

na 100% úvazek – aprobace 
Český jazyk + cokoliv.

Nástup od 4. 2. 2019

Základní kritéria k výběrovému řízení:

 vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

 občanská a morální bezúhonnost
 praxe v oboru vítána

 tvůrčí přístup k práci a kladný vztah k žákům
 fl exibilita a komunikační schopnosti

 organizační schopnosti a samostatnost

K žádosti o pracovní místo doložte:

1. Strukturovaný profesní životopis
2. Kopie dokladů o dosaženém vzdělání

3. Telefonní kontakt, popř. email

Žádosti zasílejte na poštovní nebo emailovou adresu, 
popř. osobně do kanceláře školy. Další dotazy rádi zodpovíme.

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk

email: skola@zsvamberk.cz
tel.: 494 541 324, 739 336 316

Sportovní seminář v posilovně
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Děti už jdou pouštět draky,
vem si svetr a pojď taky.
Vítr fouká víc a více,
brzy vezmem rukavice.

Čas neúprosně ukrajuje kousek po  kousku, 
den po dni, měsíc po měsíci a rok se nám po-
malu chýlí ke  svému konci. Ale než doběhne 
do  cílové pásky kalendářního roku, čekají nás 
ještě dva měsíce plné radosti a  zážitků v  naší 
mateřské škole Vodníček. Ještě však na  chvil-
ku „přibrzdíme“ a  ohlédneme se za  prožitým 
měsícem říjnem. Jako již tradičně jsme v tomto 
měsíci odstartovali pobyt ve školkovém bazé-
nu a  nadstandardní aktivity: Koťátko, Veselé 
pískání a Výtvarníček. Dále jsme poprvé v tom-
to školním roce navštívili divadelní představení 
v MKS. 
A proč jsme vybrali do úvodu básničku o dra-
kovi? Protože i  v  naší školičce byl drak a  vítr 
aktuální téma. Ale abychom nepředbíhali …
pěkně popořádku. U Rybiček se malí námořníci 
chystali na  svoji první plavbu s  integrovaným 
blokem „Vyplouváme z  přístavu“. Ale než však 
námořníci vypluli, museli si zajistit zásoby jídla 
na svoji plavbu. A jakou? No přeci ovoce a ze-

leninu. Na naší pomyslné palubě jsme si nejen 
povídali, tvořili, malovali, modelovali, ale i pek-
li, krájeli, strouhali …Společnými silami jsme 
upekli voňavé šátečky z  jablíček a  připravili  
mrkvovo-jablečný salát. A nyní hurá na palubu, 
vyplouváme! Čeká na  nás dobrý „Vítr v  plach-
tách“, ale o  něm zase příště. Měsíc září byl 
nejen ve  třídě Šnečků ve  znamení poznávání 
prostředí a okolí školky, ale především nových 
kamarádů. A  kde vlastně můj kamarád bydlí? 
To a  mnoho dalšího se dozvěděli Šnečci v  in-
tegrovaném bloku „Cestička k domovu známě 
se vine, aneb kde bydlím já a kamarádi“. A jak 
se zpívá v  jedné dětské písni …každý má své 
místo, tam kde bydlí. A kde mají svůj byteček 
či domeček děti ze třídy Šnečků? To ukazovali 
svým kamarádům při dopoledních vycházkách 
po okolí našeho městečka Vamberk. Tím se děti 
nenásilně učí poznávat právě svoje okolí, svoji 
adresu - což je velmi důležité. A naše městeč-
ko si přenesli Šnečci i  do  své třídy, kde si ho 
ve zmenšené podobě vytvořili. Další téma, kte-
rému se Šnečci věnovali, neslo název „Jablíčko 
se kutálelo“. I v této třídě děti poznávaly různé 
druhy ovoce a  zeleniny. Ochutnávalo se, po-
znávalo podle hmatu, tvořilo, stříhalo, lepilo, 

ale také peklo a  vařilo. Voňavý štrúdl, který 
Šnečci upekli, provoněl celou školku – a  byl 
opravdu výtečný! Šnečci i Rybičky děkují paní 
kuchařkám za pomoc při pečení našich dobrů-
tek. A podzimní vítr přifoukal ke Šnečkům další 
téma s  názvem „Vítr křídly mává“. Šnečci ote-
vřeli pomyslnou knihu našeho ekologického 
projektu s  tématem Vzduch. Co je to vzduch? 
Jak vzniká vítr? Na  tyto otázky hledaly děti 
společně s  paní učitelkou odpovědi. A  věřte, 
milí čtenáři, že nám vítr opravdu přál. Nemohli 
jsme tedy nevyužít tohoto počasí k  pouštění 
draků, třepetálek, bublin z bublifuků a papíro-
vých vlaštovek. Poslední třída, která by Vás ráda 
seznámila se svými činnostmi jsou Žabičky. 
Společně s housenkou Julií se tentokrát vyda-
ly na farmu, kde je Julie zavedla do ovocného 
sadu a seznámila s ovocem. A protože jsou děti 
velmi zvídavé, nemohly si nevšimnout zeleni-
nových záhonů opodál. I u Žabiček otevřeli po-
myslnou knihu ekologického projektu, ale zde 
se seznamovali s významem půdy – co v zemi 
můžeme najít, k čemu nám slouží. 
Krásné podzimní dny.                                                            

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školyZe života mateřské školy
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Příroda je velkolepá, to byste se divili!
V říjnu v polích sládne řepa, raší nové obilí.
V podvečer se z lesa hloubi ozve táhlé troubení.
Uhodnete, kdo tam troubí? Inu – přece jeleni!

Září nám i našim dětičkám rychle uteklo a než 
jsme se stačili rozkoukat, je tu náhle zlatý mě-
síc říjen. Krásné podzimní počasí nám stále 
přálo, proto jsme se snažili trávit co nejvíce 
času venku na školní zahradě nebo v blízkém 
okolí. Podnikali jsme vycházky do blízkého le-
síka, na pole a na louku. Prošli jsme si zahrádky 
a společně pozorovali podzimní práce zahrád-
kářů a  sklizeň poslední úrody.  V  jednotlivých 
integrovaných blocích naše nejmenší Kuřátka 
ochutnávala s  medvídkem plody podzimu 

a zabývala se pohádkou o veliké řepě.  Žabič-
ky zase ve  své Duhové zahradě sbíraly ovoce 
a  zeleninu do  proutěného košíku a  učily se ji 
poznávat všemi svými smysly. U  Ptáčátek se 
také děti učily znát plody zahrady a podzimu. 
Prohlížely obrázky i živé plody, třídily, poznáva-
ly a ochutnávaly. Předškoláci se učili poznávat 
ovoce a  zeleninu podle tvaru, barvy, hmatu 
i  svého čichu. Jablíčka se i  malovala a  jedla. 
Do naší školky v rámci minimálně preventivní-
ho programu a  kouzla správného chování za-
vítalo také divadlo a děti měly možnost shléd-
nout výchovně-vzdělávací program s  názvem 
„kocourek Mourek“, který učil děti znát a  po-
užívat kouzelná slovíčka „prosím, promiň, dě-
kuji, omlouvám se, dobrý den a nashledanou“.  

Na  další krásné divadelní představení jsme 
si už museli dojít do  městské sokolovny, kde 
jsme shlédli „Pohádky z  pařezové chaloupky“. 
V  tomto měsíci také začaly v  naší školce nad-
standardní aktivity pro předškoláky. Angličtina 
hrou, kreativní školička a Rarášci. S Žabičkami 
jsme také začali chodit do bazénu, kde probíhá 
pravidelně každou středu koupání dětí formou 
hrátek ve vodě a s vodou.

Říjen krade zelenou, podzim stříhá záplaty,
plášť na jeho ramenou na barvy je bohatý.

Nádherný barevný podzim i Vám přeje 
kolektiv MŠ Sluníčko.

Ze života mateřské školy
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům 
aktivně prožít čas strávený společně 
s dětmi. Srdečně zveme všechny ro-
diče, prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak pravidelného programu, tak do-
provodných akcí.  

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Je Vaše dítko ve věku, kdy ho již začí-
nají zajímat pohybové aktivity spoje-
né s říkankami či písničkami? Vezmě-
te ho tedy mezi nás. Každé pondělí 
od 9:30 v prostorách herničky (Tyršo-
va 260). Vstupné 20 Kč.

 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Milé maminky, solnou jeskyni 
na  vambereckém náměstí s  námi 
můžete opět navštěvovat KAŽDÝ 
ČTVRTEK a to buď dopoledne či od-
poledne. Vstupné 40 Kč. V  listopadu 
se tam potkáme 1. 11., 15. 11., 29. 11. 
(9:30 – 10:15) a 8. 11., 22. 11. (16:00 – 
17:15).

 „MÍČOVANÁ“

Pro děti od 3 do 6 let. Necelá hodinka 
cvičení s Jančou Čapkovou obsahuje 
soubor her a  cvičení s  míči různých 
velikostí, pomocí nichž se zábavnou 
formou procvičuje házení, koule-
ní, kopání, odrážení pomocí pálky 
a hole. Probíhá každé úterý od 16:30 
do  17:15 v  herničce (Tyršova 260). 
Vstupné 10 Kč.

 “HERNIČKA” každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 - 11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s jejich doprovodem do hernič-
ky našeho mateřského centra. Vstup-
né 20 KČ/rodinu. První návštěva je 
zdarma.

 „BAZÁREK“ (Tyršova 260) 

Každou středu během herničky se 
můžete podívat do  bazárku, kde 
maminky prodávají maminkám po-
užité oblečení po dětech. Za drobný 
poplatek si můžete pronajmout bo-
xík na měsíc a déle. Boxík si můžete 
ve chvilce volna prohlédnout i na jiné 

akci MC uskutečněné v herničce než 
je středeční Hernička.

 ANGLIČTINA PRO DĚTI 

v herničce, Tyršova 260. 
Každou středu odpoledne 16:00 – 
17:30 probíhá v  herničce lekce an-
gličtiny pro děti od 3 let. Zábavnou 
a hravou formou se učí základy jazy-
ka a základní slovíčka. Na angličtinu 
se prosím rezervujte.

 ČTVRTEK:„MASÁŽE MIMINEK“ 

v herničce, Tyršova 260. 
Dorazte s děťátky od 3 měsíců. Jemná 
dětská masáž, olejíčky a  relax. Deku 
a  přebalovací podložku prosíme se 
sebou. Vstupné 20 Kč. Rezervujte si 

místo nejlépe na  telefonním číslo 
602  338  516 nebo prostřednictvím 
facebooku či e-mailu mateřského 
centra. ZAČÍNÁME OD LISTOPADU.

 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260.  
Každý čtvrtek dopoledne bude v her-
ničce probíhat lekce angličtiny pro 
maminky od 8:30 do 9:30 pro mírně 
až střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 

DOPROVODNÉ AKCE
LISTOPAD 2018:
Na všechny doprovodné akce se pro-

sím rezervujte pomocí FB MC Dráček, 
e-mailem či na webových stránkách 
MC Dráček.

 TVOŘENÍ – DOPIS JEŽÍŠKOVI, 

5. 11., 16:00 – 18:00 

Milé tvořilky přijďte si s námi vyrobit 
(v  Herničce, Tyršova 260) dopis pro 
Ježíška, do kterého si i nejmladší čle-
nové rodiny mohou vložit obrázky vy-
sněných dárků. S  sebou potřebujete 
pouze dobrou náladu. Vstupné 30 Kč.

 LAMPIONOVÝ PRŮVOD, 

6. 11., 16:30

Již tradiční lampionový průvod jsme 
pro Vás letos uspořádali na  počátku 
listopadových dní, kdy je již brzy tma. 

V 16:30 vyrazíme od zadního vchodu 
k Herničce (vchod od hřbitova, Tyršo-
va 260) na hřiště v Merklovicích. Na zá-
věr bude připraveno překvapení.

 TONGO, 11. 11. a 18. 11. 

Milí rodiče zveme Vás na nedělní vý-
lety do  zábavného centra v  Hradci 
Králové. Vzhledem k  novým kapa-
citním podmínkám v Tongu je akce 
rozdělena na  dopravu autobusem 
(11. 11.; odjezd z náměstí v 8:45 a od-
jezd z  HK ve  14 hod; dopravné 100 
Kč/dospělí, 50 Kč/děti) a na dopravu 
vlastním vozem (18. 11.; sraz před 
Tongem nejpozději v 9:45). Vstupné 
do Tonga 80 Kč. 

 NEDĚLNÍ HERNIČKA, 25. 11.,

15:00 – 17:30 
S  příchodem pozdně podzimních 
chmurných dní opět otvíráme neděl-
ní herničku (Tyršova 260). Vstupné 
30 Kč. Neváhejte a  přijďte mezi nás. 
Uvidíte, že děti budou mít z návštěvy 
herničky radost.

 TVOŘENÍ – ADVENTNÍ 

KALENDÁŘ, 26. 11., 16:00 – 18:00 
Je již vánoční tradicí, že si u nás mů-
žete vyrobit adventní kalendář. Letos 
budeme vyrábět perníčkový. Pro ka-
ždého bude připraveno 24 perníčků, 
které si nazdobíte bílkovou polevou. 
Bohužel tato akce je již plně obsaze-
ná, hlaste se prosím jako náhradníci. 
Vstupné 40 Kč.

 MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ, 2. 12. 

I  na  letošní vamberecké akci Měs-
tem chodí andělé, můžete najít 
stánek od  našeho MC Dráček. Rády 
Vás pohostíme nějakou dobrotou 
a  samozřejmostí je i  něco horkého 
na zahřátí. 

 MIKULÁŠ V MC DRÁČEK, 

5. 12., 10:00

Začíná nejkrásnější období roku, 
za okny padá sníh, začíná vonět cuk-
roví, všude se naklízí, něco se chystá. 
Najednou kde se vzal, tu se vzal, pod 
okny stojí Mikuláš. Ani na naše malé 
děti navštěvující MC Dráček Miku-
láš nezapomněl, ale aby vše stihnul, 
přijde k nám do herničky již v 10:00. 
Na akci se prosím rezervujte. Vstupné 
20 Kč.
Všechny informace budou vyvěše-
ny a  potvrzeny na  stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále se 
prezentujeme na nástěnkách u školy, 
ve  školkách a  naproti drogerii Teta. 
Zodpovězení dotazu je možné na tel. 
čísle 608  323  350 nebo na  emailu 
mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhrazu-
je právo upravit podle potřeby náplň 
akcí.  

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

Nabídka z nových knih na listopad 2018

 do  29. listopadu je přístupná 
v půjčovních hodinách výstava My 
... z  jiných koutů světa – uváděná 
společně s Pobytovým střediskem 
Kostelec nad Orlicí

 v pátek, 9. listopadu, je pro vás 
připravena Muzikoterapie s  Lu-
cií Grunclovou (upozorňujeme 
na omezený počet míst, rezervace 
nutná stejně jako deka nebo kari-
matka s sebou) v 17:00 hod.

 15. listopadu v  17:30 hod. na-
vštivte přednášku Tomáše Kubeše 
– VANUATU – děti ráje

 tajuplná KELTSKÁ NOC ten-
tokrát s  námětem “medvědím“ 
čeká na děti v pátek, 16. listopadu 
v 17:30. hod.

 adventní prodej knih pro děti 
a  mládež z  knihkupectví NADĚJE 
Olinky Pírové bude zahájen s prv-
ním adventním pondělím

 VAMBERECKÝ BETLÉM – vy-
střihovánka pro celou rodinu – 
 je v  předvánočním  prodeji v  od-
dělení studovny spolu s  několika 
tituly regionální literatury

 tradiční akce MĚSTEM CHODÍ 
ANDĚLÉ spojená s  rozsvěcením 
vánočního stromečku vás potěší 
v podvečer první adventní neděle, 
2. prosince. Ani letos si nezapo-

meňte do  kapsy vzít malý zvone-
ček – a do paměti své největší přá-
ní, které můžete napsat a  pověsit 
na „stromeček našich přání“ rozsví-
cený na schodech radnice

 6. prosinec patří „Vůni perníku“ 
– podvečeru s  PhDr.  Danou Hol-
manovou, perníkářkou oceněnou 
„Zlatým kolovratem“, která také 
spolupracuje s  Královstvím perní-
ku pod Kunětickou horou. Poví-
dání o historii perníku, ikonografi i, 
s ukázkami i prodejem zdobených 
perníků. To vše od 17:30 hod.

 11. prosinec - Adventní večer 
s  Ivankou Devátou – herečkou 
a  spisovatelkou, v  17:30 hod. 
Vzpomínkový večer na  její lásky, 
herecké období, události z osobní-
ho života -  a to vše s  jedinečným 
humorem. (REZERVACE NUTNÉ)

 „VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA“  - vá-
noční výprava a těšení s nejmenší-
mi čtenáři na vás čeká tři dny před 
Štědrým večerem, tedy v  pátek, 
21. prosince.

 POSLEDNÍ AKCE ROKU 2018 – 
adventní čtení a  křest nové knihy 
VĚRKY FINA: Máma - čisté jiskření 
nás všechny potěší mezi vánoční-
mi svátky. Termín bude upřesněn.

BELETRIE:
 BLAKEOVÁ, Rosie: 

     Život zn. Hygge

Příběh Joa a  Kláry, kteří na  první 
pohled nemají nic společného, 
přesto je to k sobě přitahuje. 

 KELLY, Martha Hall: 

     Dívky beze jména

Osudy tří žen (Polka, Američanka 
a Němka), které prošly Ravensbrü-
kem.

 PICOULTOVÁ, Jodi: 

     Desátý kruh

Psychologický román o  rodině, 
které se změnil život po oznámení 
dcery, že ji přítel znásilnil. 

 REJFOVÁ, Marie: 

     Komu straší ve věži

Skandální zločiny na malém městě 
odhaluje mladá svérázná učitelka 
Josefína Divíšková, slečna Marplo-
vá po česku.

 WINAWEROVÁ, Melodie Rose: 

     Písařka ze Sieny

Strhující milostný a  napínavý his-
torický detektivní příběh, spojující 
dva lidi napříč časem...

NAUČNÁ LITERATURA
 HASMANN, Gabriele: 

     Romantičtí Habsburkové

Habsburkové bez ohledu na  přís-
nou sňatkovou politiku vstupovali 
do  manželství z  lásky a  u  vídeň-
ského dvora snášli modré z  nebe 
ženám, třebaže ne vždyvlastním. 

 ČERVENÝ, Jaroslav: 

     Zvěř – Ottova encyklopedie

Praktická příručka pro všechny 
myslivce, ochránce a  milovníky 
přírody. 

 FORMÁČKOVÁ, Marie: 

     Marián Labuda

Někteří lidé mají zvláštní kouzlo. 
Mezi ně patřil i  slovenský herec 
Marián Labuda.

 MCMURDO, Max: 

     Upcykling ze starého nové

Autor Vás v  knize naučí techniky, 
jak předělat staré věci na elegantní 
artefakty nebo kusy nábytku. 

 RICHTER, Karel: 

     Apokalypsa v Karpatech

Kniha přináší neznámá fakta nejen 
o  karpatsko-dukelské operaci, ale 
i o jejích širších souvislostech. 

Citát na měsíc listopad:
„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, 
jako bys měl navždy žít.“

Mahátma Gándhí

VÝSTAVA KE STÉMU 
VÝROČÍ REPUBLIKY
Celá naše země slaví v  tomto roce 
významné výročí. Neopakovatelné 
a první svého druhu. Uplynulo 100 
let od vzniku samostatného Česko-
slovenska.
28. říjnem1918 se začala psát nová 
kapitola našich dějin. Dějin, ve kte-
rých byl náš stát svědkem nebo 
přímým účastníkem mnoha klíčo-
vých historických události. Neměli 
bychom zapomínat a zapomenout.
Proto přijměte naše pozvání 
a pojďte spolu s námi uctít památ-
ku a zavzpomínat.
Výstava TADY NOVÁ REPUBLIKA 
zajištěná pro naše město ing.  V. 
Sodomkou zve k zastavení během 
půjčovní doby knihovny v  měsíci 
listopadu...

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

LISTOPADOVÉ I PROSINCOVÉ 
INFORMATORIUM
(podrobnější údaje naleznete na webových stránkách, facebooku,
telefonu knihovny či přímo u knihovnic)

 „Vůně perníku“ 
Dany Holmanové 
PhDr.  Dana Holmanová po-
chází z  Jičína, nyní žije v Tře-
bihošti u  Dvora Králové nad 
Labem. Vystudovala dějiny li-
teratury a etnografi i na Filozo-
fi cké fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze a řadu let pracovala 
jako archivářka Památníku 
národního písemnictví. Zdo-
bení perníčků se věnuje více 
než deset let. Její specialitou 
jsou tzv. skládané perníčky, 
které vytváří spojováním jed-
notlivých motivů do  větších 
celků, které pak tvoří plastický 
obrázek. Zcela ojedinělá je její 
technika zdobení za  použití 
klasické bílé polevy a modro-
tisku, což vytváří dojem vý-
šivky.
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - listopad  2018

 1. listopadu v  8:30 a  v  10:00 

hodin

PYŠNÁ PRINCEZNA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JU-
RIŠTOVÉ
Pohádka s  písničkami na  motivy 
Boženy Němcové. Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 2. listopadu v 18:30 hodin

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

 3. listopadu v 16:00 hodin

MÓDNÍ SHOW
ODEHNAL OBCHOD MÓDOU

 9. listopadu v 18:00 hodin 

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

 10. listopadu v 19:00 hodin

NA STOJÁKA SE ŠKODA AUTO
Hodinové vystoupení plné zábav-
ných výstupů s  následnou auto-
gramiádou a společným focením. 
Účinkují: Ester Kočičková, Daniel 
Čech, Karel Hynek. Vstup zdarma! 

 14. listopadu v 19:00 hodin

SMÍM PROSIT? 
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
Svižná komedie, která nabízí vtip-
né dialogy a  krásné herecké pří-
ležitosti. Hrají: Jan Révai, Martin 
Polák / Igor Bareš, Robert Jašków, 
Kateřina Janečková, Petr Pěknic / 
Karel Zima. Vstupné 300 Kč.

 16. listopadu v 18:30 hodin

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

 23. listopadu v 18:30 hodin

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

 24. listopadu v 9:00 - 14:00 hodin

VÁNOČNÍ JARMARK
Ukázky a prodej adventní vánoční 
tvorby. Občerstvení zajištěno. 
Vstup zdarma!

 28. listopadu v 17:00 hodin

AKADEMIE T. J. SOKOL VAMBERK
 30. listopadu v 19:00 hodin 

VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společen-
ské výchovy. Vstupné 100 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 2. prosince v 15:00 hodin

VELKÝ MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Dětská diskotéka, soutěže, vyhlá-
šení nejlepší masky, Mikulášská 
nadílka, čert… Uvádí: DJ a mode-
rátor Zdeněk Vranovský
Sponzor: OS KOVO ESAB VAMBERK, 
ESAB VAMBERK. Vstupné 20 Kč. 

 7. prosince v 19:00 hodin

KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS 
VÁNOČNÍ KONCERT
Rocková legenda oslovující již dvě 
generace fanoušků. Majitel ne-
zaměnitelného a  fenomenálního 
hlasu. Vstupné: 350 Kč.

Společenská kronika

V listopadu 2018 oslaví:

93 let Marie Svobodová
92 let Soňa Dostálová
92 let Olga Kacrová
91 let  Emilie Černá
90 let Oldřich Hostinský

85 let Zdeněk Čermák
80 let Jindřich Martinek 
80 let Milada Jakubcová
75 let Jaroslav Čižinský
75 let Jiří Harbich
75 let  Karel Mixa

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 10. listopadu uplyne 50 let od úmrtí naší maminky 
paní MARIE VODEHNALOVÉ z Pekla.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 19. října uplynulo 20 let od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana JAROSLAVA STÁRKA.

S láskou vzpomínají děti s rodinami
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Z akce „Zasaďme společně lípu Z akce „Zasaďme společně lípu 
ke 100. výročí“ v Merklovicíchke 100. výročí“ v Merklovicích

Foto: Radoslav Vídeňský
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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. 

ORIGINÁL 
ODĚVY

LAURA
nabízíme
NOVÉ 

ZNAČKOVÉ 
ODĚVY 

NÁMĚSTÍ U KOSTELA
OTEVŘENO

PO-PÁ 9-12 HODIN
13-15 HODIN

SO 9-11 HODIN

TĚŠÍME SE NA VÁŠ NÁKUP

 Kompletní zhotovení pomníků 
z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků 
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny 

 Nejlevnější 
světlá i tmavá 

žula
 Sekání nápisů 

a pečící kameny

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

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy, 
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

K A M E N I C T V Í
R A Š K A
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Tak jako každý rok, tak i letos bych 
se s Vámi rád podělil o informace, 
které shrnují sportovní výsledky 
Daniela Vandase v  roce 2018. Jak 
již mnozí víte, tak Daniel se zabývá 
orientačním během a  letos napo-
sledy závodil v  kategorii juniorů. 
Tento rok byl pro něho kombino-
vaný s  maturitou a  přijímacími 
zkouškami na  vysokou školu. 
Školní zátěž mu nedovolila se tré-
ninkově připravovat na mistrovské 
závody tak jako v minulých letech. 
Přesto je možno sezonu považovat 
za velmi úspěšnou.  
Na jaře bych zmínil tři zlaté a  jed-
nu stříbrnou medaili na republiko-
vých závodech žebříčku „A“ a třetí 
místo na Mistrovství ČR na krátké 
trati konané nedaleko Brna. V této 
době proběhly i nominační závody 
na Mistrovství světa juniorů, které 
se konalo v  Maďarsku. Daniel se 
nominoval z  první pozice a  mohl 
tak klidně odcestovat. V  termínu 
od 9. do 14. 7. 2018 proběhly čtyři 
závody za účasti kompletní světo-
vé špičky čítající 173 mužů a  159 
žen z  36 zemí. Hned v  úvodním 
závodu klasiky to cinklo. Daniel 
si doběhl pro bronzovou medai-
li, která byla úžasnou satisfakcí 
za  celým jarem. To jsme ještě ne-
věděli, že soustředěnými výkony 

přidá bramborovou medaili (4. 
místo) na krátké trati a bronzovou 
medaili ve  štafetách. Po  zdařilém 
létě jsme byli příjemně naladěni 
na podzimní část sezony. Bohužel 
virová chřipka v  nejnevhodnější 
týden před závody ho vyřadila 
z důležitých bojů. Nevadí. Dvakrát 
třetí místo v závodech žebříčku „A“ 
bylo neméně vydřené, jako v plné 

kondici a to se počítá. Na úplném 
konci sezony byl zdravotní stav už 
v pořádku a tak se mohl těšit z po-
dobné satisfakce, jako na jaře. Po-
mohlo k tomu několik štafetových 
závodů zaběhnutých na  „bednu“ 
včetně třetího místa na  Mistrov-
ství ČR. Celkově z  toho bylo třetí 
místo v celoročním žebříčku štafet 
v kategorii dospělých. V hodnoce-

ní jednotlivců skončil na  čtvrtém 
místě ve  velmi těsném závěsu 
za medailí, která byla na dosah do-
slova o  dvě stopy bot. Třešničkou 
na dortu byl poslední závod sezo-
ny, závod družstev. Daniel a  jeho 
kolegové vyhráli mistrovský titul.
Jak jsem již zmínil, tak sezona byla 
poněkud kostrbatá. Bylo potřeba 
nejen hodně píle a  sebezapření, 
ale významně nám k  pěkným vý-
sledkům pomohla podpora z Měs-
ta Vamberk, za kterou velmi děku-
jeme. Díky ní jsme mohli přípravu 
ve  zkrácených termínech zinten-
zivnit a  zefektivnit. Ještě jednou 
moc děkujeme.
Jako orienťácká rodina nesmíme 
zapomenout na dceru Adélu, která 
se v  tomto roce poprvé účastnila 
Středoevropského poháru doros-
tu a  přivezla krásnou bronzovou 
medaili. Na domácí půdě závodila 
také velmi poctivě a v celém roce 
se postavila čtyřikrát na stupně ví-
tězů v žebříčku „A“. Na Mistrovství 
ČR na klasické trati dosáhla na vel-
mi těsně čtvrté místo a  z  Mist-
rovství ČR na  krátké trati přivezla 
stříbrnou medaili. V  celoročním 
hodnocení obsadila ve  své kate-
gorii D16 velmi pěkné 4. místo.      

Markéta 

a Luděk Vandasovi

Daniel Vandas – poslední rok v juniorech
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V sobotu 22. 9. začala stolním tenistům TJ Ba-
ník Vamberk nová sezóna. A-družstvo, hrající 
Krajský přebor 1. třídy, přivítalo dopoledne 
na domácích stolech družstvo z Chlumce n. C. 
Téměř po třech hodinách trvajícího zápasu, se 
ze zaslouženého vítězství radovali domácí hrá-
či. Odpoledne jsme se utkali s družstvem z Ja-
roměře-Josefova C. I  toto utkání jsme vyhráli. 
Výborný výkon předvedl Michal Macháček, 
který neprohrál. Dobrý vstup do sezóny.
O  14 dnů později jsme jeli do  Nového Města        
n. M. Z  důvodu zranění nehrál Milan Valášek, 
kterého ale bravurně zastoupil Ondřej Kotyza, 
pro kterého to byl první zápas za  A-družstvo. 
Jeho dva body výrazně přispěly k  vydřenému 
vítězství. Jen tak dál!

TJ Baník Vamberk 

– Sokol Chlumec n. C 10:4

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Machá-
ček 2, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

TJ Baník Vamberk 

– Sokol Jaroměř-Josefov 2C 10:3

Body: Macháček 2, Jakubec 2, Vrkoslav 2, Va-
lášek 2, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 a Valášek-
-Macháček 1

TTC Nové Město n. M. 

– TJ Baník Vamberk 6:10

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Kotyza 2, Machá-
ček 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

TJ Baník Vamberk 
- rozpis domácích zápasů 

 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 srdeč-
ně zváni! 

M. Vrkoslav, 

vedoucí A-družstva

Stolní tenisté Baníku úspěšně zahájili sezonu
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7. prosince 2018 v 19:00 hodin
MK Sokolovna Vamberk


