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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

104. zasedání dne 31. října 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 103.

2) Schválila darovací smlouvu 
na přijetí fi nančních prostředků 
ve výši 900.000 Kč za účelem vy-
budování dětského hřiště 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.

3)  Schválila:
 a) Smlouvu o realizaci překlád-

ky sítě elektronických komuni-
kací č. HK 2018_0069,

 b) Dohodu o  převodu někte-
rých práv a  povinností z  roz-
hodnutí o  umístění stavby, se 
společností Česká telekomu-
nikační infrastruktura a. s., Ol-
šanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
– Žižkov, IČ 04084063 a pověři-
la starostu podpisem smlouvy 
a dohody.

4)  Schválila smlouvu o  zřízení 
věcného břemene pro plynové 
zařízení STL plynovou přípoj-
ku pro RD č. p.  908, Vamberk,           
č. stavby: 9900094610 umís-
těnou v pozemku p. č. 1131/1 
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk za  jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcné-
ho břemene ve  výši 2.420 Kč 
včetně DPH a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

5)  Projednala protokol o  oteví-
rání obálek a  zprávu o  hod-
nocení nabídek v  rámci po-
ptávkového řízení na  akci 
„Vegetační úpravy v  ulici 
Žamberecká a  v  ul. Jiráskova 
ve Vamberku“ a v souladu s ní 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečkou Irena 
Fléglová, xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 
485  96  922, která předložila 

nabídku na  sadové úpravy 
ve výši 968.882 Kč včetně DPH, 
následnou péčí po  dobu 3 let 
ve  výši 130.460,99 Kč včetně 
DPH a následnou péči závislou 
na  klimatických podmínkách 
ve  výši 23.927,75 Kč včetně 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

6)  Projednala důvody úpravy 
článku III. a IV. návrhu Smlouvy 
o dílo se zhotovitelem akce „Re-
novace trávníku fotbalového 
hřiště“ a  schválila termín pro-
vedení díla 05.11.-12.12.2018 
s  ohledem na  klimatické pod-
mínky a zároveň schválila sníže-
ní ceny díla na  1.293.351,20 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

7) Projednala důvody opoždění 
zahájení akce „Oprava povr-
chu místní komunikace k  vo-
dojemu“ a  schválila pláno-
vaný termín dokončení prací 
14.12.2018 a pověřila starostu 
podpisem dodatku č. 1 smlou-
vy o dílo.

Rada města Vamberk se na svém 

1. zasedání dne 7. listopadu 

2018 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 104.

2)  Rozhodla o  organizačních zá-
ležitostech:

 a) jednání RM budou probíhat 
dle schváleného plánu zasedá-
ní na  příslušný rok, zpravidla 
ve čtrnáctidenních intervalech 
a jednacím dnem bude zpravi-
dla středa od 16:00 hodin,

 b) na budovách města budou 
vyvěšeny ve  dnech státních 
svátků a  dále na  doporučení 
nadřízených orgánů nebo roz-
hodnutí RM vlajky ČR a  vlajky 
EU a na městském úřadě také 
vlajka města.

3)  Schválila plán zasedání rady 
města a jednání zastupitelstva 
města v roce 2019.

4)  Schválila, aby Mgr.  Jan Rejzl – 
starosta města, zastupoval zři-
zovatele v Radě Základní školy 
Vamberk.

5)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
260 o  přijetí Valérie Kloučko-
vé, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxx do mateřské školy.

6) Projednala žádost společnosti 
EUROVIA CS, a. s., Závod Čechy 
východ, oblast střed, Piletická 
498, 500 41 Hradec Králové, IČ: 
45274924 o vyjádření k uzavír-
ce a objížďkám při opravě silni-
ce I/14 v ulici Janáčkova a Tyr-
šova v  termínu od  29.11.2018 
do  01.12.2018a  souhlasila 
s navrženými uzavírkami a ob-
jížďkami.

7) Projednala protokol o  ote-
vírání obálek a  o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Zajištění školního stravování 
a  stravování zaměstnanců Zá-
kladní školy Vamberk a v soula-
du s ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem 
Sodexo – integrovaný facility 
management a  zařízení škol-
ního stravování (Sodexo s.r.o.), 
Hvězdova 1716/2b, 140  78 
Praha 4, IČ: 44569165, který 
předložil nabídku na roční ná-

jemné za  užívání nebytových 
prostor a movitých věcí ve výši 
144.000 Kč a  s  požadovanou 
dotací od  města Vamberk 
32 Kč na jednoho žáka a pově-
řila starostu podpisem smluv.

8) Projednala a  schválila Smlou-
vu o  dílo na  akci „Vybudování 
nového přechodového místa 
v  ulici Struha včetně opra-
vy chodníků“ se společností 
Stavitelství EU, s. r. o., Husovo 
náměstí 99, 517  54 Vamberk, 
IČ: 27521711 za  cenu díla 
590.931,71 bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

9)  Projednala a schválila Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo uzavře-
nou dne 27.09.2018 na  akci 
„Oprava chodníku v  ulici Tyr-
šova – II. etapa“ se společností 
Stavitelství EU, s. r. o., Husovo 
náměstí 99, 517  54 Vamberk, 
IČ: 27521711, kterým se mění 
rozsah díla resp. zvyšuje rozpo-
čet o 79.489 Kč bez DPH s ter-
mínem dokončení 15.12.2018 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

Mgr. Jan Rejzl   

starosta města                                                                                               

Rudolf Futter  

místostarosta města

Upozornění na změny 
v platbách „technických služeb“
Od ledna 2019 dojde k organizač-
ním změnám v agendách účetnic-
tví a platbách „technických služeb“, 
které přecházejí ze společnosti 
VAMBEKON, s. r. o. na Městský úřad 
Vamberk. Pro občany z toho vyplý-
vá, že veškeré hotovostní platby 
se budou nově hradit v  pokladně 
Městského úřadu Vamberk (pří-
zemí) 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. 
Bankovní účet pro bezhotovostní 
platby zůstává stejný. 
Technické záležitosti resp. sprá-
va bytů, hřbitova, výlepů plakátů 
a ostatní služby bude i nadále za-
jišťovat společnost VAMBEKON, 
s.r.o.

Eva Bezděková

vedoucí fi nančního odboru

Upozornění 
Z  důvodu čerpání dovolených bude provoz radnice v  době mezi 
Vánocemi a Novým rokem omezen. Podatelna bude v provozu v pá-
tek 21.12. od 8:00 hodin do 11:00 hodin a v pondělí 31.12. od 8:00 
hodin do 11:00 hodin (ve dnech 27.12. a 28.12. bude uzavřena). Po-
kladna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 20.12. v době od 08:00 
do 14:30 hodin.                                                          Ing. Martina Jusková

Tajemnice městského úřadu

Zveme Vás na 2. veřejné zasedání Zastu-

pitelstva města Vamberk, které se koná 
dne 12. prosince 2018 v 18 hodin ve velkém 
sále Městského klubu Sokolovna.

Sběrné místo odpadů v Jůnově 
ulici je pro vás otevřeno

Každou středu 
od 13:00 do 17:00 hodin

Každou sobotu 
od 8:00 do 12:00 hodin

Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech
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I  když „beton“ není všechno, jsou 
investice do  komunikací a  infra-
struktury jednou ze základních 
činností města, kterými město 
slouží svým občanům a  vytváří 
prostředí, ve  kterém obyvatelé 
města žijí. V tomto ohledu přinesl 
právě končící rok 2018 snad nej-
větší počet souběžně probíhají-
cích stavebních akcí, jaké město 
v  novodobé historii pamatuje. 
Přidáme-li k  tomu výstavbu su-
permarketu s přilehlými plochami 
a  rekonstrukci bytového domu 
v ulici Radniční, kterými soukromí 
investoři začali přepisovat mapu 
města na půdorysu bývalé masny, 
jakož i  investice do  průjezdních 
komunikací ze strany Ředitelství 
silnic a dálnic, těžko by se před pár 
lety našel někdo, kdo by něco ta-
kového čekal. Přinášíme vám obra-
zem výběr ze všech větších staveb-
ních akcí letošního roku a zároveň 
děkujeme všem občanům za  tr-
pělivost, kterou se bylo třeba vy-
zbrojit při všech těch uzavírkách, 
objížďkách, hluku a prachu. 

Mgr. Jan Rejzl

Žamberecká 
Dostala zcela nový vzhled, a  to 
především díky obměně dožilé-
ho stromořadí. V  měsíci listopadu 
byla vysázena nová alej javorů, 
trávníkové pásy střídají štěrkové 
záhony trvalek. Instaluje se mobili-
ář a práce budou završeny novým 
veřejným osvětlením. 

Jiráskova
Kromě chodníků se tato frekven-
tovaná ulice dočkala nového as-
faltového povrchu. Velká péče se 
věnovala i detailům dlažeb. 

Tyršova
Práce i  v  těchto dnech probíhají 
na důležité spojnici z náměstí k So-
kolovně. Vjezd do sídliště je řešen 
pro chodce i  řidiče velmi pohodl-
ným přejezdovým prahem.

Lokalita pro výstavbu 
nových domů na Bačince
K  realizaci se v  letošním roce 
dostala I. etapa zcela nové ulice 
na  Bačince. Důvodem k  radosti 
pak bylo to, že se městu podařilo 

na  rozjetý projekt získat dotaci 
Ministerstva pro místní rozvoj 
v částce přes 15 milionů korun. Mi-
mochodem: nová ulice stále čeká 
na své jméno.

Sídliště Struha
Kromě nového dětského hřiště 
byly zrekonstruovány též všechny 
chodníky v okolí kotelny. 

Mateřská škola Tyršova
Nových chodníků se dočkaly děti 
v mateřské školce. Přibyl i přístře-
šek na parkování kočárků. 

Lidická
Příjezd do obytné čtvrti na Bačince 
byl opraven a vznikla tu nová par-
kovací stání. 

Kouty
Kompletní rekonstrukce včetně 
sítí se dostalo i méně frekventova-
né ulici v Koutech. 

Podřezov
A  po  nové silnici se dostanete 
z pekelské strany i na Podřezov.

Tříkrálová 
sbírka 

Charity ČR 
se ve Vamberku, 

Merklovicích 
a Pekle 

uskuteční ve dnech 
4. až 6. ledna 2019

Muzeum krajky 
se těší 
na návštěvníky 
v novém roce
Muzeum krajky Vamberk chce 
všem občanům Vamberka po-
přát krásné svátky vánoční a po-
hodový rok 2019. Budeme se 
na  vás těšit v  příštím výstavním 
roce, a to hned v pátek 18. ledna, 
na  který připravujeme slavnost-
ní vernisáž výstavy nazvané Po-
klady podorlických svatostánků. 
Tato výstava bude uspořádána 
ve  spolupráci s  vambereckou 
farností a  představí, jak název 
napovídá, známé i neznámé sa-
krální předměty, které zdobí kos-
tely našeho regionu. Během roku 
pro vás budeme připravovat dal-
ší muzejní výstavy, uspořádáme 
již v  pořadí pátou Muzejní noc, 
ve  spolupráci s  městem Vam-
berk proběhne devátý ročník 
prestižní přehlídky soudobé 
krajkářské tvorby Bienále české 
krajky, módní přehlídka v  rámci 
Mezinárodního setkání krajká-
řek a mnoho dalších akcí. Závě-
rem děkujeme městu Vamberk 
za  fi nanční dar na  uspořádání 
výstavy a  dalším sponzorům, 
kteří podpořili naše muzejní 
akce. Těšíme se na vaši návštěvu 
v novém roce. 

Mgr. Martina Rejzlová

Muzeum krajky Vamberk

Stavební sezóna vrcholí, 
aneb rok investic ve Vamberku 

Jiráskova Kouty

BačinkaLidická

V souvislosti s výstavbou nové auto-
busové zastávky u  Penny marketu 
jedná město Vamberk v  předstihu 
o  nových jízdních řádech pro veřej-
nou autobusovou dopravu, která by 
obsloužila i tuto novou zastávku, pro 
kterou se uvažuje s  názvem „Vam-
berk, Sokolovna“. V těchto dnech má 
proběhnout kolaudace celého areálu 
Penny, což bude podmínkou pro to, 
aby nová zastávka byla zavedena 

do  celostátního registru zastávek 
a  byla pro ni vydána licence. Tepr-
ve poté budou moci být upraveny 
jízdní řády a zahájen pravidelný pro-
voz. Tato změna však nebude moci 
proběhnout ke  dni 9. 12. 2018, kdy 
se celorepublikově mění jízdní řády, 
ale bude provedena mimořádně, jak 
doufáme, v prvních měsících nového 
roku. Představa města, o které město 
jedná s krajem a s dopravci, je využít 

novou zastávku jako doplňkovou 
pro MHD do Rychnova nad Kněžnou 
(žluté autobusy Audisbus) a dále pro 
linky směr Ústí nad Orlicí. Veškerá do-
prava na náměstí by tak měla být za-
chována. O zahájení dopravy z nové 
zastávky budeme včas informovat.      
U pravidelných autobusových linek 
jsme byli informováni ze strany spo-
lečnosti Audisbus o  tom, že u  prv-
ního ranního spoje vyjíždějícího 

z  Merklovic na  lince 665001 dojde 
k  dřívějšímu odjezdu tak, aby byla 
zajištěna návaznost na  autobusový 
spoj do Brna. Dále dochází k úpravě 
odjezdu u  večerního spoje z  Rych-
nova do Vamberka, který nově bude 
vyjíždět z Rychnova ve 21:20 a bude 
veden přes Lupenici. Doporuču-
jeme seznámit se s  jízdními řády 
v předstihu, aby vaše cesty proběhly 
bez komplikací.            Mgr. Jan Rejzl 

Změny v autobusové dopravě ve Vamberku
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Jak se ve  středověku vyráběla ke-
ramika? K čemu složil tzv. špruslák 
či hrnčířská čepel? Kdy se objevil 
na našem území rychlootáčivý hrn-
čířský kruh? A  existovala ve  Vam-
berku opravdu hrnčířská ulička? 
Na tyto všechny otázky, ale i mno-
hé další odpoví hravým způsobem 
nově připravený edukační program 
k  výstavě „Středověká hrnčířská 
ulička“, která je otevřena v  pro-
storách Muzea krajky Vamberk. 
Programem žáky neprovede však 
pouze osoba muzejního pedago-
ga, ale jak už název programu říká, 
i  tajemný pan Hrneček. Ten dětem 
představí příběh svého zrození, 
kdy byl pouhou obyčejnou hlínou 
až po  chvíli jeho znovuobjevení 
v útrobách země samotným arche-
ologem. Na žáky nečeká ale pouze 
povídání, ale také hry a pracovní list, 

kterým děti provede nikdo jiný, než 
již výše zmiňovaný, pan Hrneček. 
Cílem programu je žákům předsta-
vit nejen samotný proces výroby 
středověké keramiky, ale také těž-
kosti života samotného hrnčíře, kte-
ří byl součástí živoucího organismu 
skoro každého středověkého měs-
ta, kdy Vamberk nebyl výjimkou. 
Povídání bude doplněno i informa-
ci o nálezech několika středověkých 
pecí v oblasti ulic Hlavsova a Pekel-
ská, které naznačují možnost exis-
tence hrnčířské uličky ve Vamberku. 
Program „Středověké hrnčíř-
ství aneb jak přišel pan Hrneček 
na svět“ je určen pro žáky 1. stupně 
základní školy a  objednat si je jej 
možné na  emailové adrese: mar-
xova@moh.cz či telefonním čísle: 
739 961 768. 

Mgr. Martina Marxová

Již tradičně hasiči SDH Peklo nad 
Zdobnicí zahájili rok 2018 hned 
v  lednu - Hasičským plesem. 30. 
dubna následovalo pálení čaroděj-
nic, v  červnu proběhl dětský den, 
a  také jsme opět rozsvítili vánoční 
stromek, který může hrdě konkuro-
vat ozdobeným stromům v širokém 
okolí. 
Největší akce tohoto roku se usku-
tečnila 1. září. Byla to oslava 130. 
výročí založení sboru, která byla 
spojena s  10. ročníkem soutěže 
seniorů, oslavami 100 let založení 
republiky a  slavnostním předáním 
a  vysvěcením historického hasič-
ského praporu. I  přes nepřízeň 
počasí se dostavilo mnoho na-
šich příznivců, pozvaných hasičů 
z  okolních sborů, a  také zástupci 

Královéhradeckého kraje, hejtman 
Jiří Štěpán a senátor Miroslav Antl. 
Oslavy proběhly ve velmi příjemné 
atmosféře a po ukončení připrave-
ného programu a  soutěže seniorů 
se o  zábavu postaral DJ Suchánek 
ml., do  pozdních večerních hodin 
se bavilo mnoho zúčastněných 
spoluobčanů.
Hasičský ples a dětský den podpo-
řil fi nančním příspěvkem i Městský 
úřad Vamberk, kterému tímto velmi 
děkujeme za podporu.
Vážení spoluobčané, chtěli bychom 
Vás již nyní pozvat na  naše akce 
naplánované na  příští rok 2019, 
o  kterých se s  předstihem dozvíte 
z plakátů, městského rozhlasu, atd.

Za SDH Peklo 

Radana Frejvaldová

Když hasiči nezahálí

Edukační program „Středověké hrnčířství 
aneb jak pan Hrneček na svět přišel“

Vstupte do nového roku 
těmi správnými dveřmi 

Pohodové vánoční 
svátky a ve všech 
směrech úspěšný 

rok 2019
Vám přejí zastupitelé 

a náhradníci Volby pro město
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MUDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona

Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec n.O.
Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov n.Kn.
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.

734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
721 200 244
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841

01.12.
02.12.
08.12.
09.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.

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

Královéhradecký kraj hodlá pod-
pořit získávání dalších zdravotnic-
kých pracovníků pro nemocnice 
Zdravotnického holdingu. Až 70 
nových zaměstnanců by moh-
lo v  příštím roce posílit nejvíce 
ohrožená oddělení díky připravo-
vanému projektu stipendií. Ta bu-
dou tentokrát určena studentům 
středních a  vyšších odborných 
zdravotnických škol, ale i  absol-
ventům vysokých škol v  oboru 
ošetřovatelství a  fyzioterapie, 
kteří budou fi nančně motivováni 
k  nástupu do  jedné z  krajských 
nemocnic.  Studenti by mohli jed-
norázově získat od Královéhradec-
kého kraje příspěvek na studia 60 
až 80 000 Kč, a to prostřednictvím 
nadačních fondů, které nedávno 
vznikly a  dále vznikají v  jednotli-
vých městech regionu. Podmínkou 
bude, že se po úspěšném ukonče-
ní studia zavážou v  nemocnicích 
pracovat po  dobu minimálně tří 
let. Pokud projekt krajští zastupi-
telé schválí, noví zaměstnanci by 
mohli nastoupit již v létě 2019.
Další z  řad opatření Královéhra-
deckého kraje, jak posílit jednotli-
vá oddělení v krajských nemocni-
cích kvalifi kovaným personálem, 
se rodí na  svět.  Zdravotnický 
holding se po  úspěšném náboru 
nových posil na  Ukrajině nyní za-
měří na  absolventy českých zdra-
votnických škol. Královéhradecký 
kraj chystá totiž podporu nového 
typu stipendií. Tentokrát právě pro 
studenty zdravotnických oborů 
středních a  vyšších odborných 
škol, ale i pro absolventy denního 
studia vysokých škol v oboru oše-

třovatelství a  fyzioterapie, které 
chce tímto způsobem motivovat, 
aby šli pracovat do některé z kraj-
ských nemocnic. V  rozpočtu má 
kraj na  tento rok připravenu část-
ku ve výši 5 milionů korun, kterou 
hodlá rozpustit na  podporu stu-
dentů. „Podobný stipendijní pro-
gram se nám již velmi osvědčil pro 
motivování čerstvých absolventů 
lékařských fakult. Podařilo se nám 
takto získat již 50 lékařů, dalších 40 
se nám přihlásilo letos. Nyní chce-
me podobnou cestou oslovit i ne-
lékařské zdravotnické pracovníky. 
Věřím, že se projekt dotáhne, bude 
úspěšný a pomůže nám personál-
ně stabilizovat některá oddělení,“ 
říká k záměru náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Ing.  Aleš 
Cabicar. V  současné době chybí 
v nemocnicích ZH KHK na šedesát 
zdravotních sester a  dalších nelé-
kařských zdravotnických pracov-
níků. Motivační stipendia k  nim 
poputují skrze nadační fondy, kte-
ré začátkem roku vypíší cílené sti-
pendijní programy pro jednotlivé 
nemocnice v kraji.  

Nové nadační fondy 
mají nemocnicím pomáhat
Během letošního roku založila 
jednotlivá města své nadační fon-
dy určené pro podporu místních 
nemocnic. Už v  roce 2017 vznikl 
fond v Náchodě, letos se přidal Ji-
čín (s  podporou Nového Bydžova 
a Nové Paky), Trutnov a Dvůr Krá-
lové nad Labem. Nadační fond 
se v  současné době chystá také 
v  Rychnově nad Kněžnou. „Jejich 
cílem je především podpora tamní 

nemocnice, a  to za  přispění neje-
nom fi nančních prostředků měst 
a  obcí, pro které je nemocnice 
spádová, ale také fi nancí kraje či 
místních podnikatelů. Jednou s fo-
rem pomoci bude také podpora 
v  získávání nových zaměstnanců. 
Předpokládá se proto, že fondy 
vypíší začátkem roku stipendij-
ní programy, které mají nalákat 
nové pracovníky. Společně jsme 
se shodli na vytvoření jednotných 
pravidel, např. co se týká výše pří-
spěvku a délky úvazku,“ říká před-
seda představenstva ZH KHK a. s. 
Ing. Miroslav Procházka, Ph. D. 
U  všech stipendií je určena výše 
příspěvku na  60 – 80  000 Kč, a  to 
dle oddělení, na  které absolvent 
přijde a  typu ukončeného studia. 
Jednotná by měla být i  min. dél-
ka pracovního poměru, a  to 36 
měsíců. „Je to dostatečně dlouhá 
doba jednak pro plné zapracování 
absolventa v  rámci adaptačního 
procesu, ale také pro to, aby se 
rozhodl, že v  regionu zůstane, že 
se tu trvale usadí. Doufáme, že 
stipendia mohou oslovit i studen-
ty mimo náš kraj a  máme zájem 
o dlouhodobou spolupráci,“ dodá-
vá Ing.  Miroslav Procházka, Ph. D. 
Příspěvek bude určen jak pro vše-
obecné, praktické i  dětské sestry, 
tak i pro fyzioterapeuty a porodní 
asistentky a celkem by mohlo být 
podpořeno 60-70 absolventů. 
Podmínkou je, že musí jít o  stu-
denta absolventského ročníku 
vzdělávacího nebo studijního pro-
gramu určeného k  získání způso-
bilosti zdravotnického pracovníka 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu. Žádat 
budou moct studenti z celé České 
republiky.   

V Broumově už fond 
pomáhá 10 let
Stipendijní programy ale nebu-
dou jedinou možnou činností 
nadačních fondů. Ty mohou totiž 
vyvíjet i další aktivity, které budou 
místní nemocnice podporovat. 
Příkladem je Nadační fond Hos-
pital Broumov, který již více než 
10 let pořádá různé dobročinné 
akce na  podporu broumovské 
nemocnice. „Ze získaných zdrojů 
(cca 8 mil. Kč), zejména od  města 
Broumova a okolních měst a obcí, 
byla nakoupena řada přístrojů 
a  pomůcek. Ve  spolupráci s  Pod-
nikatelským klubem Broumovska, 
obcemi a  podnikateli  regionu je 
postupně nakupováno vybavení, 
sloužící klientům oddělení inter-
ny, jednotky intenzivní péče, pře-
devším však klientům oddělení 
lůžek následné péče (polohovací 
a elektrická lůžka, aktivní a pasivní 
antidekubitní matrace, kardiacká 
křesla, rehabilitační a  polohovací 
pomůcky, toaletní a  sprchovací 
vozíky, TV přijímače, čističky vzdu-
chu, apod.). Od roku 2012 nadační 
fond fi nancuje náklady pracovnic, 
které celoročně pečují o  klienty 
lůžek následné péče v  rámci vol-
nočasových aktivit a aktivizačních 
činností,“ vyjmenovává činnosti 
předsedkyně správní rady NF Hos-
pital Broumov Ing.  Eva Blažková. 
Mimo to pořádají například také 
úspěšné charitativní koncerty 
ve  spolupráci s  regionálním těle-
sem Police Symphony Orchestra.

Kontakt pro komunikaci s médii: 

Ing. Magdaléna Doležalová, 

PR manažerka

T: +420 607 023 982 

E:  dolezalova@zhkhk.cz

Až sedmdesát zdravotníků mohou krajské nemocnice 
získat díky novým stipendijním programům

Tradiční troubení 

vánočních 
koled 

z balkónu radnice 
se koná 24. prosince 

ve 23:30 hodin.
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Napřed, co je to mrtvý brouk? To je 
člověk, který má něco udělat, ale 
tváří se, že se ho to vůbec netýká, nic 
mu po tom není a tak co by dělal, že 
jo.
Když jsem za  první republiky, v  le-
tech 1933 až 1938 chodíval z Bačin-
ky do obecné školy kolem Prauzova 
statku čp. 239, měli tam chlív, krávy, 
kurník, drůbež, seník, sýpku, sto-
dolu, hnojiště, žumpu, studnu, psa 
na  hlídání a  kočky, protože bez ko-
ček by jim myši sežraly uskladněné 
brambory, řepu, ovoce i obilí na sýp-
ce. Ty kočky mohly do obytné světni-
ce nejvýše na chvilku ve dne, na noc 
je vyhnali ven, na seník. Mňoukající 
koťata, co se na  seníku narodila, 
utopili lidi v žumpě. To bylo obvyklé 
za  první republiky, kterou tak rádi 
vychvalují lidi, kteří tehdy ještě ne-
žili. Slovo domácí mazlíček nikdo 
neznal. Praprapotomci těch koček 
dodnes bydlí, trpí hladem a  rodí 
koťata v  té chalupě, kterou její ma-
jitelé před nedávnem opustili. Prý ty 
kočky majitelům chalupy nepatří. Že 
by i ti majitelé byli také mrtví brouci?
„Já jsem opakovaně upozorňoval 

v  letech 2017 a  2018 městský úřad, 
že opuštěné kočky žebrají o  jídlo 
u  herničky Vambereckého dráčku, 
která je hned vedle chalupy. Bylo 
to celkem pětkrát, písemně do  po-
datelny, k  rukám pana starosty. Ni-
kdo na to nereagoval. Asi to nějaký 
mrtvý brouk házel rovnou do  koše. 
Doneslo se mi, není-li to drb, někdo 
prý řekl: ty kočky chcípnou samy 
od  sebe na  nějakou kočičí nemoc 
a  na  psaní toho člověka vůbec ne-
odpovídat.
Koček nezadržitelně přibývá. Nyní 
v polovici listopadu je jich kolem de-
seti, a některé jsou už zase těhotné. 
Kolik jich může být na jaře?
Je možné, že ty kočky pochcípají 
na  kočičí nemoci, jenže kočky jsou 
mezi lidmi, blízko bydlí rodiny s dět-
mi, blízko je i hernička Vamberecké-
ho dráčku a nedaleko je i mateřská 
školka. Ty děti i jejich rodiče mohou 
být nakaženi od koček. Je na novém 
vedení města, aby tomuto nebezpe-
čí bez dlouhého váhání zabránilo. 
Už není čas tvářit se, že se to vedení 
města netýká.

Ing. Rudolf Novák

Čas letí. V případě Vamberáku nám 
sedm let proběhlo pod rukama tak 
rychle, že si někdy rádi jen tak sed-
neme a  rekapitulujeme, co všech-
no Vamberák přinesl.
První Vamberák, to bylo pro nás 
všechny obrovské nadšení, velká 
dřina a mnoho nových zkušeností. 
Vamberák vznikl především díky 
podpoře Nadace O2 a místním pod-
nikatelům, fi rmám a rodinám, kteří 
nápadu na nový festival dali šanci. 
Byl to ročník s  historicky největší 
návštěvností okolo 1200 diváků. 
Ty nalákal především nabitý pro-
gram – kapely jako Mňága a žďorp 
nebo Poletíme, bohatý divadelní 
program a  dětské dílny. Vamberák 
si dal neskromně za  cíl, že nechce 
na své publikum pouze chrlit hvěz-
dy čeké pop-rockové scény. Náš 
směr byl objevovat zajímavé in-
terprety, okrajové hudební žánry, 
začínající hvězdy. Mezi takové roz-
hodně za všechny ročníky festivalu 
patřily kapely jako Voila!, Poslední 
výstřel, The Cellmates, Beata Bocek, 
Megaphone, Kieslowski nebo Hm.. 
O všech jistě ještě mnoho uslyšíme! 
Občas jsme ale neodolali a přizvali 
také legendy, jakými jsou Krausbe-
rry nebo Blue Eff ect. Radim Hladík 
na  Vamberáku odehrál jeden ze 
svých posledních koncertů. Na ten-
to výjimečný večer budeme vzpo-
mínat celý život.  

Naše srdce bijí pro divadlo. Divadla 
pro děti i dospělé tak hrála v pro-
gramu zásadní roli. Od  roku 2012 
jsme vybudovali kvalitní spoluprá-
ci s  divadelní jednotkou Damú-
za, která nám pravidelně posílala 
neotřelé pohádkové příběhy pro 
malé i  velké. Mimo jiné Vamberák 
hostil například soubory Buchty 
a  loutky, Paleťáci, Q10, Divadlo 
DNO, Geisslers Hofcomoedianten 
a  další. Mimo program festivalu 
jsme ale do Vamberka pozvali také 
soubor Fekete Seretlek s  předsta-
vením KAR či tanečníky ze souboru 
420PEOPLE s  Davidem Prachařem 
a  Lucií Trmíkovou v  představení 
Peklo – Dantovské variace.
Bez ohledu na to, jestli nám počasí 
přálo nebo ne jsme vždy nabídli 
také několik speciálních dílen – 
od  výtvarných, hudebních po  fo-
tokoutek či půjčovnu sportovního 
vybavení. 
Festivalu Vamberák jsme zasvětili 
mnoho hodin příprav během celé-
ho roku, od psaní grantů a shánění 
fi nanční podpory po  samotnou 
organizaci. Čas od  času nás napa-
dali myšlenky, co by bylo možné 
změnit a jak festival posunout dále. 
Jak víte, letošní rok byl v mnohém 
nový. S  omezenými fi nančními 
prostředky a  s  vidinou změny hu-
dební dramaturgie jsme festival 
přesunuli do překrásného prostoru 

zahrady Muzea krajky. Vnímáme 
velmi intenzivně, že tento krok vět-
šinu z  vás nenadchl. Ačkoliv věří-
me, že hudební program byl jeden 
z nejlepších, který se nám podařilo 
kdy zajistit, názor vás, diváků, je 
velmi důležitý. Festival Vamberák 
vznikl proto, aby přinášel radost 
a  zajímavé podněty. Ve  chvíli, kdy 
tomu tak již není, je čas jít dál 
a případně povzbudit k organizaci 
zajímavých kulturních aktivit další. 
Festival Vamberák nás mnohé nau-
čil a vám věříme mnohé dal. 
Děkujeme tímto vám všem, kteří 
jste nás podporovali, pomáhali 
nám a  chodili na  naše programy 

v rámci festivalu i mimo něj. Vážíme 
si toho, že jsme mohli po sedm let 
strávit několik letních nocí s  vámi 
ve  Vamberku. Přejeme Vamberku 
i  jeho občanům dostatek kvalit-
ních kulturních produkcí a  těšíme 
se třeba někdy opět na viděnou!

Zuzka, Madla a Petra

Opuštěné kočky a mrtví brouci

Festival Vamberák se loučí

V  sobotu, 17. listopadu 2018 se 
v  Pekelské hospodě sešli členo-
vé Základní organizace Českého 
svazu včelařů z Vamberka, Pekla, 
Lupenice, Rovně a  Rybné nad 
Zdobnicí na slavnostní večeři při 
příležitosti 110. výročí založení 
své organizace. Akci navštívili 
také pozvaní zástupci základních 
organizací Potštejn-Záměl, Pře-
stavlky a starosta města Vamber-
ka Jan Rejzl.
Jednatel základní organizace, 
přítel Jan Novotný ve  svém roz-
sáhlém úvodním vystoupení 
oživil u  všech zasloužilých členů 
vzpomínky a  zároveň seznámil 
všechny mladší členy s celou his-
torií existence organizovaného 
včelaření na vamberecku. A je to 
historie opravdu bohatá, naplně-
ná užitečnou činností nejenom 
pro svoji zálibu, ale i  pro celou 
společnost. Včelaři za sebou mají 
navíc budování prostor pro své 
schůzky a práci s mladými zájem-
ci o  tento obor lidské činnosti, 
při kterém odpracovali mnoho 
stovek pracovních hodin. Jejich 
činnost v tomto rozsahu by přes-
to nebyla možná bez výborné 
spolupráce s  Městským úřadem 
ve Vamberku. Pan starosta se při 

této příležitosti podrobně zají-
mal o systém činnosti organizace 
a  možnostech dalšího vylepšení 
vzájemných vztahů.
Někteří členové aktivně pracují 
v  základní organizaci padesát 
a dokonce i šedesát let. Ve svém 
oboru dosáhli přátelé Veverka, 
Černoch, Merta, Jedlinský a bratři 
Pavlištové takové profesionality, 
že jim mohl zástupce Okresní-
ho výboru ČSV, přítel Štěpán, 
předat čestné uznání od  před-
sedkyně Českého svazu včelařů, 
paní Machové. Zároveň ve svém 
vystoupení seznámil přítomné 
s  aktuálními problémy včelařství 
a  záměrem jeho dalšího směřo-
vání v České republice.
O odlehčení atmosféry a pobave-
ní všech přítomných se zábavnou 
formou postaral známý imitátor 
Václav Faltus. A  pak už následo-
vala volná zábava, diskuse o vzá-
jemně zajímavých otázkách a vý-
měna informací mezi přítomnými. 
 S oblíbeným přáním „Zdravé vče-
ly a plné necky medu.“ se všichni 
přítomní po  tomto příjemném 
setkání rozešli vstříc letošnímu 
Adventu.

Výbor ZO ČSV 

pro Vamberk a okolí.

Včelaři z Vamberka 
a okolí slavili



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 8

Po celý rok si naše země připomína-
la mnohá výročí osmičkového roku. 
Středobodem oslav bylo pak sto-
letí republiky. Pojďme se po deká-
dách projít dějinami našeho města 
v  uplynulých sto letech. Tehdy se 
v drtivé většině domácností svítilo 
petrolejovými lampami, automobil 
byl na vambereckých ulicích pojem 
takřka neznámý, telefon používal 
jen nemnoho jedinců. 

1918-1928
V  prvním desetiletí nové republi-
ky byla v  našem městě provede-
na elektrifi kace. Osvětleny byly 
ulice i  domácnosti. Velký rozvoj 
spolkového a  společenského ži-
vota byl doprovázen výstavbou 
dvorany Hotelu Kubias (nový bio-
graf ), Lidového domu, Bednářovy 
chaty Na  Vyhlídce, sálu Hotelu 
Helgoland. Od  podnikatele Ladi-
slava Bednáře získalo město dům 
čp.84 na náměstí (dnešní Městská 
knihovna). Naším městem začaly 
projíždět první autobusové linky. 
Dlouholetý vamberecký učitel a ří-
dící učitel Josef F. Král sepsal Pamě-
ti města Vamberka nad Zdobnicí. 
Vedle školní budovy byl postaven 
pomník padlých.

1928-1938
Ve  městě byly vybudovány vo-
dojemy a  postupně položeno 
vodovodní a  kanalizační potrubí. 
Ještě před vypuknutím velké hos-
podářské krize došlo k  uzavření 
Hernychovy textilní továrny (dneš-
ní areál ESAB), která byla v provo-
zu čtyřicet let. Vzrůstající automo-
bilová doprava měla za  následek 
zbourání staré zájezdní hospody 

Panský dům (dnes Lékárna U  čer-
ného orla), přemístění mariánské-
ho sloupu a  rozšíření kamenného 
mostu. Došlo k  regulaci dolního 
toku řeky Zdobnice. Ve městě bylo 
v té době založeno krajkářské mu-
zeum a loutkářský kroužek. Poprvé 
a  dosud naposled navštívil naše 
město úřadující prezident repub-
liky (TGM). Byl založen fotbalový 
klub SK Vamberk.  

1938-1948
Ani během těžkého období naci-
stické okupace se život ve  Vam-
berku nezastavil. Báňská a  hutní 
společnost zakoupila objekty bý-
valé Hernychovy textilky a založila 
ve Vamberku železárenský průmy-
sl. V Zářečí byla postavena budova 
Spořitelního a  záložního spolku 
s  alegorickou sochou v  průčelí. 
Výstavbou sokolovny se splnil vel-
ký sen několika generací Sokolů. 
Mezi dvěma hřbitovy byl otevřen 
urnový háj. Po  válce doznal vývoj 
radikálních změn. Nejprve došlo 
k  zabavení lesního velkostatku 
Olgy Liechtensteinové a  poté 
ke  znárodnění vambereckých to-
váren. Založením krajkářského 
družstva byly vytvořeny podmínky 
k  rozvoji zdejšího krajkářství. Nad 
horním náměstím byly vystaveny 
bytové domy, tzv. dvouletky.

1948-1958
Došlo k uzavření Bednářovy textil-
ní továrny, která ve městě působila 
od poloviny 19. století. Areál získa-
la armáda. V  dnešní Jůnově ulici 
byly postaveny tzv. fi nské dom-
ky. Po  několikaletém úsilí bylo 
ve  mětě založeno zemědělské 

družstvo. Vamberecká krajka slavi-
la úspěch na světové výstavě EXPO 
58 v Bruselu. Došlo ke zpřístupně-
ní krypty s mumiemi pod kostelem 
svatého Prokopa.

1958-1968
V  horních lukách vyrostl spor-
tovní stadion.  Mezi Vamberkem 
a  Merklovicemi vzniklo sídliště Ji-
ráskova. V  horní části města byla 

postavena nová mateřská škola. 
Začal vycházet měsíčník Kulturní 
zpravodaj, předchůdce dnešního 
Vambereckého zpravodaje. Krajka 
opět slavila úspěch na mezinárod-
ním fóru, tentokrát na  EXPO 67 
v kanadském Montrealu. Vamberk 
se zviditelnil jako etapové město 
cyklistického Závodu míru.

1968-1978
Na  místě  původní zástavby 
na Struhách vzniklo sídliště pane-
lových domů Struha I. Za sokolov-
nou byla vybudována sportovní 
hala. Na  horním náměstí vznikl 
Památník osvobození. Došlo k uza-
vření cihelny, která měla ve městě 
více než stoletou tradici. S Vamber-
kem byly spojeny sousední obce 
Merklovice, Peklo a Lupenice.

1978-1988
Byla vybudována druhá část sídli-
ště Struha a následně dům služeb. 
Podařilo se dostavět areál koupali-
ště v  dolních lukách, ve  své době 
jeden z nejlepších v kraji. Byla po-
stavena nová mateřská škola v Tyr-
šově ulici. Na náměstí byl zbourán 
poslední svědek starého dřevěné-
ho Vamberka, tzv. Hebkův dům.

1988-1998
Po  čtyřech desetiletích skončil ko-
munistický režim. Brzy poté se osa-
mostatnila obec Lupenice. Z horní-
ho náměstí zmizel tank - památník 
osvobození. Byla dobudována ha-
sičská zbrojnice, dům s  pečovatel-
skou službou, čistírna odpadních 
vod a  školní jídelna. Po  letech vy-
jednávání se podařilo otevřít první 
nejkratší etapu silničního obchvatu 
města. Železárny byly v rámci priva-
tizace rozčleněny na několik fi rem - 
ESAB, Lana, Řetězy, VASPO. Ve měs-
tě několik let působila soukromá 
základní škola. Vznikla tradice Me-
zinárodního setkání krajkářek.

1998-2008
Zanikl vyhlášený masný průmysl, 
jehož počátky sahají do roku 1873. 
Byla realizována druhá etapa silnič-
ního obchvatu města. Postaveny 
dva bytové domy vedle sokolvny. 
Město koupilo Městský klub Sokolv-
nu. Vybudováno několik míst pro 
veřejné sportování, hřiště s umělým 
povrchem a  skatepark pod školou 
a hřiště za sportovní halou.

2008-2018
Zásluhou zhotovení třetí etapy 
silničního obchvatu města byla 
nákladní doprava odkloněna 
z  centra města. Ze škvárového 
hřiště vznikla druhá travnatá plo-
cha ve  sportovním areálu. Firma 
PEWAG odkoupila bývalé objekty 
kasáren, zbourala všechny stavby 
a postavila nové výrobní a admini-
strativní centrum.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 
Milana Sedláčka

Zvony zněly i u nás
V den stého výročí od skončení první světové války se rozezněly 
po celé naší zemi kostelní zvony. V neděli 11. listopadu ve 13:30 
se i z našeho kostela svatého Prokopa na dvě minuty rozezvuče-
ly všechny tři zvony. Připomněly všechny padlé vojáky v poli ale 
i oběti v zázemí. Zároveň jsme si mohli uvědomit a projevit vděk, 
že již dlouho žijeme v míru.                                                    Miroslav Berger

Sto let republiky v historii Vamberka
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První písemná zmínka o  vsi Peklo 
pochází z  roku 1543, letos si tedy 
připomínáme její 475. výročí. V 16. 
století, kdy byl Vamberk rozdělen 
na dva statky, náleželo Peklo k tzv. 
Novému Vamberku s  tvrzí na  For-
berku. Ke sloučení dvou částí měs-
tečka došlo v roce 1604 za Václava 
Mikuláše Pecingara z  Bydžína († 
1624). O  pět let později, 7. února 
1609, prodal Pecingar část svého 
majetku, především lesy a ves Pek-
lo s  Pekelcem, královské komoře. 
V královském držení bylo Peklo tak-
řka sto let. Dne 22. února 1707 zís-
kal vamberecké panství i s Peklem 
hrabě Norbert Leopold Kolowrat-
-Liebsteinsky (1655-1716). Od  té 
doby sdílela obec společný osud 
s  městečkem Vamberk. Rychnov-
ští Kolowraté vlastnili vamberecké 
panství až do  jeho zániku roku 
1848. V  novém obecním zřízení 
se Peklo stalo samostatnou obcí 
v  čele s  obecním představeným - 

starostou. Dějiny obce pokračovaly 
v  rámci habsburské monarchie až 
do první světové války. Následoval 
vznik Československé republiky 
a  po  dvaceti letech svobody naci-
stická okupace. Po skončení druhé 
světové války vznikl v  roce 1945 
Místní národní výbor (MNV), v  je-
hož čele stál předseda. Obec spra-
vovalo postupně 15 starostů a  9 
předsedů MNV. Peklo nad Zdobnicí 
přišlo o  svou samostatnost  1. led-
na 1976, kdy byla obec připojena 
k sousednímu městu Vamberk.
V  roce 1710 byl v  Pekle postaven 
panský mlýn. K roku 1780 je dato-
váno sousoší Ukřižování na  křižo-
vatce u  hostince, jehož autorem 
byl vamberecký sochař František 
Antonín Mielnický. Do  roku 1816 
chodily pekelské děti do  školy 
ve  Vamberku. Toho roku byla za-
ložena škola na  Rovni, kam začaly 
docházet i děti z Pekla. Z roku 1840 
pochází dřevěný věšadlový most, 

postavený na  místě původního 
brodu. Roku 1864 dosáhla obec 
nejvyššího počtu obyvatel. I s osa-
dami Hradisko, Zakopanka,  Lib-
štejn a  Pekelec zde žilo 763 osob 
(zhruba dvojnásobek dnešního 
stavu). Do  roku 1880 je datována 
kaplička Panny Marie na  Hradisku. 
Sbor dobrovolných hasičů vznikl 
v obci v roce 1888. Roku 1905 byla 
postavena v  Pekle škola. V  témže 
roce byl založen spolek ochotníků. 
V  následujícím roce byla otevře-
na železniční trať do  Rokytnice. 
Roku 1908 byla založena obecní 
knihovna. Během první světové 
války zahynulo dvacet pekelských 
mužů, jímž byl roku 1924 odhalen 
pomník. O  tři roky později byla 
obec elektrifi kována (Hradisko až 
v roce 1954). Taktéž roku 1927 byla 
v Pekle otevřena zemědělská škola, 
která zde působila do  roku 1950. 
Od roku 1930 je v obci zaveden vo-
dovod. Roku 1934 byl název obce 

doplněn na  Peklo nad Zdobnicí. 
Napodruhé se roku 1957 podařilo 
založit v obci zemědělské družstvo. 
Roku 1964 byl dobudován rybník. 
V  následujícím roce ukončili svou 
činnost ochotníci. V roce 2000 byla 
uzavřena základní škola.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 
Milana Sedláčka

Opět po čtyřech létech slyšeli účastníci ustavují-
cího VZZM slib zastupitelů: „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu měs-
ta a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony Čes-
ké republiky. Podle zákona vykonává člen zastu-
pitelstva města svůj mandát osobně a v souladu 
se svým slibem a  není přitom vázán žádnými 
příkazy.
Jako vždy po  volbách je dobré poděkovat všem, 
kteří projevili upřímný zájem o komunální politiku.
Prosperita města vyžaduje moudré vedení, pro-
fesionální přístup úředníků a také zájem občanů. 
Samotné volby jsou soutěží stran a  jednotlivců, 
kteří se rozhodli vzít na sebe břemeno odpověd-
nosti za  duchovní a  materiální podmínky pro 
dobrý život obyvatel města.
Současná tvář Vamberka je radostnější, než tomu 
bylo v minulosti. Ranní pohled z okna paneláku 
na krásné hřiště pro děti stačí k povzbuzení dobré 
nálady. Když k tomu přidáme obraz domu s pečo-
vatelskou službou a vědomí dobré sociální politi-
ky města, je to jako nadechnutí svěžího vzduchu. 
Oko může lehce sklouznout pohledem na  hori-
zont a  shlédnout siluetu hradu Potštejn a  také 
rozhlednu na  Vrbici. Umístění lodžie západním 
směrem poskytuje stále se měnící obraz staveni-
ště PENNY marketu a  jeho okolí. Stavitelský um 
a morálka pracovníků na stavbě naplňují člověka 
upřímným obdivem. Ať pohlédneme jakýmkoliv 
směrem, stěží najdeme důvod k  nespokojenos-
ti. Otázka, jak je to možné, nabízí jednoduchou 
odpověď: městu se daří, vedení města bylo před 
volbami v dobrých rukách.
Volební program „Společně pro Vamberk“ je skvě-
lým průvodcem srozumitelným pro náhodné ná-
vštěvníky města. Těm, kteří zde žijí a město znají, 
mnoho nového neprozradí. 
Při pohledu na daleko skromnější a sympatičtější 
leták „Volby pro město“, se starostou v  podřepu 

uprostřed mezi svými, napadá přemýšlivého 
člověka pár otazníků: Kolik stál 32 stránkový pro-
gram na křídovém papíře a kdo ho platil? Proč se 
člověk v týmu staví do popředí a prezentuje se vý-
sledkem, který nebyl jeho dílem? 
Odpověď prosákla ještě před ofi ciální volbou. 
Dochází k rošádě mezi prvním a druhým mužem 
na radnici. Dobrou zprávou je, že starosta neod-
chází do zapomnění a jeho zájem se dá očekávat.
Nabízí se odpověď, že se úspěšný advokát vzdá-

vá své kariéry a v nejisté funkci odevzdává svoje 
schopnosti občanům v  souladu s  volebním sli-
bem.
Z krásného snu se probouzím v diskusi, kde slyším 
stejná slova neporozumění k  tolik potřebnému 
zlepšení právního vědomí občanů města. Nejlep-
ším vládcem v zemi je zákon, který zároveň splňu-
je kritérium pravidel praktického jednání. Sprave-
dlnost je tím nejlepším nástrojem k spokojenosti 
občanů. Kdo jiný by to měl chápat než právnicky 
vzdělaný mladý člověk. Když nestačí argument 
zkušenosti ze srovnatelného města, ani fakt že 
několik senátorů se rozhodlo poskytovat zdarma 
právní poradnu, pak odpověď, že si to nový sta-
rosta neumí představit je opravdu chatrná.
Prostředí nevědomosti přináší kromě zvráceného 
myšlení i materiální škody. Laičtí členové výborů 
SVJ potřebují poradit, aby nedocházelo k  práv-
ním přestupkům a sporům. Tady nejde opravdu 
o jednotlivce, protože lež a nečisté svědomí přiná-
šejí zkázu duší. Je v zájmu občanů (nejen v rám-
ci slibu zastupitelů) snaha o  porozumění mezi 
stranami sporu, aby nedocházelo k  nenávisti 

a  šikaně. Minulé zastupitelstvo nebylo schopné 
reagovat na signály, které přicházely.
Diskuse a objasnění problémů a úmyslů je nutná 
k vznesené připomínce váženého zastupitele, kte-
rý v  diskusi zpochybnil hospodaření městského 
koupaliště a navrhl jeho zrušení.
Stejný zastupitel adoroval plány na  přestavbu 
náměstí, které mělo tři varianty a bylo označeno 
jako geniální. Rozhodně nelze podcenit silný ak-
cent vzdělaného člověka, přestože geniální může 
být jen jedna varianta a  to za  předpokladu, že 
projekt vypracoval geniální projektant za  „geni-
ální“ odměnu. Otázka, kolik to stálo a bylo vzato 
z rozpočtu města, nebyla zodpovězena.
Vamberáky, hlavně mladé, je potřeba povzbudit 
v zájmu o město a život lidí v něm. Dalo by se říct 
„lidé bděte“, ale nejde o  život a  stačí požadovat 
veřejnou diskusi, případně jasné a  srozumitelné 
místní referendum. Navodit atmosféru porozu-
mění pro protichůdné názory mohou kromě za-
stupitelů také občanské spolky, které mají kulturu 
a historií ve svém programu.
Případ jednoho bytového domu, kde se rozpadlo 
pochopení pro správu vlastního majetku a  cizí 
správce přinese důchodcům velkou fi nanční zá-
těž dvojnásobné úřednické odměny, než je v mís-
tě obvyklá, může být praktickým varováváním, 
protože vstřícným přístupem ze strany města 
i správce se tomu dalo předejít. A nejde jen o pe-
níze, dobré vztahy se nedají zaplatit.
Prosím všechny občany Vamberka, aby se zapojili 
svou troškou osobního nasazení a  svými připo-
mínkami a  návrhy usnadnili vedení města i  za-
stupitelům jejich rozhodování. Zastupitelům přeji 
v  rámci jejich slibů větší aktivitu a  odpovědnost 
než tomu bylo dříve.

Děkuji za  pochopení. Budeme-li si více rozumět 
a spolupracovat – bude líp.

J. Nykl, 20. 11. 2018

Povolební 
refl exe

Peklo letos slaví
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Rozvoj společnosti je závislý zejmé-
na na  lidském faktoru – vzdělání, 
morálce a dovednostech.
V lidské společnosti se neustále stří-
dá generace za generací a na jejich 
přípravě pro život závisí budoucí 
úroveň každého národa. Mladého 
člověka nejprve formuje rodina, 
pak škola a  v  dospělosti společ-
nost. Každá z  těchto tří složek má 
nezastupitelnou úlohu, ale úloha 
školy je zvláště specifi cká. Na dob-
rou školu a  dobrého učitele každý 
vzpomíná celý svůj život. Úděl uči-
tele je posláním, je hodně učitelů, 
ale jen někteří toto poslání napl-
ňují, i když všichni mají předsevzetí 
svoji úlohu řádně plnit.
Činnost a  výsledky škol ovlivňu-
je velice mnoho faktorů, některé 
bych chtěl v tomto článku alespoň 
částečně připomenout. Mládež 
je budoucnost každého národa. 
České školství vždy patřilo mezi 
organizace velmi dobře připravu-
jící pro život. Náš národ dal světu 
Komenského-učitele národů, který 
významně posunul vývoj škol-
ství. Vyslovil řadu platných zásad, 
z  nichž jsou ale současně mnohé 
opomíjeny. Vývoj našeho školství 
byl dlouhý a  mnohdy zaznamenal 
i  radikální krátkodobé nebo dlou-
hodobé změny. Výraznou součas-
nou změnou je skutečnost, že škola 
již není jediným zdrojem znalostí. 
Televize a internet významnou mě-
rou v  kladném i  záporném smyslu 
doplňují školní výuku.
Současné i budoucí generace stojí 
před nutností celoživotního vzdě-
lávání. Již dávno minuly doby, kdy 
ve  škole získané vědomosti stačily 
pro celý život. Některé zákonitos-
ti však platí věčně a  pro všechny 
národy. Každá generace ve  všech 
národech je složena z  jedinců 
různé inteligenční úrovně. Tuto 
skutečnost nejlépe vyjadřuje Gau-
ssova normála znázorňující čet-
nost výskytu od mínus variant přes 
průměr až po  plus varianty. Tato 
normála vyjadřuje přibližnou míru 
vzdělatelnosti populace. Zmíně-
nou zákonitost ignorovalo někdejší 
rozhodnutí o českém školství, které 
požadovalo neúměrně vysoké pro-
cento maturantů a  vysokoškoláků. 
Proto nastalo hromadné otevírání 
soukromých škol. Prof. Pafko tako-
vou situaci hodnotí slovy „ Zvyšo-
vat vzdělanost národa je důležité, 
ale není to totéž, jako zvyšovat 
počet nositelů titulů“. Současný 
počet nabízených míst ke  studiu 
na vysokých školách převyšuje po-

čet maturantů. Nyní je v ČR 66 vyso-
kých škol (každá má několik fakult) 
– z toho je 38 soukromých. (Takový 
počet VŠ nemá ani Velká Britanie se 
60 miliony obyvatel). V  roce 1990 
bylo přijato na naše VŠ  27 507 po-
sluchačů a v r. 2017 53 468. Obdob-
ná situace je i na středních školách. 
Důsledkem je přijímání i uchazečů 
s  nizšími studijními předpoklady, 
jejich přetrvávání po  dobu studia 
a  poklesem současně kritizované 
výsledné úrovně škol.
Prvotní příčinou tohoto problému 
byla kapitalizace některých škol. 
Při změně politických a  hospodář-
ských podmínek byla částečně zne-
užita potřeba zvýšení počtu škol 
pro účel podnikání. Kromě zavede-
ných státních škol vznikla řada škol 
soukromých i  s  podobným, nebo 
náznakově odlišným zaměřením 
oborů. Hlavním  cílem  mnohých 
zakladatelů soukr. škol byly dotace 
a příjem školného. Takové mají nyní 
nevyhovující úroveň a výsledky.
Politici situaci znají,ale protože se 
jedná  o  obtížné a  nepopulární 
rozhodování(část  veřejnosti bude 
rušení  nevyhovujících a  nadby-
tečných škol hájit),tak raději upřed-
nostňují  řešit problémy, které 
jim přinesou volební zisk. Kromě 
nepopulárního rušení nevyhovují-
cích a  nadbytečných soukromých 
SŠ a VŠ bude nutné řešit i potřebu 
naplňování oborů dle požadavků 
společnosti. Dosavadní privilego-
vané přemnožení gymnazií, zejmé-
na víceletých, je jednou z příčin od-
čerpávání talentovaných žáků ze ZŠ 
a tím narušení učebních podmínek 
vyšších tříd, kde nastal nedostatek 
vzorů. Ještě daleko nepříznivějším 
dopadem bylo ignorování potřeby 
vyváženého rozvoje celého spektra 
školství, jako podmínky pro činnost 
všech odvětví hospodářství. Již za-
čínáme doplácet  na  nedostatek 
absolventů odborných škol, které 
nadbytek absolventů humanitních 
směrů nemůže nahradit. Jeví se 
nutnost limitování počtu přijíma-
ných studentů na jednotlivé obory 
a  tím i  odstranění nekoncepčnosti 
a předejití potřeby zbytečného pře-
školování nezaměstnatelných.
Jiným problémem je velká femini-
zace základního školství. Zde rov-
noprávnost pohlaví pro vytváření 
vzoru dětem není plně uplatnitel-
ná. Nedostatek mužů-učitelů měl 
hlavní příčinu v  nízkých platech, 
které se teprve nyní postupně zvy-
šují. K tomuto problému kdysi T. G. 
Masaryk prohlásil „Dokud budeme 

více platit generálům než učitelům, 
nebude na světě mír“.
Za  mnohé problémy našeho škol-
ství nesou vinu  ústřední- nejenom 
školské orgány podle rčení, že ryba 
smrdí od  hlavy. Časté střídání mi-
nistrů i  koncepce, neúčelné přetě-
žování administrativou, nerozhod-
né stanovování termínu státních 
maturit, nezveřejňování opako-
vaně neúspěšných škol, nejedno-
značné směrnice pro přihlašování 
na SŠ,(ředitelé defi nitivně znali  po-
čet  nastupujících až po  jejich pří-
chodu 1.9.), nedostatečné právní 
pravomoce škol pro výchovné pů-
sobení (proti kouření, alkoholismu, 
vandalství, vulgarismu…),možnost 
nevyžadování přijímacích zkoušek 
u  některých škol, záměrné šíření  
vědomí o  právní nepostižitelnosti 
mladistvých, nedostatečná propa-
gace právní zodpovědnosti rodičů 
za  své nezletilé potomky, diskuto-
vání o  významu či omezení výuky 
matematiky a tolerování snah o její 
démoničnosti. Je pravda, že ma-
tematika je obtížná, jednoznačná, 
musí se pochopit a  nedá se oke-
cat! Proto je takový odpor zejména 
od  škol nedosahujících potřebné 
úrovně a od některých poskytova-
telů fi nančních půjček. Matematic-
ká a  fi nanční gramotnost občanů 
omezuje nečestně poskytované 
podmínky.
Velice důležitá pro jakoukoliv čin-
nost je kontrola výsledků. Po ome-
zení ústředních osnov se na tomto 
úseku zvýšily pravomoce jednot-
livých škol a tím i rozdílnost ve vý-
uce i  výsledcích. V  této situaci ne-
stačí jen interní kontrolní systém, 
ale musí nastoupit vyšší kontrolní 
mechanismy porovnávající dosa-
hované výsledky jednotlivých škol. 
Školám nedosahujícím požadova-
né úrovně
a lidem netoužícím po vzdělání, ale 
jen po  získání dekretů se takový 
systém samozřejmě nelíbí.
Proto byl a  je odpor proti kontro-
lám řízených státem na závěr I. i  II. 
stupně ZŠ, přijímacím zkouškám 
a státním maturitám. Žáci i studenti 
vždy měli snahu si studium uleh-
čit a  i  mezi pedagogy se vyskytují 
jedinci upřednostňující bezproblé-
movost. Proto se vyskytla snaha 
prodloužit dobu her i do 1. tříd ZŠ. 
Na podporu svého názoru připomí-
nali jednu ze zásad Komenského, 
„Škola hrou“. Jedná se však o  ne-
pochopení smyslu rčení a záměrné 
opomíjení jiné zásady Komenské-
ho „Každá práce celého člověka vy-

hledává“, která znamená, že vše se 
musí dělat pořádně a s celým nasa-
zením. Ale ani rozsah požadavků se 
nesmí přehánět. Někdy méně zna-
mená více. Dříve základní školství 
vyžadovalo menší rozsah učiva, ale 
trvalo na jeho znalosti a upevňová-
ní ve vědomí.
Současně je školství pod tlakem 
pracovitosti výzkumných ústavů 
směrováno k větší kvantitě a rych-
losti. Komenský k podobné proble-
matice pravil „Všeliké to kvaltování 
toliko pro hovado dobré jest  „. Byl 
to zkušený pedagog a  věděl, proč 
to říká. Jiný problém našeho škol-
ství je módnost a některé inovace. 
Jako příklad lze použít snahu slovní 
hodnocení zařadit do stejné úrovně 
se známkováním. Slovní hodnocení 
je vynikajícím doplňkem vysvětlují-
cím příčinu dosažené známky.
Slovní hodnocení však není exakt-
ně porovnatelné a  proto je nelze 
považovat za rovnocenné. Výzkum-
ní pracovníci ve  školství tuto sku-
tečnost dobře znají, ale nač si pálit 
prsty, však ono se to vyřeší samo!.
Jiným problémem současného 
školství je pokles kázně žáků i stu-
dentů. Komenský k tomuto problé-
mu praví „Škola bez kázně je jako 
mlýn bez vody “! Je to jen součást 
morálního poklesu v  společnosti. 
Rozšířila se tendence neuznávání 
autorit. Rodiny, jako základ společ-
nosti, se v mnoha případech rozpa-
dají a  podstatně méně podporují 
autoritu i výchovné působení škol. 
Ve  společnosti se nedostatečně 
propaguje  zásada neoddělitelné-
ho významu práv a povinností. Kaž-
dý jedinec je nejvíce tvárný v mládí, 
proto je velice škodlivé každé za-
nedbání. Prosazovaná anonymita 
mladistvých delikventů má trvalé 
následky pro celý jejich život.
Mezi dobré působení na  mládež 
je otevření státních hranic a  mož-
nost vzdělávání i  práce v  cizině. 
Problémem však bude nutnost ře-
šení školného na VŠ, nebo alespoň 
částečné vracení nákladů na studia 
svému národu u  trvale odcházejí-
cích absolventů do ciziny. Vrcholné 
orgány čeká i  organizační řešení 
nedostatku učitelů i odborníků ně-
kterých profesí a  rovněž rozumné 
nastavení programu celoživotního 
vzdělávání.
Učitelé pro svoji úspěšnou práci 
potřebují zajistit čas na  učení, dů-
věru, fi nanční a právní jistotu, pod-
poru společnosti i pevná a trvalejší 
pravidla pro svoji činnost!

Ing. Augustin Šubrt

100 let od založení naší republiky – ale jak dál?
2. část - stav a problémy našeho školství
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Během našeho bádání se nám po-
dařilo zmapovat i několik cest (nebo 
i jen pokusů) do Ameriky. Nebyl by 
to Kája Vamberman, aby to nezkusil 
pokaždé jinak, ale vždy originálně. 
A  díky naši mravenčí práci se nám 
(opět) podařilo získat i  obrazový 
materiál s jasnými důkazy.
První pokus z  roku 1887 lze poklá-
dat za  mladicky naivní. Kája totiž 
vyslechl v Praze, když tam byl v uče-
ní, hovor dvou nejspíš vědeckých 
pracovníků, sedících v  předzahrád-
ce kavárny „Slavia“, z  nichž jeden 
vyprávěl o tom, jak si v létě na měsíc 
„skočil“ za velkou louži. A tak se Kája 
vydal pěšky do  Hamburku. Když 
však uviděl tu louži před sebou, se-
bekriticky si přiznal, že tu nepřesko-
čí. A vrátil se s nepořízenou domů.
Druhý pokus o překonání „velké lou-
že“ chtěl Kája učinit na podzim roku 
1901 horkovzdušným balónem. 
Nesehnal však nikoho, kdo by s ním 
tuto cestu absolvoval a vlastně ne-
sehnal ani balón. Objednal si proto 
na Matějské pouti v Praze 600 balón-
ků plněných heliem, které si postup-
ně zavěšoval na  popruhy, kterými 
byl opásán. Poučen Cimrmanovým 
nezdarem, který letěl na  západ 
a  po  osmihodinovém letu na  Bru-
sel přistál nedaleko Varšavy, rozho-
dl se letět do  Ameriky východním 
směrem, tedy přes Asii. Při vázání 
poslední stovky balónků musel být 
Kája již „kotven“ ke střelnici a marin-
gotce, aby neodletěl. Po přeseknutí 
lan se sice rychle vzdálil z  dohledu 
přihlížejících pražanů, ale již druhý 
den přišel do Prahy telegram o při-
stání kdesi na  Podkarpatské Rusi. 
Přesto, že pokus nevyšel a Amerika 
zůstala hodně vzdálená, Kája jedno-
ho prvenství dosáhl. A  to výškové-
ho. Podle délky rampouchu na jeho 
nose po přistání spočítal jeho přítel, 
známý polárník Roald Amundsen, 
že musel s balónky vystoupat mini-
málně do  výšky 10.801 metr. Čímž 
o  celý jeden metr překonal výško-
vý rekord vzduchoplavců Bersona 
a  Sueriga z  jara téhož roku. Tento 
rekord vydržel až do roku 1930.
I  třetí pokus překonat oceán – a to 
tím podle Káji nejobyčejnějším 
způsobem, tedy lodí ztroskotal. A to 
doslova. Již v roce 1911 se totiž Kája 
u  fi rmy „White Star Line“ dotazoval 
na  tlouštku oceli, použité při stav-
bě Titaniku. Následně si zakoupil 
lístek na  10. dubna 1912. Ovšem 
při obhlídce lodi v  přístavu v  seve-
roirském Belfastu se nemohl zbavit 
podivného zápachu. Vybral si proto 
nejšpinavějšího námořníka, který 
opouštěl loď a nemýlil se. Byl to ko-
telník. Po  chvíli konverzace přede-
vším rukama a  nohama Kája zjistil, 

že to co cítí ve  vzduchu, je zápach 
žhnoucího uhlí, které prý již týden 
hoří v  podpalubí. Proto lístek radši 
prodal a vlakem se vrátil domů. Mů-
žeme tedy na tomto místě s klidným 
svědomím odpřisáhnout, že s poto-
pením Titaniku čtyři dny poté NEMÁ 
Kája Vamberman nic společného! Ty 
později ve  vraku nalezené hodinky 

s  monogramem V. K. mu původně 
sice patřily, ale daroval je onomu 
topičovi.
Přesto na  vodu nezanevřel a  zane-
dlouho plánoval cestu do  Ameriky 
podmořskou lodí (dnes bychom 

řekli ponorkou). Ale nebylo to jed-
noduché – psal se rok 1918 a v Ev-
ropě ještě stále zuřila první světová 
válka. Kája se proto i přes vnitřní ne-
souhlas a značný odpor k Rakousku 
nechal naverbovat do  rakousko-
-uherské armády. Komisi u odvodu 
namluvil, že je vystudovaný karto-
graf a námořní navigátor. A když jim 
představil svůj vynález na odhalení 
nepřátelských ponorek – echolo-
ká(ja)tor, bylo mu slíbeno místo 
na  ponorce U  20.  Měl se 1. srpna 
hlásit v italském přístavu Terst u ve-
litele Klemense Ritter von Bézard. 
A převzít funkci navigátora ponorky, 
čehož chtěl využít a  zamířit s  po-
norkou za  velkou louži, kde by ji 
nepozorovaně opustil. Ponorka byla 
však 4. července potopena torpé-

dem italské ponorky F 12 u ústí řeky 
Tagliamento, kde celá její osmnác-
tičlenná posádka zahynula. A  tak 
ani čtvrtý, dalo by se říci vojensko-
-kolaborantský pokus, Kájovi v  po-
sledních dnech Rakouska-Uherska 
nevyšel. Škoda, mohl to být krásný 
vlastenecký čin hrdého Čecha.
V roce 1924 byla ve fi rmě Zeppelin 

v německém Fridrichshafenu posta-
vena vzducholoď LZ 126, určená pro 
USA. Členem posádky, která měla 
vzducholoď dopravit „za  louži“ byl 
i Kája Vamberman. Navrhl totiž něko-
lik změn, díky kterým se vzducholoď 

stala daleko bezpečnější a pro cestu-
jící pohodlnější. Cestu do americké-
ho Lakehurstu absolvovala dne 15. 
října 1924 a zvládla jí za 81 hodin a 2 
minuty. A Kája se tak konečně, po 37 
letech marných pokusů, dostal po-
prvé do Ameriky. Jak se nám poda-
řilo zjistit, Kájův „zlepšovák“ spočíval 
v tom, že do vzducholodi v luxusním 
standardu co se týče výbavy kajut, 
salonu a jídelny navrhl centrální spo-
lečnou toaletu pro muže i ženy, řka, 
že ve vzduchu si jsou všichni rovni. 
Jistě i  proto byla LZ 126 nejúspěš-
nější americkou vzducholodí, která 
létala až do roku 1940.

V Americe se Vamberman chvíli zdr-
žel. Jednak tam měl řadu známých 
a pak přemýšlel, jak originálně by se 

mohl dopravit zpátky. Volba padla 
na aeroplán. Při svém putování „stá-
ty“ se seznámil s Charlesem Lindber-
gem a jak jinak – pomohl mu vyřešit 
pár vychytávek na jeho jednomoto-
rovém (avšak dvoumístném) stroji 
Spirit of St. Louis. Na  tomto místě 
se musíme pozastavit a trochu poo-
pravit běžně předkládanou historii, 
totiž že Lindbergh překonal Atlantik 
nonstop letem sám, když vzlétl z Ro-
oseveltova letiště na  Long Islandu 
20. května 1927 a za 33,5 hodin při-
stál na letišti Le Bourget v Paříži. Že 
byl Kája Vamberman v letadle nám 
dokládá opět telegram, tentokrá-
te odeslaný z  Paříže, datovaný 21. 
května 1927, došlý na  vamberecký 
poštovní a telegrafní úřad, opatřený 
tímto textem: „Byl to fi čák – STOP 
– do  Prahy dojedu vlakem – STOP 
– Letu zdar – STOP“. Tady bychom 
si dovolili malou, avšak celkem důle-
žitou úvahu. Bohužel nevíme, jestli 
Kája Vamberman seděl v  letadle 
vpředu nebo vzadu. Pokud by totiž 
seděl vpředu, měl by být on tím prv-
ním, kdo přeletěl v letadle Atlantik! 
Bohužel Kája letěl jako černý pasa-
žér a  tak není nikde zmiňován. Ale 
co - i případné druhé místo je pěkné.

Jak se dostal Kája do Ameriky, kon-
krétně do Nového Jorku v roce 1932 
nám bylo dlouho záhadou. Ale na-
konec se nám podařilo zachytit in-
dicii, na základě které jsme zjistili, že 
Vamberman se rozhodl jít do Ame-
riky pěšky přes Severní pól, a  to 
v roce 1928. Již v lednu opustil rod-
ný Vamberk a šel pěšky do Norska. 
Tam přesvědčil svého přítele Roalda 
Amundsena a  američana Lincolna 
Ellsworta, aby to přes loňský nezdar 
zkusili znovu. S využitím zkušeností 
a  rad od  Kájova bratrance Járy Ci-
mrmana pak 12. května severní pól 
skutečně dobyli. Kája se na  pólu 
rozloučil s Amundsenem a šel s Ell-
swortem dál do Ameriky. Na chvíli se 
zastavil na Aljašce a pak pokračoval 
na jih. Úplně však roztál až v Nevad-
ské poušti. Chvíli pak svůj příběh 
vyprávěl po  různých lokálech a  při 
různých estrádách v  Los Angeles. 
Všechny své honoráře ale násled-
ně prohrál v  kasinu. Na  východní 
pobřeží USA se tak dostal na  kole. 
Nejprve jel do Chicaga po legendár-
ní Route 66. Jak dlouho šlapal těch 
3940 km nevíme, ale v prosinci 1931 
kupuje lístek na vlak do New Yorku, 
kde ho o dva měsíce později dostihl 
telegram přítele Ludikara s prosbou 
na záskok při focení po poslední se-
zóně v Metropolitní opeře.      

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

17 – Kájovo cestování „za velkou louži“  

Kája Vamberman hlásí funkčnost toalet veliteli

Lindbergh při focení po přistání v Paříži, vlevo Kája Vamberman
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Přejeme vám od srdíček, 
chvíle klidu v září svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,
v příštím roce 
ať se vám vše vydaří!

Štěpka a Verča 
z DDM Vamberk

Výročí osobností

Před 95 lety
Novým obecním starostou Vamberka byl 8. prosince 1923 zvolen rol-
ník Ladislav Uhlíř za agrární stranu.
Před 90 lety
O Vánocích 1928 začalo mrznout a v následujících měsících panovala 
krutá zima s až 40 stupňovými mrazy.
Před 85 lety
Ke konci roku 1933 bylo ve Vamberku hlášeno 208 majitelů rozhlaso-
vých přijímačů.
Před 80 lety
Dne 26. rosince 1938 byla slavnostně otevřena budova Spořitelního 
a záložního spolku v Zářečí. Postavil ji místní stavitel Ladislav Kotyza. 
Průčelí zdobí alegorická socha Spořivost od  akademického sochaře 
Františka Bílka.
Před 70 lety
V noci ze 6. na 7. prosince 1948 byly po celém městě prováděny do-
movní prohlídky, při nichž byly zabavovány zásoby textilu a alkoholu.
Podle soupisu zvířat chovali ke konci roku 1948 obyvatelé Pekla nad 
Zdobnicí 17 koní, 207 ks hovězího dobytka, 218 vepřů, 109 koz, 4 ovce 
a 987 slepic. 
Před 55 lety
Ke konci roku 1963 došlo ke zrušení provozu v pekelském mlýně, kte-
rý byl postaven v roce 1710.
Před 50 lety
Jedním z  důsledků okupace naší země bylo přejmenování několika 
vambereckých ulic. Dne 17. prosince 1968 se ulice Rudé armády stala 
Žambereckou, Polská dostala název Pod Vyhlídkou a z Bulharské byla 
Wolkerova. V následné normalizaci se názvy vrátily k dřívějším.
Před 45 lety
Dne 10. prosince 1973 došlo ke změně na postu předsedy Místního 
národního výboru v Pekle nad Zdobnicí, Jaroslava Svatoše vystřídal 
Václav Chleboun (poslední předseda MNV před sloučením s Vamber-
kem).
Před 40 lety
V poslední den roku 1978 začala demolice staré zástavby na Struhách 
v rámci druhé etapy výstavby sídliště Struha.

Stalo se aneb bejvávalo

 09.12.1898 zemřel Jan Kubias, hostinský. Provozoval hostinec 
Na pelíšku v horní části náměstí. Stál u zrodu Měšťanské záložny, pod-
poroval ochotníky. Jeho syn Jindřich (1850-1930) založil ve Vamberku 
úspěšný uzenářský podnik. 120. výročí úmrtí. (* 01.08.1825)

 31.12.1908 zemřel v  ruském Tambově Jan Krsek, učitel. Učil 
na  gymnáziích v  Jindřichově Hradci, Třeboni a  Mladé Boleslavi. Roku 
1876 odešel do Ruska, kde pokračoval ve své profesi. Získal několik rus-
kých ocenění. Živě se zajímal o  svou domovinu. V  penzi zastával post 
ředitele sirotčince v Tambově. 110. výročí úmrtí (* 01.02.1851 Vamberk)

 31.12.1928 zemřel František Beránek, úředník. V letech 1911-1928 
zastával ve Vamberku úřad městského tajemníka. 90. výročí úmrtí. (* 1875)

 31.12.2008 zemřel Jaroslav Havránek lékař. V  období 1956-1991 
byl obvodním lékařem ve  Vamberku. 10. výročí úmrtí (* 25.12.1923                     
- 95. výročí)

ČETLI JSME VE ZPRAVODAJI 
PŘED 50 LETY

Po celý rok 2018 jsme vám přinášeli výběr z Kulturního programu Vamber-
ka, předchůdce Vambereckého zpravodaje, který v  roce 1968 v  nákladu 
1000 kusů měsíčně a  v  kapesním útlém formátu přinášel svým čtenářům 
za  1,- Kčs nejen informace o  společenském dění ve  městě, ale též články 
o historii města a otiskoval příspěvky divadelníků, výtvarníků, fotoamaté-
rů, sportovců a dětí a mládeže z tehdejší současnosti. Na výběru z článků 
či programů kin a divadel, vzpomínek dopisovatelů i dobových reklam jste 
mohli porovnat, v čem se život před padesáti lety lišil a v čem byl naopak 
zcela stejný s tím dnešním. To porovnání je o to zajímavější, že rok 1968 si 
dnes spojujeme především s  bouřlivými politickými událostmi Pražského 
jara a  srpnovou okupací armádami tzv. spřátelených států. Proto pohled 
do  vamberecké každodennosti tohoto významného roku byl důkazem 
toho, že historie nejsou jen významné události velkých dějin z učebnic. Uza-
víráme tedy cyklus z „osmašedesátého“ vánočním zvonečkem a pohledem 
na program, na který se Vamberáci těšili v nadcházejícím novém roce 1969.    

Za zapůjčení historických výtisků k otištění děkujeme sběrateli, panu Mila-
nu Sedláčkovi ze Záměle. Příspěvky z Kulturních programů Vamberka pro 
vás vybíral Mgr. Jan Rejzl.  
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Tato odpolední akce pro rodi-
če s  dětmi, která se uskutečnila 
ve  škole, se vydařila. Na  vyřezá-
vání dýní se svědomitě připravo-
vali rodiče, někteří si pro inspiraci 
přinesli šablonu nebo obrázek.  
Také paní učitelky svůj čas věno-
valy přípravě tohoto odpoledne. 

Nakoupily dýně, zajistily nože, 
lžíce, různá vykrajovátka, a  také 
nezapomněly na  lékárničku. Ta 
naštěstí vůbec nebyla potřeba. 
Za  pomoci rodičů vznikly krásné 
výtvory, které v době Halloweenu 
zdobily nejednu domácnost nebo 
dům.

Návštěva 
hotelu Krajka
Dne 15. 11. 2018 žáci 8. roč-
níku v  hodinách pracovních 
činností (kuchyňky) navštívili 
Hotel Krajka. Byla to cílená ná-
vštěva. Žáci totiž viděli ukázku 
prostírání stolů k  různým pří-
ležitostem. Byl prostřený stůl 
se zaměřením k Valentýnu pro 
dvě osoby, běžné prostření sto-
lů pro čtyři osoby, stůl pro dva 
„Čajový dýchánek“ a  vánoční 
stůl pro čtyři osoby. 
Tímto děkuji paní Valentové 
za vstřícnost a ochotu.

Jana Vrkoslavová

Naše škola pod patronací 
p.  Ing.  Sodomky a  ve  spolupráci 
s Národním pedagogickým muze-
em a  knihovnou J. A. Komenské-
ho v Praze uspořádala na přelomu 
října a  listopadu výstavu  k  výročí 

100 let vzniku Československa. 
Žáci se ve  vestibulu školy měli 
možnost podívat, jak vznikalo 
Československo a  jak se žilo za  1. 
republiky. K  této příležitosti na-
malovali žáci 3. A naše prezidenty 

a vytvořili náš národní strom - lípu. 
Žáci vyšších ročníků malovali vlaj-
ky a  psali, co by naší republice 
přáli. Děkujeme p. Ing. Sodomkovi 
za zajištění této výstavy.

vedení školy

8. 11. 2018 si sportovní seminář 8. ročníku zahrál ve sportovní hale 
stolní tenis. Někteří žáci sice poprvé, ale bylo vidět, že je hra baví. 
Odezva byla dobrá, protože stolní tenis si chtějí opět zkusit zahrát.
Chtěla bych poděkovat panu Janu Podolkovi a Stanislavu Zezulkovi 
za postavení stolů a zapůjčení pálek a míčků.       Jana Vrkoslavová

Výstava k výročí 100 let vzniku Československa

Halloweenské vyřezávání dýní
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Listopad se mlhou šatí,
nejdřív listy buků zlatí,
potom v celém okolí 
všechny stromy oholí.

Listopadové období bylo u  nás 
ve  školce plné čilého ruchu, prá-
ce, píle a  tvořivosti. Zaměřili jsme 
se hlavně na  ekoprojekt s  názvem 
„Živly“ a na plnění vytyčených cílů 
v  jeho jednotlivých částech. Poví-
dali jsme si o větru a změnách po-
časí, o tom jakou ničivou sílu může 
mít oheň, o vzniku duhy nebo třeba 
o  tom, jak důležitá a  nepostrada-
telná je voda pro život na  planetě 
Zemi. Zajímali jsme se také o to, jak 
můžeme vodou šetřit a jak ji nezne-
čišťovat a tím i přírodě zčásti pomo-
ci. Součástí ekoprojektu byla také 
naše veselá barevná drakiáda, kde 
si děti vyzkoušely sílu větru. Také 
naše velké i  malé větrníky se nám 
podařilo roztočit a rozfoukat úplně 
jako pravý vítr a  krepové fáborky 
nám uličnicky vlály kolem hlavi-
ček. Vysvětlili jsme si také svátek 

dušiček a  její tradici. Malá Kuřátka 
se prošla s medvídkem kouzelným 
podzimním lesem a  také děti ze 
Žabiček a  z  Ptáčátek se seznámily 
s obyvateli lesní říše, ptáky i stromy. 
Na blížící se vánoční svátky už nás 
naladila divadelní pohádka „Pyš-
ná princezna“ a  také naše hodná 
knihovnice Jaruška, která k  nám 
do  školky přišla dětem přečíst po-
hádku před spinkáním. To se jim 
to potom ale krásně spalo.  Paní 
vychovatelky z  DDM si zase pro 
děti připravily zábavné a  kreativní 
předvánoční tvoření z  keramiky.  
Náš velký dík patří vambereckým 
včelařům, kteří věnovali naší školce 
moc krásný naučný věcný dar v po-
době knihy.  V tomto čase také ode-
šla do zaslouženého důchodu naše 
paní kuchařka Zdena Josefi ová.  
Tímto bychom jí chtěli my všichni 
poděkovat za její celoživotní práci. 
V naší školce vařila dlouhých 35 let.
Přejeme Vám všem tiché a  ničím 
nerušené podzimní dny.

MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké, mám k tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce 
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí …
Děkuji Ti. To mi stačí.

Ještě jsme nestačili udělat spoustu 
věcí a  už je tu znovu konec další-
ho kalendářního roku a s ním jeho 
předzvěst – čas vánočních svátků, 
doba rodinné pohody, lásky, štěstí 
a rozzářených dětských očí. Nastává 
adventní čas a  my – MŠ Vodníček 
přicházíme s  posledními letošními 
zprávičkami o  dění v  naší školce. 
Musíme však obrátit list zpět v naší 
pomyslné roční knize, a  to ještě 
na měsíc říjen a listopad.  
Týdny ubíhají jako voda, ale my se 
zastavíme ještě v měsíci říjnu, který 
k nám přifoukal velmi silný vítr.  Tím 
jsme se nechali inspirovat ve všech 
třídách. Všude se to hemžilo veselý-
mi, usměvavými i legračními dráčky. 
Děti se seznamovaly s  geometric-
kými tvary, určovaly délku – krátky, 
dlouhý, malovaly, vyráběly, zpívaly, 
zkrátka činností bylo nepřeberné 
množství. Zkoumali jsme povětr-
nostní podmínky na  správný vzlet 
našich draků…A kde se vzal vítr? 
I to je otázka z našeho ekologického 

programu. Proto jsme neváhali ani 
vteřinu a  oslovili úžasné a  šikovné 
rodiče, kteří se zapojili do naší „Větr-
né výstavy“. Ještě jednou děkujeme 
za spolupráci, vážíme si toho.
U Šnečků měli velké oslavy, a to ne 
jen tak někoho.  Narozeniny slavi-
la  Česká republika. Děti se hravou 
formou seznamovaly se státními 
symboly, zaposlouchaly se do  nej-
krásnější české písně, kterou se spo-
lečně naučily – a  kterou? No přeci 
českou hymnu. Šnečky navštívil pan 
historik  Mgr. Dušan Lacko, který dě-
tem povyprávěl o vzniku naší vlasti.  
Podobné téma měli i malí námořníci 
ze třídy Rybiček. Jejich integrovaný 
blok nesl název Česká republika  + 
Město ve  kterém bydlím. Tímto té-
matem se děti seznámily se státními 
symboly, poslouchaly  hymnu... Nej-
důležitější však pro nás bylo to, aby 
děti věděly v jakém městě bydlí, kde 
je náměstí, radnice, lékárna,  kde je 
jejich domeček …Čím je vlastně 
Vamberk známý po  celém světě? 
To už Vám, milí čtenáři, Rybičky hra-
vě odpoví. Nejdříve nás zasvětila 
do  tajů krajky naše paní školnice, 
které tímto děkujeme a v následují-
cí den se Rybičky vypravily do Mu-
zea krajky. Musíme pochválit všech-
ny malé i  větší Rybičky, že exkurzi 
zvládly na  výbornou.  A  jaké téma 

provázelo děti ze třídy Žabiček? 
Housenka Julie tentokrát zavedla 
děti do  lesa, kde se seznamovaly 
nejen s  jehličnatými a  listnatými 
stromy, ale i jeho obyvateli. Podob-
ným tématem se inspirovaly i Šneč-
ci – jejich integrovaný blok nesl 
název Co dělají zvířátka na podzim. 
A  abychom dětem toto téma ještě 
více přiblížili, nemohli jsme oslovit 
nikoho jiného než samotného pana 
myslivce. Velmi děkujeme panu 
myslivci Vašatovi za  milou besedu 
o lese a lesních zvířatech. 
To však nebylo to poslední, co jsme 
v měsíci listopadu ve školce prožili. 
Nesmíme opomenout divadelní 
představení v MKS Pyšná princezna, 

keramické tvoření v DDM pod úžas-
ným vedením Štěpánky a  Verunky 
a „Čtení do ouška“ od paní knihov-
nice Jarušky. 
Kalendář otáčíme dál…list po  listu 
a máme tu měsíc prosinec. V tomto 
měsíci se ještě můžeme těšit na Bet-
lémský příběh na  zámku Potštejn, 
návštěvu svaté Barborky, Mikulášský 
rej, Štědrý den v MŠ a řadu dalších 
předvánočních akcí, tvoření a zába-
vy. Ještě než se s Vámi, milí čtenáři, 
rozloučíme, tak bychom chtěli po-
děkovat místním včelařům za  krás-
nou knihu o včeličkách a dále panu 
Sršni, díky jeho sponzorskému daru 
jsme se mohli vypravit na Betlémský 
příběh do Potštejna. 
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky 
v roce, jsou to svátky radosti a lásky, 
jsou to svátky dobrých srdcí, svátky 
štědrosti, kdy jeden druhého ob-
daruje. A  dárek není jen ona věc, 
která se dává a  která má hodnotu 
vyjádřenou v  penězích. Vždyť pro 
většinu z  nás jsou největším dár-
kem rozzářené dětské oči, první 
krůčky udělané ke stromečku nebo 
si poslechneme trochu šišlavým 
hláskem zpívající koledu, kterou se 
děti naučily třeba právě ve  školce. 
Neměli bychom se tedy tím před-
vánočním shonem, uklízením, va-
řením a pečením dát zaskočit a uta-
hat. Naše letošní Vánoce by měly 
být něčím vzácným, zvláštním, byť 
se v našem životě opakují už kdoví 
po kolikáté, ale každé jsou jen jed-
ny, a  tak to nepropásněte. Krásné 
vánoční svátky.                  

Kolektiv MŠ Vodníček
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi přišli 
a zúčastnili se jak pravidelného pro-
gramu, tak doprovodných akcí. 

PF 2019
Rok 2018 se chýlí ke  konci. Nasta-
ne nejkrásnější období roku, kdy 
by měly klid, mír a láska najít místo 
v našich srdcích. Rády bychom po-
děkovaly všem našim sponzorům, 
rodičům dětí, kteří nás s  dětmi 
navštěvují a  účastní se našich akcí 
za jejich podporu, víru v dobrou věc 
a v to, co pro všechny rodiny s dětmi 
děláme. Doufáme, že se Vám akce 
letošního roku líbily, tak jako nám 
a  taktéž doufáme ve  Vaši přízeň 
nejen v dalším roce. Všem přejeme 
úspěšné vykročení do  roku 2019, 
pevné zdraví a  mnoho úspěchů 
ve  všech oblastech života. Děkuje-
me za  Vaši podporu a  přízeň. Ma-
minky z MC Dráček.

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s  říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od  9:30 v  prostorách her-
ničky (Tyršova 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 
odpoledne. Vstupné 40 Kč. V  pro-
sinci se tam potkáme 13. 12. (9:30 – 
10:15) a 6. 12., 20. 12. (16:00 – 17:15).

 „MÍČOVANÁ“

Pro děti od 3 do 6 let. Necelá hodin-
ka cvičení s  Jančou Čapkovou ob-
sahuje soubor her a  cvičení s  míči 
různých velikostí, pomocí nichž se 
zábavnou formou procvičuje háze-

ní, koulení, kopání, odrážení pomo-
cí pálky a hole. Probíhá každé úterý 
od 16:30 do 17:15 v herničce (Tyršo-
va 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  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 Kč/rodinu. První návště-
va je zdarma.

 „BAZÁREK“ (Tyršova 260) 

Každou středu během herničky se 
můžete podívat do  bazárku, kde 
maminky prodávají maminkám po-
užité oblečení po dětech. Za drob-
ný poplatek si můžete pronajmout 
boxík na měsíc a déle. Boxík si mů-
žete ve  chvilce volna prohlédnout 
i na jiné akci MC uskutečněné v her-
ničce 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  re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na tele-
fonním číslo 602 338 516 nebo pro-
střednictvím facebooku či e-mailu 
mateřského centra. 

 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260. 

Každý čtvrtek dopoledne bude 
v herničce probíhat lekce angličtiny 
pro maminky od 9:00 do 10:00 pro 
mírně až střední pokročilé. Anglič-
tina bude probíhat pod vedením 
paní Kamily Horynové. Vstupné        
260 Kč/měsíc. 

DOPROVODNÉ AKCE 
PROSINEC 2018
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček.

 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 dob-
rotou a  samozřejmostí je i  něco 
horkého na zahřátí. 

 MIKULÁŠ V MC DRÁČEK, 5. 12.

Začíná nejkrásnější období roku, 
za  okny padá sníh, začíná vonět 
cukroví, 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 Mikuláš nezapomněl, 
ale aby vše stihnul, přijde k  nám 
do herničky již v 10:00. Na akci se 
prosím rezervujte. Vstupné 20 Kč.

 OPIČÍ OLYMPIÁDA, 8. 12.

Není nad to se i v zimních měsících 
protáhnout. Zveme celou Vaši ro-
dinu na  účast v  opičí olympiádě, 
která bude probíhat v  tělocvič-
ně ZŠ Vamberk od  9:30. Prosíme, 
použijte boční vchod do  budovy 
(od hřiště). Vstupné 20 Kč/rodina.

 TVOŘENÍ VÁNOČNÍHO 

PŘÁNÍ, 10. 12.

Přijďte si vytvořit vlastnoručně 
vyrobená 2 přáníčka ve tvaru stro-

mečků za 30 Kč od 16:00 do 18:00. 
Z  přáníček lze vytvořit stojánek 
na  Vaši fotografi i, pokud budete 
mít zájem o  stojánek, uveďte při 
rezervaci počet kusů stojánků (1 či 
2). V herničce (Tyršova 260).

 PĚT JAZYKŮ LÁSKY 

VE VÝCHOVĚ DĚTÍ, 11. 12.

Pojďte s  námi na  besedu Mgr.  M. 
Vlasáka z  Rychnova nad Kněžnou 
na téma „Pět jazyků lásky ve výcho-
vě dětí“. V  herničce (Tyršova 260), 
vstupné zdarma. Začínáme v 16:00.

 JEŽÍŠKOVA NADÍLKA, 19. 12.

Protože má na  Štědrý den Ježíšek 
mnoho práce, aby stihnul obda-
rovat všechny děti, navštíví nás 
v herničce (Tyršova 260) již 19. 12. 
v 10:00. Maminky vezměte s sebou 
děti a přijďte si společně s námi užít 
magickou chvilku pod stromečkem 
s kávou, cukrovím a možná i dáreč-
ky. Vstupné 20 Kč/rodina. 
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na prosinec 2018„Sněhové vločky na  dlani nám 
přinášejí čas vánočních setkání.
Snad je to zázrak, co sbližuje –  a lás-
ka, která spojuje...“

Přejeme Vám ze srdce, ať o Váno-
cích najdete někde pod stromeč-
kem to, co si nejvíc přejete...
Radostné svátky vánoční plné lás-
ky a  šťastný Nový rok nám všem 
přejí vamberské knihovnice.

PROSINCOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:

Všechna oddělení jsou pro Vás 
v prosinci otevřena v pravidelných 
půjčovních hodinách. 
Posledním dnem letošního roku, 
kdy můžete využít služby, je čtvr-
tek, 20. prosince.
Na viděnou 3. 1. 2019

PRAVDA O JEŽÍŠKOVI?
Možná i Vy máte za  sebou něco po-
dobného... a nelehkého.
Jednou ale prostě nastane čas, kdy 
je potřeba říct dětem PRAVDU o Je-
žíškovi...
Dodnes si na  ten den vzpomínám. 
Plakala jsme spolu se svými dětmi. 
Že jsem jim vzala kouzlo Vánoc. 
Navždycky. Že jsem jim sebrala ten 
nejkrásnější pocit, když je člověk dí-
tětem a věří, že přiletí Ježíšek, co plní 
i ta nejtajnější přání - a všechno ví...
Nevím, zda na  tuhle pravdu byly 
tenkrát mé dcerky „zralé“. Jen jsem 
nechtěla, aby se ji dozvěděly z jiných 
úst - a  třeba nepatřičně. Aby si ne-
myslely, že jim jejich máma lže... Je 
přece tolik důležité říkat dětem prav-
du. Aby nám velkým mohly věřit. Jen 
jim při tom nesmíme vzít jejich sny 
a přání.
A  tak jsme nakonec to nejbolavější 
a nejtěžší zvládli všichni dohrorma-
dy. Slzičky i  smutnění se pomalu 
vytratily - a zbylo to jediné. Nejdůle-
žitější. Těšení se:
Na  vůni Vánoc, na  vánoční náladu 
a  rozzářený stromeček. Na  koledy 
s  vůní jehličí a  vanilkových rohlíč-
ků. Na  vánoční salát a  kapra, které 
chutnají úplně jinak. Na  hvězdičky 
radosti v  očích malých i  velkých. 
Na to, že jsme spolu a máme se přes 
všechny trampoty rádi.
Vánoce jsou přece nejkrásnější svát-
ky roku... a  Ježíšek se na  nás třeba 
skutečně dívá. Nejen o Vánocích.
A nezapomeňme se těšit...
Pro Vás              

Jaruška „knihovnická“

(podrobnější údaje naleznete 
na  webových stránkách, face-
booku, telefonu knihovny či přímo 
u knihovnic)
*  sbírka „Naděje pro Elišku“ stá-

le trvá... Vamberk se díky Vaší 
ochotě řadí k  největším „sběta-
čům“.

*  adventní prodej knih pro děti 
a  mládež z  knihkupectví NA-
DĚJE Olinky Pírové probíhá až 
do 20. 12.

*  VAMBERECKÝ BETLÉM – vystři-
hovánka pro celou rodinu – je 
v prodeji po celý rok

*  tradiční akcí Městem chodí an-
dělé spojenou s  rozsvícením 
vánočního stromu se přijďte 
potěšit v neděli,  2. 12. 2018

*  ve  čtvrtek 6. 12. 2018 v  17:30 
hodin Je pro vás připraven pod-
večer vonící perníkem – vyprá-
vění o  perníku s  ukázkami se 
ujme PhDr. Dana Holmanová

*  v úterý 11. 12. 2018 v 17:30 ho-
din bude naším hostem herečka 
a spisovatelka Ivanka Devátá

*  „VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA“  po-
těší nejmenší čtenáře i  jejich 

rodiče v  pátek, 21. prosince, 
od 16:00 hodin

*  ve svátečním čase,  v pátek 28. 
12. 2018, se rozloučíme s rokem 
2018 autorským čtením a křtem 
knihy ”Máma – čisté jiskření” 
paní Věry Fina v 16:30 hodin 

Lednové typy nového roku
*  výstava obrazů Josefa Kejvala – 

Kostely      
*  Island – po  stopách horkých 

pramenů – přednáška Pavla 
Chluma a Petra Kvarty 

*  přednášku z  poslední cesty 
PhDr.  Libora Turka – Francie, 
Švýcarsko, Itálie

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem, kteří ne-
zištně pomohli a  stále pomáhají 
vamberské knihovně v  její práci 
pro Vás: MUDr. Dagmar Kašparové, 
ThDr.  Pavlu Nowatkovskemu, Ivě 
Říčařové, Světlaně Myšákové, Zuza-
ně Zezulkové, Spolku přátel historie 
a dalším nejmenovaným – dárcům 
i dobrovolníkům.
Velice si Vaší pomoci vážíme.

BELETRIE
 BARREAU, Nicolas: 

     Kavárna malých zázraků

Cesta mladé ženy z  Paříže do  Be-
nátek za  dobrodružstvím, které ji 
přichystala babička se zapomenu-
tou pohlednicí ...

 FOJTOVÁ, Věra: 

     Pachatelé dobra

Vyšetřování zločinu, které zavede 
kriminalisty do vyšších vrstev ...

 ELGAROVÁ, Emily: 

     Teď mlč

Psychologický thiller začínající 
v  prostředí nemocnice Svaté Ka-
teřiny.

 HARAN, Elizabeth: 

     Za jasné noci

Další příběh z prostředí australské 
farmy.

 HOŠKOVÁ, Blanka: Dietnikum

Tři kamarádky, tři osudy na  jedné 
ulici. 

 PRESTON, Douglas 

     – CHILD, Lincoln: 

     Město nekonečné noci

Příběh, v kterém je část detektivky, 
špionáže a dobrodružství. 

NAUČNÁ LITERATURA
 EVERDAHL, Göran: Lagom

Lagom ve švédštině znamená “ani 
moc, ani málo”. Hlavní myšlenkou 
knihy je rozhodnout se tak, aby-
chom neškodili životnímu pro-
středí.

 JUŘÍK, Pavel: Swarzenbergové

Kniha s  podtitulem “nic než rov-
ně”. Autor přináší celkový pohled 
na historii a odkaz rodu Swarzen-
bergů. 

 MARTINOVÁ, Ann: Quilling

Techniky a  postupy na  výrobu 
šperků z papíru.

 ROLAND, Paul: Život v Třetí říši

V  knize jsou shromážděné výpo-
vědí těch lidí, kteří zažili vzestup 
a pád krutého režimu. 

 TABERY, Erik: 

     Opuštěná společnost

Šéfredaktor týdeníky Respekt 
popisuje českou cestu od  vzniku 
republiky v  roce 1918 až po  sou-
časnost. 
...a  ještě máme přichystáno mno-
ho dalších nových a  zajímavých 
knih …

REGIONÁLNÍ LITERATURA
Pověsti Vamberka a okolí ......119 Kč
Nové paměti města 
Vamberka ...................................400 Kč
Vamberk a okolí 
na starých pohlednicích I. ....400 Kč
Vamberk a okolí 
na starých pohlednicích II. ...300 Kč
Vamberk (Kresby historické
architektury) ..............................180 Kč
Farnost svatého Prokopa 
ve Vamberku ...............................85 Kč 
„Škoda že zemřel tak mlád“ ...35 Kč
Vamberští malíři a výtvarníci 
dvacátého století II. .................160 Kč
Múzy Pavla Ludikara ...............260 Kč

PROSINCOVÉ INFORMATORIUM

VAMBERECKÁ 
KUCHAŘKA aneb
Výzva pro všechny kuchaře, 
kuchtíky i kutily

Vážení,
anžto – jak je známo – láska pro-
chází žaludkem – a protože pře-
jeme našemu městu hromadu 
šťastných - milovaných – a tudíž 
spokojených lidiček, rozhodly 
jsme se vyhlásit v počátku roku 
nového  sbírku RECEPTŮ A NÁ-
VODŮ, které jsou ve vašich rodi-
nách ty NEJ...
Pokud se o ně s námi podělíte, 
vynasnažíme se ve  spolupráci 
s  pány historiky vytvořit a  při-
vést na  svět první VAMBEREC-
KOU KUCHAŘKU.
Veškeré recepty můžete posílat 
jak poštou normální, tak  elek-
tronickou, či donést osobně pří-
mo do knihovny...
A  pokud nechcete uvádět své 
příjmení, stačí připsat k receptu 
třeba „buchtičky od Máničky“...:)
I  tak Vám budou příznivci dob-
rot všeho druhu povděční.
Děkujeme za Vaši pomoc a těší-
me se na ukázky Vašich dobrot 
při křtu kuchřaské knihy naše-
ho města doprovázené radami 
a  zkušenostmi skvělého Káji 
Vambermana.
Přejeme všem našim čtenářům 
a  návštěvníkům hodně zdraví  
a  štěstí v  soukromém i  profes-
ním životě, vánoční čas se svá-
teční atmosférou.
Těšíme se na  společné chvíle 
a zážitky.
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - prosinec  2018

Společenská kronika

V prosinci 2018 oslaví:

96 let Anna Václavíková
90 let Marie Kubíčková
80 let Augustin Šubrt
80 let  Bohuslav Tichý
80 let Eva Šabatová
80 let Jana Potužníková

80 let Pavel Matějčík 
75 let Josef Mihulka
75 let Jana Kouřilová
75 let Věra Berešová
75 let Irena Karásková
75 let  Jitka Krsková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 4. 12. 2018 uplyne již 8 roků, co nás navždy opus-
tila maminka, manželka a  babička paní ZDEŇKA 

DAŘBUJÁNOVÁ.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami a přátele

Jak se ve všech přání praví,
přejeme Ti hodně zdraví,
abys stále veselá byla 
a nikdy se nermoutila
Dne 12. 12. 2018 oslaví paní MARIE KUBÍČKOVÁ 90 let 
svého života.

K tomu ji přejí dcery Marie a Ivana s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

Kdo umírá - neodchází navždy, zůstává stále živý 
ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli,
zůstalo jen bolavé srdce a v našich životech jen smutek.
9. 12. 2018 vzpomeneme třetí výročí úmrtí naší mi-
lované babičky, maminky a  manželky paní HELENY 

BARVÍNKOVÉ

Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem,
který všude chybí, zůstává.
V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají vnučky, vnuci,

dcery, manžel a celá rodina.

Vzpomeňte s námi.

 2. prosince v 15:00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Dětská diskotéka, soutěže, vyhlá-
šení nejlepší masky, nadílka…
Uvádí: DJ a moderátor Zdeněk Vra-
novský.
Sponzor: OS KOVO ESAB VAM-
BERK, ESAB VAMBERK s.r.o.
Vstupné 20 Kč.

 3. prosince v 17:00 hodin

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec 
n. Orl. – pobočka Vamberk
Výstavní síň MKS.
Vstup zdarma.

 6. prosince v 8:30 a v 10:00 h.

ČERT A KÁČA
DAP PRAHA
Klasická pohádka na motivy Bože-
ny Němcové.
Kdo by neznal pohádkovou Káču, 
v  českých pohádkách má mnoho 
podob, ale vždy je to řízná, rázovi-
tá lidová postava.
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 7. prosince v 19:00 hodin

KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS
Vánoční koncert.
Kamil Střihavka – rocková legenda 
oslovující již dvě generace fanouš-
ků, majitel nezaměnitelného a  fe-
nomenálního hlasu.
Vstupné 350 Kč.

 15. prosince v 19:00 hodin

UNI BIG BAND VAMBERK
Vánoční koncert.
Vstupné 70 Kč.

 26. prosince v 18:00 hodin

JAK SE ČERT NAUČIL DĚKOVAT
DS ZDOBNIČAN VAMBERK 
Pohádka.

Hrají: P.  Barvínek, O. Plašil, K. Jo-
achimsthalerová, P.  Nekvindová, 
A. Joachimsthaler, J. Josefi , A. Jo-
achimsthalerová
Světla a zvuk: Otakar Jeníček
Scéna: Jaroslava Brodinová
Autor a režie: Petr Barvínek 
Délka 60 minut. 
Vstupné 50 Kč.

 30. prosince v 18:00 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Vamberecké náměstí
v 18:30 hodin 
POSEZENÍ S HUDBOU
MK Sokolovna
Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
 4. ledna v 19:00 hodin

PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.

 16. ledna v 19:00 hodin 

MIROSLAV DONUTITL
CESTOU NECESTOU 
Populární herec, bavič, vypravěč 
a  mimo jiné i  zpěvák Miroslav 
Donutil Vás navštíví se svojí show 
Cestou necestou.
Skvělé historky, nové příběhy a zá-
žitky doprovázené písněmi nám 
připomenou, co vše se může při-
hodit na  cestách. Vtipné komen-
táře, které mají nadhled i  osobitý 
humor a často se dotýkají Donuti-
lových přátel a kolegů.
Použitá hudba je ze zpívaných 
titulů Miroslava Donutila: Balada 
pro banditu, Písničky z  provázku 
a Ten báječnej mužskej svět. 
Předprodej vstupenek v síti Ticke-
tevent a v kanceláři MKS. 
Vstupné 390 Kč, 360 Kč.

Krásné Vánoce 
a rok 2019 

přeje 
MK Sokolovna 

Vamberk

PŘEDSILVESTROVSKÝ 
OHŇOSTROJ

17:30 - 18:00 náměstí 
Vamberecká dechovka, novoroční zdravice starosty

18:00 ohňostroj 
18:30 Městský klub Sokolovna

posezení s hudbou 

30. prosince 2018
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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, 13-15 HODIN
SO 9-11 HODIN

TĚŠÍME SE NA VÁŠ NÁKUP

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

Sháním 
spolehlivou 

fl exibilní 
paní 

na hlídání 
ročního 

chlapečka 
2 dny 

v pracovním 
týdnu 

ve Vamberku.
Více informací 

na tel. čísle 

732 328 865

 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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 
hledá zájemce na pracovní pozici

knihovník/
knihovnice

POŽADUJEME
 středoškolské vzdělání s maturitou

 jazykovou způsobilost v českém jazyce
 znalost práce na počítači

 orientaci v literatuře a v informačních zdrojích
 komunikativnost a příjemné vystupování, samostatnost

Vzdělání či praxe v knihovnických službách je výhodou
Nabízíme spolupráci v malém týmu a příjemné pracovní prostředí.

Nástup dle dohody, ideálně v prvních měsících roku 2019. 

Nabídky zasílejte do 04.01.2019 na e-mail knihovna@vamberk.cz 

nebo se informujte u vedoucí knihovny, paní Jaroslavy Martinové.
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Bylo toho hodně o  čem by jsme 
mohli psát, a  proto vypíchneme 
to „nej“.  V červenci v našem klubu 
dominovali dvě události. Jedna po-
řadatelská a druhá závodní. Ve dne 
6. až 8. 7. jsme uspořádali 3-denní 
závody s  centrem na  Brumbárově 
nedaleko Krchleb, kde se nám sje-
lo přes 400 závodníků především 
z ČR, ale dorazili i někteří ze zahra-
ničí. Vše se nám podařilo zvládnout 
(bylo potřeba jako při každém zá-
vodě zajistit povolení, zmapovat, 
postavit tratě a  otestovat je, vy-
tisknout mapy s  tratěmi, připravit 
a přepravit veškerý materiál, zajistit 
vybodování centra etap včetně par-
kování, občerstvení a odměnit nej-
lepší). Celkově se k nám vraceli po-
zitivní ohlasy účastníků, a to je vždy 
pro každého pořadatele impuls si 
chvíli vydechnout, ale pak znovu 
do  práce a  příprav na  další závod. 
A  ten byl již v  říjnu. Poděkování 
patří  většině našich členům, za vy-
zdvyhnutí rozhodně stojí práce na-
šeho mapařského guru Josefa Pepi 
Doležala, stavařů tratí Pavli Smutné, 
Tomáše Veverky či Libora Netopila, 
dále pak našim kamarádům a  ko-
legům z  Kostelce nad Orlicí,  bez 
jejichž pomoci by jsme tyto větší 
akce nemohli uskutečnit. Rovněž 
děkujeme Městu Vamberk a  fy So-
kol za fi nanční a materiální pomoc.

Druhou událostí byla účast Jany 

Smutné na  veteránském mist-

rovství světa v Dánsku. Již v rám-
ci vyhlašování 3. etapy námi po-
řádaných třídenních v neděli 8. 7. 
jsme mohli ohlásit skvělý úspěch 
Jany v  kategorii W55, a  to stříbro 
ve  sprintu (jen se sekundovou 

ztrátou na vítězku – Laila Hoglund, 
Švédsko). Ani následující dny resp. 
disciplíny nám radost rozhodně 
nekazily, protože na  krátké trati 
naše vamberecká závodnice vy-
bojovala 4. místo a  na  poslední 
klasické trati získala další medaily 
z  bronzového kovu. Je úžasné, že 
v  neomezené konkurenci se Janě 
podařilo vystoupat tak vysoko. Sa-
mozřejmě moc gratulujeme. Z po-
hledu 3 disciplín se jednalo o nej-
lepší výsledky ze všech českých 
reprezentantů, což hovoří za vše.

Měsíc srpen se nesl ve znamení po-
kračujících vícedenních prázdnino-
vých závodů po celé ČR – ty nejlep-
ší výsledky vozil Viktor Hladký v  H 
35 – 4. místo na  Rumpálu v  Luha-
čovicích, 9. místo na Rumcajsových 
mílích v  Jičíně a  2. místo na  Ceně 
východních Čech  Radvanicích.

Po prázdninách přišly vrcholy naší 
sezóny v  podobě republikových 
mistrovství, a na ty se bylo potřeba 
připravit. Někteří volí jako přípravu 
závody východočeského poháru 
jiní se rozjedou na celostátní  typu  
ŽA, ŽB.

Závodu ŽB  dne 8. 9. na  klasic-

ké trati (10,2 Km) u Telče se nám 
v kategorii H40 účastnil Libor Ne-
topil a  vybojoval prvenství a  pro-
kázal, že je výborně připraven 
na  důležitý podzim, resp. pokra-
čující léto. Vysokou připravenost 
osvědčila např. Markéta Vandaso-
vá na závodě v Novém Boru (ŽA), 
rovněž 8. 9., kde si na  krátké trati 
doběhla v D40 pro 5. místo. V ne-
děli  9. 9. na klasické trati si umístě-
ní vylepšila na 4.

Pak už se šlo na  MČR na „klasi-

ce“ ve dnech 15.-16. za pořada-

telství KOB Konice a  SK Prostě-

jov. Po sobotní kvalifi kaci se nám 
do  nedělních medailových bojů 
probili celkem 4 závodníci a dařilo 
se následovně:
Libor Netopil v H40A – 6. místo
Luděk Vandas v H50A – 10. místo
Markéta Vandasová v D45A – 7. místo
Jana Smutná v  D55A – 1. místo 
a titul

Kdo by si chtěl podívat na  atmo-
sféru víkendu, pak má možnost 
záznamu ČT: 
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/10183677624-sportovni-
-beh-a-chuze/318297371282002-
-m-cr-2018-na-klasicke-trati/

Dalším vrcholem bylo MČR šta-

fet a družstev ve dnech 13. a 14. 

10., kde se pořadatelství ujaly 

pražské oddíly Ekonom a  So-

kol Pražák. Závodníky pozvaly 
do  Jižních Čech do  katastru obce 
Krajníčko nedaleko Bavorova. A jak 
se vedlo našim nejlepším závod-
níkům v  tomto členitém terénu 
se sklaními výchozy, kamennými 
poli a  značným převýšením: V  so-
botních štafetách byla děvčata v D 
135 5. a muži v H 105 13. V neděl-
ních družstvech obsadili společně 

naši 3 muži a 2 ženy pěkné 8. místo 
v kategorii DH225.
Ti, kteří nezávodili na zmíněném 

víkendu, tak pořádali 15. kolo 

východočeského poháru, a  to 

konkrétně 13. 10. na  Brumbá-

rově. Pro účastníky, kterých bylo 
přes 700 jsme připravili zkrácenou 
klasickou trať v osvědčeném teré-
nu a  zázemím z  letní akce. Počasí 
přálo, tratě i mapa se líbili, technic-
ky jsme rovněž neměli problémy. 
A tak nás může těšit, že jsme s po-
mocí kamarádů z  DDM Kostelec 
nad Orlicí opět organizačně uspěli 
a ověřili si, že odvedená práce stála 
za to. Velký dík vám pořadatelům:

Samozřejmě jsem závodili i  v  na-
šem oblíbeném seriálu východo-
českého poháru, který má v rámci 
ČR nejvyšší kvalitu ze všech regio-
nálních soutěží. Nejlepšími výsled-
ky v  jednotlivých závodech byly 
tyto:

Sobota 22. 9. - 12. kolo v  Herlí-

kovicích pořádal OOS Spartak 

Vrchlabí. 

Cesta na  start lanovkou na  Žalý, 
prostor závodu v nadmořské výšce 
600 – 1036 m n. m. Na startu bylo 
necelých 800 závodníků.
1. místo Luděk Vandas, H35C
3. místo Viktor Hladký,  H35C

Sobota 29. 9.  - 13. kolo pořádal 

T. J. Sokol Žamberk. 

Centrum závodu Šedivec poblíž 
zemědělského areálu.Závod vedl 
členitým lesem s hlubšími údolími 
a řídkým podrostem. Středně hustá 
síť cest a  průseků. Stavba tratí od-
povídala parametrům na klasiku.
2. místo Simonka Netopilová, D10N
1. místo Libor Netopil, H35C
3. místo Vladimír Kotlář, H55C
2. místo Jan Koblic ml., P

Ozvěny Vambereckého orientačního
běhu za druhou polovinu roku 2018
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Sobota 06.10. - 14. kolo pořádal 

6. 10. sportovní klub Studenec. 

Centrum Horní Brusnice – Vido-
nice. Pro krátkou trať pořadatelé 
vybrali západní část mapy Holubí 
vrch, průběžný les se středně hus-
tou sítí komunikací, místy kameny 
a pozůstatky po těžbě.
1. místo Pavla Smutná, D21D
2. místo Jana Klapalová, D45C
2. místo Libor Netopil, H35C

Sobota 20.10. - 16. kolo pořádal 

KOB Ústí nad Orlicí na Andrlově 

Chlumu. 

Skoro 850 závodníků čekala mapa 
Andrlák. Závod byl v  kopcovitém 
a  členitém terénu, kde byl hlavní 
hřeben s  četnými údolími, terén 
byl většinou dobře průběžný, ně-

kde ale porostově rozmanitý se 
středně hustou sítí komunikací. 
Bylo chladno, místy mlha, ale ne-
pršelo.
1. místo Iva Korýtková, D21D
1. místo Libor Netopil, H35C
3. místo Jiří Tupec, H55C

Sobota 27.10. - 17. kolo  upořá-

dal KOB Choceň v Prochodech. 

Běželo se za  deště v  mírně zvlně-
ném terénu s hustou sítí cest.
2. místo Simonka Netopilová D10N
1. místo Romana Mudruňková 
D35D
1. místo Jana Klapalová D45C
2. místo Viktor Hladký H35C
3. místo Libor Netopil H35C

Sobota 3. 11. – poslední 18. kolo 

pořádala v  Holovousích  Jiskra 

Hořice. 

Zajímavé tratě pro více než 900 zá-
vodníků. Počasí bylo typicky pod-
zimní, listopadová sobota vydržela 
bez deště.  Na  fotce naše naděje 
Simča:
3. místo Markéta Vandasová D35C
2. místo Libor Netopil H35C
3. místo Viktor Hladký H35C
2. místo Simona Netopilová, D10N

V  celkovém pořadí VCP podzim 

2018 za žactvo:

21. místo Adéla Mikysková, D14C
35. místo Barbora Nicol Mudruň-
ková, D 14 C

V  celkovém pořadí VCP 2018 

za dospělé a veterány:

1. místo Jana Smutná, D35C
7. místo Romana Mudruňková, D35D
19. místo Ilona Mikysková, D35D
2. místo Jana Klapalová, D45C
6. místo Jitka Fukalová, D45C
10. místo Yveta Veverková, D45D
1. místo Libor Netopil, H35C
2. místo Viktor Hladký, H35C
3. místo Luděk Vandas, H35C
4. místo Alan Mikyska, H45D
8. místo Jiří Tupec, H55C 

Dále jsme stihli uspořádat 13.9. zá-
vod orlické ligy a 17.11. zakončení 
sezóny, a  to především díky Petře 
a Viktorovi Hladkým. Tam se sjede-
me v menších počtech, ale za to si 
náramně užijeme.

Závěrem končícího, výjimečného 
roku 2018 bychom chtěli popřát 
našim členům co nejhezčí advent, 
více klidných chvil a  odpočinku, 
tak abychom se zase mohli setká-
vat v  týmovém duchu i  v  dalším 
roce 2019. Těm, kterým se nejvíce 
dařilo ještě jednou moc gratu-
lujeme a  přejeme, aby navázali 
a  mohli být inspirací pro ostatní, 
především pak pro děti a mládež.  
Děkujeme zastupitelům města 
Vamberk, sportovní komisi, že nás 
v našem krásném sportu podporu-
jí, a to jak fi nančně, tak vytvářením 
podmínek pro naše fungování. 
Mnoho zdraví všem a sportu zdar!  

I. Mikysková, H. Koblic, 

předseda spolku 

OB Vamberk, z. s.

Oceněno bude: 5 jednotlivců v  žákovské v  kategorii, 5 jednot-

livců v  kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v  kategorii 

dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (nad 40 let), 3 

kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů 

a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce a pře-

dána bude i cena FAIR PLAY.

Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěš-

nější sportovce/kolektivy roku 2018 jsou:

výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na  úrovni kraj-
ských soutěží, dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:

 dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
 pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria 

     pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu
 dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené pro 

registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta obce s nej-

větší podporou sportu.

Nejlepší sportovce, kolektivy a  trenéry může navrhnout jakáko-
liv právnická či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad 
Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní sub-
jekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, 
z. s.  (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to 
ve skupinách výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu:  Okresní sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou, z. s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn. nebo e-mai-
lem: cstvrychnov@seznam.cz  musí obsahovat: jméno a  příjmení 
sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území 
okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, sportovní 
úspěchy dosažené v roce 2018, jméno navrhovatele.

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s.  ve spolupráci s Rychnovským deníkem, 

agenturou SPORT AKTION s.r.o. Chomutov, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

a pod záštitou starosty města Rychnova nad Kněžnou, 

připravuje slavnostní vyhlášení ankety 

Nejúspěšnější sportovec roku 2018, 
které proběhne v pátek 1. února 2019 od 18 hodin 

v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.

Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. je v pátek 4. ledna 2019.
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Taneční skupina M působí v našem 
městě již od roku 1994 pro všechny, 
kteří milují tanec a nedokáží si bez 
něj svůj život představit. O tři oddě-
lení od nejmenších dětí (Koťátka, 3 
– 6 let), přes odrostlejší (Bambulky, 
6 – 12 let) až po  nejstarší mazáky 
(Rebelles, 12 – dokud se můžete 
hýbat) se dělí čtyři cvičitelky, kte-
ré věnují tréninkům i  přípravám 
spoustu volného času. Protože nás 
ale tancování baví a chceme předá-
vat radost z pohybu dál, děláme to 

rády. S dětmi jezdíme na amatérské 
soutěže (amatérské proto, aby se 
jich mohly zúčastnit i  děti, kterým 
příroda tolik talentu nenadělila), 
každý rok vystupujeme na plesech 
a dalších společenských a sportov-
ních akcí ve Vamberku i v okolí. Aby 
si s  námi mohla zatancovat i  širší 
veřejnost, pořádáme každoročně 
už tradiční a oblíbený Barevný ples 
(v roce 2019 už po osmé) a v jarních 
měsících také taneční worksho-
py pro ty, které tanec baví a chtějí 

si vyzkoušet nácvik choreografi e 
pod vedením tanečních lektorů. 
Věnujeme se streetdance, scénice 
i  různým tématickým tanců, takže 
si u nás vybere opravdu každý. Pro 
dospělé ženy pak nabízíme dvakrát 
týdně hodiny aerobního cvičení, 
které jsou díky naší kreativní cviči-
telce Majdě pokaždé jiné. Připojte 
se k  nám někdy i Vy, rády Vás uvi-
díme.
Touto cestou srdečně děkujeme 
vedení našeho města za  fi nanční 

podporu formou čerpání grantů. 
Díky těmto možnostem mají naši 
svěřenci možnost vyžití na  mo-
derním edukativním náčiní s  hu-
debním doprovodem, jehož pře-
hrávání umožňuje nová aparatura 
získaná rovněž díky dotaci. Dotační 
politika je velmi důležitá i pro nás 
jako pro cvičitelky, neboť si díky 
ní můžeme doplňovat potřebné 
vzdělání.

Trenérky TS M Vamberk

POWERJOGA
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

KAŽDÝ PÁTEK V 10 HODIN
Dům dětí a mládeže, více informací na t. č. 777 723 224

Jménem všech dorostenců fotbalového oddílu bych rád vyjádřil 
poděkování městu Vamberk za  dotaci na  dresy. Dresy s  dlouhým 
rukávem jsme dlouho potřebovali a  letos na podzim byly k užitku. 
Spolu se spoluhráči z Rokytnice v O. h. jsme hrdí na kvalitu těchto 
dresů a na loga města Vamberk a TJ Baníku na prsou. Těšíme se na re-
prezentaci našeho města v  Krajské soutěži a  na  první jarní zápasy 
v těchto nových dresech. Věříme, že zlepšíme naše umístění v tabul-
ce a budeme bojovat za dosažení nejlepšího výsledku.

Jakub Halamka, kapitán

Vamberecké fotbalové hřiště mělo 
do  letošního roku jednu zásad-
ní nevýhodu. Jeho prostředkem 
vedl pruh pozemků o  velikosti 
přes pět tisíc metrů čtverečních, 
které patřily soukromým vlastní-
kům, a  město je mělo v  nájmu. 
A  nájem, to je vždy neznámá 
do  budoucna a  otazník ohledně 
investic. Po  dlouhých letech jed-
nání se však podařilo dospět mezi 

vlastníky a městem k oboustranně 
akceptovatelné dohodě o odkupu 
pozemků ze strany města a  tuto 
koupi začátkem podzimu zreali-
zovat. Oběma stranám patří velké 
poděkování za jejich vůli k dohodě 
a vyřešení starého problému. 
Prakticky okamžitě se totiž dala 
do  pohybu připravovaná rekon-
strukce trávníku, který již nespl-
ňoval parametry pro pořádání 

soutěží a byl spíše postrachem pro 
kotníky hráčů. V těchto dnech tak 
dokončuje na  fotbalovém stadio-
nu společnost EUROGREEN s.r.o. 
laserem řízené rovnání hrací plo-
chy s  její kompletní rekonstrukcí, 
včetně vybudování zavlažování. 
V  prostoru za  brankou směrem 
k řece nově přibude též zavlažova-
né menší tréninkové hrací hřiště, 
které umožní připravovat se ze-

jména mládeži, a to bez toho, aby 
hlavní hrací plocha byla tréninky 
nadměrně zatěžovaná. Poté, co 
na  jaře vzejde tráva a  nové hřiště 
se dostatečně zpevní, mohou se 
naši fotbalisté těšit na nové zážitky 
ze hry. A  my, diváci, jim budeme 
držet palce, aby na  novém tráv-
níku dosáhli co nejvíce vítězných 
zápasů. 

Mgr. Jan Rejzl

Taneční skupina M

Hlavní hrací plocha se dočkala rekonstrukce
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Začátkem listopadu skončila 
podzimní část fotbalové sezóny. 
Naše A  mužstvo skončilo podzim 
na prvním místě a stalo se tak „půl-
mistrem“ II. třídy okresního pře-
boru. Po  jarním sestupu jsou naši 
muži A na správné cestě k návratu 
do 1. B třídy. Naše B mužstvo zavá-
halo v  posledních dvou zápasech 
sezóny a  skončilo tak na  druhém 
místě. Věříme, že obě mužstva 
na jaře zabojují a posunou vambe-
recký fotbal blíže k úrovni na které 
má být. 
Aktuálně má fotbalový oddíl 
155 registrovaných členů. Oproti 
loňskému roku výrazně přibyla 
mládež. Podzimní měsíc nábo-
rů přivedl na  fotbalové hřiště 32 
dětí školního a předškolního věku 
do  mladších a  starších přípravek. 
Doufáme, že z  nich většina u  fot-
balu zůstane a  budeme je moci 
registrovat do soutěží. 
V letošním roce jsme opět působili 
ve  všech kategoriích fotbalových 
soutěží. Mladší a  starší přípravka, 
mladší a  starší žáci (ve  spojení 
s  dětmi z  Rokytnice v  O. h.), do-
rost a  dvě mužstva dospělých, ti 
všichni reprezentovali naše město 
v krajských a okresních soutěžích. 
Pořádali jsme tradiční halové tur-

naje, fi nále poháru starších žáků 
U15, turnaj pro odboráře KOVO 
z Kvasin, sportovní den s Baníkem 
pro ZŠ Vamberk a dětský den V Lu-
kách.
Nejvíce nás v tomto roce trápil ne-
dostatek trenérů a  organizačních 
pracovníků. Příkladem je mladší 
přípravka, kde vzhledem k  počtu 
dětí nutně potřebujeme trenéry, 
či zapojení rodičů. Byť má Jarda 
Halamka (hlavní trenér mladší pří-
pravky) k dispozici pomocné ruce 
asistentů z  řad A  mužstva či do-
rostu, nestačí to. Tímto bych rád 
požádal širokou veřejnost o  po-
moc při hledání fotbalových tre-
nérů či vaše zapojení do činnosti 
fotbalového oddílu. Máte-li zájem 
o práci s mládeží fotbalového od-
dílu, neváhejte se na  nás obrátit. 
Kontakty naleznete na 
www.banikvamberk.cz
Dovolte, abych závěrem poděko-
val městu Vamberk za  provozní 
dotaci našemu oddílu. Děkujeme 
za podporu trenérů, za  jejich prá-
ci ve  svém volném čase s  dětmi 
na  fotbalovém hřišti, a  to nejen 
V  Lukách, ale po  hřištích v  celém 
Královéhradeckém kraji. Poděko-
vat chceme hlavně panu starosto-
vi Mgr. Rejzlovi, který nám po celý 

rok pomáhal a podílel se na všech 
našich projektech. Děkujeme za-
městnancům správy sportovních 
zařízení za jejich péči o naše hřiště 
a panu řediteli SSZ za práci na pro-
jektech sportovišť. Děkujeme 
našim trenérům, organizátorům 
a  hráčům. Přejeme všem Vambe-
rákům pohodové svátky a  hlavně 
hodně štěstí, zdraví a sportovních 
úspěchů v roce 2019.
Za Výkonný výbor fotbalového od-
dílu TJ Baník Vamberk, z.s. 

předseda Jan Souček

DĚTI A MLÁDEŽ 
– PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽÍ:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (5-8 LET)
Měsíc náborů přivedl rekordní po-
čet mladých fotbalistů do  našich 
řad. S pomocí asistentů: Robin Ptá-
ček, Tomáš Hájek, Jakub Halamka 
a  Ondřej Frejvald, jsme tréninky 
zvládli a  dětem dali fotbalové zá-
klady. Tímto děkuji asistentům. 
Soutěžní družstvo sestavené 
z  převážně zkušenějších chlapců 
hrálo fotbal jak na houpačce, jed-
nou jsme vyhráli, po  druhé pro-
hráli. Nadále však platí, že u  této 

kategorie nehledíme na výsledek, 
chceme kluky nadchnout pro hru, 
utvářet je a zábavnou formou vést. 
Chtěl bych poděkovat rodičům 
za jejich nadšení a podporu. S pře-
chodem do  haly nám začala zim-
ní halová liga a  čeká nás několik 
zimních turnajů ve sportovní hale. 
Děkuji městu Vamberk za podpo-
ru dětského fotbalu a  podporu 
trenérů dětí.        Jaromír Halamka

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (8-10 LET)
Podzimní část sezóny jsme uhráli 
sedm výher, dvě remízy a dvanáct 
proher. Nastříleli jsme 48 gólů 
a obdrželi jich 58. V domácích zá-
pasech se nám daří daleko lépe 
než venku. Postupně se zlepšu-
jeme a  čím dál více se projevuje 
dravost našich hráčů. Přes zimu 
chodíme do sportovní haly a ode-
hrajeme několik zimních turnajů 
včetně zimní halové ligy. Chceme 
nadále pokračovat ve formě fotbal 
hrou a chceme děti technicky při-
pravovat do  budoucna. Stavíme 
tréninky na soutěživosti a chceme 
v  dětech budovat zdravou ctižá-
dost. Věříme, že nejcennější hod-
notou je zájem dětí hrát, jejich her-
ní aktivita a ochota riskovat, nikoli 
to, zda vyhrají nebo prohrají, ani 

Horní řada zleva: Dostál Ondřej, Hagara Patrik, Ksandr David, Ptáček Robin, Müller Radek, Šimeček Petr, Halamka Jakub, Martinec Ondřej 

Dole zleva: Kubík Daniel, Kotýza Jan, Tobiška Zdeněk, Šafařík Tomáš

Půlmistr z Vamberka a poděkování fotbalistů



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 25

V  sobotu 20. 10. nás čekal další domácí zápas. Dopoledne s  Dvorem 
Králové jsme se po neskutečné bitvě nakonec radovali z vítězství 10:8. 
Dobrý kolektivní výkon všech hráčů. Odpolední zápas s Hostinným jsme 
také vyhráli. Výsledek 10:2 ale vůbec neodpovídá průběhu. Bylo to dale-
ko vyrovnanější – 6 zápasů se hrálo na 5 setů. Jakubec a Valášek odpo-
ledne neprohráli. 
3. 11. jsme dopoledne jeli do Nového Bydžova. Z důvodu zranění nehrál 
Michal Macháček, kterého nahradil Ondřej Kotyza. Výhra proti nepříjem-
ně hrajícím soupeřům s „materiálem“ potěšila. Odpolední zápas, proti 
v  tabulce poslední Jaroměři, byl velmi dramatický. Vedli jsme 6:2, pak 
soupeř zápas zdramatizoval, stáhl na  7:6. Ale naštěstí jsme to dohráli 
a zvítězili. Opět nás podržel Honza Jakubec.
Díky sedmi výhrám jsme v průběžné tabulce na 1. místě. Nutno však po-
dotknout, že ty těžké zápasy (Jičín, HK, České Meziříčí) nás teprve čekají.

TJ Baník Vamberk – TJ Dvůr Králové n. L. 10:8
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Macháček 2, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1
TJ Baník Vamberk – Tatran Hostinné B 10:2
Body: Jakubec 3, Valášek 3, Vrkoslav 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1 a Valášek-Kotyza 1
Jiskra Nový Bydžov – TJ Baník Vamberk 3:10
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 2, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1
Jiskra Jaroměř B – TJ Baník Vamberk 6:10
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Valášek 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1

Krajská soutěž 1. třídy
družstvo  PU V R P skóre body

1. Baník Vamberk 7 7 0 0 70:32 21
2. TJ Jičín  7 7 0 0 70:38 21
3. DTJ-Slavia Hr. Králové E 7 5 1 1 65:35 18
4.  TTC Nové Město n. M. 7 3 2 2 62:47 15
5. TJ Dvůr Králové n. L. 7 3 2 2 61:47 15
6. Sokol České Meziříčí 7 4 0 3 62:49 15
7. Tatran Hostinné B 7 3 0 4 38:54 13
8. Sokol Chlumec n. C. 7 3 0 4 47:58 13
9. Jiskra Nový Bydžov 7 1 2 4 44:64 11
10. Sokol Jar.-Josefov 2 C 7 1 0 6 26:67 9
11. Sokol Nemyčeves 7 1 0 6 44:65 9
12. Jiskra Jaroměř B 7 0 1 6 36:69 8

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů 
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

to, kolik správných rad jim dáme. 
Děkujeme Zdeňkovi Tobiškovi 
za jeho pomoc při trénincích, rodi-
čům za vytváření úžasné atmosfé-
ry v zápasech a v neposlední řadě 
městu Vamberk.

Martin Felcman

 a Karel Várady

MLADŠÍ ŽÁCI (10-12 LET)
Během podzimní sezony se nám 
podařilo sestavit tým spojený 
s hráči Rokytnice a odehrát soutěž 
krajské soutěže. Výsledky nejsou 
zrovna lichotivé, ale každým ode-
hraným zápasem se hra lepšila 
a přišla i nějaká ta výhra a hlavně 
se kluci a  holky začali hrou bavit, 
a  to je v  této kategorii důležité. 
Je samozřejmostí, že fotbal je 
o  gólech a  výhrách, ale zároveň 
o  prohrách a  je patrné, že pokud 
se dlouhodobě nedaří, tak si děti 
nevěří a  zápasy dopředu vypou-
ští. S  trenéry se je snažíme více 
motivovat a naučit je, že nikdy se 
nemají vzdávat! Tréninky chlapci 
a  děvčata nevypouštějí a  účast 
je dobrá. Rádi bychom rodičům 
vzkázali, aby podporovali a  moti-
vovali své děti a přišli je podpořit 
na  zápasy. Není lepší motivace 
než podpora rodičů. Je patrné, že 
to je dlouhodobá cesta, jak v hrá-
či vybudovat týmového ducha 
a myslíme si, že se výsledky projeví 
hlavně ve  starších věkových ka-
tegoriích, a  to je pro budoucnost 
klubu asi to nejdůležitější. V zimní 
přestávce budeme trénovat v hale, 

a pokud počasí dovolí, tak bychom 
chtěli trénovat na  umělce u  haly. 
Zároveň se zúčastníme několika 
halových turnajů a  věříme, že se 
na  jaře naše hra vylepší a  radost 
z  fotbalu bude intenzivnější. Zá-
věrem patří poděkování trenérovi 
z Rokytnice Pavlu Koukolovi, který 
neúnavně pomáhá s  trénováním 
a  dopravou Rokytnických hráčů. 
Děkujeme městu Vamberk za pod-
poru naši činnosti.

Kateřina Konečná 

a Petr Štverák

STARŠÍ ŽÁCI (12-14 LET)
Počet hráčů v současné době čítá 
patnáct a  jeden dlouhodobě zra-
něný. Složení hráčského týmu je: 
šest starších hráčů, kteří zůstali 
z  loňského roku, a  devět chlapců 
přišlo z  mladších žáků. Výsledky 
podzimní části odpovídají herní 
kvalitě. Nechceme se vymlouvat, 
ale příčin je několik: Mladší hoši 
mají problém s prostorovou orien-
tací, protože přechod z  mladších 
žáků pro ně znamená přechod 
z malého hřiště na velké. Herní čin-
nost chlapců je nedostatečná, stá-
le ještě nemají vyvinutý cit pro hru 
a  neznají své postavení na  hřišti. 
Proto jsme se celý podzim na tré-
nincích zabývali odstraněním 
nedostatků. Musím však chlapce 
pochválit za  jejich dobré výkony 
v  zápasech, kde poráželi týmy 
s  očividně staršími chlapci a  hráli 
líbivý fotbal. Střed tabulky odpoví-
dá naší hře. Chceme zlepšit a zkva-

litnit zimní přípravu. Spoléháme se 
na jaro a na kolektiv hráčů, který se 
nebude výrazně měnit. My trenéři 
a celý realizační tým uděláme vše 
proto, aby výsledky odpovídali 
vynaložené snaze. Chceme po-
děkovat Pavlu Kotyzovi za  práci 
u starších žáků. Totéž p. Skládalovi 
za práci na čáře, dále městu Vam-
berk za peníze na činnost a hlavně 
na  dopravu a  v  neposlední řadě 
našim hráčům.
Antonín Palčisko a Milan Kutmon

DOROST (14-18 LET)
Vamberecký dorost hraje již 
druhou sezónu krajské soutěže 
ve spojení s dorostenci z Rokytni-
ce v  OH.  Sezóna 2017/18 se cel-
kem vydařila a mužstvo v sestavě 
zhruba 15-16 hráčů pod vedením 
trenéra Marcela Olšavského obsa-
dilo podzimní část na  třetím mís-
tě a  v  dohrávce na  jaře dokonce 
na  celkově 2-hém místě za  Slavo-
jem Skřivany, s  celkovým počtem 
53 bodů a skóre 84:30. V podzimní 
části se družstvo dorostu obměni-
lo. Odešel do  mužů Petr Brandejs 
Z  Vamberka a  Rokytničtí Hudou-
sek a Houser. Svoje působení v roli 
trenéra ukončil pan Olšavský a pro 
další sezónu se ujal vedení doros-
tu pan Vidlička Miroslav. Jelikož se 
mužstvo mělo omladit o  příchozí 
hráče z kategorie st. Žáků ve spoje-
ní opět s Rokytnicí v O. H., rozhodli 
jsme se po  této úvaze přihlásit 
dorost do  Krajské soutěže st. do-
rostu U 19.  Předpoklad na začátku 

podzimní sezóny byl optimistický, 
jelikož jsme podle prvních propoč-
tů počítali, zhruba s dvaceti lidmi. 
Proto jsme i  souhlasili s  vedením 
a  uvolnili zkušené hráče Ptáčka 
Robina a  Müllera Radka do  muž-
stva mužů A. Po  prvních trénin-
cích a zápasech se naše představy 
trochu rozplynuly. Někteří hráči se 
rozhodli ukončit hraní, někteří se 
rozhodli hrát za mužskou kategorii 
hlavně hráči Rokytnice, od kterých 
jsme to nečekali (Forche, Kubík), 
do  Slatiny přestoupil Kmoch 
a další hráči jako Chaloupka, Hou-
ser byli pro dlouhodobá zranění 
mimo hru. Další zranění během 
podzimní sezóny Mikyska, Ksandr 
a  laxní přístup některých hráčů, 
kteří se ani nenamáhají omluvit, 
nebo se vymlouvají, že mají jinou 
aktivitu, je obrazem dnešního 
stavu dorostu ve  Vamberku. Jez-
díme na  utkání sotva ve  dvanácti 
lidech dokonce i  v  deseti. Přesto 
nezoufáme a doufáme, že pro jaro 
se někteří hráči zotaví a  zapojí se 
do hry. V podzimní části jsme přes-
to bojovali a v těchto těžkých pod-
mínkách a  po  devíti zápasech se 
nacházíme na sedmém místě, kdy 
jsme 5x vyhráli, 4x prohráli, získali 
15 bodů se skórem 28:27. Pokusí-
me se do  jarní části zapojit další 
hráče, kteří přestali hrát a zapojit je 
do  aktivity. Poděkování patří také 
radě města Vamberk za  udělení 
dotace na nákup nových dresů pro 
dorostence v sezóně 2018.

Karel Richter

Stolní tenis Baník Vamberk
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První říjnovou neděli byl sportovní 
areál v  Roští hojně zaplněn spor-
tovci. Sešli se zde vyznavači sportu 
různého věku i  výkonnosti, kteří 
měli jediný cíl:  Oblíbený turnaj 
s názvem Otec & Syn. Na této akci 
se samozřejmě tvrdě bojuje o čest 
mezi rodinnými klany, ale dalšími 
lákadly je i  kulinářská soutěž ma-
minek a především skvělá zábava. 

Celkem 17 dvojic bojovalo ve třech 
výkonnostních skupinách s názvy: 
Dravé mládí, Zlatý střed a Profesi-
onálové. Nejmladší pětičlennou 
skupinu ovládli Vojta a  Pavel Pra-
chařovi, v  prostřední pětičlenné 
skupině se nejvíce dařilo Martinu 
a Honzovi Koblicovi, nejstarší sed-
mičlennou skupinu ovládli Domi-
nik a Jarda Veselí. 

Velký progres zaznamenala i sou-
těž „pro maminky“ o  nejlepší 
buchtu, neboť jak všichni vědí, 
u  sportování pořádně vyhládne. 
I  toto klání mělo velmi přísná 
pravidla: hlasovací lístky, volební 
urna, zkrátka naprosto regulérní 
volby. Aby byla i tato soutěž zdra-
vě nahecovaná, přihlásili se ten-
tokrát i trenéři Pavel Prachař a Mi-

chal Hostinský. Vítězství z  toho 
sice nebylo, ale nutno říci, že 
lentilkový zázrak z  BeBe sušenek 
si za  třetí místo zaslouží uznání 
i  od  profesionálů. Vítězkou kuli-
nářského klání se stala po zásluze 
Milena Koblicová, za svůj vynikají-
cí nohejbalový kurt.

Ing. Michal Hostinský

Turnaj rodinných dvojic opět na výbornou
Nástup sportovců k soutěži.

Vítězný dort od Mileny Koblicové těsně před napor-

cováním.

Souboj tatínků: Milan Kubový (vlevo) a Jaroslav Veselý na síti.
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7. prosince 2018 v 19:00 hodin
MK Sokolovna Vamberk


