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MarketBUS objednává a hradí Město Vamberk.
Doprava je zdarma. Jezdí každý pracovní čtvrtek. 

Zejména z řad seniorů přicházely již po delší dobu požadavky 
na  zajištění nějaké formy dopravy, která by usnadnila pohyb 
po  městě těm, kteří se již hůře pohybují a  nemají možnost 
dopravit se autem. Některé lokality pak nemají dobrou do-
stupnost na MHD, zastávky jsou daleko. Tak vznikla myšlenka 
pokusit se nabídnout občanům službu, která by jim mohla po-
moci. Na samém začátku vznikaly úvahy 
o individuální přepravě na objednávku, 
v některých městech funguje např. tzv. 
„seniortaxi“, ale všechny nápady nará-
žely na problém koncesí k této činnosti, 
ale zejména též na  problém se zajiště-
ním zaměstnanců, kteří by přepravu 
zajišťovali. Vítanou inspirací se tak stala 
služba fungující v  blízkém Rychnově, 
kterou zajišťuje místní společnost AU-
DIS BUS, umožňující cestovat mezi síd-
lišti a obchody ve městě. Tak se zrodil MarketBUS pro Vamberk, 
jehož cílem není jen dopravit cestující na nákup, ale přiblížit je 
i k lékařům a na úřad. Doprava bude zajišťována mikrobusem, 
který se dostane i do méně dostupných míst. Ta jsou v těchto 
dnech osazována novými odjezdníky s  jízdním řádem. Trasa 
MarketBusu začíná na  Janáčkově ulici a  vede po  Smetanově 

nábřeží do Koutů a po Žižkově a Pekelské ulici do Polské ulice. 
Pak přejíždí po sídlišti Jiráskova do ulice Palackého a nabídne 
možnost dopravy zejména obyvatelům Domu s  pečovatel-
skou službou u hasičárny. Následně tato svozová linka nastou-
pivší cestující rozveze po  obchodech a  institucích Vamberka,                       
tj. Penny Market, Konzum na  Struhách včetně pošty, budova 

Vambekonu, ordinace lékařů na  Pekel-
ské ulici a na náměstí, aby na nově vy-
budované zastávce u  Penny Marketu 
zakončil svou trasu. Po  zhruba hodině 
čekání se bude stejnou cestou vracet 
a rozveze cestující z nákupů a pochůzek 
zpět. Vzhledem k  tomu, že se minibus 
bude vracet na svou „základnu“ v Rych-
nově, mohou se s ním na zpáteční cestě 
cestující svézt až k  rychnovskému ná-
draží u Kaufl andu. Abychom povzbudili 

co největší zájem cestujících, protože smysl bude nová linka 
mít jen tehdy, bude-li dobře využívána, nebude se v autobusu 
vybírat žádné jízdné, cestující pojedou zcela zdarma. Market-
BUS bude jezdit jednou v týdnu ve čtvrtek, startuje poprvé již 
4. dubna 2019. Nebojte se ho využít. Věříme, že si brzy získá 
oblibu.                                                            Mgr. Jan Rejzl, starosta

 NA NÁKUP
 K LÉKAŘI
 NA ÚŘAD
 JEZDÍ KAŽDÝ ČTVRTEK
 DOPRAVA ZDARMA

Vamberk, u mostu (zastávka MHD)
Smetanovo nábřeží / Vrabcova
Krajkářská / Kouty – u lípy
Žižkova / odbočka Draha
Pekelská – zdravotní středisko
Polská / spojka Kollárova
Jugoslávská – mateřská škola
KONZUM Jiráskova (zastávka MHD)
VAMBEKON s.r.o.
Jůnova / DPS – hasičárna
PENNY MARKET (zastávka MHD)
KONZUM Struha / Pošta
VAMBEKON s.r.o.
Pekelská – zdravotní středisko
Husovo náměstí
PENNY MARKET (zastávka MHD)

PENNY MARKET (zastávka MHD)
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Pekelská – zdravotní středisko
VAMBEKON s.r.o.
KONZUM Struha / Pošta
Jůnova / DPS – hasičárna
VAMBEKON s.r.o.
KONZUM Jiráskova (zastávka MHD)
Jugoslávská – mateřská škola
Polská / spojka Kollárova
Pekelská – zdravotní středisko
Žižkova / odbočka Draha
Krajkářská / Kouty – u lípy
Smetanovo nábřeží / Vrabcova
Vamberk, u mostu (zastávka MHD)
Rychnov n. Kn., žel. st. (KAUFLAND)
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Od 4. 4. 2019 zahajuje ve Vamberku 
provoz Market BUS
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

10. zasedání dne 20. února 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 8 a 9.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 12.02.2019 kromě bodu 
č. 2, který rozhodla prozatím 
nerealizovat.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 4.000 Kč paní Erice 
Doskočilové, xxxxxxxx na dět-
ský karneval konaný dne 
09.03.2019 a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 1.000 Kč panu Fran-
tišku Martincovi, xxxxx na po-
řádání akce „Otvírání studán-
ky“, která se bude konat dne 
06.04.2019 a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

5) Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve  výši 5.000 Kč Sdru-
žení dobrovolných hasičů 
Vamberk, Jůnova 36, 517  54 
Vamberk, IČ: 674  38  172 
na pořádání Hasičského plesu, 
který se koná dne 01.03.2019 
v  Městském klubu Sokolovna 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

 Termín: 06.03.2019
 Zodpovídá: Ing.  Eva Forejtko-

vá, Eva Bezděková 
6)  Schválila žádost panu Martinu 

Števkovi, xxxxxxxx, o posunutí 
doby nočního klidu ve dnech 
23.03.2019 a  24.03.2019 
z  22:00 hodiny na  04:00 ho-
dinu následujícího dne z  dů-
vodu pořádání svatební hos-
tiny v  bývalé Mateřské škole 
v Merklovicích. 

7)  Schválila zrušení plateb ná-
jemného za  byt č. x v  domě 
čp. xxxxxxxxxx ve  Vamberku 
nájemci paní Zdence Janštové 
po  dobu 3 měsíců, březen až 
květen 2019, z  důvodu špat-
ného technického stavu bytu.

8) Schválila uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-2018289/SOBS 
VB/02, Vamberk, B. Němcové 
p.  č. 943/7 – kNN, spočívající 
v uložení nového kabelového 
vedení NN, pro novostavbu 
RD na pozemku p. č. 943/7 v k. 
ú. Vamberk, do  pozemku p.č. 
parc. č. 1816/2, 1816/1, 944/6 
v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví 
města Vamberk za jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcné-
ho břemene ve  výši 1.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

9)  Schválila zveřejnění záměrů:
 a) prodeje nově oddělené sta-

vební parcely č. st. 258, druh 
pozemku zastavěná plocha 
a  nádvoří, výměra 1 m2 (od-
dělena z parcely č. 806/6, druh 
pozemku ostatní plocha), 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Merklovice,

 b) prodeje části pozemkové 
parcely č. 777/2, druh pozem-
ku ostatní plocha výměra cca 
10 m2, v  obci Vamberk a  ka-
tastrálním území Peklo nad 
Zdobnicí,

 c) prodeje části pozemkové 
parcely č. 759/3, druh pozem-
ku lesní pozemek, výměra cca 
190 m2, v obci Vamberk a kata-
strálním území Merklovice,

 d) prodeje nově oddělené po-
zemkové parcely č. 1771/24, 
druh pozemku zahrada, výmě-
ra 29 m2 (oddělena z pozemko-
vé parcely č. 1771/4, druh po-
zemku ostatní plocha), v  obci 
a katastrálním území Vamberk,

 e) směny nově oddělené po-
zemkové parcely č. 97/2, druh 
pozemku ostatní plocha, vý-
měra 2 m2 (oddělená z pozem-
kové parcely č. 97) za nově od-
dělenou pozemkovou parcelu 
č. 863/6, druh pozemku zahra-
da, výměra 6 m2 (oddělená 
z  pozemkové parcely č. 863), 
vše v obci Vamberk a katastrál-
ním území Merklovice. 

10)  Projednala a schválila Dodatek 
č. 1 smlouvy o veřejných služ-
bách v  přepravě cestujících 
ve  veřejné linkové osobní do-
pravě k zajištění městské auto-
busové dopravy ve Vamberku 
uzavřené dne 10.01.2019 se 
společností AUDIS BUS s. r. o., 
Soukenická 242, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

11) Udělila souhlas s předložením 
nominace kulturního stat-
ku Tradice krajkářství na Vam-
berecku a jeho zápisem do Se-
znamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České 
republiky, vedeného Minister-
stvem kultury České republi-
ky, a  souhlasí se zveřejněním 
textových, obrazových a  au-
diovizuálních dokumentů po-
užitých v nominaci.

12)  Projednala a schválila Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  pronájmu 
zařízení na  měření rychlosti 
silničních vozidel uzavřené 
dne 04.05.2012 se společnos-
tí LK-DOS s.r.o., J. Beneše 417, 
551 02 Jaroměř, IČ: 28828283, 
kterým se mění cena za nájem 

zařízení na  měření rychlosti 
silničních vozidel s  dopra-
vou a  technickými doplňky 
na  4.000 Kč za  den a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

13) Projednala cenovou nabídku 
na akci „Stavební obnova kap-
le ve Vamberku – Sebranicích“ 
a  rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem Jaro-
mír Horák, Popluží 633, Vam-
berk, IČ: 69844429 za  cenu 
186.000 Kč bez DPH, a pověři-
la starostu podpisem smlouvy. 

14)  Projednala nabídky v  rám-
ci veřejné zakázky „Výměna 
okenních výplní domu č. p.   
102 ve  Vamberku“ a  rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku tj. 
507.874 Kč bez DPH, tj. Truh-
lářství Urban, s.r.o., Lidická 
502, 552  03 Česká Skalice, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

15) Projednala protokol o otevírání 
obálek a protokol o hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakáz-
ku „Výstavba dětského hřiště 
za  sportovní halou, Vamberk“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s uchazeči, kteří předložili nej-
nižší cenovou nabídku tj. pro 
část 1. lanová – 209.700 Kč bez 
DPH, se společností FLORA 
SERVIS, s.r.o., Faměrovo ná-
městí 31/29, Černovice, 618 00 
Brno, IČ: 28341627, a  pro část 
2. parkourová – 860.440 Kč bez 
DPH, se společností hřiště.cz, 
s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 
602 00 Brno, a pověřila starostu 
podpisem smluv. 

16)  Projednala a schválila:
 a) darovací smlouvu na  po-

skytnutí fi nančních prostřed-
ků ve  výši 150.000 Kč na  zří-
zení workoutového hřiště se 
společností pewag nemovi-
tosti s.r.o., se sídlem: Smeta-
novo nábřeží 934, 51754 Vam-
berk, IČ: 28806867;

 b) darovací smlouvu na  po-
skytnutí fi nančních prostředků 
ve  výši 150.000 Kč na  zřízení 
workoutového hřiště se spo-
lečností pewag Czech s.r.o., 
se sídlem Smetanovo nábře-
ží 934, 517  54 Vamberk, IČ 
03127117;

 c) smlouvu o  poskytnutí pro-
storu pro umístění reklamní-
ho zařízení v  prostoru nově 
vybudovaného workoutové-
ho hřiště za  úhradu ve  výši 
100.000 Kč na  dobu pěti let, 
se společností pewag s.r.o., 

se sídlem: Smetanovo nábře-
ží 934, 51754 Vamberk, IČ: 
27482821;

 d) smlouvu o poskytnutí pro-
storu pro umístění reklamní-
ho zařízení v  prostoru nově 
vybudovaného workoutové-
ho hřiště za  úhradu ve  výši 
100.000 Kč na dobu pěti let, se 
společností Řetězárna Česká 
Třebová s.r.o., se sídlem Sme-
tanovo nábřeží 934, 517  54 
Vamberk, IČ 27482839;

 a  pověřila starostu podpisem 
smluv.

17)  Projednala protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o hodnoce-
ní nabídek na veřejnou zakáz-
ku Technický dozor investora 
a  koordinátor BOZP při reali-
zaci stavby s  názvem „Revita-
lizace veřejného prostoru Vo-
říškova - Farská“ a  v  souladu 
s  nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku tj. 173.144 Kč bez 
DPH, tj. Ing.  Marek Ďuriš, Tyr-
šova 820, 552  03 Česká Ska-
lice, IČ: 03348164, a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

Rada města Vamberk se na svém 

11. zasedání dne 27. února 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 10.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z jednání sportovní komise ze 
dne 11.02.2019.

3)  Schválila návrh Smlouvy o za-
jištění a  poskytování pečova-
telské služby pro občany obce 
včetně podmínek pro posky-
tování pečovatelských služeb 
občanům jiných obcí a uložila 
vedoucí Pečovatelské služby 
Vamberk projednat nabídku 
pečovatelských služeb se sta-
rosty okolních obcí. 

4)  Projednala a schválila dodatky 
ke smlouvám o dílo uzavřené 
se společností DI PROJEKT, 
s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 
533 51 Pardubice, IČ: 1873687:

 a) Dodatek č. 2 ke  smlou-
vě o  dílo uzavřenou dne 
10.11.2017 na  předmět díla 
„Zpracovatel projektové do-
kumentace stavby: Revitaliza-
ce obytné skupiny Jiráskova 
Vamberk – 2. etapa“, kterým 
se prodlužuje termín dokon-
čení a  předání díla z  důvodu 
požadavků objednatele na za-
pracování změn spočívajících 
v úpravě pro dotaci a rozsahu 
stavby do  rozpracované pro-
jektové dokumentace,
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 b) Dodatek č. 2 ke  smlou-
vě o  dílo uzavřenou dne 
27.10.2017 na  předmět díla 
„Zpracovatel projektové do-
kumentace stavby: Revitali-
zace obytné skupiny Jirásko-
va Vamberk – komunikace“, 
kterým se prodlužuje termín 
dokončení a předání díla z dů-
vodu požadavků objednatele 
na zapracování změn spočíva-
jících v  rozdělení na  stavební 
objekty a  úpravě pro dotaci 
do  rozpracované projektové 
dokumentace,

 a  pověřila starostu podpisem 
dodatků.

5) a) Projednala a schválila výzvu 
k  podání nabídky na  plnění 
veřejné zakázky malého roz-
sahu „Obnova dětského hřiště 
Jiráskova, Vamberk“.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  zakázku malého 
rozsahu „Obnova dětského 
hřiště Jiráskova, Vamberk“ 
ve složení Mgr. Taťána Břízová, 
Ondřej Frejvald, Ivan Baculák, 
Ing. Vladimír Damašek.

6)  a) Projednala a schválila výzvu 
k  podání nabídky na  plnění 
veřejné zakázky malého roz-
sahu „Výstavba workoutového 
hřiště, Vamberk“.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a hodnocení na-
bídek na zakázku malého roz-
sahu „Výstavba workoutového 
hřiště, Vamberk“ ve  složení 
Mgr.  Taťána Břízová, Ondřej 
Frejvald, Ivan Baculák, Ing. Vla-
dimír Damašek.

7)  Projednala a  schválila výzvu 
k  podání cenové nabídky 
na  plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu „Oprava ko-
munikace – ulice Kollárova – 
Bulharská, Vamberk“.

8) Projednala a  schválila kupní 
smlouvu č. 8110190110 se 
společností AB – Cont s.r.o., 
Kladská 465/4, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 27482341 na  po-
řízení 1 ks BP sanitární buňky 
SB 5 (6058 x 2438 x 2590 mm) 
za  cenu 197.700 Kč bez DPH, 
2 ks topení 1 kw za  cenu 
4.800 Kč bez DPH, na  prove-
dení elektro revize za  cenu 
500 Kč bez DPH a  na  dopra-
vu za  cenu 2.400 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

9)  Projednala a  schválila kupní 
smlouvu se společností AG-
ROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o., Záměl 
čp. 228, 517 43 Potštejn na ko-
lový traktor NEW HOLLAND T 

5.85 včetně předního ramena 
a  vývodové hřídele, meziná-
pravového rozvaděče za cenu 
1.290.000 Kč bez DPH a na pří-
slušenství – posypové samo-
nakládací rozmetadlo PS 150 
za  cenu 70.000 Kč bez DPH, 
čelní šípová radlice SR – T2 
za  cenu 108.000 Kč bez DPH, 
zametací kartáč KM-T 2300 UZ 
za  cenu 166.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

10) Projednala a  schválila ceno-
vou nabídku na  vypracování 
projektové dokumentace pro 
sloučené územní a  staveb-
ní řízení (DUSP) a  provádění 
stavby (PDPS) akce „Opěrné 
zdi podél komunikace ul. Vi-
límkova – Vamberk“ od  spo-
lečnosti MDS PROJEKT, s. r. o., 
Förstrova 175, 566  01 Vysoké 
Mýto, IČ: 274  87  938 za  cenu 
167.800 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

11)  Projednala technický stav 
bytového domu čp. 37 v  ulici 
Jůnova a rozhodla pověřit sta-
vebního technika zajištěním 
návrhu řešení včetně předpo-
kládaných nákladů.

12) Jmenovala komisi pro oteví-
rání obálek a  hodnocení na-
bídek na  podlimitní veřejnou 
zakázku „Revitalizace obytné 
skupiny Jiráskova Vamberk – 
1. etapa“ ve  složení Mgr.  Jan 
Rejzl, Rudolf Futter a  Zuza-
na Rousková a  náhradnici 
Ing. Evu Forejtkovou.

13)  Schválila, dle svých kompe-
tencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
na rok 2019 v té výši a těm fy-
zickým a právnickým osobám 
dle přílohy a  zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

14) Schválila smlouvu o  dílo č. 
04032019 se společností BAR-
TOŠ CZ s.r.o., Tyršova 260, 
517  54 Vamberk, IČ: 28798881 
na  dodávku a  montáž plasto-
vých oken včetně veškerého 
příslušenství v objektu sportov-
ního areálu „V Lukách“ za cenu 
55.609 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

12. zasedání dne 6. března 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 11.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Vam-
berk č. 3 ze dne 20.02.2019.

3)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 18.02.2019 a 27.02.2019.

4)  Vzala na  vědomí informaci 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk o  zápisu do  Mateřské 
školy, který se bude konat 
ve  dnech 09.05. - 10.05.2019 
od 08:00 do 15:00 hodin.

5)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč na  pořá-
dání Barevného plesu, TJ Ba-
níku Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

 Termín: 20.03.2018
 Zodpovídá: Ing.  Eva Forejtko-

vá, Eva Bezděková 
6) Schválila darovací smlouvu 

na přijetí fi nančních prostřed-
ků ve výši 98.000 Kč za účelem 
mobility sociálních služeb 
mezi městem Vamberk jako 
obdarovaným a  společností 
ŠKODA AUTO, a.s., tř. Václava 
Klementa 869, Mladá Bole-
slav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 00177041 jako dárcem 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7)  Vzala na vědomí vyhodnocení 
bezpečnostní situace v  katas-
tru obce Vamberk za  období 
od 01.01.2018 do 31.12.2018.

8)  Projednala nabídky na  re-
konstrukci výtahů v  domě 
s  pečovatelskou službou, 
Jůnova č.p.  35 ve  Vamberku 
a  rozhodla uzavřít smlouvu 
s uchazečem MSV výtahy a.s., 
Librantická 95, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 27213331, který 
předložil nejnižší nabídkovou 
cenu tj. 1.087.450 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

9)  Projednala a  vzala na  vědomí 
zprávu o  možnostech úprav 
smluv s  kolektivními systémy 
zabezpečující zpětný odběr 
elektrozařízení na území města.

10) Vzala na  vědomí žádost 
společenství vlastníků byto-
vých jednotek Kollárova 599 
o  opravu příjezdové komuni-
kace k domu.

11) Schválila žádost Ing.  Jana Ba-
činy, xxxxxxxxxxxx a  Ing.  et. 
Ing. Martiny Bačinové, xxxxxxx 
o vydání stanoviska ke staveb-
nímu záměru a jeho připojení 
na místní komunikaci.

12)  a) Rozhodla o  rozšíření před-
mětu územní studie (dle § 30 
zákona č.183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a  stavebním 
řádu - Stavebního zákona) 
pro využití ploch označených 

Bsm4, Pz1 a Bbd2 vymezených 
Územním plánem Vamberk, 
vydaným dne 22.07.2009 
s účinností od 10.08.2009, mě-
něným změnou č. 1, která na-
byla účinnosti dne 27.12.2013, 
změnou č. 2, která nabyla účin-
nosti dne 10.9.2018 a změnou 
č. 3, která nabyla účinnosti dne 
29.04.2016, o  jejímž pořízení 
bylo rozhodnuto usnesením 
rady města č. 12 na  jejím 89. 
zasedání dne 7.3.2018, o  plo-
chy dle grafi cké přílohy tohoto 
usnesení.

 b) Schválila žádost města o po-                                                                                    
řízení územní studie u přísluš-                    
ného úřadu územního pláno-

 vání, tj. odboru výstavby a ži-
 votního prostředí Městského 

úřadu Rychnov nad Kněžnou 
(v souladu s § 6 odst. (6) písm. 
b) a  §6 odst. 1) písm. c) Sta-
vebního zákona) v rozšířeném 
rozsahu. 

13)  Pověřila společnost AUDIS BUS 
s.r.o., IČO: 15040500, se sídlem 
Soukenická 242, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou, plněním po-
vinností služeb obecného hos-
podářského zájmu a  schválila 
uzavření Smlouvy o  zajištění 
svozu a rozvozu občanů města 
a poskytnutí vyrovnávací plat-
by za  závazek veřejné služby 
pro r. 2019, kterou bude zajiš-
těn provoz Market busu – bez-
platné přepravy občanů města 
jednou v týdnu od 04.04.2019 
do  19.12.2019, a  to za  vyrov-
návací platbu ve výši 22.200 Kč 
bez DPH za dobu trvání smlou-
vy a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

14) Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Odstranění objektu 
čp. 13 v  ul. Lidické ve  Vam-
berku“ a  v  souladu s  ním 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku tj. 183.882 Kč bez DPH, 
tj. LZ STAVBY A  DEMOLICE, 
s.r.o., Langrova 40, 533 41 Láz-
ně Bohdaneč, IČ: 06978754 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

15)  Projednala a schválila nabídku 
společnosti FUNSHOPS, s.r.o., 
IČO: 25082434, se sídlem bří 
Hovůrkových 2725/14, Pře-
rov I  - Město, 750  02 Přerov 
na  zpracování projektové do-
kumentace na beach volejba-
lové hřiště za  cenu 20.660 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

Ze zasedání Rady města
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Rada města Vamberk se na svém 

13. zasedání dne 20. března 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 12.

2)  Odvolala paní Mgr.  Evu Švan-
drlíkovou, nar. xxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
s  účinností ke  dni 31.05.2019 
z  funkce vedoucí organizační 
složky města Vamberk s  ná-
zvem Pečovatelská služba.

3)  Rada města Vamberk ve funk-
ci valné hromady společnosti 
VAMBEKON, s.r.o., se sídlem 
Na Struhách 536, 517 54 Vam-
berk, IČ: 60112981 jmenova-
la pana Luďka Luňáka, nar. 
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 
do  funkce jednatele společ-
nosti VAMBEKON, s. r. o., se síd-
lem Na  Struhách 536, 517  54 
Vamberk, IČ: 60112981, a  to 
ke dni 01.04.2019.

4)  Udělila souhlas s  umístěním 
sídla spolku MC VAMBERECKÝ 
DRÁČEK, z.s., IČ: 22685529, v bu-
dově města Vamberk na adrese 
Tyršova 260, 517 54 Vamberk.

5)  Schválila podání žádosti o po-
skytnutí fi nančních prostřed-
ků v  rámci Programu péče 
o  krajinu v  roce 2019 na  akci 
„Ošetření 2 památných lip 
u sousoší sv. Anny v Kollárově 
ulici ve Vamberku“ a  pověřila 
starostu podpisem žádosti.

6)  Schválila pronájem části po-
zemkové parcely č. 163/1 v ka-
tastrálním území Merklovice, 
za  účelem skladování dřeva, 
výměra 7,5 m2, nájemné regu-
lované 7 Kč/m2 ročně, nájem-
ní smlouva na  dobu určitou, 
výpovědní lhůta 3 měsíce, 
pronajímatelé manželé Jan 
a Martina Kopeckých a pověři-
la starostu podpisem smlouvy.

7)  Schválila zřízení věcného bře-
mene - služebnosti inženýr-
ské sítě podle § 1267 a  1268 
Občanského zákoníku pro 
oprávněného Václava Zema-
na jako vlastníka stavební 
parcely č. St. 141, jejíž sou-
částí je stavba: Peklo, bydlení 
a  pozemkové parcely č. 125, 
druh pozemku zahrada, v obci 
Vamberk a  katastrálním úze-
mí Peklo nad Zdobnicí, jakož 
i ve prospěch všech budoucích 
vlastníků těchto nemovitých 
věcí – umístění a  provozování 
přípojky elektrické energie, 
na  pozemku města č. 770/1, 
druh pozemku ostatní plocha, 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, 
v  rozsahu podle GP č. 411-

39/2018 za  náhradu 1.000 Kč 
bez DPH, na  dobu neurčitou 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

8)  Projednala a schválila nabídku 
LK Advisory, s. r. o., Kubánské 
náměstí 1391/11, 100  00 Pra-
ha 10 - Vršovice, IČ: 24275093 
na zpracování žádosti o dotaci 
„Revitalizace sídliště Jiráskova 
– Vamberk“ za cenu 30.000 Kč 
bez DPH a  za  odměnu v  pří-
padě obdržené dotace 2,5 % 
z  přiznané dotace, nejmé-
ně však 90.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy o dílo.

9)  Projednala a  schválila ná-
vrh smlouvy o  dílo č. 2-2019 
od  společnosti Truhlářství Ur-
ban,    s. r. o., Lidická 502, 552 03 
Česká Skalice, IČ: 27501701 
na  akci „Výměna okenních 
výplní domu čp. 102 ve  Vam-
berku“ za cenu 507.874 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

10) Projednala a  schválila návrh 
Smlouvy o  dílo č. 19  9  047 
od  společnosti Vodní zdroje 
Chrudim, spol. sr.o., U  Vodár-
ny 137, 537  01 Chrudim II, 
IČ: 15053865 na  vybudování 
jednoho průzkumného hydro-
geologického vrtu hlubokého 
60 m ve  sportovním areálu 
ve  Vamberku včetně zpraco-
vání projektu průzkumných 
hydrogeologických prací a do-
provodných průzkumných 
činností podle nabídky prací 
ze dne 01.02.2019 za  cenu 
267.000 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

11) Revokovala bod č. 10 z  RM         
č. 11 ze dne 27.02.2019 a pro-
jednala a  schválila cenovou 
nabídku na  vypracování pro-
jektové dokumentace pro 
sloučené územní a  stavební 
řízení (DUSP) a  provádění 
stavby (PDPS) akce „Opěrné 
zdi podél komunikace ul. Vi-
límkova – Vamberk“ od  spo-
lečnosti MDS PROJEKT, s. r. o., 
Förstrova 175, 566  01 Vysoké 
Mýto, IČ: 274  87  938 za  cenu 
173.700 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

12)  Projednala nabídky na staveb-
ní opravy nebytových prostor 
v budově č.p. 102 ve Vamber-
ku a rozhodla uzavřít smlouvu 
o  dílo vždy s  tím uchazečem, 
který předložil nejnižší nabíd-
kovou cenu, tj.:

 a) na opravu kanceláří a sociál-
ního zařízení za cenu 239.735 Kč 
bez DPH se zhotovitelem 

Jaroslavem Vorlickým, IČO: 
67466231, se sídlem Vyhnánov 
62, 517 42 Doudleby nad Orlicí;

 b) na  opravu elektroinstalace 
za cenu 119.062,82 Kč bez DPH 
se zhotovitelem Petrem Faltou 
ECOSUN, IČO: 11122382, se 
sídlem Domašín 103;

 c) na  zhotovení dveří do  in-
teriéru a  do  objektu za  cenu 
147.500 Kč bez DPH se zhoto-
vitelem Luděk Charvát, IČO: 
63614260, se sídlem čp. 144, 
517 04 Černíkovice,

 a  pověřila starostu podpisem 
smluv o dílo. 

13)  Projednala a schválila: 
 a) pořízení nového automobilu 

pro Městskou policii Vamberk 
a pověřila tajemnici zařadit výdaj 
na  pořízení automobilu k  pro-
jednání zastupitelstvu města 
v rámci návrhu změn rozpočtu.  

 b) opravu stávající garáže Měst-
ské policie a pověřila stavební-
ho technika návrhem řešení.

14) Projednala návrh Smlouvy 
o  dílo od  Vamberecké vody, 
s.r.o., Radniční 102, 517  54 
Vamberk, IČ: 25973495 na pro-                                                                                
vedení výměny rozvodů tech-
nologie a  instalací stávajícího 
bazénu prováděné v rámci sta-
vební akce „Vamberk – oprava 
betonové vany bazénu 50 m, 
I. etapa“ za cenu 2.639.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

15)  Projednala a  schválila cenové 
nabídky Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Jiráskova 318, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 2879127 na  akci „Vam-
berk, ul. Na  Kameni veřejné 
osvětlení – rozšíření“ za  cenu 

125.933,88 Kč bez DPH a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

16) Projednala a schválila Smlouvu 
o  umístění zařízení (bezúplat-
ná) č. SUZB/5004/2019 se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405  02 Děčín, 
IČ: 24729035,  jejíž předmětem 
je vymezení bližších podmínek 
vzájemné spolupráce smluv-
ních stran při zřizování a  pro-
vozování vedení nn a instalace 
zařízení uživatele na podpěrné 
body nn, které jsou umístěny 
v  k. ú. Merklovice a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

17) Projednala a  schválila Doda-
tek č. 4 k  pojistné smlouvě                    
č. 7720962279 se společností 
Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group se síd-
lem Praha 8, Pobřežní 665/21, 
186  00, IČ: 47116617, kterým 
se mění podmínky a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

18)  Schválila cenu, za kterou bude 
Město Vamberk nabízet k pro-
deji a prodávat palivové dřevo 
směsné, a to ve výši 400 Kč bez 
DPH za  prostorový metr sklá-
daný.

19) Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti STRABAG, a.s., 
Odštěpný závod Praha, oblast 
Hradec Králové, Kladská 1082, 
500  03 Hradec Králové, IČ: 
608  38  744 na  opravu místní 
komunikace v  Pekle za  cenu 
36.634,65 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem objednávky.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města      

Rudolf Futter  

místostarosta města

MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Pokorná Věra
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Tomáš Petrák - Petrák 
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka

Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17

602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 667 628
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 598 205

06. 04.
07. 04.
13. 04.
14. 04.
19.04.
20. 04.
21. 04.
22. 04.
27. 04.
28. 04.
01. 05.
04. 05.
05. 05.
08. 05.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum    jméno lékaře                   adresa ordinace                                               telefon
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SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU
Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vam-
berk a  Technické služby Vamberk 
organizují svoz zeleně, spadané-
ho listí, staré trávy, větví, či jiné-
ho kompostovatelného odpadu. 
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na  větve a  druhý na  zbylý kom-
postovatelný odpad.  Žádáme ob-
čany o důsledné třídění. Ve dnech 
08.04.2019 - 11.04.2019 budou 
na území města postupně rozmís-
těny velkoobjemové kontejnery.
PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pondělí 08.04.2019    
ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka)  
Úterý 09.04.2019

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)
Středa 10.04.2019     

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                    
Peklo (bytovky)                
Peklo (horní plácek)           
Čtvrtek 11.04.2019

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

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

MOBILNÍ SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve  dnech 12.04. - 13.04. 2019 
proběhne ve  spolupráci s  fi rmou 
EKOPART  s. r. o. mobilní svoz ne-
bezpečného odpadu. Svoz bude 
proveden zastávkovým způsobem, 
při kterém vozidlo zastaví v určený 
čas na níže uvedených stanovištích 
v  obci, kde budete moci odpady 
obsluhám vozidla odevzdat.
PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pátek 12.04.2019

1) Merklovice (prostor 
    pro otáčení autobusů) 
    15:30 – 15:50 
2) Merklovice (u Chrastilů) 
    15:50 – 16:10 
3) Merklovice (pohostinství)      
    16:10 – 16:30 
4) Peklo (bytovky)
    16:40 – 16:55 

5) Peklo (křižovatka 
     pod Bednářovými)         
    16:55 – 17:10 
Sobota 13.04.2019

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

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

baterie, oleje, plechovky od barev, 
rtuťové zářivky a  výbojky, zbytky 
ředidel, čistící hadry, rtuťové tep-
loměry, pesticidy, fotochemikálie, 
léky, nádoby se zbytky škodlivin, 
pneumatiky, ledničky, televize, rá-
dia a další elektrospotřebiče. Výše 
uvedené odpady mohou občané 
odevzdat ve  sběrném místě TS 
Vamberk v  Jůnově ulici každou 
středu od 13:00 do 17:00 hod. a so-
botu od 8:00 do 12:00 hod.  
Odvoz odpadu z  podnikatelské 

činnosti je možno dohodnout 

předem na adrese:

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

Bližší informace k  jednotlivým 

svozům:

VAMBEKON, s. r. o., tel.: 494 541 840
Technické služby Vamberk    
Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723
EKOPART s. r. o.         
Rudolf Müller, tel.: 602 438 569

 SVOZ ODPADŮ

Sběrné místo odpadů 
v Jůnově ulici 
je pro vás otevřeno každou středu od 13:00 do 17:00 

a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin

Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna 2019
II. splátka do 30. září 2019
Roční sazba poplatku na rok 2019 činí 552 Kč/osobu

Místní poplatek lze uhradit:

1. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vam-
berk (přízemí) 
Pondělí        7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý            7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa       7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek       7:30 – 11:00 12:00 – 14:00

2. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 
Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní 
Ireny Šponarové, tel: 494  548  137, e-mail: sponarova@vamberk.cz 
přip. u  paní Aleny Bartošové, tel: 494  548  123, e-mail: bartosova@
vamberk.cz.

Informace o odpadech a o nakládání s odpady včetně 

informací o poplatku najdete nově také na webových 

stránkách města www.vamberk.cz v  sekci Praktické 

informace – Jak nakládat s odpady. Aktuální informa-

ce o odpadech (např. změna provozní doby sběrného 

místa apod.) budou zveřejněny v sekci Město a samo-

správa – Aktuality.

Vamberecké venkovní fi tness
V letní sezóně si budou Vamberáci a ostatní návštěvníci města moci 
protáhnout tělo na novém hřišti, které bude vystavěno v dolním par-
ku naproti vlakovému nádraží. Jádrem hřiště budou cvičební stroje 
pro širokou veřejnost (od mládeže až po aktivní seniory). Dále bude 
na  hřišti umístěna klasická workoutová sestava, na  které se cvičí 
s vlastní vahou těla na hrazdě, bradlech, žebřinách, žebřících a jiných 
konstrukcích. Základem fi nancování výstavby hřiště jsou příspěvky 
od společností skupiny pewag, kterým tímto děkujeme. 
Pevně věříme, že venkovní fi tness stroje, tedy stroje, které pomohou 
tělo procvičit, protáhnout a zpevnit si ve Vamberku najdou své uži-
vatele, stejně jako workoutová sestava pro zdatné sportovce. Dlužno 
podotknout, že v jiných městech jsou fi tparky běžnou součástí živo-
ta obce. Proto si přejeme, aby se i ve Vamberku nové hřiště stalo za-
stávkou (snad i cílem) Vaší procházky nebo projížďky. Táňa Břízová

Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá tradiční 
sběr železného šrotu 
Sběr bude probíhat 6. 4. 2019 od 8:00 hodin

„Nechávejte si prosím železný šrot na SVÉM POZEMKU ZA PLOTEM. Po-
kud je to možné na  viditelném místě tak, aby ho bylo možné spatřit. 
Určitě si ho všimneme a zazvoníme. Velké a těžké kusy odnosíme za Vás!
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Pojďme společně přivítat jaro
6. dubna ve 14 hodin

Studánka u svatého Prokopa

Královéhradecký kraj koncem 
února podal návrh na  zapsání 
tradice vambereckého krajkářství 
na  Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České re-
publiky. O  jeho zápisu rozhodne 
Ministerstvo kultury ČR do  konce 
roku 2019.
Právě Muzeum krajky ve Vamber-
ku bylo poslední zastávkou mini-
stra kultury v rámci jeho návštěvy 
regionu. 
„Návštěvu jsme zakončili ve  vam-
bereckém muzeu krajky, kde jsme 
s  ministrem diskutovali naši sna-
hu nechat tradici vambereckého 

krajkářství zapsat na  Seznam ne-
materiálních statků tradiční lido-
vé kultury České republiky. Spolu 
s  ministerstvem kultury následně 
chceme usilovat o  zapsání této 
tradice na seznam UNESCO,“ sdělil 
hejtman Jiří Štěpán.
Tuto myšlenku ministr podpořil. 
Podle něho má ale tato přes 400 
let přetrvávající tradice vetší šanci 
na zápis na seznam světového kul-
turního dědictví, když je součástí 
nadnárodního projektu. Tradice 
totiž přetrvává také na Slovensku.
„V  současné době nemá příliš vel-
kou šanci uspět jednotlivá země. 

Větší šanci mají nadnárodní pro-
jekty. Proto vítám informaci, že úsilí 
o zapsání na listinu UNESCO je nad-
národní. To je téma, kterému se chci 
věnovat na  ministerstvu kultury,“ 
řekl ministr Antonín Staněk.
Tradice krajkářství na Vamberecku 
je nepřerušenou součástí místní 
lidové tradice od poloviny 17. sto-
letí, kdy podorlické panství získal 
císařský generál Kašpar z Grambu. 

Jeho manželka Magdaléna Gram-
bová pocházela z belgických Flan-
der a zavedla mezi zdejším obyva-
telstvem paličkování jako robotní 
povinnost. Uchování tradice pod-
pořil v roce 1889 vznik První české 
odborné školy krajkářské ve Vam-
berku. V  roce 2006 se Krajkářská 
škola Vamberk stala organizační 
složkou města Vamberka.

Dan Lechmann

Dne 14.3.2019 proběhlo v  Pekel-
ské hospodě Neformální povídání 
starosty s občany, kterého se dále 
za radu města zúčastnili místosta-
rosta, pan Rudolf Futter a  radní 
pověřený péčí o místní část Peklo, 
pan Jaroslav Sedláček. Zájem byl 
nad očekávání velký a občané, kte-
ří přišli, zaplnili téměř všechna při-
pravená místa. Tématem debaty 
byly záležitosti Pekla a  řeč se nej-
více točila kolem využití budovy 
bývalé pekelské základní školy. Ta 
je dlouhodobě nevyužitá. Poboč-
ka městské knihovny a  občasné 
využití např. pro volby jsou na tak 
velkou stavbu málo. Probíraly se 
tak možnosti dalšího využití, kdy 
po  stavební stránce by do  úvahy 
připadala přestavba na  bytový 

dům. Zazněl též názor, že by v bu-
dově mohla být zřízena mateřská 
školka. Na čem panovala shoda, je 
fakt, že budova školy je v pomysl-
ném středu obce, proto by každé 
využití mělo respektovat tuto sku-
tečnost a pracovat s tím, aby se dů-
ležitost středu obce pokud možno 
zdůraznila.     
Kromě této debaty zazněla celá 
řada připomínek ke  stavu veřej-
ných prostranství, jako např. stav 
zastávek, železničního přejezdu, 
upozornění na  nebezpečná místa 
či problematiku nedostatečného 
zábradlí u  požární nádrže. Celko-
vě se setkání vydařilo a  podařilo 
se shromáždit cenné podněty pro 
další činnost. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Práce na Voříškově a Farské 
začnou již brzy
S příchodem jara započnou stavební práce naplánované na letošní rok. 
Jednou z velkých investičních akcí města pro tento rok je projekt obnovy 
místních komunikací ulic Voříškova – Farská, zahrnující zejména rekon-
strukci schodiště vedoucího od knihovny kolem nového závodu pewa-
gu k řece a dále i opravu místních komunikací, skládajících se z dlážděné 
uličky mezi farou a knihovnou a panelové komunikace směrem k pěší 
lávce přes řeku Zdobnici. Vzhledem náročným a  stísněným poměrům 
na budoucím staveništi, které nedovolují současný pohyb stavební tech-
niky a veřejnosti, bude nezbytnou uzavírka této komunikační trasy. Poté, 
co začátkem měsíce dubna proběhnou přípravné práce, tedy zejména 
tzv. vytyčení sítí, budou se muset chodci připravit na nepohodlí spojené 
s obchůznou a objízdnou trasou. Ta povede buď spodem přes kamenný 
most a dále po Smetanově nábřeží nebo horem ulicí Pekelskou a Žiž-
kovou a  zpět ulicí Krajkářskou na  Smetanovo nábřeží z  druhé strany. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou stavbu, která bude trvat až 
do podzimu, věříme, že se tato uzavírka setká s pochopením a trpělivos-
tí a dokončený výsledek nepohodlí vynahradí. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Ministr kultury podpořil vamberecké krajkářství

Foto zleva: náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, ministr kultury An-

tonín Staněk, zpracovatelka nominace Martina Rejzlová, starosta města Jan 

Rejzl, hejtman Jiří Štěpán

Ministr kultury Antonín Staněk navštívil v úterý 5. března Králové-

hradecký kraj. Během návštěvy se seznámil s plánem na revitalizaci 

Braunova Betlému u  Kuksu, prohlédl si stav Gayerových a Vrben-

ského kasáren i Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí. Svou cestu zakon-

čil v Muzeu krajky ve Vamberku.

V Pekle se řešila budoucnost 
bývalé školy

Máte svou vlastní představu, jak by město Vamberk mělo využít 

budovu bývalé základní školy v Pekle? 

Souhlasili byste s  využitím budovy pro bydlení či je naopak 

něco, co byste v budově nechtěli? 

Prosím, sdělte nám svůj názor: starosta@vamberk.cz.
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Ve  Vamberku je vytvořeno 6 vo-
lebních okrsků dle místa trvalého 
pobytu (volební okrsek č. 1 - býva-
lá MŠ Merklovice, volební okrsek č. 
2 - bývalá ZŠ Peklo n. Zd., volební 
okrsek č. 3 - Dům dětí a  mládeže 
v Jugoslávské ulici, volební okrsek 
č. 4 - Městský klub Sokolovna (šat-
na), volební okresek č. 5 – Městský 
klub Sokolovna (malý sál), volební 
okrsek č. 6 – Městský úřad Vam-
berk.
Právo volit na území České repub-
liky do Evropského parlamentu má 
každý občan ČR, který alespoň dru-
hý den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl 
věku nejméně 18 let a občan jiné-
ho státu (EU), který alespoň druhý 
den voleb,  tj. 25.05.2019, dosáhl 
věku 18 let a je po dobu nejméně 
45  dnů    před druhým dnem vo-
leb  (10.04.2019)  přihlášen k  trva-
lému nebo přechodnému pobytu 
na území ČR.
Pokud volič změní obec trvalé-
ho pobytu  v  rámci území České 
republiky  po  zápisu do  seznamu 
voličů pro volby do  Evropského 
parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) 
bude na  obecním úřadě v  místě 
předchozího bydliště automatic-
ky vyškrtnut ze seznamu voličů 
pro  volby do  Evropského parla-
mentu. Aby volič mohl ve volbách 
do Evropského parlamentu hlaso-
vat v místě nového trvalého poby-
tu, je třeba, aby u obecního úřadu 
v  místě předchozího trvalého 
pobytu požádal o potvrzení o vy-
škrtnutí. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě 
nového bydliště nejpozději do 22. 
května 2019 nebo ve  dny voleb 
okrskové volební komisi ve voleb-
ní místnosti v  místě nového byd-
liště. Zároveň musí volič prokázat 

své právo hlasovat ve  volebním 
okrsku (občanským průkazem 
s odděleným rohem a potvrzením 
o  změně místa trvalého pobytu 
nebo novým občanským prů-
kazem s  aktuálními údaji). Volič, 
který se přestěhuje v rámci území 
ČR před 14. dubnem 2019, nemusí 
činit žádný úkon; stejně tak volič, 
který se přestěhuje v  rámci téže 
obce.
Občan jiného státu, který má prá-
vo hlasovat a  není ještě veden 
v  dodatku stálého seznamu vo-
ličů a  má zájem volit, musí podat 
žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do  Evropského parla-
mentu (případně žádost  o  přene-
sení údajů pro volby do Evropské-
ho parlamentu) u obecního úřadu, 
v jehož správním obvodu je přihlá-
šen k  pobytu, nejpozději 40  dnů 
přede dnem voleb, tj. 14. 04. 2019. 
Městský úřad Vamberk bude pro 
žadatele v  tento den otevřen 
od 9:00 -16:00.
Každý volič si může v úředních ho-
dinách na  obecním úřadu ověřit, 
zda je zapsán v  seznamu; může 
požadovat doplnění údajů nebo 
provedení oprav. Obecní úřad je 
povinen do  48  hodin žadateli vy-
hovět nebo mu v této lhůtě sdělit 
důvody, proč žádosti vyhovět ne-
lze.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY: 
Od  vyhlášení voleb (17.01.2019)             
může volič, který nebude moci 
volit ve  svém volebním okrsku, 
požádat o  voličský průkaz. Vy-
dávat  vyhotovené voličské  prů-
kazy  bude možné nejdříve 
od čtvrtka 09.05.2019. Volič může 
požádat  osobně  u  obecního  úřa-
du, který vede seznam voličů 

pro volby do  Evropského par-
lamentu,  podle místa trvalého 
pobytu (dle údaje z  občanského 
průkazu), nejpozději  do  středy 
22.05.2019 do 16:00 hodin.
Žádost  lze podat  v  listinné po-
době  opatřené  úředně ověře-
ným podpisem voliče (v případě 
osobního podání žádosti voličem 
se podpis úředně neověřuje, to-
tožnost voliče bude v  takovém 
případě ověřena pracovníkem 
obecního úřadu), nebo v  elek-
tronické podobě  zaslané pro-
střednictvím datové schránky 
(musí být datová schránka fy-
zické osoby - voliče), obě podá-
ní musí být  doručena přísluš-
nému úřadu  nejpozději 7  dnů 
přede dnem voleb, tj.  do  pátku 
17.05.2019 do 16:00 hodin. 
Voličský průkaz lze zaslat na uvede-
nou adresu  (doporučeně do  vlast-
ních rukou výhradně adresáta 
- nutno mít označenou schránku), 
případně  může  průkaz převzít 
i  osoba, která se prokáže  plnou 
mocí s úředně ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče 
k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky. 

VOLBY V ZAHRANIČÍ: 
Při volbách do  Evropského parla-
mentu není možné hlasovat na za-
stupitelských úřadech ČR v zahra-
ničí.
Pokud je volič  veden na  zvlášt-
ním seznamu voličů vedeným 
zastupitelským úřadem v zahrani-
čí a  chtěl by hlasovat při volbách 
do  Evropského parlamentu, musí 
předložit  potvrzení o  vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu  vedeným 

zastupitelským úřadem, kde byl 
doposud zapsán. 

VOLBY V NEMOCNICI, 
ZDRAVOTNICKÝCH 
NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH:
V nemocnici, ústavu sociální péče 
nebo obdobném zdravotnickém 
zařízení může volič hlasovat:
a) na  základě zápisu do  seznamu 
voličů pro volby do  Evropského 
parlamentu -  voliči, kteří nemají 
ve  správním obvodu  obecního 
úřadu trvalý  pobytu nebo pře-
chodný pobyt na území ČR. Sprá-
va zdravotnického zařízení předá 
údaje voličů, k zápisu do seznamu 
voličů, obecnímu úřadu nejpozdě-
ji 20 dnů před volbami (tj. 9. květ-
na  2019  do  16:00 hod) a  zároveň 
zašle potvrzení o  zápisu voliče 
do tohoto seznamu obecnímu úřa-
du, kde je volič zapsán k trvalému 
pobytu (zamezení dvojí volby).
b) na  základě voličského prů-
kazu, vydaného obecním úřa-
dem, kde má volič trvalý pobyt 
V obou případech samotné hlaso-
vání v  uvedeném zdravotnickém 
zařízení zajistí okrsková volební 
komise, v  jejímž obvodu se zaří-
zení nachází. Okrsková volební 
komise vyšle 2  své členy, kteří 
po  prokázání totožnosti (platným 
občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem)  umožní voliči hla-
sovat prostřednictvím přenosné 
volební schránky. 

Aktuální informace k  volbám 

včetně formulářů jsou k  dispo-

zici na  www.vamberk.cz v  sekci 

Občan a úřad - Volby

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

VOLBA DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ URNY
Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) o  to, aby mohl hlasovat do  přenosné volební schránky mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Nelze tedy hlasovat 
v jiném okrsku, přestože jde o stejnou obec.
Požadavky na volbu do přenosné volební urny (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče) můžete hlásit na Měst-
ském úřadě Vamberk, Ing. Martině Juskové – tajemnice MÚ (1. patro), tel: 494 548 112 nebo 605 006 265, e-mail: juskova@vamberk.cz nebo 
Lence Prokešové – matrika (přízemí), tel: 494 548 124, e-mail:  prokesova@vamberk.cz.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Volby do Evropského parlamentu 2019
se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019 (v pátek od 14:00 hodin 

do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin)
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Již 1500 let zápasí Češi uprostřed 
Evropy o  své místo pod sluncem. 
Po  postupném příchodu slovan-
ských kmenů do naší vlasti v 5. a 6. 
století n. l. se všechny slovanské 
kmeny ve  střední Evropě (včet-
ně těch deseti usazených v  čes-
ké kotlině) musely bránit proti 
Avarskému útlaku a  postupující-
mu náporu Východofrancké říše 
(Germánů). Avaři - divoký asijský 
národ - přišli v  dobách stěhování 
národů po  stopách někdejších 
Hunů do  uherské kotliny a  odtud 
utiskovali okolí. Slované se ubráni-
li vytvořením velkého kmenového 
svazu pod vládou franckého kup-
ce Sáma (620-650).
Pak následovalo neznámé období 
vlády bájných knížat jednotlivých 
kmenů až do  vzniku, Velkomo-
ravské říše v  9. století. Po  rozvrá-
cení Velkomoravské říše Slovanů 
kočovnými Maďary, kteří jako 
poslední stěhující se národ přišel 
od  Kaspického moře po  stopách 
Avarů a rovněž se usadil v uherské 
kotlině, došlo k  utváření slovan-
ského státu v  české kotlině pod 
vládou kmene Čechů a  jejich kní-
žecího rodu Přemyslovců.
Český stát a  národ, založený dvě-
ma bratry Václavem a  Bolesla-
vem I. v  10. století, zažil střídavě 
do současné doby mnohá období 
slávy i  velkých úpadků. Za  vlády 
knížete Boleslava I. dosahovala 
jeho moc od  vlastních Čech přes 
Krakovsko až po  Kyjevskou Rus 
a  ovládal 1000 km obchodní Trs-
tenické stezky Evropou. Po nějaké 
době východ ovládli Rusové a Kra-
kovsko Poláci. Další velký rozvoj 
nastal za  krále Přemysla Otakara 
II., kdy jeho vláda kromě českých 
zemí sahala napříč Rakouskem až 
k  Jadranu. Po  jeho násilné smr-
ti však nastal jeden z  největších 
úpadků zejména Čech, kdy hro-
zilo úplné vyhubení národa. Ná-
sledný největší mocenský rozvoj 
nastal za  krále Karla IV., který byl 
zároveň králem a  císařem Svaté 
říše římské. Ten ovládal Země ko-
runy české (Čechy, Moravu, Horní 
a Dolní Slezsko, Horní a Dolní Luži-
ci a  připojené Braniborsko), země 
německé a  severní Italii. Po  smrti 
císaře a  náboženských rozporech 
v  husitských válkách byla země 
opět zpustošena. Nejhorší utrpení 
Čechů nastalo za 30 leté války v 17 
století, kdy nepřátelská linie ka-
tolíků a  protestantů i  Habsburské 
a  protihabsburské koalice vedla 
napříč naší zemí. Polovina obyva-
tel země byla vyvražděna a  půda 

neobdělána. Následovalo 300 let 
cizí nadvlády a  naprosté rekatoli-
zace obyvatelstva.
Nezměrným úsilím některých 
představitelů našeho národa v  ci-
zině i doma, snahou většiny náro-
da a  zejména prolitou krví našich 
legionářů v  Rusku, Francii i  Italii 
se podařil téměř zázrak – obnovit 
samostatnost a  svobodu Čechů 
a  Slováků. Naši hlavní zahraniční 
představitelé (T. G. M., Dr.  Beneš 
a  gen.  Štefánik) bojovali nejen 
za naší svobodu ale i za svébytnost 
mnoha evropských národů. Velká 
éra rozvoje nastala po osamostat-
nění r. 1918, kdy během krátkého 
období 1. republiky náš stát patřil 
tech. rozvojem a  demokratickou 
úrovní mezi přední země Evropy. 
Tento vývoj byl přerván sobec-
kým jednáním tehdejších velmocí 
a nacistickou okupací. Po okupaci 
a  skončené 2. světové válce byla 
Evropa dohodou nejmocnějších 
vítězů války (USA a  SSSR) rozdě-
lena na jejich sféry vlivu. Malé ev-
ropské státy na  tento vývoj měly 
jen nepatrný vliv. Následovalo 45 
let studené války mezi Západem 
a  Východem. Po  rozpadu SSSR 
a  socialist. Bloku satelitních stá-
tů způsobeném hospodářským 
úpadkem (uzbrojením), následo-
valo 20 let monopolní nadvlády 
USA nad světem.
Svět však poslední dobou pro-
dělává období obrovských mno-
hostranných změn. Odstraněním 
kolonialismu řada předchozích 
velmocí ztratila svůj význam. 
Technický rozvoj umožnil globál-
ní světové organizování obchodu, 
podnikání a  fi nančních transak-
cí, kterému státní organizování 
nestačí konkurovat. Nadnárodní 
podniky a  organizace zajímá pře-
devším zisk pro své akcionáře, 
kdežto starost o  zajištění práce 
a  výdělky občanů, jejich vzdělání 
a  zajišťování životních podmínek 
pro mladé a přestárlé je vůbec ne-
zajímá- to zbývá na  bedrech jed-
notlivých států. Velké nadnárodní 
společnosti mají již větší fi nanční 
rozpočty než mnohé malé státy 
a svoji mocí tak mohou ovlivňovat 
i peněžní měny malých států. Vzni-
ká tak rozpor mezi zájmy globální-
mi a státními.
Zrychlujícím se technickým pokro-
kem se již dlouhodobě relativně 
zkracují vzdálenosti, což má za ná-
sledek možnost organizačně zvlá-
dat čím dál větší území. Jako pří-
klad si vezměme vývoj v  Evropě. 
Na počátku novověku se zde uvádí 

existence asi 500 samostatných 
územních celků. Po několika stale-
tích jich již bylo jen 100 a v součas-
né době je počet ustálen na 47 (dle 
členství v  Radě Evropy se sídlem 
ve Štrasburku).
Aby se ze světového hlediska 
drobné státy Evropy mohly ubrá-
nit tlaku současných supervelmocí 
(USA, Číny, Ruska, Indie) a globali-
začním silám, musely zastavit své 
vysilování ve  vzájemných válkách 
(za  450 let novověku došlo v  Ev-
ropě ke  230 bitvám a  válkám), 
podpořit vzájemný obchoda spo-
lupráci. Proto přes odpor nacio-
nálních sil existujících ve  všech 
státech, trvalý odpor Ruska a  po-
slední dobou i  USA, se od  r. 1950 
vytváří nadnárodní Evropská unie. 
Je až nepředstavitelné, jak se moh-
lo podařit v  chronicky rozháda-
né Evropě něco takového založit 
a utvářet. Jako vše nové má i ten-
to stále ještě utvářející se útvar 
mnoho nedostatků a  vnitřních 
i vnějších nepřátel. Současnou EU 
tvoří 7větších států než je ČR a 21 
stejně velkých i  ještě menších.  
Tento stav je předpokladem pro 
potřebnou spolupráci a  jednotné 
vnější působení, protože drobné 
a  hašteřící se národy samostatně 
nic neprosadí a jsou živnou půdou 
nesvárů podněcovaných populisty 
a nacionalisty.
Tento názor měl i  zakladatel naší 
republiky T. G. M když prohlásil, že 
otázka česká je i otázkou světovou, 
protože všechny malé národy mají 
stejný problém. Pouze prosazová-
ním všeobecných práv vhodných 
pro všechny lze dosáhnout po-
kroku a  míru. Velké národy vždy 
měly tendenci zneužít své převahy 
a pod rouškou nejrůznějších zámi-
nek podrobovat si slabší. Nikdy se 
nestalo, že by čestně pojmenovaly 
své mocenské choutky, ale vždy 
šly osvobozovat nebo hájit své 
ukřivděné soukmenovce či přáte-
le. Není v Evropě menší národ, kte-
rý by se nemusel v dějinách bránit 
svým mocnějším sousedům. Aby 
se zvýšila moc peroucích se stran, 
byly v dějinném vývoji ustavovány 
nejrůznější spolky a dohody států 
proti jiným spolkům a  dohodám. 
Celkovým výsledkem neustálých 
záměrně živených rozporů mezi 
evropskými národy a  státy byl 
celkový pokles moci a  významu 
Evropy ve  světě. Evropa, která 
byla kdysi nejvýznamnějším a nej-
mocnějším světadílem je nyní až 
za  USA a  Čínou. Pokud se nemá 
dále významově propadat, musí 

se přizpůsobit světovému vývoji 
v sestavování velkých celků.
Budování EU je velice složitá 
a dlouhodobá záležitost, narážející 
na  odpor jiných supervelmocí ale 
také na  zákon setrvačnosti v  my-
šlení starší generace, nacionalisty 
i lidi nesnášející pravidla.
Nacionalisté bezohledně prosazu-
jí jen své zájmy a neuvědomují si, 
že se jedná jen o  zrcadlový obraz 
stejných zásad naconalistů sou-
sední země. Tím dochází ke  vzá-
jemnému štvaní a  válkám. Stejné 
nebezpečí pro mír představují i vý-
robci a  prodejci zbraní, kteří pro 
zajištění odbytu a  zisku předsta-
vují světovou hrozbu.(Jako příklad 
lze použít současný zbrojařský 
obchod USA se Saudskou Arabii, 
podporující extremní vahhábis-
mus) V  budování spravedlivé Ev-
ropy pro vyrovnávání moci států 
má hlavní význam společná síla 
malých národů, protože mají nej-
více zkušeností s  útlakem a  ome-
zováním. Proto i hlavní úkol Čechů 
ve  sjednocující se Evropě spočívá 
v  prosazování celoevropských 
spravedlivých pravidel.
V  čele EU musí stát osobnos-
ti, protože zatím hlavně mluví 
jen zástupci Německa a  Francie. 
I  naší republiku musí reprezen-
tovat osobnosti. Musíme nejen 
do  vývoje EU mluvit, ale musíme 
přesně vědět co chceme, proč to 
chceme a  říkat to srozumitelně 
a hlasitě. Jedním z pólů rozhodují-
cích o světě musí být Evropa! EU je 
zatím stále jen projektem do dob-
rého počasí. Je nutné se zasazovat 
proti národnímu chytračení které-
hokoliv člena Unie (jež se vyskytlo 
např. vyžádáním řady výjimek pro 
V.B. při vstupu za  člena) a  nacio-
nalistům. Vlastenectví je žádoucí, 
ale nacionalismus je cesta do pe-
kel. Evropané mají stejná práva 
a  povinnosti jako občané USA, 
Ruska nebo Číny. Proto zájmy Čes-
ka a  Evropy musíme hájit stejně, 
jako to dělají oni. Je třeba tlumit 
snahy válečných štváčů a  popu-
listů i  s  rozvahou naslouchat řeči 
politiků, jež často sledují jen svůj 
prospěch a bývají jen vykonavate-
li vůle mocných.
Blíží se květnové volby do  Evrop-
ského parlamentu, které svým vý-
znamem mohou výrazně ovlivnit 
další utváření EU. Neustále bude 
docházet k  protichůdnému půso-
bení dostředivých a  odstředivých 
sil v tomto orgánu a proto je třeba 
uvážlivě tam volit své zástupce.

Ing Augustin Šubrt

100 let od založení naší republiky – ale jak dál?
4. část – náš úkol v Evropě
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Při shánění materiálů o zaniklých 
vambereckých pivovarech a  hos-
podách jsem několikrát narazil 
na  zajímavé druhy a  názvy piv, 
neobvyklé v  té době. Při bourá-
ní dřevěného skladu na  místním 
nádraží jsem učinil velmi zajíma-
vý objev. V minulosti se zde totiž 
nacházela výrobna piva, kterou se 
Kája Vamberman pokoušel vzkří-
sit vamberské pivovarnictví.
Kája přišel do styku s pivem už při 
svém pobytu v  Praze (1885-90), 
kdy dělal chvíli i podsládka U Fle-
ků. Proto v  roce 1904, za  přítom-
nosti bratrance Járy Cimrmana, 
otevřel ve Vamberku v dřevěném 
skladu hned u  nádraží tzv. pivo-
výrobnu. Proč výrobnu? „A  proč 
pivovar? Každý sládek vám potvr-
dí, že pivo se nevaří“ zněla jeho 
odpověď. Výrobna obsahovala 
pivní zásobník (tank), stáčecí lin-
ku, lepičku etiket, sudy a  bedýn-
ky s  lahvemi. Ve  skutečnosti šlo 
tedy o  stáčírnu a  úpravnu piva. 
A  to smíchovského piva, které 
mu za  výhodnou cenu dohodil 
právě bratranec Jára Cimrman 
a  které v  širokém okolí čepoval 
pouze „Kaisvinkler“ na  náměstí. 
Cenu piva navíc zlevnilo zprovoz-
nění železniční dráhy o  dva roky 
později a  možnost přistavení že-
lezniční cisterny přímo k  vratům 
výrobny. Stočené pivo Kája růz-
ně ředil, míchal, řezal a  přidával 
do něho všelijaké byliny a jiné pří-
sady, včetně lihu. Výsledný mok 
pak vydával za  své vlastní pivo. 
Z  vyráběného sortimentu se mi 

dosud podařilo identifi kovat dva 
druhy piv, které zřejmě držely živ-
nost nad vodou až do roku 1910:

Kájova šichta 8° -  slabé pivo pro 
dělníky do továren. 

Furťák – pasterované pivo nestá-
lé stupňovitosti avšak s  dlouhou 
dobou trvanlivosti, na  níž spo-
lupracoval s  francouzským kole-
gou Pasteurem. Pivo měl s sebou 
i na olympijských hrách v Londý-
ně.

Ovšem hitem se nejspíš stala Ká-
jova pivonáda. Pivní nápoj pro 
ženy, vzniklý smícháním piva se 
sodovými limonádami (citronová, 
levandulová, růžová, atd.) míst-
ního obchodníka Vilibalda Cyrila 
Koska. V oboru míchaných nápojů 
z  piva předběhl Kája dobu skoro 
o  100 let. Nedal si však recept 
na pivonádu patentovat, takže ho 
velké pivovary časem okopírovaly 
a následně převálcovaly (a obdo-
bu pivonády vyrábějí dodnes). 
Nezachovala se žádná pivní lá-
hev s litým nápisem Kájovy pivo-
výrobny a  vlastně ani nemohla. 
Důvodem byly nalepovací papí-
rové etikety – opět vynález Káji 
Vambermana, které lepil na  čisté 
láhve. Bylo to jednodušší a  vešlo 
se tam více informací. I  zde, jako 
v mnoha dalších činnostech před-
běhl svou dobu.

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vambermanologická sekce

PŘES ULIČKU VEDLE RADNICE
Domek vedle radnice, oddělený 
Radniční ulicí, prodal roku 1665 
Václav Zezulka Václavu Doležalovi. 
V 18. století zde žil rod Žižkových. 
Nejprve byl označen číslem 67, 
od začátku 19. století má čp. 102. 
V té době jej vlastnil Josef Zábrod-
ský se svou ženou Annou. Ulici 
mezi domem a  radnicí se říkalo 
Potštejnská, tudy se tehdy jezdilo 
k  Záměli a  Potštejnu. Po  většinu 
19. věku patřil dům rodině Šafrán-
kově. V 50. letech zde též žil zdejší 
učitel Josef Plocek. V prvním patře 
bydlíval i  vamberecký lékař. Kon-
cem 19. století to byl významný 
měšťan MUDr.  Rudolf Roubal 
(1861-1941), který si později ne-
chal postavit vilu na Bačince.  V té 
době byl již dům zděný. Dřevěný 
dům byl nahrazen zděnou stavbou 
před rokem 1880. Roku 1890 byl 
majitelem domu Josef Šafránek, 

který se živil jako mydlář. Svůj krá-
mek zde provozoval též švec Jind-
řich Antušek, obchodník Páral, či 
klempíř Ludvík Tejkl. Před druhou 
světovou válkou byla majitelkou 
paní Buchtlová. Po  roce 1989 zde 
sídlila nově zřízená městská po-

licie. Na  přelomu století zde pan 
Hubert Schediwy z Rychnova n. K. 
provozoval klenotnictví a hodinář-
ství. Dnes dům patří městu, nedáv-
no dostal novou střešní krytinu. 
Do náměstí jsou každý den dveře 
i okna ozdobeny záplavou květin, 

jež se zde prodávají. V  poschodí 
má sídlo městská fi rma Vamberec-
ká voda, s. r. o.

Miroslav Berger

Foto ze sbírky 

Milana Sedláčka 

a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Kája Vamberman a pivo

Narodila se 14. dubna 1869 
ve  Vamberku v  čp. 84 na  ná-
městí. Otec Jan Urban vedl ob-
chod, matka Marie, byla rodem 
Suchánková. Ludmila od  mládí 
tíhla k hudbě, proto se rozhod-
la studovat na  nově vzniklém 
klavírním oddělení konzerva-
toře v  Praze. Profesor Trneček, 
který vyučoval klavírní hru, si 
své studenty získal přátelským 
chováním a  téměř kamarád-
ským přístupem. Harmonii učil 
Josef Foerster. Ludmila po pěti-
letém studiu absolvovala v roce 
1892. Patřila k  nejlepším žáky-
ním klavírního oddělení. Ředitel 
Bennewitz Ludmile přislíbil, že 
se může později na školu vrátit 
jako vyučující. Po ukončení ško-
ly vystupovala jako klavírní só-
listka, mj. s  Českým kvartetem. 
Nadále se soukromě vzdělávala 
u profesora Trnečka a věnovala 
se pedagogické činnosti. Ráda 

účinkovala  v  Trnečkou pořáda-
ných Populárních koncertech 
v Umělecké besedě.
V roce 1911 začala působit jako 
asistentka na pražské konzerva-
toři. Dále se vzdělávala ve Vídni 
u Alfreda Grünfelda, Walle Han-
senové a  dva roky u  Leopolda 
Godowského. Zde načerpala 
podněty pro moderní peda-
gogické směry. Od  roku 1913 
byla již řádnou učitelkou a poz-
ději profesorkou. Vzhledem 
ke  svému důkladnému škole-
ní u  velkých klavírních mistrů 
v zahraničí se po svém nástupu 
na pražskou konzervatoř stavě-
la velmi kriticky ke konzervativ-
ní organizaci a způsobu vedení 
školy, nekomplexním učebním 
osnovám a  nedostatečně pro-
gresivním způsobům výuky 
samotné. Na pražské konzerva-
toři vyučovala až do roku 1939. 
V  pedagogické činnosti pokra-
čovala znovu soukromě. Mezi 
jejími žáky byl v  letech 1923-
1930 Alfréd Holeček (1907-
1989), legendární doprovazeč 
Jana Kubelíka. Jako pedagožka 
byla Urbanová empiričkou s vel-
kou hudebností.
Ludmila Urbanová zemřela 
v Praze 3. února 1958 ve věku 88 
let. Tento měsíc si připomínáme 
150. výročí jejího narození.

Miroslav Berger

Klavíristka a pedagožka
Ludmila Urbanová
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V  oblasti u  Krajkářské školy jsme museli přistoupit ke  kácení jednoho 
krásného smrku, který rostl u chodníku na Tyršově ulici. Tentokrát však 
vinu nenese kůrovec, ale silný vítr.
V noci z neděle 10.03.2019 na pondělí 11.03.2019 došlo vlivem silného 
větru ke  zlomení stromu cca v  ½ jeho výšky, k  jeho  pádu na  chodník 
a k poničení zábradlí v ul. Tyršova. Ulomenou část stromu bleskově od-
stranili hasiči a zbytek stromu byl následně pokácen a odstraněn pracov-
níky Technických služeb Vamberk.

Dana Vašková

oddělení životního prostředí
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Sdružení SPLAV, z. s. zahajuje 

23. dubna 2019 další běh moti-

vačního programu, který je sou-

částí projektu „Spolu-pracujeme, 

spolu se SPLAVem“. Je určený 

pro osoby nezaměstnané, se 

zdravotním znevýhodněním, pro 

osoby pečující o  osobu blízkou 

ale i  pro ty, kteří práci mají, ale 

pouze na  krátký úvazek, anebo 

by rádi práci změnili.

Po Velikonocích začínáme!

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Proběhlé dva běhy byly velice 
přínosné pro všechny zúčastněné 
(dosud celkem 25 osob). Zapojili 
se do  připravených aktivit, po-
máhali zvelebovat terapeutickou 
zahradu, třetina si vyzkoušela 
práci na  zkoušku a  někteří pracu-
jí i  nadále, z  čehož máme velkou 
radost. Je poznat, že si posílili své 
sebevědomí, přehodnotili životní 
hodnoty a  nehledají jen negati-
va v  těžkých životních osudech. 
Rozšířili své kontakty, získali nové 
přátele a zapojili se do společnos-
ti. Toto vše je velice potřebné pro 
spokojenost v životě.

Nyní máme připravený třetí běh 
tohoto motivačního programu. 
Skládat se bude ze společných se-
minářů, individuálních konzultací 
s odborníky, pracovních setkávání 
na zahradě v Doudlebách nad Or-
licí a  terapie pro trénink mozku – 
terapie EEG Biofeedback.

Celý program bude probíhat 
na  dvou místech – v  Rychnově 
nad Kněžnou v prostorách knihov-
ny – studovny – ve  Společenském 
centru a  na  terapeutické zahradě 
v Doudlebách nad Orlicí – v areálu 
zámku. Setkání budou probíhat 3x 
týdně, jsou pro účastníky kurzu zce-
la zdarma, proplácet budeme jízd-
né a zajišťujeme stravování během 
společných aktivit. Díky projektu 
nabízíme také vybraným účastní-
kům možnost zaměstnání na dobu 
tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. 
Budeme také nápomocni při vyhle-
dávání vhodných zaměstnavatelů. 
Náplní motivačního kurzu jsou se-
mináře s  tématy, která pomohou 
účastníkům objasnit různé situace, 
se kterými se setkávají v  běžném 
životě – dotknou se oblastí rodin-
ných i  pracovních.  Jsou také za-
měřené na sebepoznání, podporu 

zdravé komunikace, nácviky pra-
covních dovedností, na informace 
o bezpečnosti práce, péči o zdraví 
a poskytování první pomoci, zákla-
dy fi nanční gramotnosti. 
Během individuálních konzulta-
cí budou moci účastníci probrat 
s odborníky problémy, které je trá-
pí a  společně pro ně hledat řeše-
ní. Součástí pracovních setkávání 
na zahradě jsou společné terapeu-
tické programy, kdy si zážitkovou 
metodou, za  využití různých her, 
vyzkouší různé pracovní doved-
nosti spojené se zahradou. 
Terapie EEG Biofeedback je jedi-
nečná terapie určená pro trénink 
mozku – posilování pozornosti, 
soustředění, paměti. Je nápomoc-
ná při řešení různých dysfunkcí, 
zlepšuje rychlost učení, správného 
rozhodování, vylepšuje celkovou 
harmonii, vyrovnanost, sebevě-
domí. Je vhodná při stresu, depre-
sích, stavech vyhoření, prevence 
demence, při léčbě mozkových 
příhod, po úrazech mozku.
9. dubna 2019 v  9:00 hodin pro-
běhne informační schůzka v  za-
sedací místnosti úřadu práce 
v Rychnově nad Kněžnou. Přijďte si 
poslechnout, konkrétní informace 
o projektu a co Vám může přinést.

Další informace k  tomuto pro-

jektu Vám ráda poskytne:

koordinátorka projektu 

PharmDr. Ilona Mikušová, 

tel: 777 813 837 

email: ilona@sdruzenisplav.cz 

www.sdruzenisplav.cz

Pokud patříte mezi osoby bez prá-
ce a  rádi byste našli práci, která 
Vám bude vyhovovat, chcete změ-
nu ve  svém denním stereotypu, 
dozvěděli se zajímavé informace 
a  něco nového se naučili – nevá-
hejte a ozvěte se!

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Společnost 
Vamberecká voda, s.r.o. 
hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK
Pracovní náplň zahrnuje:

 evidenci vydaných faktur
 uzavírání smluv s odběrateli, 

    evidenci odběrných míst
 vyplácení a přijímání hotovosti, 

     vedení pokladní knihy
 evidenci objednávek
 přípravu podkladů pro kalkulaci vodného 

    a stočného
 provádění odečtu vodoměrů
 vyřizování korespondence a telefonických hovorů

Požadujeme: 

 minimálně SŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením
 znalost práce na PC (Excel, Word), zvládnutí 

     programu SQL Ekonom
 zodpovědnost, samostatnost, pečlivost

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 
červenec 2019

Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu určitou 
    (zástup za MD) se zkušení dobou 3 měsíce

 odpovídající platové ohodnocení
 5 týdnů dovolené
 Stravenky

Přihlášky budou obsahovat:

strukturovaný životopis

Termín pro doručení přihlášek: 20.04.2019

Přihlášky zasílejte:

poštou na adresu spol. Vamberecká voda s. r. o., 
Radniční 102, 517 54 Vamberk
e-mailem: sekretariat@vambereckavoda.cz
osobně v kanceláři společnosti Vamberecká voda s. r. o., 
Radniční 102, 517 54 Vamberk

Ve Vamberku  dne 11.03.2019                                                            
 Ing. Leoš Podsedník

           Jednatel společnosti Vamberecká voda s.r.o.



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 14
Základní škola Vamberk

O POČASÍ   
Počasí, jak víte, se dělí na krásné, nevalné a psí. Pro mě je nejkrásnější 
jaro. 
Člověk se sune ze zimy do tepla a připravuje se na letní horka. Kytky se 
probouzejí ze zimního spánku, ovzduší se otepluje, pochmurné počasí 
upadá a sluníčko ohřívá Zem. 
Lidé shazují tlusté bundy a na řadu přicházejí mikiny. Dny se prodlužují 
a studený mráz už neštípe do obličeje. Jaro pomalu pokládá svůj divu-
krásný koberec. Tráva se znovu rozkoukává a louky se oblékají do zele-
ných kabátů. 
Už brzy se dočkáme.                                                                                      Karel Kučera

Happysnack
Je školní automat na zdravou svačinku, který máme od jarních prázdnin 
u nás ve vestibulu školy. V něm jsou nabízeny výrobky, které jsou vhodné 
svým složením a množstvím na dopolední svačinu a splňují kritéria tzv. 
pamlskové vyhlášky. Jedná se o výrobky jako např. ochucená mléka, li-
sované šťávy, ovocné tyčinky, cereální výrobky, nápoje atd. Výhodou je, 
že do automatu se nedávají žádné peníze, ale nakupuje se pomocí nabi-
té karty. Další výhodou je, že rodiče mají možnost ovlivnit výši denního 
limitu a druhy výrobků, které mohou žáci z automatu koupit.

Angličtina s Britem
Před jarními prázdninami měli 
možnost žáci a žákyně od 3. tříd až 
po 9. třídu prožít výuku angličtiny 
s  rodilým mluvčím. Prožili ji spo-
lečně s Neilem, který byl u nás i mi-
nulý školní rok. Opět nezklamal. 
Zábavnou a soutěživou formou se 
děti seznámily s historií, zvyky, kul-

turou nejen Anglie, ale i Severního 
Irska a  Irska. Zazpívaly si anglické 
a  irské písně a poznaly významné 
osobnosti této ostrovní země.
Z  programu odcházeli žáci nad-
šeni, usměvaví a bylo zbytečné se 
ptát: „Jak se vám to líbilo?“                                                 

Mgr. Vlastimila Krsková

Dne 22. 2. 2019 se naše děvčata 8. 
ročníku zúčastnila okresního kola 
soutěže v přehazované. Přihlásilo se 
9 škol. Soutěž se konala v  tělocvič-
ně Zemědělské školy Kostelec nad 
Orlicí. Los nás zařadil do  skupiny B 
společně se ZŠ Doudleby, Rychnov 

a  Častolovice. Hrálo se na  dva sety 
do  15 dosažených bodů. V  naší 
skupině jsme skončily na  3. místě. 
Poslední zápas o 5.- 6. místo se hrál 
se ZŠ Voděrady. Dívky s přehledem 
vyhrály oba sety a skončily na 5. mís-
tě. Gratulujeme.    Jana Vrkoslavová

ZŠ VAMBERK SPORTUJE

27. 2. 2019 si sportovní seminář 8. 
ročníku zahrál ve  sportovní hale 
stolní tenis. Je vidět, že ve  spor-
tovním semináři se sešel dobrý ko-
lektiv, který má zájem se seznámit 
s různým druhem sportu, protože 

hodina je pro ně zajímavá a pest-
rá. Chtěla bych poděkovat panu 
Stanislavu Zezulkovi za  postavení 
stolů a zapůjčení pálek a míčků.

Jana Vrkoslavová

Sportovní seminář
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Ze života mateřské školy
Uklidíme teplou šálu, 
uklidíme kožíšek,   
jestli země pořád zebe, 
dozvíme se od myšek
Uklidíme teplou čapku, 
uklidíme palčáky,   
vesele si poskočíme, 
zamáváme na ptáky.

Zima už je pomalu na  ústupu 
a sluníčko vysílá své zlaté paprsky 
do všech oken naší školky. Jarní bu-
díček postupně probírá i ty největ-
ší spáče. Všechny třídy i  školková 
zahrada nám začala kvést a  zářit. 
V  oknech se objevily sněženky, 
narcisky a  tulipány a venku už za-
číná růst první zelená travička, ko-
čičky a zlatý déšť. Také ptáčkové se 
začínají ozývat a zpívat a my si zpí-
váme s nimi. Měsíc březen a první 
jarní den jsme oslavili tradičně 
vynášením Morany. Ve čtvrtek do-
poledne jsme vyrazili za  veselého 
smíchu, cinkání, bubnování a zpě-
vu dolů k řece, abychom pro tento 
rok už opravdu poslali babku Zimu 

po vodě pryč a uvítali příchod pra-
vého zeleného voňavého jara. Stáli 
jsme nad řekou, zazpívali Moraně 
na rozloučenou, zamávali jí na ces-
tu a  pak už jsme se jen dívali, jak 
mizí ve vlnách do neznáma. Po pří-
chodu do  školky už na  nás čekala 

ve  vestibulu krásná barevná víla 
Jarnilka. Zima byla vážně dočista 
pryč a  s  ní zmizela i  paní Chřipka, 
která v zimních měsících tolik naše 
dětičky i  některé z  nás potrápila. 
Na třídách jsme ukončili zimní po-
kusy s  ledem a  sněhem a  uzavřeli 
jsme integrované bloky, kde jsme 
si s  dětmi povídali o  lidském těle 
jeho částech a vnitřních orgánech 
a  také o  významu a  důležitosti 
vitamínků, zdravé životosprávy 
a  správného životního stylu a  po-
hybu. Spinkat jsme poslali také 
všechny známé pohádky, které 
jsme si vyprávěli, namalovali a také 
jsme si je postupně zahráli. Naši 
školku také přijel navštívit známý 
neznámý PÁN. Byl to klaun TúTú, 
který tentokrát dětem přivedl 
úžasného kamaráda pejska Sor-
bona. Společně si s dětmi povídali, 
předváděli, vysvětlovali a hráli. Co? 
A koho? Ukázali si jakou moc mají 
kouzelná slůvka „prosím“, „pomoc“ 
a „děkuji“, vyprávěli si o cizích lidem 
a nebezpečí kolem nás, pejsek Sor-
bon ukázal názorně dětem, jak dů-
ležité je v  životě „poslouchat“, ale 
i  „naslouchat“ a  klaun zase před-
vedl mnoho praktických životních 
modelových situací pravého přá-
telství, královského dělení a  smysl 
pro „fér play“. Tento minimálně pre-
ventivní výchovně-vzdělávací pro-
gram přinesl dětem velké poučení 
z  hlediska bezpečnosti a  správné-
ho chování. S  příchodem sluníčka 
a jarního počasí se snažíme s dětmi 
maximálně využívat školní zahradu 
a její nové motorky, koloběžky, vo-
zítka a prolézačky. 

Všem našim čtenářům přejeme 
krásné jaro a  dny plné sluníčka 
a pohody.
    

Kolektiv MŠ Sluníčko

Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280

Zápis 
do předškolního 
vzdělávání 
Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat 
k  nám - do  Mateřské ško-
ly Vamberk, Tyršova 280, 
a  na  druhé vzdělávací pra-
coviště v  Jugoslávské ulici 
k  „Zápisu dětí do  předškol-
ního vzdělávání“ – a  to 
v termínu 9. 5.-10. 5. 2019.
Prosím, aby se dostavili i ti, 
kteří mají zájem umístit 
své dítě do  mateřské školy 
v  průběhu školního roku 
2019 – 2020.
Připomínám, že důležitou 
změnou, vyplývající z  no-
vely „Školského zákona“ je 
skutečnost, že od  počátku 
školního roku, který násle-
duje po  dni, kdy dítě do-
sáhne pátého roku věku, až 
do  zahájení školní docház-
ky, je pro děti předškolního 
věku vzdělávání povinné.
Zápis k předškolnímu vzdě-
lávání se bude konat ve výše 
uvedené dny na  obou pra-
covištích, to znamená jak 
v  MŠ „Vodníček“ v  Tyršově 
ulici, tak v  MŠ „Sluníčko“ 
(druhé vzdělávací praco-
viště) v  ulici Jugoslávské 
– a  to v  době od  8:00 hod. 
do 15:00 hodin.
Současně budete mít mož-
nost, společně s  dětmi, si 
obě zařízení prohlédnout.
Těšíme se na vás a vaše děti, 
pro které bude tento den jis-
tě dnem „svátečním“.
Věřím, že to pro nás všechny 
budou příjemně strávené 
dny, a že se vaše děti budou 
těšit do  našeho dětského 
světa, který naše kolektivy 
dětem s láskou nabízejí.

Mgr. Faltusová Lenka
Ředitelka MŠ
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„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy, 
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátíš nazpátek,
svléknu zimní kabátek.“

Zima se nám překulila do  dalšího 
ročního období a my, milí čtenáři, 
Vás vítáme u  našich prvních jar-
ních zpráviček z  mateřské školy 
Vodníček. Jak už napověděla ří-
kanka v úvodu,   21. března jsme se 
rozloučili s  babkou Zimou vhoze-
ním do  vamberecké řeky Zdobni-
ce. Snad už jsme opravdu přivolali 
dlouho očekávané jaro. 
A  jaký jsme vlastně prožili měsíc 
březen u  nás ve  školce? Spousta 
dětí, rodičů i  prarodičů podleh-
la nejednomu zákeřnému bacilu 
a  ulehla do  svých postelí s  nepří-
jemnou nemocí. Stejně tak tomu 

bylo i  u  mnoha dětiček z  naší 
školičky. Ale i  přesto, nebo právě 
proto jsme ve  všech třídách zvo-
lili témata přibližující lidské tělo 
a  zdraví. A  jak vyzrát na  bacili, 
nemoci a  bolavé zoubky? „Ne-
mocný námořník“ bylo první téma 
o  lidském těle, zdraví, nemocech  
ve třídě Rybiček. Rybičky už ví, jak 
pečovat nejen o svoje tělo, ale pře-
devším svoje tělo poznávat. Třída 
a herna se rázem proměnila v or-
dinaci několika lékařů. Nemohla 
chybět ani pomyslná lékárna, kam 
si malí pacienti chodili pro léky. 
Podobné téma probíhalo i ve třídě 
Žabiček – „Když Julie stůně – lidské 
tělo“.  
Předjaří je pro nás velkou inspirací 
i k dalšímu tématu, které nás pro-
vází celým školním rokem. Jedná 
se o náš ekologický projekt „Slunce, 
země, vzduch a voda – to vše k ži-

votu je třeba“  V tomto období jsme 
si všechny tři třídy vybrali „Vodu“ …
Ve třídě Rybiček pod názvem „Ná-
mořníci už vědí, kam sníh na  jaře 
zmizí“,  u Šnečků „Jak se kapičky stě-
hovaly“  a  u  Žabiček „Kdyby vody 
nebylo, nic by tady nežilo“.  Jak je 
ze všech třech názvů patrné, vše 
se týkalo vody a jejího skupenství. 
Děti společně s  učitelkami zkou-
maly a  bádaly, kde se všude voda 
objevuje. Seznamovaly se s  kolo-
během vody v  přírodě, prováděly 
různé pokusy s  vodou, sledovaly 
naučně výukové programy k  to-
muto tématu. Nemůžeme opome-
nout ani zpívání písniček a poslech 
skladby Vltava. Samozřejmostí byla 
i procházka k naší vamberecké řece 
Zdobnici. Kam vlastně řeka teče? 
Na to už vám děti lehce odpoví. Jak 
jsme již psali v úvodu článku, řeku 
Zdobnici jsme využili i  21. 3., kdy 

jsme po  jejím proudu poslali naši 
paní Zimu – Morenu. Doufáme, že 
už jaro převezme defi nitivně nad-
vládu nad počasím.
Nesmíme opomenout ani březen 
– měsíc knihy. Proto třída Rybiček 
i  Žabiček opět zavítala do  vam-
berecké knihovny. Velmi si váží-
me úzké spolupráce.  Další akce, 
která nám zpestřila měsíc březen, 
byla autorská beseda s  paní Víto-
vou. Dále jsme navštívili divadelní 
představení v MKS. 
Na  závěr toto článku bychom 
chtěli popřát našim nejstarším 
předškoláčkům hodně úspěchů 
v jejich velmi důležitém kroku v ži-
votě – zápisem do ZŠ. Milí rodiče, 
podpořte, prosím, svoje ratolesti 
milým slovem, úsměvem, pohla-
zením. Je to pro ně velmi důležité.
Krásné jarní dny plné sluníčka                                 

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

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.

“HERNIČKA” každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 260) 

9:00 - 11:30. 

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

„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. 

ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“

v herničce, Tyršova 260.

Dorazte s  děťátky od  3 měsíců. 
Jemná dětská masáž, olejíčky 
a  relax. Deku a  přebalovací pod-
ložku prosíme se sebou. Vstupné 
20 Kč. Rezervujte si místo nejlépe 
na  telefonním 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 Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 

DOPROVODNÉ AKCE
DUBEN 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.

MÍČKOVÁNÍ, 1. 4. 2019, 16:30

Vážení zájemci o míčkování, dovo-
lujeme si Vás pozvat na  povídání 
o  Míčkování – míčková facilitace 
pro respirační onemocnění v  pro-
storách MC Dráčku. Obsahem bude 
seznámení se s touto fyzioterapeu-
tickou metodou, v čem spočívá, jak 
se používá a jaké má účinky. Budou 
probíhat i malé ukázky. Přednášku 
povede Jana Čapková (oprávněná 
lektorka). Vstup zdarma.

TVOŘENÍ: ZAJÍČEK STYDLÍN, 

8. 4. 2019, 16:00-18:00 
Zveme všechny nadšence ruč-
ních prací na  výrobu velikonoč-
ní dekorace. Budeme vyrábět 
zajíčka schovaného v  květináči 
s  osením. S  sebou si doneste ke-
ramický květináč, či jinou nádo-
bu, do  které se vejde vejce a  zá-
roveň kolem bude prostor pro 
hlínu; dále vyfouklé či plastové 
vejce. Vstupné 20 Kč/os. 

VÝLET NA STARÉ HRADY 

A DO RUMCAJSOVA SVĚTA,

13. 4. 2019 
MC Dráček si Vás dovoluje pozvat 
na výlet na Staré Hrady a do Rum-
cajsova světa v  Jíčíně. Skočte 
se s  námi podívat do  příběhu 
o Rumcajsovi. Celý svět je sestava 
interaktivních modelů s  pohád-
kovými motivy. Součástí výstavy 
je i  kvíz, který si můžete vyžádat 
v  galerii. O  výletu vydáme včas 
podrobnější informace.  
Výstava je vhodná i pro kočárky. 

ZAJÍČEK TROUSÍLEK,

26. 4. 2019 

Jako již každoročně Vás zveme 
na hledání dobrot našeho milého 
poplety zajíčka Trousílka. Trousílek 
si vykoledoval košík plný dobrot, 
ale cestou zabloudil v dolním par-
ku, kde se vylekal kachny v  řece 
a obsah košíčku poztrácel. Milé děti 
pojďte nám pomoci hledat ztrace-
né dobroty a naplnit zajíčkovi jeho 
košíček.  Sraz v  dolním parku 
v 9:30. Košíčky do kterých budete 
sbírat sladkosti s sebou. 

VÝLET DO PRADĚDOVA 

MUZEA, 27. 4. 2019 
MC Dráček si Vás dovoluje pozvat 
na  výlet do  Pradědova muzea 
v  Bludově, které je prvním regi-
onálním dětským muzeem v  ČR. 
Zábavní park nabízí expozice v in-
teriéru i velké přírodní hřiště. Proto 
je ideální za každého počasí.  Bližší 
informace o  odjezdu, ceně a  od-
jezdu včas upřesníme.   

ČARODĚJNICE S MC DRÁČEK, 

30. 4. 2019 
Určitě i  Vaše děti rády pomáhají 
při vaření. Jaký pro ně teprve bude 
zážitek pomáhat vařit polévku ča-
rodějnici Dráčkomile! Ouha, co se 
jí to stalo!? Při návratu z  nákupu 
jí do  cesty vlétla vrána a  kvůli ní 
vysypala tašku s nákupem. Z čeho 
teď polévku uvaří? Milé děti pojď-
te s  námi projít cestu, kterou 
Dráčkomila letěla a pomozte nám 
všechny ingredience najít. Sraz 

u  herničky (Tyršova 260) v  9:30. 
Akce je zdarma. Na  konci cesty si 
opečeme špekáčky, které si neza-
pomeňte vzít. 

PROŽILI JSTE S NÁMI … 

V  sobotu 2. 3. 2019 se plný auto-
bus dráčkovských dětí s  rodiči 
vydal směrem Liberec, aby na-
vštívil tamější dinopark a  iqpark. 
Ani jsme se nenadáli a  byli jsme 
v Liberci. Nejdřív jsme zašli do di-
noparku, kde jsme si prohlédli 
spoustu modelů dinosaurů, zhléd-
li zajímavé fi lmy o pravěkých oby-
vatelích Země, užili si hrací koutek 
či vykopali vlastního dinasauříka 
na pískovišti u občerstvení. Ve sta-
novený čas jsme se autobusem 
přesunuli do  zábavního centra 
Babylon, kde je iqpark. Tam jsme 
si během pár hodin vyzkoušeli 
spoustu zajímavých udělátek. Po-
učné to bylo pro děti i pro rodiče. 
A navečer jsme se plni zážitků vrá-
tili autobusem  zpět do Vamberka. 
Všichni si výlet moc užili a  už se 
moc těšíme na další podobné vý-
lety, které pro Vás chystáme. 

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



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 18

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

Nabídka z nových knih na duben 2019

O tom, jak žít, co dělat a jak vůbec 
být, jsem se naučil v mateřské škol-
ce. Moudrost mě nečekala na  vr-
cholu hory zvané postgraduál, ale 
na pískovišti v nedělní škole. Tohle 
jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni pro-
miň.

Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a  studené mléko ti 
udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a tro-
chu přemýšlej a každý den trochu 
maluj a  kresli a  tancuj a  hraj si 
a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor 
na  auta, chytni někoho za  ruku 
a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si 
na semínko v plastikovém kelímku 

- kořínky míří dolů a rostlinka stou-
pá vzhůru a nikdo vlastně neví jak 
a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a  bílé myšky 
a dokonce i to semínko v kelímku 
- všichni umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské ob-
rázkové knížky a první slovo, které 
ses naučil - největší slovo ze všech 
- DÍVEJ SE. 

(Z knihy Roberrta Fulghuma: Všechno, 
co opravdu potřebuju znát, jsem se na-
učil v mateřské školce: Krédo)

O dubnu v dubnu
Není určitě vůbec těžké uhád-
nout, od  čeho byl v  češtině od-
vozen název pro čtvrtý měsíc 
kalendářního roku.
Pojmenování dubna jasně napo-
vídá, že základem pro jeho vznik 
byl strom – dub. V  tomto měsí-
ci začínají dub rašit,a tak bývá 
duben označován jako měsíc 
dubů nebo  měsíc, kdy se duby 
odívají listím. A  stejně tak slyší-
me na  jeho druhý název – apríl 
– používaný nejedním světovým 
jazykem. Aby také ne – aprílové 
je často nejen počasí měnící se 
během vteřiny stejně jako aprí-
lové kousky, kterými chceme 
pobavit – rozesmát – nachytat.. 
ovšem většinou toho druhého.
Poslední den tohoto měsíce patří 
neodmyslitelně tzv. „pálení ča-
rodějnic“ . Kouzelná  a  tajuplná 
Filipojakubská noc má opravdu 
magickou moc..Podle keltských 
tradic tímto dnem končí temná 
část roku a rodí se se část světla – 
Slunce. Poslední noc měsíce dub-
na je kouzelná nejen pro přichá-
zející měsíc lásky. Je to noc, která 
nám dovolí s pomocí tajemných 
starodávných rituálů očistit sebe 
i své okolí od všeho zlého a špat-
ného, co jsme cestou rokem pře-
dešlým nasbírali,  udělali,  po-
kazili...je také nocí lásky a  štěstí 
– a  děti zplozené v  tento den 
jsou po celý život dětmi štěstěny.
Tak zkusme vyslovit svá tajná 
přání. Přírody  stále umí dělat 
zázraky. Ještě ano... 

Jaroslava Martinová

Pravidelná 
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

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

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00 (na požádání)

V  knihovně je k  dispozici časopis 
D test. Článek „Hurá do knihovny“ 
z  třetího čísla letošního roku mě 
inspiroval k zopakování některých 
zajímavostí z  dostupných statistik 
o  výpůjčkách, nejčtenějším titulu 
z beletrie, naučné literatury, z titu-
lů periodik, které knihovna nabízí 
čtenářům a návštěvníkům.
Předkládaná fakta jsou z  uzavře-
ného roku 2018. Březen je od roku 
1955 věnován literatuře a  v  sou-
časné době především čtenářům 
a  je zajímavé, co čtenáře z  Vam-
berka zajímá, co čtou, a  to nejen 
v tomto měsíci, ale po celý rok.
Mezi nejčtenější knihy v  oddělení 
pro dospělé z  dřívější „tzv. krásné 
literatury“ je kniha z  lékařského 
prostředí „Strážní andělé“, mix 
thrilleru a romantiky „Pohřešovaná 
manželka“ a  jako třetí v pořadí se 
nejvíce četla kniha Marie Körnero-
vé „Znamení jednorožce“ s  histo-

rickým, dobrodružným a  roman-
tickým dějem z 18. století.
Z  populárně naučné literatury se 
nejvíce četla kniha „Síla je ve  vá-
s“Louisy Hay z  ezoteriky, Markéty 
Zahradníkové „Postel, hospoda, 
kostel“, který je v  podobě rozho-
voru se Zbignewem Czendlikem 
a Adama Drdy „Příběhy hrdinů 20. 
století“ z projektu organizace Post 
Bellum „Paměť národa“.
Nejčtenějším časopisem je „Ona 
dnes“ (příloha deníku Mladá fron-
ta), Instinkt, Rozmarýna  a Respekt.
Dětem se nejvíce líbila kniha Mar-
kéty Drijverové „Nezbedníci“ z pří-
běhů o  dětech, nepřekonatelné 
Werichovo Fimfárum“a poslední 
díl „Deníku malého poseroutky“, 
také ze života dětí.
Z  dětských populárně naučných 
publikací byla pro děti nejzajíma-
vější kniha „Super závoďáci (ency-
klopedie se závodními motocykly 

a  automobily), „Co to dělají ma-
minka s tatínkem“ a „Jak přicházejí 
děti na svět“. Jsou to velmi pěkně 
a  citlivě zpracované knihy o  sexu 
se vším, co k  němu patří a  co je 
součástí našeho života.
U  dětí je nejoblíbenější časopis 
„Rozmarýnka (nejen) pro děti“, 
„Příroda“ a „Korálki“, dále pak pro 
dospívající „Top dívky“, pro menší 
děti „Čtyřlístek“ a „Kačer Donald“.
Můžeme také sledovat časové roz-
ložení návštěv, které je už několik 
let téměř neměnné. V  době od  9 
– 10 hodin z  dopolední půjčovní 
doby a  dopoledne mezi 14 – 15 
hodinou chodí do knihovny nejvíce 
dospělých. Protože v  dětském od-
dělení je půjčovní doba odpoledne, 
nejvíce dětských čtenářů navštěvu-
je knihovnu mezi 13 – 15 hodinou.
Připojíte se i Vy? Budeme se na Vás 
těšit.

Marcela Poláčková

BELETRIE
 BLEY, Mikaela: Příliš horké léto

Švédský psychologický thriller. 
Reportérka Ellen chce objasnit zá-
hadnou smrt své sestry. 

 BULGAKOV, Michail: 

     Mistr a Markétka

Dvojjazyčná česko-ruská publikace 
pro mírně pokročilé studující. 

 PEKÁRKOVÁ, Iva: Třísky

Román je napsaný podle skuteč-
ného příběhu jedné statečné ženy 
na vozíku.

 SOUKUPOVÁ, Petra: 

     Nejlepší pro všechny

Divadelní herečka vychovává sama 

syna Viktora, ale příliš si neví rady 
s výchovou ani sama se sebou. Příle-
žitostí je pro ni natáčení seriálu a vý-
chovu přesouvá na svou matku...

 NADAL, Rafael: 

     Paní Stendhalová

Španělský autor vypráví příběh 
z  nechvalné španělské historie, 
z období frankistické vlády. 

NAUČNÁ LITERATURA
 SLÁMOVÁ, Regina: Praktický 

průvodce koncem života

Kniha je průvodcem pro nevyléči-
telně nemocné a  jejich okolí. I  ta-
kové situace patří k životu. 

 PAULÍK, Ivo: Český ráj

Turistický průvodce
 JURAČKA, Petr Jan: 

     Ze života fotografa

Autor zavede čtenáře nejen 
do exotických a extrémních desti-
nací, ale i do české krajiny. 

 KLAUS, Václav – WEIGL, Jiří: 

     Stěhování národů s.r.o.

Stručné pojednání k  pochopení 
migrační krize. 

 MOTYKA, Grzegorz: Volyň 1943

Historické pojednání o  nechval-
né akci ukrajinských nacionalistů 
ve Volyni, kde vyvraždili téměř 100 
tisíc Poláků.

Co zajímavého přinesl rok 2018

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT…
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Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz 

 Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zá-
stupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exem-
plářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-
1961), rodáka z  Bedřichovky v  Orlických horách, spoluzakladatele 
a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších 
ornitologických spolků a organizací.

 Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova
Nedávnou historii města v  prostorách bývalých kasáren připomíná 
na 228 fotografi í, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější 
pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě 
běžného života lidí, i důležité historické události jako oslavy osvobo-
zení v roce 1945.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz

 26. dubna – 27. října 2019
Výstava na téma „Prostřeno!“
Výstava „Prostřeno!“ představí sváteční i  všední stolování v  různých 
venkovských i  městských domácnostech v  průběhu času, především 
v  19. a  první polovině 20. století. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 
od 17 hodin.

 26. dubna – 15. září 2019
Výstava na téma „Zašitá krása v krajce
Skupina Ten to Twelve představí kolekci textilních obrazů, ve kterých 
skloubí různé textilní techniky včetně patchworku se všemi druhy 
krajek, získaných z vlastních zdrojů i darováním z pozůstalostí. Tvůrci 
tomuto krásnému materiálu vdechnou nový rozměr a ukáží, jak se dá 
moderními textilními technikami oživit jedinečná krása krajky. Vernisáž 
výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.

 26. dubna 2019 od 17 hodin
Vernisáž jarního cyklu výstav a slavnostní 
zahájení výstavní sezóny
Slavnostní uvedení jarního cyklu výstav s kulturním programem.

 26. dubna – 15. září 2019
Výstava na téma „Z krajinářského díla Josefa Holuba 
(1870-1957)“
Výstava prací Mařákova žáka a předního českého krajináře, rodáka ze 
Slaného, který závěr svého života prožil v nedalekých Kvasinách. Verni-
sáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.

 26. dubna – 16. června 2019
Výstava na téma „Umění akce ve východních Čechách
Rané projevy akčního umění ve  východních Čechách na  konci še-
desátých let a na počátku normalizace (Jan Steklík – Ústí nad Orlicí, 

PIML Activity, Milan Langer – Brandýs nad Orlicí, Hradec Králové, Aleš 
Lamr&Jan Steklík – Potštejn, prof. Miloš Šejn – Jičín). Dokumentace 
happeningů a  land-artových projektů. Málo zmapovaná etapa vý-
chodočeského výtvarného života, spojená zejména s  undergroun-
dem a neoficiálním uměním. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 
hodin.

 26. dubna – 16. června 2019
Výstava na téma „Slatinský rok Miloslava Holého“
V cyklu Slatinský rok namalovaném v letech 1958 - 1961 na obrazech 
dvanácti měsíců sledoval malíř v  lyrickém okouzlení stálou a  přesto 
proměnnou krajinu - stromořadí, chalupy i mostek přes Zdobnici. Ver-
nisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz

 13. dubna 2019 od 16 hodin
Den památek
Mezinárodní den památek, který vyhlašuje organizace UNESCO, je ka-
ždoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příleži-
tosti Město Rokytnice v Orlických horách a Sýpka - Muzeum Orlických 
hor představuje známé i neznámé památky Rokytnicka.

 20. dubna 2019 od 10 do 17 hodin
Tvořivá dílna na téma „Velikonoce na Sýpce“
Oblíbený jarní program vycházející z  velikonočních lidových tradic. 
Pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční 
dekorace, drátkování a další.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz

 18. ledna – 21. dubna 2019
Výstava na téma „Poklady svatostánků Podorlicka“
Užijte si sváteční atmosféru i v  lednu a přijďte do Muzea krajky Vam-
berk na výstavu „Poklady svatostánků Podorlicka“, kterou jsme připra-
vili ve spolupráci s katolickou farou ve Vamberku. Výstava Vám ukáže 
skvosty ze sbírky vamberecké fary, doplněné fotografi emi kostelů, ze 
kterých pocházejí. Při vernisáži bude vystavena vzácná gotická monst-
rance pocházející přímo z Vamberka.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz

 Od července 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v  minulosti k  nejvýznamnějším sídlům v  Če-
chách, což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uply-
nulo 950 let od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslavilo kulaté 
jubileum. U této příležitosti byla v prostorách nejstaršího městského 
domu v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města. 

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou      DUBEN 2019

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Před 125 lety
Dne 22. dubna 1894 byl založen křesťansko-katolický vzdělávací spo-
lek dělníků a  řemeslníků ve  Vamberku Svornost. Předsedou se stal 
farář Jan Urban. Spolek zanikl v roce 1925.

Před 120 lety
V dubnu 1899 začaly opravy farního kostela svatého Prokopa po zni-
čujícím požáru v předchozím roce. Práce provedla stavební fi rma Ti-
chý a Hlaváček z Kostelce nad Orlicí.

Před 85 lety
Neopatrností dělníka vypukl 20. dubna 1934 požár v  lese nad Vam-
berkem, při kterém shořelo 14 ha mladého lesa. Zasahoval pět hasič-
ských sborů.

Před 25 lety
Dne 25. dubna 1994 byla zahájena výstavba první etapy silničního 
obchvatu města (dnes je úsek vymezen dvěma kruhovými objezdy).

Stalo se aneb bejvávalo

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

MKS nabízí - duben  2019

 6. dubna v 9:00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodej a výstava velikonočního zboží. 
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma!

 19. dubna ve 20:00 hodin

POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
Hraje: PLAZMA Rock
Vstupné 70 Kč.

 24. dubna v 19:00 hodin

SKOŘÁPKA /Marcin Szczygielski/
DIVADLO UNGELT
Komedie o  nečekaném přátelství 
a  cestě ke  svobodě. V  zapadlé 
knihovně se schází nesourodá 
dvojice. Zakřiknutá knihovnice 
a suverénní zlatokopka. Co přinese 
toto setkání?
Hrají: Alena Mihulová, Petra Ne-
svačilová. 
Vstupné 300 Kč.

 25. dubna v 8:30 a v 10:00 hodin

POVÍDEJME SI, DĚTI…
DIVADLO DĚTEM
Tři muzikály na  motivy pohádek 
Josefa Čapka /Jak si pejsek roztrhl 
kaťata, O pyšné noční košilce a Jak 
vařili dort/. Netradiční podání Čap-
kových pohádek s veselými písnič-
kami, které se děti během předsta-

vení naučí, a samy se stanou také 
spolutvůrci jednou ze známých 
pohádek. 
Účinkují: Michaela Novozámská 
a  Jan Pouchlý, alternuje Ivan Rů-
žička.  
Délka představení 60 minut. 
Vstupné 30 Kč. 
PŘIPRAVUJEME:

 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
Vstup zdarma!

 19. května v 19:00 hodin

NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ
DIVADLO SEMAFOR
Unikátní koncert i unikátní spojení. 
Účinkují: Jiří Suchý, Jitka Molavco-
vá a další členové Semaforu. Speci-
álním hostem večera bude Michal 
Malátný, známý jako zpěvák české 
pop rockové kapely Chinaski.
Hraje Orchestr divadla Semafor 
pod vedením Jiřího J. N. Svobody. 
Vstupné: 350 Kč. 

NÁHRADNÍ TERMÍN 

ZRUŠENÉHO PŘEDSTAVENÍ:

 5. června v 19:00 hodin

JMÉNO /Delaporte, Patelliére, Zie-
linski/
DIVADLO VERZE
Vstupenky zůstávají v platnosti.

PŘIJÍMÁME DÍVKY 
A CHLAPCE

DO KURZU 
TANCE 
A SPOLE-
ČENSKÉ 
VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ:

ZÁŘÍ 2019

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 

494 541 484 NEBO 

V KANCELÁŘI MKS

V  úterý 5. března se v  Městském 
klubu Sokolovna uskutečnila val-
ná hromada Divadelního spolku 
Zdobničan. Sešla se zhruba po-
lovina z 23 členů spolku. Vedoucí 
souboru Alena Joachimsthale-
rová shrnula činnost ochotníků 
za  loňský rok. Konstatovala, že 
úspěšná komedie Létající snou-
benky byla sehrána celkem sedm-
náckrát. Zdobničan s  ní vystoupil 
mj. na březnové přehlídce Orlická 
maska v  Ústí nad Orlicí, kde sou-
bor získal několik ocenění za režii, 
herecké výkony a výpravu. V břez-
nu se uskutečnil Divadelní bál. 
Tři členové souboru se v  prosinci 
aktivně zapojili do  Mikulášského 
karnevalu pořádaného Městským 
klubem. Od září začali divadelníci 
s  přípravou nového představení. 
Premiéra autorské pohádky Pet-
ra Barvínka s  názvem Jak se čert 
naučil děkovat, se uskutečnila 
v  tradičním vánočním termínu. 
I když bylo představení pohádko-

vé, podařilo se velký sál sokolovny 
zaplnit. Vamberáci dali najevo, že 
si ušlechtilého koníčku členů sou-
boru váží. Obětavý člen výboru 
Ota Jeníček seznámil členy s hos-
podařením za rok 2018. 
V  diskuzi se hovořilo o  budouc-
nosti divadelního plesu. Dříve 
úspěšné a  populární akce, nejen 
Divadelní bál, trpí nízkou účastí. 
Z  toho důvodu se letos ples ne-
uskutečnil. Podařilo se vytvořit 
nové webové stránky souboru, 
které připravil Petr Barvínek. 
V  letošním roce pokračuje uvá-
dění úspěšné komedie Létající 
snoubenky a pohádky Jak se čert 
naučil děkovat. O  Vánocích plá-
nuje Zdobničan uvést novou hru, 
kterou by měl režírovat navrátivší 
se člen souboru Oldřich Doležal. 
Zájemci a  příznivci amatérského 
divadla jsou ve spolku vítáni. 

Miroslav Berger

Divadelní spolek Zdobničan

Ochotníci rokovali
na valné hromadě
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Výročí osobností
 11.04.1769 se v  Dobrušce narodil František Vladislav Hek, ná-

rodní buditel, spisovatel a  skladatel. V  roce 1842 žil ve  Vamberku. 
Stal se předobrazem Jiráskova románu F. L. Věk. 250. výročí narození                        
(† 04.09.1847 Kyšperk - Letohrad)

 14.04.1869 se ve Vamberku narodila Ludmila Urbanová, klavíris-

tka a učitelka hudby. Absolvovala pražskou konzervatoř (Hanuš Trne-
ček) a  dále se vzdělávala. Vystupovala například s  Českým kvartetem. 
Později převážila pedagogická činnost (1919-1939 profesorkou na praž-
ské konzervatoři). 150. výročí narození († 03.02.1958 Praha)

 14.04.1929 se v Kralupech nad Vltavou narodila Eva Fialová, aka-

demická malířka. Působila v Praze, věnovala se krajkářské tvorbě. Spo-
lupracovala s vambereckým družstvem VKV. Jezdívala na svou chalupu 
v  Merklovicích. Roku 2012 obdržela čestné občanství města Vamberk. 
90. výročí narození († 25.04.2015)

 15.04.1939 zemřel MUDr. František Němec, lékař. Praktickým léka-
řem ve Vamberku byl v letech 1899-1928. V letech 1912-1918 byl členem 
rady. Od mládí hrával a později i režíroval ochotnické divadlo. V letech 
1929-1936 byl předsedou Měšťanské besedy. Roku 1934 dal popud 
k první Antoníčkovské pouti na Vyhlídku. 80. výročí úmrtí (* 21.06.1872 
Merklovice) 

Společenská kronika

V dubnu 2019 oslaví:

93 let Věra Mimrová
91 let Drahoslava Vorlická
85 let Karol Šrol
85 let  Josef Dařbujan
85 let Jaroslava Müllerová
80 let Jaroslava Zahradníková

75 let Jiří Doležal
75 let Anna Dušková
75 let Jana Jabůrková
75 let  Anastazie Škrábová
75 let Karel Sirůček
75 let Jana Nechutová

BLAHOPŘÁNÍ

Na mládí je krásné to, že člověk neví, co mu osud přinese a jaká překva-
pení mu přichystá. Psal se rok 1961 a v Kulturním domě Dolu Hlubina 
v Ostravě se v tanečních sešli dva studenti. Ona studentka Střední všeo-
becně vzdělávací školy v Ostravě, jak se tehdy jmenovalo dnešní gymná-
zium, on student průmyslovky ve Vítkovicích. Ani jednoho při tanci jistě 
nenapadlo, že tanečníka Jiřího Klekara zanese osud do Vamberka a že 
z tanečnice Hany Zagorové se stane slavná zpěvačka.  
Po  koncertu Hany Zagorové, který se konal 6. března letošního roku 
ve vambereckém Městském klubu Sokolovna, se oba opět setkali a za-
vzpomínali nad fotografi í z tanečních. Jak mi poté Jiří Klekar sdělil: „Byla 
to krásná doba, veselá a i my jsme při tanci byli veselí. Učili jsme se teh-
dy populární charleston a jive a já jsem Hance ťukal do nohou. K tomu 
nám vyhrával taneční orchestr a zpívala zpěvačka o pár let starší než my, 
Marie Rottrová.“                                                                                Mgr. Jan Rejzl

Zdroj foto: facebook Hany Zagorové 

Náhodné setkání

Co v srdci skryto, není zapomenuto
Dne 12. 4. 2019 by se dožil životního jubilea 75 let         
pan VLADIMÍR FALTA z Pekla nad Zdobnicí

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Stále s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA

Jako svíce ve větru planou naše životy. 
Jednoho dne však dohoří i ta nejdelší. 
A mám opuštěným nezbývá, než chránit ve vzpomínkách 
odlesky těch lidských světýlek ve svých srdcích.

Dnes, 24. dubna, tomu je již 20 let, co nás navždy opus-
tila naše maminka, babička a prababička, paní MARIE 

BEDNÁŘOVÁ z Vamberka.

A  tento rok, 30. listopadu, si připomeneme výročí 40 let 
od  smrti našeho tatínka a  dědečka, pana JOSEFA            

BEDNÁŘE z Vamberka.    

Vzpomínají děti s rodinami

V pondělí 18. 3. 2019 nás navždy opustil skvělý zpěvák 
i  člověk VÁCLAV MATYÁŠ. Byl dlouholetým členem 
vambereckého UNI BIG BANDu, Pružných těl a Podorlic-
kého lázeňského orchestru. 
„Každý Tě znal a  měl rád jinak dlouho, z  jiné stránky, ale 
uvnitř, v srdci – všichni stejně. Tvoje povaha, lidskost a cha-
risma lidi spojovala. Na Tvém posledním koncertě byla tato 
vzájemnost skoro uchopitelná.“
I když už jen ve vzpomínkách a našich srdcích, ale: „Tys žil 
a žiješ dál jak král!“                                                                          LG
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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

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. 

Nový rok nás našel připravené. Pokračujeme v  načatém programu 
od začátku školního roku. Ale se závěrem roku jsme se rozloučili vánoč-
ně a zároveň důstojně. Nejdříve jsme si užili vánoční besídky podle na-
šeho gusta, a pak jsme přišli na zlatou neděli do kostela Sv. Prokopa, kam 
jsme na konci mše donesli Betlémské světlo a předvedli naše vystoupení 
živého Betléma. Vánoce a my si je užili jak se patří, ale to už je opravdu 
dávno, protože, pak přišel leden a my zase jeli na plný plyn.
V únoru se družina skautů vypravila do Moravského krasu. S čelovkou 
na hlavě a gumácích na nohou se podívali tam, kam se běžní návštěvníci 
nepodívají. Dobrodružná výprava podzemními chodbami byla zážitkem 
na pěkně dlouho. 
Naše Dračice - šestnáctileté skautky se letos staly členkami organizač-
ního týmu, který připravuje Svojsíkův závod pro skautky a skauty. Tyto 
závody několikrát absolvovaly, a tak mají čím přispět při přípravě.  Navíc 
se tento závod bude konat na  našem letním tábořišti. Kromě toho se 
schází tak, jak jim dovoluje čas omezený středoškolskými povinnostmi 
a taky časem stráveným na internátu.
Naše družina Úterňáků podnikla v únoru výpravu ze Slatiny zpět domů. 
Nejsou z cukru, celou cestu pršelo, ale dali to.
Malý oddíl Benjamínku, světlušek a  vlčat se rozhodně nenudí. Stále 
něco vymýšlí, hrají si a soutěží na svých pátečních schůzkách. V lednu se 
všichni vydali na sobotní výpravu nakrmit lesní zvířátka, užít si zimní pří-
rody a něco se o ní dozvědět nového.  Každý vyrobil svoje krmítko z tuku 
a semínek, které pověsili na strom na naší zahradě.   V únoru se na ma-
sopustním reji pořádně rozjeli v rytmu oblíbených hitů. Tuto sobotu se 
večer vrátili z výpravy do Hradce Králové. Prohlédli si staré město, podí-
vali se na Hradec z výšky Bílé věže, pohráli si na krásném dětském hřišti 
a nakonec navštívili planetárium. A tam byly všichni nadšení a nechali 
se vtáhnout do úžasné interaktivní 3D prohlídky a ze Země se nakonec 
proletěli i vesmírem.
Plánů  do konce roku máme moc a moc....  Už se na těšíme, ale co by 
mohlo zajímat i vás?
Aneb co chceme říct na závěr? Naše velká akce pro všechny Vamberáky:

POHÁDKOVÝ 

LES 
ANEB Z POHÁDKY 

DO POHÁDKY
SE KONÁ 1. ČERVNA 2019

NA LOUCE U CHATY VYHLÍDKY 

OD 13 HODIN

Lenka Frejvaldová

VAMBEREČTÍ SKAUTI 
SE NIKDY NENUDÍ...

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2018 do 28.02. 2019, že město Vamberk připravuje na měsíc du-

ben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 05.04.2019. Městský úřad Vamberk, správ-
ní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124, pro-
kesova@vamberk.cz a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

syna ..................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

dcery ................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

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

Ve Vamberku dne .....................................................................................................     

Podpisy rodičů: ...............................................       ....................................................
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Hráči fotbalového oddílu se po ce-
lou zimu připravovali na jarní část 
sezóny 2018/2019. Přípravky se 
tradičně účastnili zimní halové 
ligy. Naše nejmenší děti (před-pří-
pravky) sehráli dva turnaje. Mladší 
přípravka sehrála čtyři turnaje. 
Starší přípravka sehrála pět turna-
jů. Všechny přípravky měly prostor 
k  tréninku v  hale pouze jednou 
týdně. Mladší žáci sehráli pět tur-
najů a  trénovali dvakrát týdně, ať 
už v hale či na umělce. Za zmínku 
rozhodně stojí účast dvou našich 
žákyň na  turnaji okresních výbě-
rů dívek WU13. Starší žáci sehráli 
dvě pohárová utkání a tři přátelská 
utkání. Tréninky měli dvakrát týd-
ně, z toho jednou týdně museli do-
jíždět do sportovní haly v Rokytni-
ci. Dorostenci se vítězně připravili 
ve dvou utkáních proti Javornici B 
a dorostu z Libchav. Dále odehráli 
dvě pohárové utkání, vítězně s Bo-
rohrádkem a prohrou se spojeným 
týmem z  Kostelce a  Častolovic, 
kde byl vážně zraněn klíčový hráč 
a  naděje Vambereckého fotbalu 
Zdeněk Tobiška. Dorostenci tréno-
vali dvakrát týdně a hráči dorostu 

se zapojovali do  přípravy s  muži. 
Muži B sehráli jedno přátelské 
utkání vítězně s  Mistrovicemi 
a  zúčastnili se jednoho turnaje, 
na  kterém zvítězili. Tréninky pro-
bíhali dvakrát týdně ve  sportov-
ní hale. Muži A  zahájili přípravu 
na  turnaji v  Třebši. Dále odehráli 
domácí turnaj a sedm přípravných 
utkání, vítězně se Sruby, dorostem 
Letohradu, Javornicí A a se Solnicí. 
S Opočnem, Třebechovicemi, Čes-
kým Meziříčím přátelské utkání 
prohráli. Nechybělo ani zimní sou-
středění. Muži z  A  týmu trénovali 
třikrát týdně a  v  průběhu příprav 
zapojili do  tréninků dorostence 
i  muže z  B týmu. V  přípravných 
utkáních dostali prostor i budoucí 
naděje A  mužstva, dnešní doros-
tenci, kteří předvedli své nadání 
a  touhu hrát. „A“ mužstvo opustili 
hráči Brandejs a  Vidlička. Do  se-
stavy A mužstva se přidali Valášek 
a  gólman Klofanda. Sledujte nás 
na  facebooku. Výsledky přátel-
ských utkání naleznete na  strán-
kách www.banikvamberk.cz 

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Zimní příprava fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk, z.s.

Předpřípravka

Okresní výběr dívekOkresní výběr dívek
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Mladší Mladší 
přípravkapřípravka

Starší Starší 
přípravkapřípravka

Zimní příprava mužiZimní příprava mužiPohár dorostuPohár dorostu

Dne 21. 3.  proběhl v  Londýně ve  Phoenix 
Academy historicky první fanouškovský zápas 
ve  fotbale proti Anglii, organizovaný fanklu-
bem fotbalové reprezentace. Naši reprezen-
tanti zvítězili 15:10 proti fanouškům Anglie. 
Utkání, které se hrálo sedm na  sedm, bylo až 
do začátku druhého poločasu výsledkově vel-
mi vyrovnané (poločas 8:6). V utkání nastoupil 
hráč TJ Baník Vamberk, z. s. Pavel Šponar, kte-
rý dal dva góly a  úspěšně přihrál na  další tři. 
Další vamberecký rodák Tomáš Morong, stře-
žil českou svatyni. Nejlepším střelcem české-
ho fanouškovského výběru byl Lukáš Cink ze 
Solnice. Oba týmy se již domluvily na  odvetě 
v  rámci kvalifi kačního zápasu v  říjnu v  České 
republice. Fanklub fotbalové reprezentace 
vznikl, aby sdružoval fanoušky fotbalových 
reprezentací týmů České republiky a  vytvářel 
pro ně podmínky, které jim umožní podporo-
vat svůj národní tým kdekoli po světě. Členství 
ve  Fanklubu přináší řadu výhod a  akcí spoje-
ných s českou repre. Více informací naleznete 
na  www.fanklubrepre.cz, rozhovor s  Pavlem 
naleznete na stránkách www.banikvamberk.cz

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.

Z Vambereckého Baníku do reprezentace České republiky
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Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté

Starší žáci 23.03. sobota 12:45 Vamberk SK Roudnice/SK Bystian Kunčice

Dorost 24.03. neděle 14:00 Vamberk Skřivany

Muži A 30.03. sobota 16:30 Vamberk Lukavice

Dorost 31.03. neděle 10:00 Dohalice Vamberk

Starší žáci 31.03. neděle 10:00 SK Týniště nad Orlicí Vamberk

Muži A 06.04. sobota 16:30 Zdelov Vamberk A

Starší žáci 06.04. sobota 14:15 Vamberk TJ Velké Poříčí

Mladší žáci 06.04. sobota 9:00 Vamberk FK Kostelec n.O./AFK Častolovice, 
SK Týniště n. O.

Mladší přípravka 06.04. sobota 9:00 Týniště nad Orlicí Vamberk, Solnice

Dorost 07.04. neděle 15:30 Vamberk Babí

Starší přípravka 07.04. neděle 9:00 Sopotnice Vamberk, Ohnišov, Kostelec/Častolovice

Muži A 13.04. sobota 16:30 Vamberk Deštné v. O.h.

Starší přípravka 13.04. sobota 9:00 Černíkovice Vamberk, Javornice/Slatina, 
Doudleby/Sopotnice

Starší žáci 14.04. neděle 14:45 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka Vamberk

Mladší žáci 14.04. neděle 10:00 FK Chlumec nad Cidlinou/
RMSK Cidlina Vamberk, MFK Nové Město nad Metují

Dorost 14.04. neděle 14:30 Třebechovice Vamberk

Mladší přípravka 14.04. neděle 9:00 Rychnov nad Kněžnou Vamberk, Slatina/Javornice, Borohrádek

Mladší žáci 19.04. pátek 9:00 SK Třebechovice p. O. Vamberk, TJ Sokol Malšova Lhota/
FC Slavia HK

Muži B 20.04. sobota 17:00 Vamberk Doudleby n. O. B

Starší žáci 20.04. sobota 14:45 Vamberk Volný los

Mladší přípravka 20.04. sobota 9:00 Vamberk Černíkovice, Borohrádek

Starší přípravka 20.04. sobota 9:00 Kostelecká Lhota Vamberk, Doudleby/Sopotnice, 
Černíkovice

Muži A 21.04. neděle 17:00 Kostelec n. O. B Vamberk A

Dorost 21.04. neděle 16:00 Vamberk Teplice/Meziměstí

Starší žáci 28.04. neděle 9:30 TJ Dvůr Králové n. L. Vamberk

Muži A 28.04. neděle 17:00 Borohrádek Vamberk A

Muži B 28.04. neděle 17:00 Dobré Vamberk B

Dorost 28.04. neděle 16:00 Vamberk Kunčice/Kobylice

Starší žáci 01.05. středa 17:30 TJ Sokol Malšova Lhota/
FC Slavia HK Vamberk

Mladší přípravka 01.05. středa 9:00 Černíkovice Vamberk, Častolovice, 
Týniště/Albrechtice

Muži B 04.05. sobota 17:00 Vamberk Roveň

Dorost 04.05. sobota 14:45 Dobruška Vamberk

Starší žáci 04.05. sobota 14:45 Vamberk SK Dobruška/TJ Spartak Opočno

Mladší žáci 04.05. sobota 9:00 Vamberk TJ Sokol Třebeš II., 
FC OLYMPIA HK/FK Kratonohy

Starší přípravka 04.05. sobota 9:00 Sopotnice Vamberk, Javornice/Slatina, Černíkovice

Mladší přípravka 05.05. neděle 9:00 Vamberk Lípa, Kostelec, České Meziříčí

Starší přípravka 08.05. středa 9:00 České Meziříčí Vamberk, Kostelec/Častolovice, 
Kostelecká L.

Pravidelnou aktualizaci rozpisu, výsledky a rozpis ke stažení naleznete na stránkách www.banikvamberk.cz

Rozpis mistrovských utkání jarní části sezóny 2018/2019 
fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.
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Stolní tenis Baník Vamberk
V  sobotu 2. 3. jsme na  domácích stolech přivítali dopoledne soupeře 
z Nového Bydžova a odpoledne z Jaroměře. Pohodový dopolední zápas 
pokazilo hned v úvodní čtyřhře zranění Milana Valáška. Naštěstí ho za-
stoupil připravený Michal Macháček. Na odpolední zápas přijel soupeř 
bez jednoho hráče. Díky tomu bylo za necelé dvě hodiny hotovo a šli 
jsme oslavit dvě vítězství.
Na  žádost soupeře jsme v  sobotu 16. 3. předehrávali zápas s  Jičínem 
a Nemyčevsí. Dopolední zápas s Jičínem měl úroveň. Čtyřhry nám vyšly 
– vedli jsme 2:0. Po první sérii dvouher byl stav vyrovnaný 3:3, po dru-
hé sérii 5:5. Drama pokračovalo. Po třetí sérii se nám povedlo odskočit 
na 8:6. Bojovalo se o každý míček. Všichni předváděli svůj nejlepší stolní 
tenis. Vítězství bylo na dosah, ale nakonec z toho byla remíza. Odpoled-
ne bylo družstvo Nemyčevse nekompletní. Výsledek 10:3 proto odpoví-
dá průběhu zápasu.
Sezóna bude dramatická až do konce. V posledním zápase nás totiž čeká 
DTJ HK a České Meziříčí.

TJ Baník Vamberk – Jiskra Nový Bydžov  10:4
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Kotyza 3, Macháček 0, Valášek 0, čtyřhra 
Jakubec-Vrkoslav 1

TJ Baník Vamberk – Jiskra Jaroměř B 10:0
Body: Kotyza 2, Macháček 2, Jakubec 1, Vrkoslav 1, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1, 3xWO

TJ Jičín – TJ Baník Vamberk 9:9
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Kotyza 1, Macháček 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav a Macháček-Kotyza 1

Sokol Nemyčeves – TJ Baník Vamberk 3:10
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Kotyza 2, Macháček 1, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1

Krajská soutěž 1. třídy

družstvo PU V R P K skóre body

1. TJ Jičín 20 16 1 3 0 186:111 53
2. Baník Vamberk 20 15 2 3 0 190:111 52
3. DTJ-Slavia Hr. Králové E 18 14 2 2 0 168:96 48
4. Sokol České Meziříčí 18 12 1 5 0 158:109 43
5. TJ Dvůr Králové n.L. 18 11 2 5 0 161:112 42
6. Sokol Nemyčeves 20 9 0 11 0 138:140 38
7. Tatran Hostinné B 18 8 2 8 0 118:134 36
8. TTC Nové Město n.M. 20 4 4 12 0 134:167 32
9. Jiskra Nový Bydžov 18 4 5 9 0 127:159 31
10. Sokol Chlumec n.C. 18 5 0 13 0 115:156 28
11. Sokol Jar.-Josefov 2 C 18 3 2 13 0 86:161 26
12. Jiskra Jaroměř B 18 0 1 17 0 54:179 19

TJ Baník Vamberk - rozpis posledních 
domácích zápasů této sezóny 

 6. 4. 2019 9:00 Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E 
 6. 4. 2019 14:00 Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí

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

Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, 
z. s. pořádal 9. 3. ve  spolupráci 
s  komisí mládeže OFS již druhý 
turnaj předpřípravek (první 16. 2.) 
v  městské sportovní hale. Obou 
turnajů se zúčastnilo 10 stejných 
družstev pěti a  šestiletých fot-
balových nadějí, které si zahrály 
ve dvou skupinách po pěti a poté 
o  konečné pořadí. Po  sečtení vý-
sledků  z obou turnajů se vítězem 
stalo spojené družstvo Dobruška/ 
Opočno, na druhém místě skončili 
chlapci z  Rychnova a  třetí místo 
obsadilo družstvo z  Černíkovic. 
Domácí nakonec obsadili místo 
páté. Při diskusích s  přítomnými 
trenéry jsem zjistil, že sedm druž-
stev z  deseti přítomných na  tur-
naji, trénuje (v  hale či tělocvičně) 
v  zimních měsících min. dvakrát 
či někteří dokonce 3x týdně. Za to 
domácí se do haly dostanou max. 

jedenkrát v  týdnu, cca na  50 mi-
nut, což je nedostatečné! Oba tur-
naje se také těšily velkému zájmu 
diváků z  řad rodičů a  prarodičů, 
kteří obsadili veškeré prostory vy-
hrazené divákům včetně balkonu 
a přesto se jich asi dvacet do vel-
kého sálu sp. haly nevešlo a museli 
postávat ve vestibulu...

Nakonec je nutné poděkovat 
sponzorům za  ceny, pořadatelům 
a rozhodčím za organizaci a řízení 
obou turnajů.

Celkové konečné výsledky a  foto-
grafi e z  turnajů najdete na  www.
ofsrk.cz

Zdeněk Vodák,

člen komise mládeže 

a předseda

trenérsko-metodické 

komise OFS.

Turnaj předpřípravek

Město Vamberk nabízí k prodeji
palivové dřevo směsné 
za cenu 400 Kč bez DPH za prostorový metr rovnaný.
Bližší informace Vám podá vedoucí Technických služeb 
pan Zdeněk Vavroušek, tel: 605 458 723.



FOTO Z KONCERTU
HANY ZAGOROVÉ 
A PETRA REZKA

Foto: Radoslav Vídeňský



STAVEBNÍ POZEMKY 
„Bačinka“ 

Vamberk

Prodej 7 stavebních pozemků 
v lokalitě „Bačinka“ 

ve Vamberku.
Výměry pozemků 715 m2 - 936 m2, 
na pozemky přivedena elektřina, 

vodovod a kanalizace, 
připraveno k zahájení výstavby.  

Více informací podá Ing. Eva Forejtková
tel: 603 537 647

e-mail: forejtkova@vamberk.cz


