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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na  svém 

2. zasedání dne 14. listopadu 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 1.
2)  Schválila Organizační opatření 

k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk           
č. 1 ze dne 31.10.2018.

3)  a) Zřídila jako svůj poradní orgán 
dopravní komisi a  sportovní ko-
misi, jmenovala jejich předsedy 
a uložila předsedům předložit ná-
vrh na členy jejich komisí – Zdeněk 
Vavroušek (dopravní komise), On-
dřej Frejvald (sportovní komise).

 b) Jmenovala předsedou Redakč-
ní rady Vambereckého zpravo-
daje Miroslava Bergera a  členy 
PhDr.  Martinu Bekovou, Zdeňku 
Freivaldovou, Stanislava Barvínka 
a Radoslava Vídeňského. 

4)  Schválila ve  své kompetenci 
směrnice: Dlouhodobý majetek 
a  závazky, Podrozvaha, Sociální 
fond a mzdy, Inventarizace, Zajiš-
tění fi nanční kontroly dle přílohy.

5)  Projednala příkaz starosty k zajiš-
tění provedení inventarizace veš-
kerého majetku, zásob, pohledá-
vek, závazků a rozvahových účtů 
za  rok 2018 v  účetní jednotce 
město Vamberk a schválila složení 
inventarizačních komisí.

6)  Rozhodla o  poskytnutí daru 
ve  výši 3.000 Kč hudební sku-
pině GEMMA, hudební skupi-
na, č. p.  305, 561  15 Sopotnice 
na  úhradu provozních nákladů 
při vystoupení skupiny v  kostele 
sv. Prokopa a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

7)  Vzala na vědomí žádost paní Ma-
rie Frydrychové a  pana Jaroslava 
Frydrycha, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 
o  přidělení bytu v  DPS – Sociální 
služby města Rychnov nad Kněž-
nou, o. p. s., a souhlasí s postupem 
uvedeným v  bodu č. 3 žádosti 
o přidělení bytu pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k trvalému pobytu 
v Rychnově nad Kněžnou.

8)  Projednala žádost Klubu rodičů 
a  školy při Základní škole Vam-
berk o pronájem místnosti schvá-
lila zveřejnění záměru výpůjčky 
jedné místnosti v  domě služeb         
č. p. 260.

9)  Projednala žádost Společenství 
vlastníků bytových jednotek č. p.   
810 - 812 o úpravu svahu za účelem 
rozšíření parkovacích míst a uložila 
starostovi města projednat možnost 
úprav se stavebním úřadem.

10) Projednala žádost obyvatel Pekla 
o  umístění dopravního zrcadla 
a  uložila jednateli VAMBEKONU, 
s. r. o. panu Drahomíru Jindrovi 
nainstalovat dopravní zrcadlo                   
u  č. p.  68, p.  č. 755/1 v  katastrál-
ním území Peklo nad Zdobnicí.

11) Projednala žádost obyvatel Domu 
s pečovatelskou službou o zřízení 
autobusové zastávky v  blízkosti 
domu č. p. 35 v ulici Jůnova a ulo-
žila starostovi města prověřit mož-
nosti individuální dopravy.

12) Schválila záměr sjednocení pod-
mínek udržitelnosti projektů 
„Vamberk – dostavba kanalizační-
ho systému“ a „Vamberk kanaliza-
ce Bačinka“ tak, aby se podmínky 
udržitelnosti obou projektů řídily 
podmínkami udržitelnosti projek-
tu „Vamberk kanalizace Bačinka“ 
a  pověřila starostu města podpi-
sem žádosti o  změnu podmínek 
Rozhodnutí o  poskytnutí dotace 
projektu „Vamberk – dostavba ka-
nalizačního systému“.

13) Schválila uložení plynovodní 
přípojky do  místní komunikace 
– chodníku č. 18d na p. č. 1842/4 
v k. ú. Vamberk k domu č. p. 117 
v ulici Vilímkova a pověřila staros-
tu podpisem souhlasu se zvlášt-
ním užíváním komunikace.

14)  Vzala na vědomí informaci tajem-
nice o omezení provozu Městské-
ho úřadu ve  Vamberku v  době 
mezi vánočními svátky a  Novým 
rokem.

15) Projednala a  schválila operační 
plán zimní údržby městských ko-
munikací a chodníků ve Vamber-
ku v zimním období 2018 – 2019.

16) Souhlasila se stavebním zámě-
rem a  vydáním územního sou-
hlasu pro novostavbu rodinného 
domu na  pozemku p.  č. 168/4                           
v  k. ú. Peklo nad Zdobnicí dle 
předložené projektové dokumen-
tace a  pověřuje starostu podpi-
sem souhlasu se stavbou.

17) Projednala a  schválila Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  dílo uzavřenou 
dne 16.10.2018 na  akci „Vamberk 
– oprava komunikace v ulici Lidic-
ká“ se společností KONKRET CZ, 
spol. s  r. o., Tyršova 260, 517  54 
Vamberk, IČ: 25942352, kterým se 
rozsah díla doplňuje o  betonové 
obruby a úpravy vodovodních šou-
pat a cena díla se zvyšuje o částku 
150.643,23 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

18) Projednala a  schválila Dodatek 
č. 2 ke  smlouvě o  dílo uzavřenou 
dne 23.07.2018 na  akci „Oprava 
povrchu místní komunikace k  vo-
dojemu“ se společností KONKRET 
CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 
Vamberk, IČ: 25942352, kterým se 
rozsah díla doplňuje o  provede-
ní stabilizace podkladních vrstev 
a  cena díla se zvyšuje o  částku 
181.318,30 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

19) Schválila pronájem nebytových 
prostor – minibaru – o  podlaho-
vé ploše 50 m2 v  přízemí budo-
vy Městského klubu Sokolovna               
č. p. 18 v Tyršově ulici na dobu ne-
určitou od 01.01.2019 paní Lucii Ti-
ché, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 
za cenu 38.400 Kč ročně.

20) Projednala žádost Města Kostelec 
nad Orlicí a  schválila záměr spo-
lečného fi nancování zkušebního 
provozu nově zřizovaného spoje 
hromadné dopravy po  22:00 ho-
dině na  lince Rychnov nad Kněž-
nou - Týniště nad Orlicí z důvodu 

zajištění dopravní obslužnosti za-
městnancům průmyslových závo-
dů regionu a  doporučuje schválit 
spolufi nancování ve výši 15.000 Kč 
v rámci změn rozpočtu na zasedá-
ní zastupitelstva dne 12.12.2018.

Rada města Vamberk se na  svém 

3. zasedání dne 19. listopadu 2018 

usnesla:

1)  Rozhodla, že obřadním dnem 
bude sobota od  08:00 hodin 
do 20:00 hodin a oddávacím mís-
tem bude obřadní síň Městského 
úřadu Vamberk. Výjimky v  místě 
a čase budou zpoplatněny správ-
ním poplatkem 1.000 Kč.

2)  Rozhodla zachovat Sbor pro ob-
čanské záležitosti (SPOZ) a  dopo-
ručila zastupitelstvu města schvá-
lit částku 73.000 Kč na  činnost 
v roce 2019.

3) Schválila uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy s  městem Rychnov nad 
Kněžnou o výkonu přenesené pů-
sobnosti dle vybraných ustanove-
ní zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí, ve  znění 
pozdějších předpisů a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

4)  Vzala na vědomí oznámení Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje 
o  veřejném projednání návrhu 
aktualizace č. 2 Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje 
a vyhodnocení vlivů této aktualiza-
ce na udržitelný rozvoj území.

5)  Projednala stížnost obyvatel Domu 
s  pečovatelskou službou na  naru-
šování klidného soužití a uložila ve-
doucí Pečovatelské služby ve spo-
lupráci s  Městskou policií zvýšit 
dohled v prostorách domu.

6)  Schválila výzvu k podání nabídky 
včetně zadávací dokumentace 
a  pokynů pro zpracování nabíd-
ky „Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu ve  Vamberku“ 
a pověřila jednatele VAMBEKONU, 
s.r.o. pana Drahomíra Jindru zajiš-
těním výběrového řízení. 

7)  Projednala a schválila Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 
07.09.2018 na  akci „Oprava chod-
níku na  sídlišti Struha ve  Vam-
berku“ se společností KONKRET 
CZ, s.  r. o., Tyršova 260, 517  54 
Vamberk, IČ: 25942352, kterým se 
rozsah díla doplňuje o  provedení 
terénních úprav travnatých ploch 
a  zvětšení výměry dlážděných 
ploch a cena díla se zvyšuje o část-
ku 332.616 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

Rada města Vamberk se na  svém 

4. zasedání dne 28. listopadu 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM           
č. 2 a 3.

2)  Rozhodla poskytnout fi nanční dar 
ve výši 2.000 Kč na pořádání taneč-
ní zábavy „Poslední leč“ v Pekelské 
hospodě, Myslivecké společnos-
ti Jahodová Hora, Dlouhá Ves, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 

48612090 a pověřila starostu pod-
pisem darovací smlouvy. 

3) Rozhodla poskytnout fi nanční 
příspěvek Římskokatolické far-
nosti Vamberk, Husovo náměstí 
85, 517 54 Vamberk, IČ: 46457755 
ve výši 7.500 Kč na úhradu nákla-
dů na  ozvučení kostela sv. Pro-
kopa a  schválila veřejnoprávní 
smlouvu na  schválenou dotaci 
a pověřila starostu podpisem ve-
řejnoprávní smlouvy.

4) Vzala na  vědomí oznámení ře-
ditelky Mateřské školy Vamberk, 
Tyršova 280 o  přerušení pro-
vozu školky v  době vánočních 
prázdnin v  době od  27.12.2018 
do 02.01.2019, tj. 4 pracovní dny.

5) Schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti 
č. IE-12-2005720/VB/01, Vamberk, 
Smetanovo nábřeží – rekonstrukce 
NN, pro nové kabelové vedení NN, 
umístěné do pozemku p. č. parc. č. 
395, 406/7, 1775, 1776/1, 1776/4, 
1776/6, 1785/2 a 2280 v k. ú. Vam-
berk, ve vlastnictví města Vamberk, 
za  jednorázovou náhradu za  zří-
zení věcného břemene ve  výši 
205.458 Kč včetně DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

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

7)  Projednala a  schválila Dodatek 
č. 3 ke  Smlouvě o  podmínkách 
odběru povrchové vody z vodní-
ho toku číslo SMPV 150078 s Po-
vodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500  03 Hradec 
Králové, IČ: 70890005 a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

8)  Projednala a  schválila dodatky 
ke  smlouvám o  dílo uzavřené 
se společností DI PROJEKT, s.r.o.,                                                                          
Chelčického 686, Rosice, 533  51 
Pardubice, IČ: 1873687, kterými se 
mění termín odevzdání díla:

 a) Dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o dílo uzavřenou dne 09.08.2017 
na  předmět díla „Zpracovatel 
projektové dokumentace stavby: 
Revitalizace obytné skupiny Jirás-
kova Vamberk – 1. etapa“,

 b) Dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o dílo uzavřenou dne 10.11.2017 
na  předmět díla „Zpracovatel 
projektové dokumentace stavby: 
Revitalizace obytné skupiny Jirás-
kova Vamberk – 2. etapa“,

 c) Dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o  dílo uzavřenou dne 27.10.2017 
na předmět díla „Zpracovatel pro-
jektové dokumentace stavby: Re-
vitalizace obytné skupiny Jiráskova 
Vamberk – komunikace“ a pověřila 
starostu podpisem dodatků.
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9) Uložila jednateli společnosti Vam-

berecká voda, s. r. o. Ing. Leošovi 
Podsedníkovi provést výměnu:

 a) vodovodního potrubí u  bý-
valé Mateřské školy Merklovice 
v  délce 130 m za  cenu do  výše 
250.000 Kč bez DPH,

 b) kanalizačního potrubí u bývalé 
Mateřské školy Merklovice v  dél-
ce 110 m do výše 270.000 Kč bez 
DPH.

10) Projednala a schválila Dodatek č. 2                                        
ke  smlouvě o  dílo uzavřenou dne 
16.10.2018 na  akci „Vamberk – 
oprava komunikace v  ulici Lidic-
ká“ se společností KONKRET CZ,                                                                                     
s. r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, 
IČ: 25942352, kterým se rozsah díla 
doplňuje o  větší výměru asfaltové 
plochy a cena díla se zvyšuje o část-
ku 54.631 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

11) Projednala a schválila Dodatek č. 3                                                                     
ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 
23.07.2018 na akci „Oprava povr-
chu místní komunikace k  vodo-
jemu“ se společností KONKRET 
CZ, s. r. o., Tyršova 260, 517  54 
Vamberk, IČ: 25942352, kterým se 
rozsah díla mění o nově navržené 
podkladní vrstvy a  doplňují se 
odvodňovací opatření a cena díla 
se zvyšuje o  částku 81.049,30 Kč 
bez DPH a pověřila starostu pod-
pisem dodatku.

12) Projednala žádost společnosti             
E-shops CZ spol. s r. o., Žamberec-
ká 45, 517 54 Vamberk o vyznače-
ní zákazu zastavení v ulici Dvorec 
před č. p. 31 z důvodu usnadnění 
vjezdu nákladních aut na  poze-
mek p.  č. 134/1 v  k. ú. Vamberk 
a rozhodla žádosti nevyhovět.

13) Projednala žádost pana Zdeňka 
Kubového ml., o  rekonstrukci 
komunikace ve  vlastnictví měs-
ta na pozemku p. č. 792/3 v k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí a rozhodla za-
řadit komunikace do plánu oprav.

14) Projednala varianty řešení pro 
zavedení odděleného svozu bio-
logicky rozložitelných odpadů 
z  domácností na  území města 
Vamberk, včetně doplnění systé-
mu sběru využitelných složek ko-
munálních odpadů nákupem ná-
dob na sběr kovů na stanovištích 
na  tříděné odpady a  na  objemné 
odpady ve sběrném místě odpadů 
a rozhodla prozatím zavedení od-
děleného svozu biologicky rozlo-
žitelného odpadu nerealizovat.

15) Starosta seznámil s  návrhem 
na  udělení odměn ředitelům 
ZŠ a  MŠ a  jednateli Vamberecké 
vody s. r. o. dle přílohy. Rada měs-
ta návrh schválila.

16) Projednala a  schválila Smlou-
vu o  zajišťování služeb v  oblasti 
školního stravování se společnos-
tí Sodexo – integrovaný facility 
management a  zařízení školního 
stravování s. r. o. (Sodexo s. r. o.), 
Hvězdova 1716/2b 140  78 Praha 
4 – Nusle, IČ: 44569165 a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

17) Schválila uzavření:
 a) kupní smlouvy, kterou se 

Ing. Miroslav Vyčítal, bytem xxxxx, 

zavazuje převést městu Vamberk 
vodní dílo, a sice podzemní kana-
lizační sběrač na  pozemkových 
parcelách č. 954/50, č. 1812/2,          
č. 26/1, č. 26/6, č. 28/2, č. 1863/1, 
1862/3, 954/3, 954/40, 954/42, vše 
v obci a katastrálním území Vam-
berk, za kupní cenu ve výši 1 Kč;

 b) smlouvy o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, kterou se Ing. Miro-
slav Vyčítal a MUDr. Marie Vyčítalo-
vá, oba bytem xxxxxxxxxxxx, jako 
povinní ze služebnosti zavazují 
zřídit ve prospěch města Vamberk 
jako oprávněného ze služebnosti 
služebnost inženýrské sítě - pod-
zemního prodloužení vodovodní-
ho řadu na p. č. 954/50 (dle schvá-
leného návrhu pozemkových 
úprav bude mít parcela č. 954/50 
nově číslo 5000) a  č. 1812/2, obě 
v  obci a  katastrálním území Vam-
berk a  Ing.  Miroslav Vyčítal jako 
povinný ze služebnosti se zavazuje 
zřídit ve prospěch města Vamberk 
jako oprávněného ze služebnosti 
služebnost inženýrské sítě - pod-
zemního prodloužení vodovodní-
ho řadu na  pozemcích p.č. 954/6, 
č. 954/40, č. 954/42, č. 1862/4 a č. 
1862/11, vše v obci a katastrálním 
území Vamberk, a  to dle geomet-
rického plánu č. 1400-71/2017;

 c) smlouvy o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, kterou se Ing. Mi-
roslav Vyčítal a MUDr. Marie Vyčí-
talová, oba bytem xxxxxxxxxxxx 
xxx, jako povinní ze služebnosti 
zavazují zřídit ve  prospěch měs-
ta Vamberk jako oprávněného 
ze služebnosti služebnost inže-
nýrské sítě – zřízení podzemního 
kanalizačního sběrače na  p.  č. 
954/50 (dle schváleného návr-
hu pozemkových úprav bude 
mít parcela č. 954/50 nově číslo 
5000) č. 1812/2, č. 28/2, č. 26/1, 
vše v  obci a  katastrálním území 
Vamberk a  Ing.  Miroslav Vyčítal 
jako povinný ze služebnosti se 
zavazuje zřídit ve prospěch měs-
ta Vamberk jako oprávněného 
ze služebnosti služebnost inže-
nýrské sítě - zřízení podzemního 
kanalizačního sběrače na pozem-
cích č. 26/6, č. 954/3, č. 954/6,              
č. 954/40, č. 954/42, č. 1862/4                                            
a  č. 1862/11, vše v  obci a  katas-
trálním území Vamberk, a  to dle 
geometrického plánu č. 1400-
71/2017 a dle geometrického plá-
nu č. 1448-113/2018; a  pověřila 
starostu podpisem smluv.

Rada města Vamberk se na  svém 

5. zasedání dne 12. prosince 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 4.
2)  Jmenovala na  návrh předsedů 

členy komisí:
 a) Komise dopravní – Mgr.  Ra-

dek Freivald, Drahomír Jindra, 
Ing. Václav Krsek, Josef Martinec.

 b) Komise sportovní – Ivan Bacu-
lák, Adam Drtina, Jiří Novák, Pavel 
Prachař, Karel Richter, Martin Ví-
deňský, Jana Vrkoslavová.   

3)  Na základě návrhu vedoucí Pečo-
vatelské služby schválila složení 

Komise pro umisťování uchazečů 
o  byt v  Domě zvláštního určení, 
v kterém je poskytována pečova-
telská služba ve složení: Mgr. Eva 
Švandrlíková, Ing.  Šárka Vyskoči-
lová, Lucie Grunclová, DiS., Ivana 
Nováková, Hana Doležalová, Ru-
dolf Futter.

4) Schválila prodloužení nájemního 
poměru k bytu ve 2. nadzemním 
podlaží školní jídelny čp. 95 v Ko-
menského ulici, nájemci panu 
Marku Kopečnému, na  dobu ur-
čitou 1 rok od  01.01.2019 za  ná-
jemné 1.150 Kč měsíčně a do ná-
jemní smlouvy je zapracována 
povinnost nájemce pečovat o tě-
locvičnu v  základní škole (oteví-
rání, zavírání, denní úklid a  další 
potřebné práce podle pokynů 
ředitele školy). 

5)  Projednala a schválila:
 a) Rozpočet na rok 2019 a Střed-

nědobý výhled rozpočtu na  rok 
2020-2022 Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280, 517  54 Vam-
berk, IČ: 70157375 dle přílohy,

 b) Rozpočet na  rok 2019 a  Střed-
nědobý výhled rozpočtu na  rok 
2020-2022 Základní školy Vam-
berk, okres Rychnov nad Kněžnou, 
Komenského 95, 517 54 Vamberk, 
IČ: 70156611 dle přílohy,

 c) Rozpočet na rok 2019 a Střed-
nědobý výhled rozpočtu na  rok 
2020-2022 Správy sportovních 
zařízení, Jůnova 63, 517  54 Vam-
berk, IČ: 75046482 dle přílohy.

6) Projednala a  schválila dodatek 
číslo 2 ke  smlouvě o  výpůjčce 
s  Mateřskou školou Vamberk, 
Tyršova 280, 517  54 Vamberk, 
IČ: 70157375 a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

7) Schválila výpůjčku jedné míst-
nosti dle přílohy v  domě čp. 260 
v  Tyršově ulici (bývalé první tří-
dy) Klubu rodičů a  přátel školy 
při Základní škole Vamberk, IČ: 
26575019, na  dobu neurčitou, 
s tím, že náklady na topení, vodu 
a elektrickou energii uhradí měs-
to Vamberk a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy o výpůjčce.

8) Vzala na  vědomí žádost pana Ví-
tězslava Hrabánka, xxxxxxxxxxxx 
o pobytovou sociální službu – Do-
mov pro seniory a  souhlasí s  po-
stupem uvedeným v  žádosti pro 
žadatele, kteří nejsou hlášeni k  tr-
valému pobytu v  Rychnově nad 
Kněžnou a  schválila přijetí daru 
ve výši 30.000 Kč od pana Vítězslava 
Hrabánka a veřejnoprávní smlouvy 
se Sociálními službami města Rych-
nov nad Kněžnou, o. p. s. a pověřila 
starostu podpisem smluv.

9) Souhlasila s trasou přeložky vodo-
vodu, umístěnou v souběhu s po-
zemky města p. č. 1835/3, druh po-
zemku ostatní plocha a p. č. 1837, 
druh pozemku ostatní plocha              
v  k. ú. Vamberk ve  vzdálenosti 
2,15 m od hranic těchto pozemků. 

10) Souhlasila se stavebním zámě-
rem „Změna stavby před do-
končením spojená se změnou 
užívání z  průmyslového objektu 
na byty“ na pozemcích parc. č. st. 

87/1, st. 87/3, st. 87/4, st. 2523, st. 
1239, st. 87/2, st. 87/10, st. 1765/2                    
v  k. ú. Vamberk dle předložené 
projektové dokumentace a pově-
řila starostu podpisem souhlasu 
se stavebním záměrem.

11) Projednala a  schválila zadávací 
dokumentaci na  akci „Výměna 
okenních výplní domu čp. 102 
ve Vamberku“ a pověřila jednate-
le VAMBEKONU, s. r. o. pana Dra-
homíra Jindru organizací výběro-
vého řízení na zhotovitele.

12)  Projednala zprávy o otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Svoz komunálního 
a  separovaného odpadu ve Vam-
berku“ a  v  souladu s  ní rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena se spo-
lečností Marius Pedersen a. s., se 
sídlem Hradec Králové, Průběžná 
1940/3, 500  09 Hradec Králové, 
IČ: 42194920, která předložila 
nabídku na  směsný komunální 
odpad ve výši 3.058.754,40 Kč bez 
DPH, na separovaný odpad ve výši 
552.240 Kč bez DPH a  na  vytřídě-
né odpady ve výši 100.600 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

13) Schválila Smlouvu o  zpracování 
osobních údajů se společností 
ista Česká republika s. r. o., Jere-
miášova 947/16, 155  00 Praha 5, 
IČ: 60112981 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

14) Projednala a  schválila Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 1406.1-
S-2017-06 na  projektové práce 
a  související činnosti na  akci 
„Revitalizace veřejného prostoru 
Voříškova – Farská – POCHOZÍ 
LÁVKA“ se společností ATELIER 
TSUNAMI, s. r. o., Palachova 1742, 
547  01 Náchod, IČ: 48151122, 
kterým se prodlužuje lhůta pro 
předání dokumentace a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

15) Projednala a schválila nabídky LK 
Advisory, s. r. o., Kubánské náměs-
tí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vr-
šovice, IČ: 24275093 na zpracová-
ní a podání žádostí o dotaci:

 a) z  Ministerstva pro místní roz-
voj, podprogramu „Podpora ob-
novy a  rozvoje venkova“ na  rok 
2019 na  projekt „Rekonstrukce 
sociálního zařízení a  šaten spor-
tovní haly“ dle přílohy,

 b) z  Ministerstva pro místní roz-
voj, podprogramu „Podpora ob-
novy a  rozvoje venkova“ na  rok 
2019 na  projekt „Revitalizace 
veřejného prostoru Voříškova – 
Farská“ dle přílohy, a pověřila sta-
rostu podpisem objednávek.

16) Souhlasila s  přijetím daru od  spo-
lečnosti ŠKODA AUTO, a. s., tř. Vác-
lava Klementa 869, 293  01 Mladá 
Boleslav II, IČ: 00177041 ve  výši 
43.000 Kč na podporu technického 
vzdělávání pro Základní školu Vam-
berk, příspěvkovou organizaci.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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Zastupitelstvo města Vamberk se 

na svém 2. veřejném zasedání dne  

12.12.2018 usneslo:

1)  Schvaluje pověření starosty měs-
ta Mgr. Jana Rejzla zastupováním 
města Vamberk na  valných hro-
madách Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Rychnovsko, se 
sídlem Havlíčkova 136, Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 71208810 ve vo-
lebním období 2018 - 2022.

2)  Schvaluje pověření starosty měs-
ta Mgr.  Jana Rejzla zastupová-
ním města Vamberk ve  Sdružení 
SPLAV, z. s., se sídlem Skuhrov 
nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad 
Bělou, IČ: 269 83 389.

3)  Schvaluje pověření starosty měs-
ta Mgr. Jana Rejzla zastupováním 
města Vamberk ve  Svazu měst 
a obcí České republiky, se sídlem 
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, 
IČ: 63113074.

4)  Schvaluje pověření místostarosty 
města Rudolfa Futtera zastupo-
váním města Vamberk ve  Spol-
ku pro záchranu Vambereckých 
mumií, z. s., se sídlem Husovo 
náměstí 1, 517  54 Vamberk, IČ: 
05555493.

5)  V  souladu s  § 72 odst. 2 a  § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o  obcích 
stanovuje odměny za  výkon 
jednotlivých funkcí neuvolně-
ných členů zastupitelstva měs-
ta do  31.12.2018 dle nařízení 
vlády číslo 318/2017 Sb. ze dne 
11.09.2017 o  výši odměn členů 
zastupitelstev územních samo-
správných celků, a  to pro před-
sedu přestupkové komise ve výši 
3.379 Kč a  člena přestupkové 
komise ve  výši 250 Kč měsíčně. 
Od  01.01.2019 se stanovuje od-
měna dle nařízení vlády číslo 
202/2018 Sb. ze dne 04.09.2018 
o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, 
a  to pro předsedu přestupkové 
komise ve  výši 3.616 Kč a  čle-
na přestupkové komise ve  výši 
250 Kč měsíčně.

6) Rozhodlo o  stanovení odmě-
ny předsedů dopravní komi-

se a  sportovní komise ve  výši 
990 Kč měsíčně s  účinností 
od 01.01.2019.

7)  Vyslovuje souhlas s  uzavíráním 
dohod o  provedení práce mezi 
městem a  neuvolněnými člen-
kami zastupitelstva města paní 
Mgr.  Taťánou Břízovou a  paní 
Miroslavou Šustrovou, a  to 
od 13.12.2018.

8)  Schvaluje Dodatek č. 1 k  veřej-
noprávní smlouvě č. 15/2018 
uzavřené dne 24.04.2018 s  Tělo-
výchovnou jednotou Peklo nad 
Zdobnicí, z. s., Peklo 45, 516  01 
Vamberk, IČ: 48616711, kterým se 
prodlužuje termín realizace pro-
jektu a fi nančního vypořádání. 

9)  Schvaluje zajištění budoucích 
dluhů společnosti Vamberecká 
voda, s.r.o., IČ: 25973495, které 
budou vyplývat z  budoucího 
kontokorentního úvěru ve  výši 
maximálně 2.000.000 Kč, který 
bude uzavřen mezi Komerční 
bankou a.s. a  Vamberecká voda, 
s.r.o. na dobu 1 roku. Termín uza-
vření nové Smlouvy o  kontoko-
rentním úvěru bude nejpozději 
k  01.03.2019. Zajištění bude po-
skytnuto formou ručení k zajiště-
ní jejích dluhů z kontokorentního 
úvěru maximálně  na 1 rok.  

10)  Schvaluje:
 a) koupi pozemkových parcel č. 

1808/3, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vý-
měra 347 m2 a  č. 1808/4, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plo-
cha, výměra 14 m2, v katastrálním 
území Vamberk od vlastníka Čes-
ké republiky, příslušnost hospo-
dařit Úřad pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových, za  cenu 
34.100 Kč,

 b) vzdání se předkupního práva 
ke  stavební parcele č. st. 1535, 
výměra 701 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, v ka-
tastrálním území Vamberk, vlast-
ník Demolice a asanace Prostějov 
s.r.o., 

 c) vzdání se předkupního práva 
ke  stavební parcele č. st. 429/2, 

výměra 486 m2, druh pozem-
ku zastavěná plocha a  nádvoří 
a  k  pozemkové parcele č. 2211, 
výměra 231 m2, druh pozemku 
zahrada, v  katastrálním území 
Vamberk, vlastník Mária Moráv-
ková, 

 d) koupi pozemkové parcely č. 
954/28 (po  zápisu schválených 
pozemkových úprav bude mít 
nové parcelní číslo 5169), výmě-
ra 2.595 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci a katastrálním území 
Vamberk, od  spoluvlastníků Mi-
chala Šveidlera a Zdeňky Šveidle-
rové, za  cenu 750 Kč/m2, celkem 
tedy 1.946.250 Kč.

 Odůvodnění: Spoluvlastníci 
pozemku požadují kupní cenu 
ve  výši 750 Kč/m2 jako cenu 
smluvní. Zastupitelstvo měs-
ta schvaluje nákup pozemků 
za cenu vyšší, než kolik činí cena 
určená znaleckým posudkem 
s odůvodněním, že po dokončení 
zasíťování v roce 2019 hodlá tyto 
nemovitosti nabízet nejméně 
za  stejných podmínek, za  jakých 
byly prodávány pozemky v  I. 
etapě, tj. 790 Kč/m2 u  řadových 
parcel a  890 Kč/m2 u  rohových 
parcel.

11) Schvaluje zápisy z Finančního vý-
boru č. 1 a 2.

12)  a) Schvaluje změny rozpočtu č. 
22 pro rok 2018 dle přílohy a bere 
na vědomí změny rozpočtu č. 19 - 
21 pro rok 2018.

 b) Stanovuje kompetenci starosty 
města k provádění rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu:

 Přijetí a  realizace výdajů účelově 
poskytnutých transferů. 

 Vypořádání transferů, upřesnění 
výše transferů (např. po  rozpisu 
souhrnného dotačního vztahu 
od  kraje, po  vypořádání dotace 
apod.)

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci 
havárií, řešení havárií a živelných 

pohrom, výdaje ve  stavu nouze, 
výdaje na  vyměřené pokuty, vý-
daje dle pravomocného rozhod-
nutí soudu a  další výdaje, kde 
může dojít ke  škodám z  důvodu 
časového prodlení. 

 Zatřídění příjmů a  výdaje daně 
z  příjmů právnických osob, které 
platí obec sama sobě.

 Technické změny rozpočtu vli-
vem změny předpisů, pokud mají 
vliv na rozpočet. 

 Zastupitelstvo města si vyhrazu-
je provádět rozpočtová opatření 
mimo rozsah stanovený starosto-
vi města.

 Zastupitelstvo města si vyhrazuje 
právo na informaci o každém roz-
počtovém opatření provedeném 
v  kompetenci starosty města 
na nejbližším zasedání zastupitel-
stva po  schválení rozpočtového 
opatření starostou města a v pří-
padě potřeby jejího stručného 
odůvodnění. 

13) Schvaluje rozpočet města pro rok 
2019 podle předloženého návr-
hu, včetně zapracovaných schvá-
lených pozměňovacích návrhů, 
závazné ukazatele rozpočtu jsou 
výše příspěvku jednotlivých pří-
spěvkových organizací a  výše vý-
dajů jednotlivých paragrafů a  dle 
svých kompetencí vyhrazených 
zákonem o obcích poskytnutí do-
tací, peněžitých a  věcných darů 
dle návrhu rozpočtu na  rok 2019 
v té výši a těm fyzickým a právnic-
kým osobám jaké jsou uvedené 
v tabulkové části tohoto materiálu 
a zároveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvy na schválené dotace.

14) Schvaluje dotační programy 
na  rok 2019 „AKCE A  REPREZEN-
TACE“ a „PROVOZ“ dle přílohy.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města

Sběrné místo odpadů v Jůnově ulici 
je pro vás otevřeno každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Upozornění na změny v platbách 
„technických služeb“
Od  ledna 2019 došlo k  organizačním změnám v  agendách účetnictví 
a  platbách „technických služeb“, které přecházejí ze společnosti VAM-
BEKON, s. r. o. na Městský úřad Vamberk. Pro občany z toho vyplývá, že 
veškeré hotovostní platby (za hroby, nájem městských bytů nikoliv bytů 
SVBJ, nájem nebytových prostor, platby za výlep plakátů apod.) se nově 
hradí v pokladně Městského úřadu Vamberk (přízemí) u paní Ireny Špo-
narové (tel: 494  548  137, e-mail: sponarova@vamberk.cz) nebo u  paní 
Aleny Bartošové (tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz) a niko-
liv v sídle společnosti VAMBEKON, s. r. o. Bankovní účet pro bezhotovostní 
platby zůstává stejný. Upozorňujeme, že platby lze v pokladně městské-
ho úřadu provádět také platebními kartami.
Technické záležitosti resp. správu bytů, hřbitova, výlep plakátů a ostatní 
služby bude i nadále zajišťovat společnost VAMBEKON, s. r. o. včetně sprá-
vy bytů a plateb nájmů bytů ve vlastnictví SVBJ.

Eva Bezděková, vedoucí fi nančního odboru

MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 209, Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 323 152
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102

12.01.
13.01.
19.01.
20.01.
26.01.
27.01.
02.02.
03.02.
09.02.
10.02.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum    jméno lékaře                   adresa ordinace                                               telefon
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Opravdu si neumíme ničeho vážit?
Sotva proběhly poslední úpravy nové výsadby zeleně v  ulici Žambe-
recké, které byly nemalými náklady dokončeny v rámci akce „Vegetační 
úpravy v  ul. Žamberecká a  v  ul. Jiráskova ve Vamberku“, našli se mezi 
námi občané, kteří obratem dokončené dílo znehodnocují a ničí. Mrzí 
nás, že si někdo tak málo váží práce a úsilí lidí, kteří se snaží o to, aby naše 
město bylo krásnější.        Dana Vašková, oddělení životního prostředí

Na náměstích se prodávají stromky, 
z  oken voní poslední připravované 
cukroví, spěcháme s nákupy dárků, 
někteří s  prakticky posledními, ně-
kteří s prvními. Počasí láká k poby-
tu ve  vytopené místnosti, střídá se 
sníh, déšť a namrzlo. Stůl v kanceláři 
je zavalen stavbami, které je potře-
ba doúčtovat, napsat zprávy pro 
stavebníky. A  do  toho shonu je to 
každý rok stejné. Těsně před vánoci 
přichází „vánoční výzkum“. Stavba, 
kde je nutné vykopat vše ještě před 
koncem roku bez ohledu na počasí 
a  všeobecný shon. A  pokaždé se 
taková stavba trefí do  nějaké ob-
zvláště zajímavé situace a  vánoční 
přípravy se odkládají.
Tentokrát se výkop ukrýval na  po-
zemku domu na  vambereckém 
náměstí, v  místě kde je jednolitá 
fronta domovních štítů prolomena 
prolukou (mezi prodejnou Maika 
a  textilem u  Freivaldů). Nově zřizo-
vaná kanalizační přípojka vedla přes 
polovinu pozemku a postupně pro-
ťala hned čtyři středověké situace 
a časně novověkou úpravu dvorku. 
Cihlový sklep hned na začátku výko-
pu, patřící k domu zdemolovanému 
v  osmdesátých letech byl opřen 
o původní středověké zdivo a nahra-
dil kamenného předchůdce. Vzadu 
za domem výkop odkryl kamennou 
zeď a kolem výsypku ze 17. století. 
Opravdové poklady se ale nacháze-

ly ve střední části přípojky. Kamenná 
zeď ze zástavby střední části dvor-
ku ze 14. století, jímka na  odpady 
nedlouho využívaná v průběhu 15. 
století. A  především opakovaně 
čištěná prakticky pravoúhlá jímka, 
která byla někdy koncem 15. století 
zavalena zdemolovanými kachlo-
vými kamny. Doklad modernizace 
domácnosti? Nebo snad úklid zni-
čeného domu? Kachlová kamna 
byla drahou záležitostí a  tahle byla 
zřejmě zlikvidována vcelku i se vše-
mi vypálenými omazávkami, kte-
rými byly kachle prakticky spečené 
dohromady. Ze stěn výkopu (jeho 
prostředek byl bohužel zničen) se 
podařilo dostat hned několik krabic 
zlomků kachlů, převážně miskovité-
ho typu. A jako poslední, v ledovém 
větru a nevlídném prosincovém po-
časí, s nastupující tmou, se podařilo 
vydolovat dvě části krásně zacho-
valého kachle, kousek od sebe. Sta-
čilo otřít hlínu a bylo jasné, že je to 
jediný v polovině rozlomený kachel, 
ale jinak nepoškozený, jen ho zasa-
dit do kamen. A tak si archeologové 
z  rychnovského muzea – Martina 
Beková a  nově nastoupivší posila 
Miloš Bernart nadělili vánoční dá-
rek už 19. prosince. Další kamínek 
do  mozaiky té nejstarší historie 
Vamberka, ke které prakticky nemá-
me žádné písemné prameny.

Martina Beková

Vánoční výzkum

Dotační programy na rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání dne 

12.12.2018 dotační programy na rok 2019 - dotační program 

„PROVOZ“ a dotační program „AKCE A REPREZENTACE“. 

Žádosti do dotačního programu „PROVOZ“ se podávají od 14.01.2019 
do 13.02.2019 do 16:00 hodin a do dotačního programu „AKCE A RE-
PREZENTACE“  do I. kola od 14.01.2019 do 13.02.2019 do 16:00 hodin 
a do II. kola do 29.05.2019 do 16:00 hodin na předepsaném formuláři 
na podatelnu Městského úřadu Vamberk.
Znění vyhlášených dotačních programů včetně Pravidel pro posky-
tování dotací z rozpočtu města a formulářů jsou k dispozici na www.
vamberk.cz v sekci Dotace z rozpočtu města.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

Při projednávání rozpočtu na  dru-
hém zasedání zastupitelstva města 
v  roce 2018 zastupitelé Volby pro 
město jednoznačně podpořili navý-
šení počtu strážníků městské poli-
cie. V tomto článku představíme dů-
vody, které nás k rozhodnutí vedly.
Posílení městské policie je jednou 
z  našich volebních priorit, dlouho-
dobým záměrem, pro který se po-
dařilo zajistit potřebnou politickou 
podporu. 
Jsme přesvědčeni, že navýšení po-
čtu strážníků povede ke zkvalitnění 
práce městské policie a  jejího pří-
nosu pro město a  jeho obyvatele. 
Přejeme si, aby všichni obyvatelé 
posílení městské policie vnímali 
tak, že strážníci jsou zde pro jejich 
pocit bezpečí a pro přímou pomoc 
v době, kdy ji potřebují.
Péče o veřejný pořádek a majetek je 
jedním ze základních úkolů města. 
V souvislosti s obecní policií se po-
užívá termín místní záležitosti veřej-
ného pořádku. Věříme, že strážníci 
svou nezastupitelnou činností pů-
sobí již preventivně tím, že jednak 

nedochází k přehlížení a tolerování 
závadového chování, zároveň díky 
jejich činnosti jsou represivní opat-
ření i  státní policie v  důsledku vy-
mahatelná.
Navýšení počtu strážníků přispěje 
k  rozšíření služebních hodin stani-
ce. Umožní vedení městské policie 
refl ektovat parametry pracovního 
práva na  specifi cké podmínky vý-
konu služby strážníků. Pochůzko-
vá činnost, kterou vnímáme jako 
základní způsob výkonu činnosti 
městské policie, bude probíhat 
standardně ve  dvojicích. Nebrání-
me se, naopak podporujeme rozší-
ření kamerového systému v  záva-
dových lokalitách, takové opatření 
však považujeme za užitečnou po-
moc pro strážníky, nikoli nahrazení 
jejich osobní role. 
Při jednání zastupitelstva zazněly 
i hlasy ve smyslu, že bude složité zá-
jemce o výkon funkce strážníka na-
jít. Budeme si přát, aby se městu za-
dařilo posilu do svých řad přijmout. 

Táňa Břízová 

radní za VPM

Obě části kachle do sebe zapadly, očazená polovina naznačuje, že byl prasklý 

ještě ve funkčních kamnech

Dvorek při čp. 322 ve Vamberku - výkopy pro kanalizaci

Proč jsme navrhli posílení 
městské policie
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Generační předávání krajkářství 
k Vamberku a jeho okolí neodmy-
slitelně patří a  v  průběhu 400 let 
se stal centrem krajkářské výroby 
v Podorlicku. Přínosné prosincové 
setkání hejtmana Královéhradec-
kého kraje Jiřího Štěpána a staros-
ty města Jana Rejzla ve Vamberku 
nese své ovoce.
Královéhradecký kraj totiž podá 
začátkem nového roku žádost 
na  ministerstvo kultury, kterou 
chce zapsat vambereckou krajku 
na  Seznam nemateriálních stat-
ků tradiční lidové kultury České 
republiky. V  průběhu roku 2019 
pracovníci ministerstva vypracují 
posudky a ministr kultury rozhod-
ne. 
„První krok už učinila Rada Krá-
lovéhradeckého kraje vloni, kdy 
zapsala Tradici generačního pře-
dávání krajkářství na Vamberecku 
na  Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Královéhra-
deckého kraje. Nyní tento feno-
mén chceme dostat na  vyšší se-
znam platící pro celou republiku, 
abychom zajistili, že toto 400 let 
přetrvávající umění nikdy neza-
nikne,“  uvedl hejtman Jiří Štěpán 
během své návštěvy města.
„Chci vidět vambereckou krajku 
na  seznamu UNESCO, ale k  tomu 

vede dlouhá cesta. Až bude vam-
berecká krajka zapsána na Seznam 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky, 
teprve pak může být navržena 
do  Seznamu světového kulturní-
ho a přírodního dědictví UNESCO. 
Ale to je zatím hudba budoucnos-
ti, nyní se zaměříme na  splnění 
prvního kroku, na kterém jsme se 
s  vambereckým starostou dohod-
li,“ dodal hejtman Štěpán.
Během návštěvy města si hejtman 
prohlédl Muzeum krajky a  se-
známil se s  vývojem české krajky 
od  18. století až po  současnost. 
Navštívil také výrobní družstvo 
Vamberecká krajka.  
„Vamberecká krajka musí zůstat 
živou tradicí. Přeji všem občanům 
města do  nového roku hodně 
zdraví, osobní i  pracovní spoko-
jenosti, a  také aby padající vločky 
podobné vamberecké krajce po-
kryly celé Podorlicko,“ popřál ob-
čanům Vamberka a blízkého okolí 
hejtman kraje Jiří Štěpán. 

Mgr. Martina Svatoňová

Oblastní nemocnice Náchod a. s. 
žádala vloni o  dotace z  Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na  přístrojové vybavení 
všech svých nemocnic. Z  původ-
ně šesti podaných projektů byla 
nemocnice letos úspěšná ve  čty-
řech z nich a přístroje jsou už díky 
dotacím téměř všechny dodány 
a  zprovozněny. Po  dalším jednání 
na  Ministerstvu pro místní rozvoj 
se ale mohou na nové přístroje tě-
šit i pacienti a lékaři z Rychnovska. 
Ministerstvo totiž v  nejbližší době 
získá další fi nanční zdroje pro pří-
ští rok a slíbilo, že bude k dispozici 
dostatek fi nančních prostředků 
na pokrytí podaných žádostí. Zno-
vu zařazené tak budou žádosti 
o  přístroje pro nemocnice v  Rych-
nově nad Kněžnou, Náchodě 
a Broumově za více než 85 milionů. 
Téměř všechny přístroje ze tří 
projektů za  více než 105 milionů 
korun podpořené dotací z  IROP 

jsou již dodány na  daná oddělení 
nemocnic v  Náchodě či v  Brou-
mově. U  poslední oblasti, dodání 
rentgenových přístrojů, ale došlo 
k  posunu termínů. “Rentgenové 
přístroje za 42,5 milionů již máme 
vysoutěženy a  čekáme na  fi nální 
odsouhlasení fi nancování projektu 
řídícím orgánem programu. Díky 
vyjednávání managementu na Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj se po-
dařilo prodloužit termín ukončení 
čerpání původních dotačních pro-
středků o rok, tedy k 31. 12. 2019,“ 
shrnuje výsledky jednání technický 
náměstek ON Náchod a. s. Miro-
slav Bůžek.
Další dva projekty, které se týkaly 
přístrojového vybavení do  pláno-
vané nové výstavby urgentního 
příjmu v  Rychnově nad Kněžnou 
v  hodnotě cca 31,7 mil. Kč a  ná-
kupu EKG, defi brilátorů, infuzní 
techniky, a  dalších terapeutických 
a diagnostických přístrojů  pro ne-

mocnici v  Náchodě a  Broumově 
za  cca 54 mil. Kč, zůstaly v  hod-
nocení tzv. pod čarou. „V  rámci 
jednání na Ministerstvu pro místní 
rozvoj jsme dospěli k  přelomové-
mu bodu. Podařilo se nám získat 
příslib fi nancování i  těchto dvou 
projektů. Ministerstvo totiž získá 
prostředky původně alokované 
do  jiného programu a  hodlá je 
směrovat do fi nancování 31. výzvy 
IROP na  podporu návazné péče 
ve zdravotnictví. Proto bude naším 
nejbližším úkolem tyto projekty 
aktualizovat a  připravit veřejné 
zakázky na jejich dodání,“ doplňu-
je Miroslav Bůžek. Rozhodnutí by 
mohlo přijít již během jara a  pří-
stroje budou dodány ještě v příštím 
roce. 
Do  Rychnova nad Kněžnou by 
měla přijít celá řada nových pří-
strojů a  zařízení, například ultra-
zvuky, endoskopické věže, infuzní 
technika, zařízení pro rehabilitaci 

a  další. „Jsem potěšena výsledky 
jednání na  ministerstvu a  přísli-
bem fi nancování dalších našich 
dvou projektů. Zůstaly totiž pod 
čarou především z  důvodu nedo-
statku fi nancí alokovaných v  da-
ném programu, ne z toho důvodu, 
že by byly nekvalitní či nepotřeb-
né. Chci proto poděkovat všem, 
kteří se podíleli na  jejich přípravě 
i  na  jednání na  ministerstvu. Vě-
řím, že i  lékařům a  zdravotníkům 
v Rychnově nad Kněžnou budeme 
moci brzy zlepšit pracovní pro-
středí a  zmodernizovat techniku, 
se kterou dnes a  denně pracují,“ 
dodává Ing.  Ivana Urešová MBA, 
předsedkyně představenstva ON 
Náchod a. s. 

Kontakt pro komunikaci s médii: 
Ing. Magdaléna Doležalová, 
PR manažerka
T: +420 607 023 982 
E:  dolezalova@zhkhk.cz

Hejtman Štěpán: „Vamberecká krajka 
musí zůstat živou tradicí “ 

TISKOVÁ ZPRÁVA, Náchod, 17. 12. 2018

Nové přístroje se plánují příští rok i do rychnovské nemocnice 

V rámci návštěvy města zavítal hejt-

man též do Muzea krajky, kde jej pro-

vedla Mgr. Martina Rejzlová
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Dům s tímto číslem popisným stojí 
v rohu Husova náměstí, poblíž kos-
tela a školy. V tomto prostoru však 
od poloviny 18. století až do velké-
ho požáru v roce 1898 stávala ještě 
kaple Krista v žaláři (proto se zmí-
něný dům nazýval U kaple). Kaple 

rohem sousedila s farním kostelem 
a mezi ní a čp. 98 byla pouze úzká 
hrbolatá cesta (ulička se nazývala 
Pod fortnou), kterou se původně 
vjíždělo a  vcházelo do  náměstí. 
Dnešní příjezd na Husovo náměstí 
od kamenného mostu byl vybudo-
ván až v roce 1840 při stavbě nové 
silnice. Prostor dnešní školy vypl-
ňovaly tzv. staré panské stodoly. 
V polovině 17. století náležel dům 
rodině Pálkových. Dědictvím se 
dostal Matěji Pálkovi a  tomu bo-
hužel v  roce 1710 do  základů vy-
hořel. Rodina se poté mohla pře-

stěhovat do  sousedního domu, 
který do té doby sloužil jako fara, 
která naštěstí právě o  rok dříve 
byla přemístěna na  protější stra-
nu rynku. K roku 1798 se uvádí, že 
na  místě spáleniště byl postaven 
dům z  kamene. Jednalo se prav-

děpodobně o  první zděný měš-
ťanský dům ve  městečku. Dostal 
číslo popisné 113, ale již brzy nato, 
roku 1805, došlo k  přečíslování 
všech domů a  tento rohový dům 

získal číslo 98, kterým je označen 
dodnes. Majitelem byl tenkrát 
Jan Vyskočil, který v  přízemí vedl 
krám. Kamenný dům byl jedno-
patrový, podlouhlého půdorysu 
s valbovou střechou. V přízemí vle-

vo se půvabným portálem vcháze-
lo do  obchodu. Z  přízemí vedou 
do  náměstí dvě okna, v  patře tři. 
Dům, možná proto, že byl posta-
ven jako první z kamene, a také, že 
stojí na  kraji jižní fronty náměstí, 
není s  ostatními objekty spojen, 

stojí jako solitér opodál. O to více 
vyniká jeho půvab a krása.
Janův syn Václav Vyskočil se živil 
barvením plátna a  roku 1852 se 
mu narodil syn Augustin. Hudeb-
ně nadaný chlapec odešel stu-
dovat do  Prahy. Později působil 
v  cizině, kde se seznámil se svou 
budoucí ženou Františkou Ludika-
rovou. Mladí manželé se brzy vrá-
tili do  Prahy, Augustin se posléze 
stal kapelníkem Národního diva-
dla. Jejich syn Pavel (1882-1970), 
umělecký příjmením Ludikar, se 
stal světovým operním pěvcem. 
Dnes dům zdobí pamětní deska 
Augustina Vyskočila. Augustinova 
sestra Terezie (1847-1911) se pro-
vdala za Bohumila V. Koska (1848-
1936), který si v  tchánově domě 
otevřel kupecký krám. Prodával 
semena, umělá hnojiva a  jiný 
podobný sortiment. Pan Kosek 
byl nejen zdatný obchodník, ale 
i  pečlivý člověk, dlouhá desetiletí 
zastával funkci pokladníka Měst-
ské záložny, která měla v  letech 
1880-1932 v jeho domě čp. 98 své 
sídlo. Koskovi potomci provozovali 
obchod ve  svém domě i  za  první 
republiky. Po druhé světové válce 

Spolkový 
strom 
přesazen
Členové spolku historiků vysa-
dili na  jaře nad horním vodo-
jemem doubek u  příležitosti 
vzniku republiky. Již tehdy 
věděli, že místo výsadby je 
součástí pozemku určenému 
k prodeji. Změna vlastníka sta-
rého vodojemu a přilehlé plo-
chy proběhla nečekaně rych-
le. Nový majitel vodojemu 
spolku zaručil, že do podzimu 
bude mladý stromek na svém 
pozemku tolerovat. 

Historici doubek během vel-
mi suchého léta jezdili zalé-
vat, aby vůbec přežil nelehké 
podmínky. Ke konci listopadu 
tři členové spolku provedli 
přesazení stromku do  dolní-
ho parku naproti nádraží. Pů-
vodní místo bylo úžasné díky 
výhledům na pásmo Orlických 
hor a  na  druhé straně hrad 
Potštejn. Dole v parku by měl 
mít doubek naopak kvalitnější 
zem. Snad dvojitou výsadbu 
přečká bez úhony.

Miroslav Berger

Malé osudy domů na našem náměstí - čp. 98
byla prodejna zrušena. V 90. letech 
byl v  domě v  provozu obchůdek 
módních oděvů s  názvem Bou-
tique Anna. Asi před deseti lety 
prošel dům celkovou rekonstrukcí, 
dostal slušivou oranžovou fasádu 
a  v  současné době je pronajímán 
k bydlení.  

Miroslav Berger

 fotografi e ze sbírky 
Milana Sedláčka
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Kája Vamberman se již v mládí zami-
loval do Afriky a byl i velkým obdivo-
vatelem dr. Emila Holuba. Po návratu 
z jeho druhé africké expedice (1888) 
se stal vášnivým návštěvníkem jeho 
přednášek v  různých českých měs-
tech. A rozhodl se v objevování tajů 
Afriky pokračovat v  Holubových 
stopách. Nám se podařilo po velkém 
úsilí vypátrat, že i  on sám zanechal 
v Africe několik stop.  
Nejprve v  roce 1891 na  lodi objel 
celý světadíl a svou pouť se rozho-
dl začít v  nejjižnějším cípu Afriky. 
A  protože celou cestu pojal nejen 
jako poznávací a objevitelskou, ale 
i  osvětovou, můžeme hned na  za-
čátku najít Kájovu českou stopu. 
South Africa nazvali stát na jihu Afri-
ky angličtí kolonizátoři. Ale my tuto 
zemi známe dodnes pod zkratkou 
JAR. Ve škole nás mylně učili, že jde 
o  zkratku pro Jihoafrickou repub-
liku. Jak jsme však zjistili, Káju při 
tamním stolování znepokojovalo, 
že domorodci používají špinavé ná-
dobí. A ze svých zásob jim daroval 
ryze český prostředek na mytí nádo-
bí. A protože jim zdůraznil, že na ka-
ždé mytí stačí pouhá jedna kapka 
onoho saponátu, vydržel jim velmi 
dlouho a  stal se tak oblíbeným, že 
po něm nakonec pojmenovali celý 
stát.

Přes Rhodesii a  Mosambik se pak 
Kája dostal do Keni. Tam se skama-
rádil s  náčelníkem kmene Kikujů, 
který ho naučil jejich řeč – svahil-
štinu. Kája na  oplátku naučil bo-
jovníky kmene husitskou válečnou 
píseň Ktož sú boží bojovníci, která 
jim měla dodat sílu v boji s nepřá-
telskými kmeny. Náčelník později 
přeložil píseň do  svahilštiny a  ta 
se stala v  Keni hitem. V  roce 1968, 
když vznikla Keňská republika, byla 
zvolena za státní hymnu. Dovolím si 
zde pro názornost kousek v domo-
rodém jazyce ocitovat: „Ee Mungu 
nguvu yetu / Ilete baraka kwetu / 
Haki iwe ngao na mlinzi / Natukae 
na undugu / Amani na uhuru / Raha 
tupate na  ustawi“. Také to tam sly-
šíte?  Ee Mungu nguvu yetu – Ktož 
sú boží bojovníci. Takže další Kájova 
česká stopa v Africe.

A další stopa je hned o kousek dál. 
Kája totiž požádal náčelníka Kikujů 
o kousek půdy. A po vzoru tehdej-
ších koloniálních velmocí (Belgické 
Kongo, Španělské Maroko, Britské 
Somálsko, Portugalská Guinea) za-
ložil Czech Kenya na  hranici Keni 
a  Italského Somálska na  pobřeží 
Indického oceánu. Kolonii o  rozlo-
ze 2 km2. Takže od roku 1892 mělo 
Česko i své vlastní moře a kus pláže!   
Přes objevené a  pojmenované Ci-
mrmanovo (dnes Viktoriino) jezero 
a  jeho odtok Nil směrem na  sever 
vedly další Kájovy kroky. Uganda, 
Súdán, Egypt. Zatím poslední stopa 
po  činnosti našeho Káji. V  Egyptě 
Kája konečně narazil na civilizaci, kul-
turu a vzdělanost. Nadchly ho samo-
zřejmě i pyramidy a začal bádat nad 
tím, jak to ti Egypťané stavěli. A na-
konec i vyslovil velmi pozoruhodnou 

hypotézu. Nikde v  širém okolí totiž 
nenašel žádný lom na  kámen, ale 
za to písku bylo všude v okolí haba-
děj. A  když se rozvzpomněl na  své 
rané mládí strávené na  pískovišti 
s  bábovičkami, bylo mu vše hned 
jasné. Jen kromě báboviček zde byly 
použity velké dřevěné formy a místo 
vody kvalitní přírodní lepidlo. Z ho-
tových kvádrů byly po  zatvrdnutí 
„šaluňky“ odstraněny a znovu použi-
ty na další kus. Takže ne, že chudáci 
dělníci tahali kamenné kvádry z da-
lekých lomů, ale možná pouze nosili 
písek, který po smíchání s  lepidlem 
nalévali do forem.
Domů se Kája Vambermam z, jak on 
říkal „vandru“ po  Africe, vrátil v  létě 

roku 1893. Přivezené předměty věno-
val do muzea, které obec Holice me-
zitím zřídila svému rodákovi dr.  Ho-
lubovi. Tak například jed na  oštěpu, 
který drží v ruce kikujský bojovník je 
z Kájovy výpravy. Nebo písek na zemi 
mezi domorodými chýšemi. Původ-
ně to byl kvádr z  pyramidy. A  Kája 
se celý zbytek života dušoval, že se 
rozpadl vlivem jiných klimatických 
podmínek, než byly v Egyptě. A my, 
vamberáci, mu věříme...
Ve věci toho, jestli má Česká repub-
lika dodnes svůj kousek moře v Afri-
ce, naše bádání pokračuje. Hledáme 
Kájův údajný darovací dopis.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

18 – Kájovo bloumání po Africe (1891-93)

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

KAMENICTVÍ RAŠKA
 Kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků

 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá 
i tmavá žula

 Sekání nápisů 
a pečící kameny



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 10

Po  smrti českého krále Jiřího z  Po-
děbrad se na doporučení Jiřího stal 
naším králem polský princ Vladislav 
Jagellonský. Toto naplněné dopo-
ručení krále, jež záměrně nepředal 
vládu některému ze svých tří synů, 
mělo utlumit nepřátelské úsilí kato-
lických sil Evropy proti Čechům, jež 
po  husitských válkách a  vynucené 
tolerantnosti stále pohlížely na  Če-
chy jako na černé ovce církve.

Vladislav Jagellonský 
(1471-1516)
Mladý král ve svých patnácti letech 
stáří byl postaven do složité situace. 
Musel pokračovat ve  válce s  uher-
ským králem Matyášem Korvínem 
a  vládl jen části českého království. 
Oba soupeřící králové pro obou-
strannou slabost byli nuceni se 
dohodnout. K dohodě došlo v Olo-
mouci, po  které Vladislav panoval 
v Čechách a Matyáš na Moravě, Slez-
sku, Lužici a  samozřejmě v  Uhrách. 
Uhry zahrnovaly oblast dnešního 
Maďarska, Slovenska, část Rumun-
ska, Slovinsko, Chorvatsko. Matyáš 
v  r. 1490 zemřel bez legitimních 
potomků a  uherští stavové zvolili 
za  svého krále Vladislava pod pod-
mínkou, že přesídlí do Budína.
Vladislav, král český a  uherský, byl 
tiché povahy, dobrácký a  snadno 
šlechtou ovladatelný.
V Čechách, i přes nedostatek peněz, 
se Vladislav pokusil zvýšit okázalost 
své vlády honosnou stavbou Vladi-
slavského sálu  na  pražském hradě 
a Prašnou bránou ve městě.
Evropské dění v  době jeho vlády 
bylo poznamenáno postupujícím 
náporem Turků na Balkánu, šířením 
renezance, papežem obnovenou 
inkvizicí 1478 ve Španělsku, zaháje-
ním honu na čarodějnice papežem 
r. 1484. Portugalci a Španělé zahájili 
dobu objevů. Rokem 1492 (obje-
vením Ameriky) byl zahájen novo-
věk. Ve  stejném roce nastalo velké 
pronásledování Židů ve  Španělsku. 
V r. 1515 pomocí svatebních smluv 
vznikl předpoklad personálního 
spojení rakouských dědičných zemí, 
svatováclavské a  svatoštěpánské 
koruny.

Ludvík Jagellonský 
(1516-1526)
Desetiletý syn Vladislava Ludvík se 
ujal vlády v českém i uherském krá-
lovství po smrti svého otce.
Spojení obou království bylo pro 
Uhersko výhodné, aby mohlo lépe 
odolávat zvyšovanému náporu Tur-

ků na  svoji jižní hranici. Mladičký 
Ludvík měl smůlu již od  narození. 
Jeho matka krátce po  porodu ze-
mřela a  lékařům se jen obtížně po-
dařilo novorozeně udržet při životě. 
Jeho otec Vladislav jej již ve  třech 
letech nechal korunovat českým krá-
lem. Ludvík se oženil s  Marií Habs-
burskou dle předchozích dynastic-
kých dohod.
V  r. 1526 opět hrozil vpád Turků 
do Uher. Král se pokusil v čele málo 
početného vojska nepřítele odrazit 
u Moháče. Méně zkušený Ludvík byl 
však poražen a  na  útěku se utopil. 
Jeho tělo bylo nalezeno až po  ně-
kolika měsících. Turci využili situace 
a  obsadili značnou část Uher. Ce-
lou situaci výrazně ovlivnila i  zrada 
uherského magnáta vévody sedmi-
hhradského Jana Zápolského, který 
se spojil s Turky.
České a Uherské království tím opět 
ztratilo vládce. Za slabé vlády Jage-
llonců si české zemské stavy vymoh-
ly značnou moc a v Evropě se stalo 
mnoho událostí. V této době se stal 
r. 1516 Habsburk Karel I. španělským 
králem a následně jako Karel V. i císa-
řem německým (Svaté říše).
Roku 1517 vystoupil proti nepořád-
kům v  církvi a  odpustkům Martin 
Luther. V  roce 1519 začali Šlikové 
u svých stříbrných dolů v Jáchymo-
vě razit stříbrné tolary, jež ovlivnily 
platidla Svaté říše římské i název bu-
doucí měny v USA. Rusové zbaveni 
tatarské poroby začali upevňovat 
svoji moc.
Pokračoval růst osmanské moci 
v  Mezopotámii, Egyptě a  na  Balká-
ně. Roku 1522 se uskutečnilo první 
obeplutí Země a  tím potvrzena její 
kulatost. Vypuklo několik válek mezi 
Francouzi a  Němci o  severní Italii. 
V r. 1525 vypukla v Německu selská 
válka proti útlaku šlechty. Prohranou 
bitvou u  Moháče ztratili Uhry svoji 
samostatnost a ochranu křesťanství 
převzalo Rakousko.

Ferdinand I. Habsburský 
1526-1564
Z  důvodu tendence k  vytvoření 
středoevropské personální unie jed-
noznačně 23.10.1526  24 českých 
volitelů vybraných zemským sně-
mem rozhodlo a  zvolilo z  několika 
uchazečů českým králem rakouské-
ho arcivévodu Ferdinanda Habsbur-
ského. Zvolení Ferdinanda českým 
králem se jevilo jako značně výhod-
né, protože jeho bratr byl králem 
španělským a  císařem německým 
(Svaté říše římské). Třiadvacetiletý 

Ferdinand byl vzdělaný (mluvil ně-
mecky, francouzsky, španělsky, ital-
sky a  latinsky). Byl katolík, ale slíbil 
zachovávat svobody českých stavů, 
kompaktáta a sídlit v Praze.
České stavy přitom prohlásili, že 
neuznávají dědická práva Ferdinan-
dovy manželky a nástup Ferdinanda 
pokládají za výsledek volby. Vedlejší 
země Koruny české však dědičná 
práva královny respektovaly a nové-
ho panovníka nezvolily – ale přijaly.
Následně i  část uherské šlechty 
v Bratislavě zvolila Ferdinanda svým 
králem a tím vznikla Česko- rakousko 
- uherská personální unie, jež na 400 
let zahájila svoji existenci. Habsbur-
kové se tak rázem stali nejmocnějším 
evropským panovnickým rodem.
Ferdinand však ze svých slibů Če-
chům téměř nic nesplnil. Jako pro-
tiváhu zemským úřadům ustavil 
ve  Vídni centrální orgány (tajnou 
radu, dvorskou komoru a  válečnou 
radu). Sám obezřetně, ale systema-
ticky podporoval katolicismus. Roku 
1556 přišli do Čech jezuité a po dlou-
hé době bylo opět obsazeno pražské 
arcibiskupství. Povstání nespokoje-
ných českých stavů r. 1547 král zlik-
vidoval a potrestal. Stejně potlačoval 
i Jednotu bratrskou.
Válčil s Janem Zápolským a zejména 
s Turky o Uhersko. Turci v r. 1529 prv-
ně obléhali samotnou Vídeň, kterou 
sice nedobyli, ale z  okolí odvlekli 
do  otroctví mnoho tisíc křesťanů. 
Na tyto války vymáhal král z Čech pe-
níze. Sultán prohlásil uherské králov-
ství za  své území. Budínský pašalík 
ovládal přímo, velké území dal v léno 
Zápolskému a ze zbytku musel Fer-
dinand platit 30 tisíc dukátů Turkům 
ročně. Současné dění v Evropě: roku 
1529 na říšském sněmu protestovalo 
19 evangelických stavů (Protestan-
tů) proti rušení předchozích usne-
sení. Tím nastal defi nitivní rozkol 
mezi katolickými a  evangelickými 
stavy. V  roce 1543 zveřejnil Koper-
ník zásadu heliocentrismu a  narušil 
dosavadní dogma o  geocentrismu. 
Naše planeta tím nebyla považo-
vána za střed vesmíru. Aby nemohl 
být pronásledován, tak zveřejnil svůj 
poznatek krátce před smrtí a ještě jej 
věnoval papeži. Roku 1545 byla v Ev-
ropě zahájena protireformace.

Maxmilián II. (1564-1576)
Již v roce 1562 byl v Praze korunován 
českým králem a  1563 i  uherským. 
Byl vzdělaný a znalý podstaty kato-
licismu i protestantismu, ke kterému 
v  mládí inklinoval. Svého nejmlad-

šího syna pokřtil na  Václava. Byl 
nábožensky tolerantnější k  luterské 
reformaci šířící se Evropou. Po  jeho 
určení být i  císařem Svaté říše mu-
sel složit přísahu věrnosti katolicis-
mu, aby byl volitelný katol. kurfi řty. 
Maxmilián slíbil ctít českou konfesi, 
ale z  taktických důvodů ji písemně 
nepotvrdil. Král obtížně lavíroval 
mezi zvyšující se rivalitou katolíků 
a  evangelíků v  Evropě. Luteráni se 
nazývali Utrakvisté a  kvůli změně 
náboženského obsahu si vymoh-
li zrušení kompaktát. Maxmilián 
za  cenu přijetí syna Rudolfa za  čes-
kého krále schválil českou konfesi 
(kompromisní náb. uspořádání pro 
Luterány a  České bratry). Zasloužil 
se o prodloužení existence českého 
stavovského státu.
V  této době došlo v  habsburském 
Nizozemí k  teroru, kdy bylo vyhlá-
šeno tisíc rozsudků smrti. Následo-
valo odtržení 7 severních provincií. 
Stejná náb. nesnášenlivost byla 
i ve Francii, kde došlo v Paříži k  tzv. 
Bartolom. noci a vraždě 3000 Huge-
notů a v celé Francii při pogromech 
20 000.

Rudolf II. Habsburský
1576 – 1611
Rudolf byla nevyrovnaná osobnost 
s  geneticky vrozenou psychickou 
poruchou. Byl vychován ve  vypjatě 
katolickém Španělsku. Neoženil se, 
ale měl trvalý vztah s  hraběnkou 
Stradovou, se kterou měl několik 
dětí. Praha byla královou rezidencí 
a stala se velkým kulturním centrem. 
Byl mecenášem umění a  vytvořil 
velkou uměleckou sbírku. Věk jeho 
panování byl dobou holdování ast-
rologii, alchymii, černé magii ale i ná-
stupem vědeckých poznání.
Rudolf podporoval rekatolizační 
plány, ale byl omezován nejedno-
značnou situací v  Evropě. Rozešel 
se se svým bratrem Matyášem, jež 
získal na  svoji stranu Rakousko, 
Uhersko a  Moravu. Rudolf ustou-
pil a  ponechal si jen Čechy, Lužici 
a Slezsko. Za loajalitu musel českým 
nekatolíkům vydat r. 1609 „Rudolfův 
majestát“ uzákoňující českou kon-
fesi. Rudolf se ještě jednou pokusil 
vše zvrátit ve  prospěch katolicismu 
pomocí pozvané divoké hordy pa-
sovského biskupa. Pokus se nezdařil 
a Rudolf rezignoval na panování. Po-
nechal si jenom titul císař Svaté říše 
římské.
Tím skončila Praha jako sídelní měs-
to krále.

Ing. Augustin Šubrt

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 9. část. Doba jagellonská a nástup Habsburků)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 11

14. listopadu jsme navštívili s  vý-
tvarným oborem zuš Prahu. Pro-
gram byl nabitý. Prvním cílem byla 
výstava v  Nové budově Národní-
ho muzea, která byla inspirována 
životem Keltů. Výstava se nám 
opravdu moc líbila. Hodně jsme 
se zde naučili, např. že existova-
la doba halštatská a  laténská, co 
se v  ní dělo a  jak to tam vypada-
lo. Zaujalo nás, jak lidé tehdy žili 
a  jak hospodařili. Po  této výstavě 
jsme se zastavili u nově opravené 

historické budovy Národního mu-
zea. Další zastavení bylo na  Vác-
lavském náměstí u  sochy svatého 
Václava na  koni od  sochaře My-
slbeka. Dozvěděli jsme se také, 
že ozdobný řetěz kolem sochy 
vytvořil sochař Zdeněk Kolářský 
z Kostelce nad Orlicí. Také jsme se 
zastavili u měnícího se obřího por-
trétu spisovatele Kafky od sochaře 
Davida Černého. Dále následoval 
Artpark v  Galerii Rudolfi num, kde 
jsme si mohli sáhnout na  umění, 
nebo z něj něco poskládat. V Art-
parku nás například zaujaly mag-
netky, různě ozdobené a  různého 
tvaru. Poskládali jsme se sestrou 
různá fantazijní zvířátka a moc nás 
to bavilo. Po Artparku jsme šli přes 
Mánesův most do Národní galerie 
na  výstavu obrazů Františka Kup-
ky. Jeho krásné malby abstrakt-
ního typu měly i  zajímavé názvy. 
I  zde jsme měli možnost sami si 
něco zkusit vytvořit. Celkový výlet 
byl perfektně připravený a  cesta 
autobusem velmi pohodlná.

Jana a Anna 

Dimmerovy, 11 let

Výročí osobností

Před 185 lety
V lednu 1834 při velké povodni byl stržen dřevěný most přes Zdob-
nici.

Před 170 lety
Dne 12. ledna 1849 byl ve Vamberku založen politický spolek Slovan-
ská lípa. Prvním starostou se stal František Procházka.

Před 135 lety
Nový obecním starostou se v lednu 1884 stal obchodník František Su-
chánek (1845-1909) z čp. 81 na náměstí.

Před 130 lety
Textilní průmyslník Florian Hernych z Ústí nad Orlicí otevřel 31. ledna 
1889 v místech bývalého horního mlýna ve Vamberku mechanickou 
tkalcovnu se 450 stavy. Továrna byla v provozu do roku 1929. Dnes 
na tomto místě stojí areál fi rmy ESAB.

Před 100 lety
Dne 13. ledna 1919 se uskutečnila národní pouť ke  hrobu hraběte 
Františka Lützowa na starém hřbitově ve Vamberku.

Před 80 lety
V nové vamberecké fi rmě Báňská a hutní a.s. byla v  lednu 1939 za-
hájena výroba. Během prvního měsíce zde pracovalo necelých 200 
zaměstnanců.

Před 65 lety
Dne 10. ledna 1954 se ve Vamberku uskutečnil první hokejový zápas. 
Na hřišti u sokolovny zvítězil domácí Baník nad Spartakem Skuhrov 
nad Bělou 19:3.
Dne 12. ledna 1954 byla v Pekle založena místní skupina Českosloven-
ského červeného kříže. Přihlásilo se 29 členů.

Před 50 lety
Od 1. ledna 1969 začala v muzeu pracovat profesionální vedoucí, paní 
Jitka Pivcová.

Před 40 lety
Vánoční prázdniny všech školáků byly začátkem roku 1979 v důsled-
ku tuhých mrazů a nedostatku uhlí prodlouženy o čtyři týdny.

Před 15 lety
V  lednu 2004 byla na  Sportovním plese poprvé vyhlášena anketa 
Sportovec Vamberka. Zvítězila orientační běžkyně Jana Smutná.

Stalo se aneb bejvávalo

 03.01.1879 se v  Doudlebách narodil Jindřich Štál, pedagog. Byl 
učitelem, ředitelem a školním inspektorem. Učil ve Vamberku na obec-
né i měšťanských školách a krátce zde i řediteloval. V letech 1919-1923 
byl členem obecní rady za národní demokraty. V období 1910-1924 stál 
v čele Sokola (mj. dal podnět ke stavbě vamberecké sokolovny). 140. vý-
ročí narození († 24.03.1937 Vamberk)

 04.01.1929 zemřel František Boháč, stavitel a starosta. Ve Vamber-
ku působil od konce 19. století. Firma sídlila v Žamberecké ulici. Vytvořil 
mj. plán Suchánkovy vily v Tyršově ulici. Starostoval v období 1909-1912 
a krátce 1918-1919. V letech 1924-1925 stál v čele Sokola. 90. výročí úmr-
tí (* 24.11.1871 Sopotnice)

 20.01.1909 se v Českých Libchavách narodil Karel Petráněk, řez-

ník a  předseda národního výboru. Pracoval v  Kubiasově podniku. 
Po znárodnění roku 1948 zde byl ustanoven národním správcem. V roce 
1952 byl krátce přesedou MNV ve Vamberku. 110. výročí narození

 24.01.1929 se ve Velkém Poříčí narodil Lubor Bořek, projektant 

a  starosta města. V  letech 1951-1954 byl příslušníkem Pomocných 
technických praporů (PTP). V období 1968-1970 vedl Projektový ate-
lier. Stal se prvním polistopadovým starostou města (ČSL). Z  funk-
ce odstoupil krátce před volbami 1994. V  letech 1993-2001 pořádal 
ve Vamberku celostátní soutěže mladých varhaníků. 90. výročí naro-
zení († 16.04.2010)

ZUŠ Vamberk

Vážení přátelé, milovníci krásné 
hudby a  umění vůbec. V  úterý 27. 
11. 2018 se v naší ZUŠ konal první 
letošní koncert  mladých umělců, 
studentů Klavírní interpretace 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně. 
Tentokrát k nám do „Zušky“ v Kos-
telci nad Orlicí, do  příjemného 
koncertního sálu, přijela nám již 
známě klavíristka, Kristýna Zname-
náčková. Program, který se věnoval 
českým skladatelů L. Janáčkovi a B. 
Martinů, byl nádherný, a tak si jistě 
každý z  nás vybral právě tu svoji 
skladbu, se kterou se mohl potěšit. 
Velice příjemné a  obohacující, jak 
pro děti tak i  dospělé posluchače, 
bylo průvodní slovo mladé umělky-
ně. Společně jsme mohli opět zažít 
velmi příjemnou a inspirující atmo-
sféru odpoledního koncertu.

Mgr. Jana Polnická

Zájezd s výtvarkou do Prahy

Dne 3. 12. 2018 se v Městském 
klubu Sokolovna Vamberk 
konal Vánoční koncert vam-
berecké pobočky při ZUŠ F. I. 
Tůmy Kostelec nad Orlicí. Slo-
vem provázela paní učitelka 
Jana Ichová, za  klavír usedla 
paní učitelka Irena Havlínová. 
Před přítomnými posluchači, 
pod vedením dalších učitelů 
ZUŠ vystoupilo přes dvacet 
dětí od  šesti do  šestnácti let. 
V  hodinovém pásmu nejen 
vánočních koled zazněly tóny 
klavírů, houslí, fl étny, klarinetu, 
saxofonu a  kytar. Slyšeli jsme 
několik vánočních koled zpíva-
ných malými i většími zpěváky. 
Na  závěr koncertu si všichni 
účinkující společně i  s  rodiči 
zazpívali českou koledu.                                   

Jana Ichová
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Podzim je pro zájemce o  chemii časem, kdy je možné poměřit si 
své znalosti v  tomto oboru. Opět měli žáci naší školy možnost se 
zúčastnit soutěže „ Hledáme nejlepšího chemika“. Zájem z řad žáků 
9. ročníku nebyl letos velký. Školního kola se zúčastnil pouze M. Dr-
tík, A. Fišerová a N. Langerová. Těmto žákům gratulujeme k postupu 
do  kola regionálního a  zároveň jim děkujeme za  prerezentaci naší 
školy v tomto kole.                                                                                           JCh

V listopadu proběhly volby na zá-
stupce z  řad zákonných zástupců 
žáků do  Školské rady pro období 
11/2018 – 11/2021. Volby proběh-
ly prostřednictvím ankety v  Baka-
lářích.
Proběhla dvě kola. V  prvním kole 
rodiče navrhli 11 možných kandi-
dátů. 3 kandidáti, kteří nominaci 
přijali, postoupili do druhého kola, 
z nichž rodiče volili.

V druhém kole měli rodiče na vý-
běr z  těchto kandidátů: Pavel 
Šembera, Ing. Lenka Hušková a Jiří 
Hostinský.

Zvoleným zástupcem do  Školské 
rady na období listopad 2018 – lis-
topad 2021 je:
a) z řad rodičů – Pavel Šembera
b) za pedagogický sbor – Mgr. Ale-
na Machová
c) za zřizovatele – Mgr. Jan Rejzl

Členům minulé školské rady panu 
Rudolfu Futterovi, Ing. Alanu Miky-
skovi a  Mgr.  Martinu Černochovi 
děkujeme. Nové školské radě pře-
jeme, ať se jim daří. 

Děkujeme rodičům za jejich spolu-
práci a ochotu.            Vedení školy

Ve  čtvrtek 13.12.2018 naši ško-
lu navštívili tři rodilí mluvčí, kteří 
pracují jako dobrovolníci – lekto-
ři cizích jazyků v  organizaci Oko 
v  Rychnově nad Kněžnou. Po  do-
mluvě s  ředitelkou tohoto centra 
paní Jitkou Bartošovou a  po  sa-
motném setkání s  těmito mluv-
čími v  Rychnově nad Kněžnou 
jsme projednali téma i  organizaci 
celého dne. Dopolední vyučování 
v  jazykových třídách bylo vedeno 
anglicky a  rusky na  téma Vánoce 
a jejich tradice v cizích zemích. Ro-
dilí mluvčí měli připravené pěkné 
prezentace na  interaktivní tabuli, 
které byly vhodným doplněním 
jejich vánočního povídání. Děti 
se dozvěděly od  studentky Sou-
kainy o  Vánocích ve  Španělsku 
a  jejich zajímavé tradici polykání 
12 hroznových kuliček v  posled-
ních 12 sekundách starého roku. 
Rusky a  poté i  anglicky zajímavě 
vyprávěl Beka z  Gruzie o  množ-

ství pokrmů na  Vánoce, ale také 
o Chichilaki - tradičních stromcích 
vyrobených z  dřevěných hoblin 
a  ozdobených ovocem. Při Loui-
sově vtipné prezentaci se děti ne-
jen pobavily, ale dozvěděly i něco 
o  zvycích ve  Francii. Musely však 
hodně dobře poslouchat, protože 
Louis má většinou hodiny s dospě-
lými posluchači a  je zvyklý mluvit 
rychleji se složitějšími obraty. Žáci 
se mohli po  prezentacích zeptat 
mluvčích na  různé věci ohledně 
Vánoc, ale i  jich samotných. Dě-
kujeme dívkám ze 6.B. a 7.A. za to, 
že přinesly lektorům na ochutnání 
tradiční české vánoční cukroví. 
Další setkání máme naplánované 
na březen, tentokrát budeme pro-
bírat Velikonoce a vše s nimi spo-
jené. Všichni se už těšíme na další 
setkání a  věříme, že bude stejně 
příjemné jako toto předvánoční.
Za  kolektiv vyučujících jazyků za-
psala               Mgr. Eva Hanzlíková

Hasiči na naší škole
Téměř měsíc za námi jezdili členové hasičského sboru z Rychnova nad Kněž-
nou dělat besedy.
Opravdu jsme besedovali, opakovali si, co již známe, ale naučili jsme se 
i mnoho nového.
Jak otevřít dveře, když je klika rozžhavená? Horním hřbetem ruky, jelikož 
dlaň by se popálila a to by příjemné nebylo. Jak si přivolat záchranu v pane-
láku - tlouci na radiátor, aby nás někdo slyšel.
V domě můžeme volat nebo mávat z okna. Bylo toho ještě více, mohli jsme si 
i vyzkoušet oblečení a přilby, v druhé části jsme si před školou prohlédli mo-
derně vybavené hasičské auto a mohli si i zvednout některé důležité věci, kte-
ré jsou ve výbavě. Takové kleště na vyprošťování při autonehodě jsme zvedali 
dva. Být hasičem, je tedy velmi fyzicky, ale i psychicky náročná práce.
Blíží se Vánoce - nejkrásnější svátky, ale je zde i mnoho rizik a měli bychom 
být všichni moc opatrní, abychom si svátky užili v klidu a pomoc hasičů ne-
potřebovali.
Pozor na otevřený oheň, svíčky na věnci nenechávejte bez dozoru a hezky 
si vše užijte.

A. Podolská uč. 5. tř. Vitamínový den
18.12. probíhala na naší škole praktická ukázka zdravé svačiny a jak udělat 
chutnou šťávu z ovoce. Firma ze Šumperka nám pravidelně dodává do ško-
ly ovoce a mlíčka. Nyní si připravili několik  ochutnávek. První jsme ochut-
nali nápoj z červené řepy, mrkve a jablka, druhý byl jen jablko a mrkev. Třetí 
ochutnávka byla pro odvážlivce! Žabí stehýnka, netopýří trus, muří noha 
a pyl z květu – to bylo jen pro postrašení, ve skutečnosti úžasný, vitamíny 
nabitý nápoj z kiwi, banánu, mrkve, medu a vody. Když jsme dopili, čekala 
soutěž pro čichače - vánoční koření. Poznali jsme badyán a skořici. Správné 
odpovědi byly odměněny kvartetem či jablíčkem. Na závěr čekala suprová 
přesnídávka z jablek a skořice. Vše netrvalo déle jak 20 min. pro každou třídu 
a nám to nejen chutnalo, ale také přineslo nové vědomosti a zážitky. Bylo to 
opravdu super. Děkujeme.              Natálie Šubrtová a p. uč. Podolská 5.B

Za poznáním, za obchodem i za prací 
aneb Cesty jako tepny civilizace

Školská rada – výsledky voleb

Vánoční tradice v zahraničí

Tak zní tematické zaměření le-
tošního již 48. ročníku dějepisné 
olympiády. Na  naší škole pro-
běhlo školní kolo koncem listo-
padu a  účastnilo se ho 18 žáků 
z 8. tříd.
Vítězem se stal Martin Šklíba, 
na druhém místě se umístila Ven-

dula Kalců a  3. místo vybojovala 
Tereza Sršňová.
Tito vítězové nás budou repre-
zentovat v okresním kole v Rych-
nově nad Kněžnou 16. 1. 2019.
Přeji jim hodně vytrvalosti při stu-
diu nových vědomostí a i štěstí při 
samotné soutěži.                            Krs
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Vánoční stolování
Vrcholem vánočního dne je určitě štědrovečerní večeře a také příjemně 
a  vkusně prostřený vánoční stůl. V  hodinách pracovních činností (ku-
chyňkách) žáci 8. ročníku dostali za  úkol prostřít vánoční stůl pro dvě 
osoby. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo velmi zajímavé, jak se každá 
skupina zhostila svého úkolu. Jejich snaha byla oceněna jak známkou, 
tak i pochvalou.                                                                         Jana Vrkoslavová

Etické dílny
Tento preventivní program byl určen pro žáky a žákyně 1. - 3. tříd naší 
základní školy. Probíhal ve třídách pod vedením lektorky Ing. Hany 
Tylšové z organizace Hope4kids. Děti si povídaly o kamarádství, jak 
získat přátelství a co všechno pro jeho udržení udělat.
Program byl doplněn i scénkami, prezentací a pracovním listem, kam 
si děti zaznamenávaly své poznatky.                                                                          Krs

STRAŠIDELNÁ STEZKA
V neděli 4. listopadu 2018 se konal 1. ročník „STRAŠIDELNÉ STEZKY“, kte-
rou pořádal Klub rodičů a přátel školy při Základní škole Vamberk. Účast 
byla veliká. Přišlo přes 150 odvážných dětí. V to pořadatelé ani nedoufali. 
Rodičům a dětem patří velké DÍKY.  
Po absolvování stezky bylo pro účastníky nachystáno strašidelné občer-
stvení, dílničky, taneční rej a výstava třídních dýní v prostorách školních 
dílen.  Na základní škole ve Vamberku byla vyhlášena soutěž „O nejhezčí 
třídní dýni“, do které se zapojili třídní učitelé společně se svými dětmi.  
Hlasování probíhalo na  této akci a  bylo tajné formou čísel a  lístečků.  
A jak to dopadlo?
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ TŘÍDNÍ DÝNI
1. místo     4.A (soutěžní číslo 12)
2. místo      4.B  (soutěžní číslo 2)
3. místo     5.A (soutěžní číslo 9)
4. místo     7.A (soutěžní číslo 8)
5. místo     3.B (soutěžní číslo 3)

Výherce obdržel krásný velký pohár a první tři místa diplom a odměny 
od společnosti AQUA SERVIS a.s. A jelikož je pohár putovní, můžete se 
těšit na příští rok. My se těšíme už teď. Na další umělecká díla soutěží-
cích tříd a na děti, které nemají strach, protože příští rok se budou bát 
ještě víc…                                                                             Petra Nekvindová
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Ze života mateřské školy
„Na Tři krále za vesnicí,
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty,
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.

Vánoce nám utekly jako voda 
a  máme tu nový kalendářní rok 
2019. Přijměte malé pozvání 
k  ohlédnutí za  vánočním časem 
v  mateřské škole Vodníček. Určitě 
většina z vás, obzvlášť pokud máte 
malé děti, vzpomínáte na  rozzáře-
né tváře dětí u vánočního stromeč-
ku, sladké a voňavé cukroví a mno-
ho radostí a  milých vzpomínek 
z prožitých svátků. 
Ve  všech třech třídách – u  Šnečků, 
Žabiček i  Rybiček začal adventní 
čas nejen zapálením první advent-
ní svíčky, ale i přípravou na příchod 
svaté Barborky. Ve  všech třídách 
si děti vzorně uklidily hračky, a  tak 
mohla Barborka dětem předat ne-
jen voňavé perníčky, ale i  větvičku 

„Barborky“. První adventní týden 
byl také ve  znamení čertíků, Miku-
lášů a Andílků. U Šnečků s tématem 
„Ten adventní čas dočkali jsme zas“. 
Ve  stejném duchu probíhalo téma 
i ve třídě Žabiček a Rybiček. U Žabi-
ček s  tématem „Čertí veselohrátky“ 
a u Rybiček „Čertí ostrov“. Ve středu 
5. 12. vypukl ve všech třech třídách 
Čertovský rej s  karnevalem. Ve  tří-
dách se prohánělo mnoho čertíků, 
pozadu nezůstávali ani Mikuláši 
a  andílci. Děti si společně zasoutě-
žily, zatančily a už netrpělivě očeká-
valy příchod známé trojice – čerta, 
andílka a  Mikuláše. Společně jim 
zazpívaly písničku, kterou si pro 
ně připravily a  jak už to tak všichni 
„dospěláci“ známe, opět slibovaly, 
že budou hodné a  poslušné. Další 
den nás čekal opět čert, ale tento-
krát pohádkový – navštívili jsme 
divadelní představení v  MKS „Čert 
a Káča“.  V pátek navštívili naši školku 
dva andílci. A věřte, že spousta dětí 
se v  chování těchto andílků oprav-
du poznávala. Děkujeme Verunce 

a Štěpánce z Domu dětí za krásnou 
scénku. Týden se seběhl s  dalším 
a  už nám hoří na  adventním věnci 
druhá svíčka. Co to znamená? Že se 
velmi rychle blíží „Štědrý den“ u nás 
ve školce. Proto vrcholí přípravy jak 
u  Šnečků, kteří pokračují již v  za-
počatém tématu, tak i  u  Žabiček 
s  tématem „Těšíme se na  Ježíška“. 
A pozadu nezůstaly ani Rybičky, kte-
ré měly téma „Vánoce na  obzoru“.  
Vánoční čas nám opět po roce přišly 
zpestřit děti ze školní družiny. Ty si 
pod taktovkou paní družinářky při-
pravily dvě zdramatizované pohád-
ky. Moc děkujeme! Nejstarší a mlad-
ší děti se vydaly na  jeden vánoční 
výlet – kam? Do vánočně nazdobe-
ného zámku v Potštejně, kde na děti 
čekal Betlémský příběh.  A  nyní už 
k tomu nejhlavnějšímu – Štědrému 
dnu u  nás ve  školce. Od  samého 
rána nás po  celé školce provázel 
zpěv vánočních koled, krásně pros-
třených stolů s cukrovím – mnoho-
krát děkujeme všem rodičům, kteří 
cukroví dětem nachystali. Nesměly 

chybět ani vánoční tradice – pou-
štění lodiček, rozkrojení jablíčka, 
házení bačkůrkou či foukání svíčky. 
Paní učitelka Vendulka si pro všech-
ny děti připravila krásné vánoční di-
vadélko. A to nejkrásnější po zazvo-
nění zvonečků… rozzářené dětské 
tváře u stromečků. To je jak pro nás 
učitelky, tak určitě i pro Vás, rodiče, 
ten nejhezčí vánoční dárek. Tento 
den pro nás však ve školce ještě ne-
končí. Odpoledne nás přišli navštívit 
nejen rodiče, ale i  prarodiče a  sou-
rozenci na  naše Vánoční posezení 
spojené s tvořením. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
nejen rodičům, za jejich spolupráci, 
ale i ostatním organizacím, se kte-
rými úzce spolupracujeme – Měst-
ská knihovna a Dům dětí a mláde-
že. A  protože je tento příspěvek 
prvním v novém roce 2019, přeje-
me sobě i  vám, čtenářům Vambe-
reckého zpravodaje, aby to byl rok 
plný dobrých dnů a  dobrých lidí 
kolem vás.

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy
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Prosinec k nám přichází, 
vůbec nic mu neschází,
sněhu přines dost a dost, 
dárky dětem pro radost.
Mikuláše, andílka, 
to vám byla nadílka,
čerta doma nenechal, 
ten nás trochu vylekal,
a už chybí jenom krok, 
přivítat ten nový rok.

Měsíc prosinec přišel do naší škol-
ky pěkně po  špičkách a  potichu 
a  přinesl dětem „kouzlo vánoc“. 
Na  všech třídách panovala už ta 
správná vánoční atmosféra, děti 
se těšily na  příchod Mikuláše, 
čerta a anděla a potom samozřej-
mě na  Ježíška a  vánoční nadílku. 
Nejprve se naše třídy proměnily 
v  pravé   školkové rudě blikající 
peklo a abychom se na čerta řád-
ně připravili, učili jsme se pilně 
čertovské, mikulášské a  andělské 
básničky, písničky a  tanečky. To 
proto, abychom se nemuseli čerta 
bát. A jednoho krásného prosinco-
vého dopoledne jsme se opravdu 
dočkali příchodu hodného ne-

beského anděla, moudrého pana 
Mikuláše a  čerta černého, skoro 
opravdového.  Tohoto příjemného 
úkolu se jako každý rok bravurně 
zhostila rodina Šušlíkova a  naše 
nová paní kuchařka Týnka.  A pro-
tože jsou u  nás ve  školce samé 
hodné děti a  čert si nakonec ni-
koho odnést nemohl, vesele jsme 
se těšili na  vánoce dál.  Na  všech 
třídách se pilně pracovalo, malo-
valo, tvořilo a  zdobilo. Vyráběli se 
andílci, zvonečky, hvězdičky, přá-
níčka a  dárečky. Vyprávěli jsme si 
o vánočních tradicích a o tom, jak 
probíhají vánoční svátky v  jiných 
zemích. Pouštěli jsme si plovoucí 
svíčky. Četli jsme si a  poslouchali 
jsme zimní a  vánoční pohádky, 
zpívali a  pouštěli jsme si vánoční 
koledy, shlédli v  divadle pohádku 
„Čert a  Káča“, navštívili jsme pra-
vou pekelnou výstavu v Rychnově 
v Déčku a  také si vyrobili dáreček 
z keramiky ve spolupráci s Verun-
kou a  Štěpánkou. Společně jsme 
si ustrojili a ozdobili vánoční stro-
meček a už už čekali na příchod Je-
žíška. Čarovný zvoneček zazvonil 

svým zvonivým hláskem a zavolal 
děti ke  stromečku, kde na  ně už 
čekaly rozličné zábavné i  naučné 
dárky. Jako každý rok nechybělo 
samozřejmě ani klidné pohodové 
tvoření s  rodiči, kteří si společně 
s  dětmi užili „svůj vánoční den 
ve školce“. 

Potom už si děti jen hrály 
a jejich dětské oči se na nás smály.
A zazvonil zvonec a školkového 
vánočního prosince je konec!

Chtěli bychom Vám všem popřát 
mnoho štěstí a zdraví a poděkovat 
za spolupráci.
Užijte si opravdové „KOUZLO VÁ-
NOC“              Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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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 při-
šli a zúčastnili se jak pravidelného 
programu, tak doprovodných akcí. 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 

V UPLYNULÉM ROCE 2018:

MC Vamberecký Dráček z. s. by rádo 
poděkovalo sponzorům a  všem 
kteří nás v uplynulém roce podpo-
rovali. Pevně věříme, že jste spo-
kojeni s  funkcemi, jenž mateřské 
centrum poskytuje, a  vidíte v  naší 
podpoře duchaplnou činnost. Měs-
tu Vamberk děkujeme za  prostory 
mateřského centra a fi nanční dota-
ci, kterou jsme použili na nákup no-
vých hraček do herničky, doplacení 
výletního autobusu. Dále na nákup 
odměn pro děti, zajištění všech akcí 
MC a v neposlední řadě na zaplace-
ní přednášejících. Taktéž děkujeme 
Tiskárně Horáček, s.r.o., panu Jaro-
slavu Duškovi, velkoobchodu s ovo-
cem a  zeleninou Tercii z  Doudleb 
nad Orlicí, Solno-jodové jeskyni 
Vamberk a  fi rmě H+H obal, s.r.o 
z  Rychnova nad Kněžnou. Měst-
ské knihovně Vamberk děkujeme 
za poskytování prostor v minulosti. 

NOVINKA!! MÍČKOVÁNÍ

Vážení rodiče máme pro Vás 
od  února 2019 novinku. Míčková-
ní. Jedná se o  fyzioterapeutickou 
metodu pro všechny věkové kater-
gorie za  pomoci měkkých míčků. 
Metoda se používá jako doplněk 
léčby u  onemocnění dýchacích 
cest, rýmě, migréně, astma bron-
chiale nebo například u  pylových 
alergií. Po instruktáži zvládne tuto 
nenáročnou, ale příjemnou meto-
du každý. Termín zahájení bude 
včas upřesněn. Těšíme se na Vás.

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. 
V lednu začínáme 7. 1.

“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 lednu 
se tam potkáme 10. a 24. 1. (9:30 – 
10:15) a 3. 1. (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 
házení, koulení, kopání, odrážení 
pomocí pálky a hole. Probíhá každé 
úterý od 16:30 do 17:15 v herničce 
(Tyršova 260). Vstupné 10 Kč.

“HERNIČKA” 

každou středu v DRÁČKU (Tyršo-

va 260) 9:00 - 11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 KČ/rodinu. První ná-
vštěva je zdarma. V  roce 2019 za-
čínáme 2.1.

„BAZÁREK“ (Tyršova 260) 

Každou středu během herničky 

se můžete podívat do  bazárku, 
kde maminky prodávají mamin-
kám použité oblečení po  dětech. 
Za  drobný poplatek si můžete 
pronajmout boxík na měsíc a déle. 
Boxík si můžete ve  chvilce vol-
na prohlédnout i  na  jiné akci MC 
uskutečněné v  herničce než je 
středeční Hernička.

ANGLIČTINA PRO DĚTI 

v herničce, Tyršova 260. 

Každou středu odpoledne 16:00 
– 17:30 probíhá v  herničce lekce 
angličtiny pro děti od  3 let. Zá-
bavnou a  hravou formou se učí 
základy jazyka a základní slovíčka. 
Na angličtinu se prosím rezervujte. 
Začínáme 9. 1.

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  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 
prostřednictvím facebooku či e-
-mailu mateřského centra. 

ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260.  

Každý čtvrtek dopoledne bude 
v  herničce probíhat lekce anglič-
tiny pro maminky pro mírně až 
střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kami-
ly Horynové. Vstupné 260 Kč/mě-
síc. V lednu od 3. 1.

DOPROVODNÉ AKCE
LEDEN 2019
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 

Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat.

TVOŘENÍ, 7. 1. 2019, 16:00-18:00

Uprostřed zimy podpoříme místní 
ptačí faunu výrobou krmení do kr-
mítek. Nenechte ptáčky hladovět. 
Vstupné 30 Kč/osoba.

NEDĚLNÍ HERNIČKA, 

13. 1. 2019, 15:00-17:30 
Drazí rodiče uprostřed zimy jsme 
si pro Vás připravili nedělní her-
ničku. Neváhejte a  přijďte mezi 
nás. Na akci není nutná rezervace. 
Vstupné 30 Kč/rodina.

WORKSHOP VÝCHOVA 

BEZ NÁSILÍ, 15. 1. 2019, 

9:00-12:00 
Chtěli byste změnit emocionálně 
„ujetou ruku“ ve  chvílích kdy už 
chování ratolesti překročilo hra-
nici všeho? Právě pro Vás je tento 
workshop, kde se dozvíte jak se 
zachovat a jak reagovat, aniž byste 
museli použít násilí. Zarezervujte si 
místo (máme omezený počet míst) 
a dostavte se do herničky (Tyršova 
260). Akce je zdarma a  povede ji 
Mgr. P. Soják, Ph.D.

TVOŘENÍ, 21. 1. 2019 

Vyrobte si u  nás jedinečnou lát-
kovou tašku, kterou si vyzdobí-
te kresbou přesně podle Vašich 
představ. Tašky budeme objed-
návat, proto prosím uveďte, kolik 
tašek chcete. Vstupné 40 Kč/tašku. 
Rezervaci bude možné provést 
do 13. 1. 2019.

KARNEVAL, 

27. 1. 2019, 14:00-17:00

Oblékněte děti do  masek či jiných 
převleků a pojďte s námi na rej ma-
sek do  merklovické školky. Děti se 
vyřádí při soutěžích a na rodiče čeká 
malé občerstvení. Nebude chybět 
ani tombola. Vstupné 20 Kč/dítě.

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 leden 2019
BELETRIE
 CAREY, Ella: Dům na jezeře

Kniha inspirovaná pařížským by-
tem Marthe de Florian, slavné kur-
tizány na přelomu století.
 DAVOUZE, Marta: 

     Víkend s Miriam

Poslední román autorky se ode-
hrává v  atmosféře šedesátých let 
i polistopadového času. 
 GABRIEL, Marius: Návrhář

Životopisný román o počátku kari-
éry slavného Christiana Diora. 
 HANNAY, Barbara: 

     Farmářova žena

Tři generace Australanek žijících 
ve vnitrozemí, jejich život, který je 
spojený s životem na farmě. 
 KELK, Lindsey: 

     Zbožňuju navždycky

Vtipný, romantický příběh nabitý 
překvapením. 

NAUČNÁ LITERATURA
 HORÁLEK, Petr: 

     Dobytí hvězdnatého ráje

Cestopis o  hledání nejkrásnějšího 
hvězdnatého nebe na světě.
 MÚZY: Múzy Pavla Ludikara

Soukromý a umělecký život hudeb-

níka, který brilantně popsali členové 
spolku Přátelé historie Vamberka.
 SEWARD, Ingrid: 

     Můj manžel a já

Příběh vztahu Alžběty II. a  prince 
Philipa.
 RIEBAUEROVÁ, Martina 

     KOUTECKÝ, Josef: 

     Osm múz mého života

Rozhovor s věhlasným profesorem 
a zakladatelem dětské onkologie.
 ZDOBNICKÝ, Jiří: 

     Jak jsem přežil Ameriku

Kniha vambereckého rodáka, který 
část svého života prožil v Americe.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k  technickým úpra-
vám dospělého oddělení bude 
knihovna OD 14. DO 25. LED-

NA UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Plánované akce 
MK Vamberk
LEDEN
 Výstava obrazů Josefa Kejvala 
„Kostely” od  3. ledna do  konce 
února
 10. ledna v 17:30 hod. – autorské 
čtení paní Věry Fina “Knihy s duší”
 17. ledna v  17:30 hod. – před-
náška „Island – po  stopách hor-
kých pramenů“ Pavel Chlum a Petr 
Kvarta
 31. ledna v  17:30 hod. – před-
náška PhDr.  Libora Turka „Francie 
– Švýcarsko“

ÚNOR
 přednáška “Střední Asie hedváb-
nou stezkou” – Tomáš Kubeš
 přednáška RNDr. Jiřího Sladkého 
„Írán”

Měsíc poté... a  já nemohu jinak, 
než se s  Vámi podělit o  své za-
myšlení i  upřímné poděkování.
Stalo se již milou tradicí našeho 
města přivítat ten půvabný čas ad-
ventní setkáním s  nejčistšími by-
tostmi, které lze spatřit. Byť se pro 
někoho z nás jedná o stvoření pou-
ze ze světa pohádek. Ale proč ne... 
Den, kdy Vamberkem prochází 
průvod andílků rozdávající koláčky 
adventního štěstí těšící už pou-
hým pohledem na  něj všechny 
přítomné – tento den je jediným 
v  roce. Je pro Vás příchozí připra-
vován s  láskou a  radostí všech 
obětavých organizátorů, kterých 
je poskrovnu. Každý rok nám přinese něco nové-

ho  - stejně jako nové ponaučení. 
A  my nejvíce jpochopili právě 
při posledním setkání s  andílky:
Že člověk míní a příroda mění. Že 
my lidé, považujíce se za  bytos-
ti nejdokonalejší, jsme zároveň 
bytostmi nejkřehčími. Že naše 
sebedokonalejší plány a  přípravy 
dokáže zhatit nebe nad námi jen je-
diným mávnutím svého kouzelné-
ho proutku... A vše je rázem jinak. 
Neexistuje odpověď na  otázku 
PROČ. Prostě proto. Možná – aby-
chom byli pokornější. A méně pyš-
ní. Abychom se přestali považovat 
za  pány tvorstva. Protože jimi ne-
jsme. Skutečně ne.

A tak děkuji Vám všem, kteří jste se 
spolu s  námi pokusili ustát nepří-
zeň počasí a přišli se potěšit – i po-
děkovat  - především dětem, které 
ať během vystoupení či v  kostý-

mech andílků zvládly vše s radostí 
jen jim vlastní.

A ještě jednou děkuji – především 
těm, kteří nám i  přes ukrutný vítr 
a  ledové nadělení padající z nebe 
pomohli celou akci připravit a za-
jistit – a  věřte, že to bylo velice 
náročné.

Na  závěr  připojuji můj poslední 
vzkaz platný pro všechny a v kaž-
dý čas:
Netrapme se připomínkami těch, 
kteří už principu kritizují vše, 
všechno a všechny – málokdy prá-
vě oni totiž přiloží svou ruku k dílu 
a zdarma už vůbec ne. Je jich ko-
lem nás stále dost. A věřte - nejvíce 
ubližují sami sobě...

Na viděnou s Vámi s andílky - v ad-
ventním čase roku 2019.

Jaroslava Martinová

PF 2019
„Živote prosím...
Dej mi sílu, abych se netrápil pro to, 
co nemohu změnit. Dej mi odvahu, 
abych dělal správně to, co změnit 
a  ovlivnit mohu. Dej mi moudrost, 
abych tyto dvě věci dokázal od sebe 
odlišit... “

Městem chodili andělé...

PROSÍME – NEPŘEHLÉDNĚTE – POMŮŽETE?
VAMBERECKÁ KUCHAŘKA aneb
Výzva pro všechny kuchaře, kuchtíky i kutily
Vážení,
anžto – jak je známo – láska prochází žaludkem – a protože přejeme 
našemu městu hromadu šťastných – milovaných – a tudíž spokoje-
ných lidiček, rozhodly jsme se vyhlásit v počátku roku nového  sbírku 
RECEPTŮ A NÁVODŮ, které jsou ve vašich rodinách ty NEJ...

Pokud se o ně s námi podělíte, vynasnažíme se ve spolupráci s pány 
historiky vytvořit a přivést na svět první VAMBERECKOU KUCHAŘKU.
Veškeré recepty můžete posílat jak poštou normální, tak  elektronic-
kou, či donést osobně přímo do knihovny...
A pokud nechcete uvádět své příjmení, stačí připsat k receptu třeba 
„buchtičky od Máničky“...:) I  tak Vám budou příznivci dobrot všeho 
druhu povděční.

Děkujeme za Vaši pomoc a  těšíme se na  ukázky Vašich dobrot při 
křtu kuchařské knihy našeho města doprovázené radami a  zkuše-
nostmi skvělého Káji Vambermana.
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - leden  2019 Společenská kronika

V lednu 2019 oslaví:

92 let Miloslava Barvínková
91 let Marie Pavlíčková
90 let Drahomíra Marková
80 let František Veverka
80 let  Stefan Vitko
80 let Pavel Macháček

80 let Květoslava Skalická
75 let Jana Vimerová
75 let Luděk Vandas
75 let Miloslava Kubíčková
75 let Jiří Nechuta
75 let  Marie Myšková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 5. ledna 2018 uplynulo druhé smutné výročí 
od úmrtí naší drahé maminky paní Jarmily Plockové 

z Chlen.

S láskou vzpomínají manžel Ladislav, 

syn Petr s rodinou, dcera Jana, Hana s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Dne 17. ledna uplyne již 10 let od úmrtí mého manžela 
pana Jána Németha.

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

S láskou stále vzpomíná manželka a syn Jakub.

„Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš navždy“
Dne 31. ledna 2019 tomu bude již 20 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní Marie Suchánková, rozená Miku-

lová. 

Za celou s láskou vzpomínající rodinu vnučka Pavla

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi…

Dne 7. ledna 2018 uplynulo již 18 smutných let, kdy nás 
navždy opustil její bratr pan Luboš Franc z Vamberka.

S láskou vzpomínají manželka Růženka, 

synové Pavel, Dan a Michal s rodinami 

a ostatní příbuzní

Kdo jste je znali vzpomeňte s námi

 4. ledna v 19:00 hodin             

PLES TANEČNÍCH
K tanci a poslechu hraje Studio ST.
Bohatá tombola. 
Vstupné 100 Kč. 
 16. ledna v 19:00 hodin

MIROSLAV DONUTIL
CESTOU NECESTOU
Populární herec, bavič, vypravěč 
a mimo jiné i zpěvák Miroslav Do-
nutil vás navštíví se svoji show Ces-
tou necestou.
Skvělé historky, nové příběhy a zá-
žitky doprovázené písněmi. 
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS a v síti www.ticketevent.cz. 
Vstupné 390 Kč, 360 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:

 20. února v 19:00 hodin 

PERFECT DAYS /Liz Lochheadová/
PANTHEON PRODUCTION
Pro ženy, které chtějí být šťastné, 
a muže, kteří se toho bojí.
Romantická a svižná komedie ne-
jen pro ženy. Hra Perfect days je 
vtipným důkazem toho, že život 
pro nás vždy chystá něco úplně 
jiného, než si plánujeme. 

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolan-
ský, Jan Hofman, Dana Syslová, 
Petra Jungmanová, Vilém Udatný. 
Vstupné 300 Kč.    

PLESOVÁ SEZÓNA 2019:

 4. ledna v 19:00 hodin

Ples tanečních
 8. února v 19:00 hodin

Ples gymnázia
 15. února v 19:30 hodin

Ples sportovní
 23. února ve 20:00 hodin

Ples stavitelství EU
 1. března ve 20:00 hodin

Ples hasičský
 8. března ve 20:00 hodin

Ples KRPŠ
 15. března ve 20:00 hodin

Ples barevný 
 
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem členkám Sboru pro 
občanské záležitosti, které v loň-
ském roce navštívily 138 jubilan-
tů ve věku 75, 80, 85, 90 a více let. 
Popřát jim hodně zdraví, spoko-
jenosti a pohody v roce 2019. 

Lenka Prokešová, matrikářka

Prodej ze dvora 

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

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

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 
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Až ke konci roku bojovali starší žáci 
o  tři sady republikových medailí. 
Nohejbalisté z  Pekla nad Zdobnicí 
na šampionátech nechyběli a byla to 
úspěšná pouť. Sbírku cenných kovů 
čerti rozšířili o  dvě stříbra a  sezónu 
ukončili zlatou radostí ve trojicích! 
Vše začalo na konci listopadu Mis-
trovstvím ČR v  nohejbalu jednot-
livců v  Brandýse nad Labem. Sem 
Peklo neodjížďělo s  velkými cíli, 
jelikož se jedná o  individuální dis-
ciplínu, která je v oddíle trénována 
jen okrajově. Mezi 32 singlisty bojo-
vali o postup do šestnáctičlenného 
play off  i tři pekelská želízka. To se 
nakonec nezdařilo jen Adamu Fe-
rebauerovi. Josef Čižinský vypadl 
v  prvním kole vyřazovacích bojů 
proti výbornému Tolarovi z Baníku 
Stříbro. V  cestě turnajem tak po-
kračoval pouze Ondřej Fries, který 
do Pekla nad Zdobnicí dlouhodobě 
hostuje z týmu Sokol Semily. Šikov-
ný univerzál se, pod trenérským ve-
dením Pavla Prachaře, ve čtvrtfi ná-
le zachránil až posledním možným 
míčem proti jedničce Čelákovic Fi-
lipu Seidlovi. V semifi nále si Ondra 
poradil s loni bronzovým Rottem ze 
Zruče Senec. Souboj o titul rozehrál 
famózně Tolar a úvodní sadu jasně 
ovládl. Ve druhé vedl už 4:0 a vypa-
dalo to, že fi nále spěje k rychlému 
konci. Fries ale zabral a celý set oto-
čil. V tiebreaku to byl naopak právě 
singlista z východních Čech, kdo by 
blízko titulu. Vedení 8:6 ovšem v tri-
umf přetavit nedokázal. Sérií čtyř 
bodů v  řadě si tak pro mistrovský 
vavřín došel Lukáš Tolar z  Baníku 
Stříbro.
Konečné pořadí 17. MČR jednot-

livců starších žáků:

1. TJ Baník Stříbro A (Tolar)
2. TJ Peklo nad Zdobnicí A (Fries)
3. NK CLIMAX Vsetín A (Dvořák)
4. AC Zruč-Senec A (Rott)

Perný víkend čekal pekelníky týden 
před Vánocemi. Mistrovství ČR star-
ších žáků v nohejbalu dvojic a trojic 
se konalo v Semilech. Mezi 26 dvo-
jicemi fi gurovaly hned tři dvojice 

z  Pekla nad Zdobnicí. Jednalo se 
o podobný scénář jako na singlech. 
Pekelské „céčko“ (Adam Teplý a Voj-
ta Kopecký) ze skupiny nepostoupi-
lo a „béčko“ (Adam Ferebauer a Lu-
káš Kotyza) se turnajem rozloučilo 
po prohraném osmifi nále s NK Cli-
maxem Vsetín „A“. V bojích tak pod 
taktovkou kouče Michala Holaty 
pokračovala „jen“ Elitní sestava Pek-
la. Ondřej Fries a Josef Čižinský nej-
prve pomstili spoluhráče a ve čtvrt-
fi nále vyřadili ze hry NK Climax 
Vsetín. V  semifi nále byly Modřice 
soupeřem hlavně v napínavé první 
sadě, ve  druhé už Peklo domino-
valo a bylo z toho opět boj o zlato. 
Finále dlouho vypadalo na  jedno-
značnou pekelskou záležitost. Fries 
i Čižinský přidali ke kvalitní obraně 
i důraznější útok a po hladkém zis-
ku prvního setu vedli ve  druhém 
dějství už 8:3. Málokdo v hale by si 
v tu chvíli asi vsadil na to, že Stříbro 
může s takřka ztraceným zápasem 
ještě něco udělat. Jenže přišly dvě 
chyby a  Peklo znejistělo. Hráči ze 
Stříbra začali hrát pestřeji na útoku, 
přidali skvělou obranu a  druhou 
sadu otočili. Nového mistra mu-
sel určit až tiebreak. Tam si soupeř 
přenesl psychickou výhodu, kterou 
také zužitkoval. 
Konečné pořadí 24. MČR star-

ších žáků dvojic

1. TJ Baník Stříbro A (Tolar, Gaszczyk)
2. TJ Peklo nad Zdobnicí A  (Fries, 
Čižinský)
3. MNK Modřice A (Čupera, Jurka)
4. TJ SLAVOJ Český Brod A (Jedlič-
ka, Růžička)

Poslední sada medailí se rozdělo-
vala ve  trojicích. Z  patnácti trojic 
postupovalo dál nejlepších osm. 
Sýtem základních skupin nepro-
šlo Peklo B (Vojta Kopecký, Lukáš 
Kotyza, Adam Teplý), ale skalp 
ve Holic A ve východočeském der-
by je úspěchem. Áčko doplněné 
Adamem Ferebauerem si vybralo 
krizi po  prohraném prvním setu 
ve  čtvrtfi nále s  Českým Brodem, 
zbytek zápasu však čerti s  rezer-

vou ovládli. V  semifi nále se Peklo 
stalo podruhé katem Climaxu 
Vsetín. Soupeřem ve fi nále nemo-
hl být nikdo jiný, než hlavní sou-
peř a fantastický tým prima kluků 
od  Plzně Baník Stříbro. Odhod-
lání oplatit soupeři dvě fi nálové 
porážky bylo znát a  tentokrát to 
dopadlo. Na kurtu působilo Peklo 
jistějším dojmem ve všech herních 
činnostech a bez zaváhání si došlo 
po setech 10:6 a 10:7 pro titul! 
Konečné pořadí 24. MČR star-

ších žáků trojic

1. TJ Peklo nad Zdobnicí A  (Fries, 
Čižinský, Ferebauer)
2. TJ Baník Stříbro (Tolar, Gaszczyk, 
Freiberg, Nozar)
3. NK CLIMAX Vsetín (Dvořák, Da-
něk, Tomek, Hlaváč, Zbranek)
4. TJ Radomyšl (Votava, Ježek, 
Hendrych, Čapek)

Komentář kouče Michala Holaty

Měli jsme v  patách stín sobotního 
neúspěchu a vítěznou energii nabral 
tým až po  čtvrtfi nálovém úspěchu 
s  Českým Brodem. Finále? Do  po-
sledního míče jsme si nedovolili vy-
slovit jakoukoliv hypotézu a  ono to 
nakonec k  naší velké radosti dopad-
lo.  V  trojicích máme naprosto vyvá-
ženou sestavu, kde každý má svoji 
jasnou roli a  je nesmírně důležitý. 
Když k  tomu přidám instinkt „zabi-
jáka“ Ondry Friese, pro kterého jsou 
oba spoluhráči nepostradatelní, po-
dařilo se v neděli dobýt zlato. Celkově 
musím kluky velice pochválit, každý 
z nich ušel zase velký výkonnostní kus 
cesty a  zdařilá adaptace v  kategorii 
starších žáků je nepochybně vidět. 
V  sobotu jsme sice koncovku spíše 
mentálně nezvládli, ale i porážky jsou 
součástí formování charakteru hráčů. 
Navíc proti nám stál velice kvalitní 
tým Stříbra, který podával v průběhu 
šampionátu výborné výkony.

V celkovém hodnocení 
poháru starší žáci zlatí, 
mladší berou bronz 
Celorepublikové akce a  šampio-
náty, na  které se sjíždí týmy z  celé 

republiky, to jest pohár Českého 
nohejbalového svazu. Nohejba-
listé Pekla nad Zdobnicí se těchto 
akcí účastní již několik let a  letošní 
sezóna byla nejúspěšnější. První 
formace dokázala z  osmi turnajů 
hned pětkrát vyhrát a třikrát z toho 
byla druhá příčka. Společně s body 
získané dalšími sestavami Pekla, tak 
o králi ročníku 2018 nebylo žádných 
pochyb. 
Zatímco mezi staršími žáky byly 
útoky na nejvyšší mety očekávané, 
mezi mladšími žáky byla situace 
jiná. Role hlavních favoritů potvrdili 
hráči Modřic a  pouze Čakovice je 
dokázaly občas překonat. Zbytek 
startovního pole měl výkonnostní 
odstup a  právě čerti boj o  bronz 
o jediný bod vyhráli. Klíčem k úspě-
chu byla pravidelná účast a  zisk           
4. místa na MČR dvojic v Útěchově.
Konečné pořadí Poháru ČNS 

mladších žáků 2018:

1. MNK Modřice 497 bodů
2. TJ AVIA Čakovice 277 bodů
3. TJ Peklo nad Zdobnicí 104 bodů
4. PKS okna Žďár nad Sázavou 103 
bodů
Konečné pořadí v  poháru ČNS 

starších žáků 2018

1. TJ Peklo nad Zdobnicí  489 bodů
2. TJ Baník Stříbro         388 bodů
3. MNK Modřice       213 bodů
4. NK CLIMAX Vsetín       196 bodů

Peklo vítězem kraje 
v mužích i v mládeži
V krajské soutěži mužů nastupovali 
pekelští v  sestavě: Pavel Prachař, 
Michal Hostinský, Petr Šimeček, Jo-
sef Čižinský, Marian Příhoda, Michal 
Jindra, Pavel Kytlík, Miloš Vyčítal 
a Adam Ferebauer. V základní části 
Peklo střídalo horší a  lepší výkony. 
Třetí příčka po základní části přiřa-
dila Peklu jako soupeře nepříjemné 
Velké Petrovice. Těsná překvapivá 
výhra 4:3 na  půdě soupeře a  poté 
drtivá porážka Petrovic 4:0 na kur-
tech v Roští poslala Peklo do fi nále. 
Zde se stal Peklu soupeřem tým TJ 
Sokol Zbečník „B“, jehož hlavní tým 
bojuje v druhé lize mužů. Souboje 

Zlatá tečka za úspěšnou sezónou nohejbalistů z Pekla

Úspěšná výprava v Semilech.       Foto: Roman Fries

Michal Holata (vlevo) udílí pokyny během fi nálo-

vého zapasu trojic.                              Foto: Roman Fries

Ondřej Fries na  MČR v  singlu v  Brandýse nad La-

bem.                                                         Foto: Michal Němec
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Stolní tenis Baník Vamberk
V sobotu 1. 12. nás čekal další domácí zápas. Dopoledne nás čekal zá-
pas prvního s  druhým v  tabulce. Bohužel se do  hry vložila nemoc M. 
Vrkoslava. Místo něj ale nastoupil Honza Tauer, který předvedl, že na to 
stále má. Zápas to byl dle očekávání vyrovnaný. Hezký zápas, všichni se 
snažili. Nejtěsnější možná prohra ale znamenala první porážku v sezoně. 
Odpoledne nás čekala Nemyčeves. Hráči hostů, kteří hrají s materiálem, 
dokážou velmi potrápit. Soustředěným výkonem se povedlo odolat ná-
strahám nepříjemné hry soupeře a slavilo se vítězství.
V  neděli 16. 12. nás čekaly velmi těžké zápasy. Dopoledne jsme jeli 
do Hradce Králové. Tento zápas se nám nepovedl a prohráli jsme. Sou-
peř byl lepší. Odpolední zápas v Českém Meziříčí byl velmi vyrovnaný. 
Začátek nám vůbec nevyšel. Poprvé v sezoně jsme prohráli obě čtyřhry. 
Pak se ale rozehrál Jakubec a Valášek, kteří vyhráli všechny své zápasy 
a dovedli nás k výhře.
Těmito zápasy skončila první polovina sezony. V průběžné tabulce jsme 
na třetím místě.

TJ Baník Vamberk – TJ Jičín 8:10

Body: Jakubec 3, Tauer 2, Valášek 1, Kotyza 1, čtyřhra Valášek-Tauer 1
TJ Baník Vamberk – Sokol Nemyčeves 10:5

Body: Jakubec 4, Valášek 2, Tauer 2, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Kotyza 1
DTJ-Slavia HK E – TJ Baník Vamberk 10:6

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 0, Kotyza 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Sokol České Meziříčí – TJ Baník Vamberk 6:10

Body: Jakubec 4, Valášek 3, Vrkoslav 2, Kotyza 1

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

1. TJ Jičín 11 10 0 1 0 107:69 31
2. DTJ-Slavia Hr. Králové E 11 9 1 1 0 105:51 30
3. Baník Vamberk 11 9 0 2 0 104:63 29
4. Sokol České Meziříčí 11 7 0 4 0 98:74 25
5. TJ Dvůr Králové n.L. 11 5 2 4 0 93:75 23
6. Jiskra Nový Bydžov 11 3 4 4 0 82:97 21
7. Tatran Hostinné B 11 4 1 6 0 66:89 20
8. TTC Nové Město n.M. 11 3 2 6 0 80:87 19
9. Sokol Nemyčeves 11 4 0 7 0 79:89 19
10. Sokol Chlumec n.C. 11 4 0 7 0 80:89 19
11. Sokol Jar.-Josefov 2 C 11 2 1 8 0 50:96 16
12. Jiskra Jaroměř B 11 0 1 10 0   44:109 12

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! 
Za oddíl stolního tenisu mi dovolte popřát všem vše nejlepší a hodně 
zdraví do nového roku 2019.                   M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

byly napínavé, ale hráčům od Hro-
nova k výhře vždy kousek scházel. 
Peklo se stalo dvou výhrách 4:3 ví-
tězem krajského přeboru mužů.
Žáci bojovali v krajské soutěži v sé-
rii osmi turnajů. Na rozdíl od pohá-
rové soutěže, zde bylo cílem zapo-
jit co nejvyšší počty hráčů.  I  zde 
Peklo slavilo celkový úspěch, když 
na  turnajích získalo nejvíce bodů 
a sesadilo z trůnu Holice.
Konečné pořadí KP mužů

1. TJ Peklo
2. TJ Sokol Zbečník 
3. Velké Petrovice
4. Dolní Radechová
Konečné pořadí KP mládeže 2018

1. TJ Peklo         230 bodů
2. Sokol Holice       170 bodů
3. Sokol Černčice          71 bodů

Komentář trenéra Michala Hos-

tinského

Po dvou letech se nám podařilo zko-
pírovat zisk medailí, které jsme měli 

mezi mladšími žáky. Na všech třech 
šampionátech starších žáků jsme 
byli ve fi nále a jsme rádi, že to ales-
poň do třetice dopadlo. Úspěšná ge-
nerace pokračuje v  kategorii i  příští 
rok, tak alespoň máme co překoná-
vat. Výborně nám funguje i oddílová 
chemie, kdy se s Pavlem Prachařem 
staráme o  běžné tréninky a  Michal 
Holata kluky z áčka připravuje před 
zápasy a vede je během šampioná-
tů. Navíc nám herně rostou i  další 
hráči, kteří když budou na sobě po-
řádně pracovat, tak by se klukům 
mohli příští rok přiblížit. Vzhledem 
k  úspěchům kteří starší žáci mají je 
na  stole otázka uspořádání šampi-
onátu na pekelských kurtech. Zatím 
je k tomu ještě dlouhá cesta, ale kdy 
jindy se o  to pokusit než příští rok. 
Závěrem chceme městu Vamberk 
poděkovat za  podporu, bez které 
bychom nemohli činnost v  takové 
míře provozovat.             

 Ing. Michal Hostinský

Dne 8. 12. 2018 proběhl ve sportov-
ní hale tradiční fotbalový turnaj pro 
starší přípravky. 
Vítězem 22 ročníku ESAB-CUPu se 
po zisku 11 bodů stal domácí tým TJ 
Baník Vamberk-A. 
Druhé místo s 9 body obsadilo spo-
lečné družstvo Doudleby- Sopotni-
ce. Na třetí příčku se 7 body dosáhl 
Slovan Broumov. Čtvrtí byli kluci 
z FC Slavia HK. Dále následovali FC 
České Meziříčí a Baník Vamberk B. 
Nejlepším střelcem turnaje byl Filip 
Lukášek z  Broumova a  nejlepším 

brankářem Sebastián Macko z Vam-
berka. Cenu za  nejlepšího hráče si 
odvezl Kryštof Kostraha z  družstva 
Doudleby-Sopotnice a  nejlepšího 
obránce si vysloužil Tadeáš Šimon 
z Českého Meziříčí.
Věříme, že si turnaj všichni zúčastně-
ní užili včetně rodičů, kteří svým pří-
stupem přispěli k navození správné 
sportovní atmosféry. 
Velký dík posíláme odborovému 
svazu ESABu Vamberk za  fi nanční 
příspěvek do turnaje. 
Za organizační tým Ondřej Frejvald

Na vrcholném jednání okresní sportovní organizace byli oceněni i občané 
našeho města za dobrovolnou a výjimečnou práci v tělovýchově na úrov-
ni okresních organizací, tělovýchovných jednot a  sportovních klubů.
Medaili ČESKÉ UNIE SPORTU Praha za  činnost výjimečným způsobem 
přispívající k  rozvoji tělovýchovy a  sportu obdržel pan Zdeněk Vodák, 
bývalý předseda a nyní člen výboru TJ Baník Vamberk.
Čestný odznak ČESKÉ UNIE SPORTU Praha za činnost výjimečným způ-
sobem přispívající k rozvoji tělovýchovy a sportu obdrželi pánové Sta-
nislav Barvínek, sekretář fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk a Václav 
Krsek, předseda TJ Peklo nad Zdobnicí.
Všichni tři vyznamenaní převzali ocenění u příležitosti dosažení životní-
ho jubilea.                                                                         Za ČUS Antonín Bartoš

22. Mikulášský ESAB cup

Ocenění sportovních funkcionářů
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Relaxační pátky 

s jógou
Hanka Kosková zve zájemce

na druhý kurz jógy pro začátečníky i pokročilé.

10 lekcí klasické jógy bude probíhat
od  4. 1. 2019 do 8. 3. 2019

v časech od 17:30 do 19:30 hod. 
v Domě dětí ve Vamberku 

Více na www.jogaprovsechny.estranky.cz

Jóga
Jóga, to je krása,
pro naše zdraví přímo spása.
Ještě že ji máme,
fyzičku si uhlídáme.:))

Tělo, nádoba je křehká,
péče o něj není lehká.
Když dostanem se na dno,
jóga pomůže nám snadno.

Tělo pookřeje,
duše se pousměje.
Vždyť pravidelné cvičení,
tělo ve chrám promění.

A co víc??
Jóga cesty lidí spojí
a radost z ní je potom 
dvojí. J)

Sokolové 
připomněli 
století 
republiky
Sokolské hnutí se ve  druhé 
polovině 19. století stalo 
významným činitelem při 
emancipaci novodobého 
českého národa. I v éře první 
republiky byli Sokolové nej-
rozšířenějším z  tělocvičných 
uskupení a  výrazným prv-
kem podporujícím mladý stát 
a jeho ideály.
Dnes již se zdaleka nejedná 
o hnutí masové, ale stále má 
co říci i  současným gene-
racím, včetně té nejmladší. 
O tom se mohl koncem listo-
padu přesvědčit slušně zapl-
něný velký sál MK Sokolovna. 
Vamberečtí Sokolové (v  drti-
vé převaze Sokolky - kde jsou 
muži?) v  devadesátiminuto-
vém pásmu předvedli prů-
řez sletovými skladbami žen 
a školních dětí posledních 25 
let a  následně ukázky gym-
nastických cvičení nejmladší 
generace, vystoupení rodičů 
s dětmi a přestavila se i skupi-
na karatistů (ano, Sokol pod-
poruje i moderní sporty). Čas-
tým potleskem odměňovali 
diváci všechny účinkující. Asi 
největší obdiv sklidily mladé 
gymnastky na  kladině. Počty 
malých cvičenek jsou naděj-
nou perspektivou pro vam-
bereckou jednotu. Sokolská 
akademie v mrazivém podve-
čeru byla důstojnou oslavou 
vzniku Československa. 

Miroslav Berger

V listopadu jsme se rozjeli do rych-
novského plaveckého bazénu. 
Akce se zúčastnilo 22 dětí. Plavání 
si děti užily. Nejvíce se jim líbila di-
voká řeka a tobogán. Několik hou-
ževnatých sportovců potrénovalo 

i  na  závody všestrannosti. V  listo-
padu jsme ještě zorganizovali zá-
jezd do Polska, který byl určen pro 
dospělé cvičence. 
28.11. se uskutečnila SOKOLSKÁ 
AKADEMIE, akce, na  kterou jsme 

se celý podzim poctivě připravo-
vali. Skládala se ze dvou stěžej-
ních částí. Zavzpomínali jsme si 
ne jen na  letošní slet, ale i přede-
šlé. Skladbami jsme se vrátili až 
do  roku 1994. Ukázky skladeb se 
prolínaly s  ukázkami činností jed-
notlivých oddílů. Diváci měli mož-
nost vidět karatisty, gymnastiku, 
cvičení našich nejmenších s rodiči 
a  cvičení žen. Podle ohlasů, které 

se k nám dostaly, se akademie líbi-
la jak divákům, tak cvičencům. 
Po akademii všichni mladí cvičenci 
obdrželi mikulášskou nadílku. Více 
fotografi í najdete na zadní straně.
Všem přejeme hodně zdraví a  sil 
v  novém roce. Mladým sokolům 
hodně úspěchů na závodech, kte-
ré nás v nadcházejícím roce čekají.
Za cvičitelky   

 Mgr. Věra Vídeňská

Podzimní program v Sokole
V  září, po  největším svátku všech sokolů - XVI. všesokolském sle-

tu, jsme se znovu pustili s chutí do práce. Nejmladší sokolové zača-

li  své cvičení 10.9. tradičně venku. Běželi postřehový závod. V cíli 

je čekalo opékání buřtů a byli seznámeni s programem, co je čeká 

do konce kalendářního roku. 



Vánoční výzkum (foto k článku na str. 6)

Vyzdvižený pozdněgotický kachel - části se nacházely kus od sebe

Pohled na jímku vyplněnou v horní části destrukcí kachlových kamen

Foto: PhDr. Martina Beková

20. února 2019 v 19:00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk

Dne 14.11. 2018 se naši zástupci: Josef Frejvald, 
Jaroslav Sedláček ml., Zdeněk Kubový a Leoš Ka-
pucián zúčastnili galavečera a zejména oznámení 
výsledků ankety ,,Dobrovolný hasič roku“ v Brně. 
Do této ankety jsme se přihlásili s akcí ,,Soutěž sta-
rých gard v klasickém požárním útoku“. Náš sbor 
se umístil ve  své kategorii na  krásném 3. místě 
s počtem 1094 hlasů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co pro nás hlasovali a podporují 
nás v našich kulturních akcích. 
Budeme se snažit, abychom vaši důvěru nezklamali, a  v  roce 2019 se 
opět na vás těšíme.

SDH Peklo nad Zdobnicí



Fotografi e z prosincových akcí

Vánoční koncert ZUŠ

Sokolská akademie

Taneční

Koncert Kamil Střihavka

Foto: Radoslav Vídeňský

Foto: Radoslav Vídeňský
Foto: Olga Štěpánková

Foto: Jana Ichová, Ivana Kožúšková


