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Váženíí sspopoluluobobčačanéné,,
v v měměsísícici ddububnunu pproroběběhlh o o v v DoDoobrbrb ušušš--
cece sslalavnvnoostnní í přřpřededánní í nonovévéhoho vvozozozi--i
ddla našíší PPeččečoovatellskskké é slslužuužbběbě,, ktktererá á á
dídíkyky nněmě u bubudede mmococii obbo slslououužižžitt věvět-t-t
ší počočetet kklilienentůtů nnejejenen vv nnašašemmem mmměsěs--
tětě, , alale e i i v v okokololníníchch oobcbccících.h. TTTvůvův rccrcememem 
a popodpdporrovvatatatelelemem ttohohototo o prrprojojojekekekttutu 
jeje sspopolelečnčnoso t t ŠKŠKŠKODODO A AA AUUAUTOTOTO aa.s.s., nnejej--
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věvětštšíí zazaměěm ststnanavavatetel l l v vv nananašešešem m m reregigigio-o-o
nunu.. Jee to o dodobrbrb ý ý ý přpříkíklalaad d totohohoo, , čečemumumu 
sese řříkí á á „s„spoop lelečeč nsnskákáá ooodpdppovovověděě nononoststst 
fi fi rerem“m“, , ktktk ereré é é sesese ssnananažížíží uuuvěvědododomomomovavat tt 
si, žeže ppproro dddlolouhuhhoddodobobobououu pproroosspspereeri-i-i
tu jjee třtřtřebebe a a vevedlddle e hohospspodoodářářskskéhéhhoo o
úsúspěpěchchu u mímímít t tétéž ž ž spsppokokokojojojenenenéé é zazazaměměměstst-
nancnce,e, sspopokokokojejejenénéné sssououousesesedydydy,, zkzkzkrárárátktktkaa a 
býbýt spsp jojojennený ý ý s s míímístststememem,, veve kkktteterérémm
půpůsos bíbíí.. JeJee to o ososo věvěv ddčdčeenený ý přpřpřísístututupp p
z z dodob b prprprůůkůkopoppníníníkůkůk ppprůrůůmymymyslslslovovo éé é rererevovovo---
lulucee, , ktktkteřeře íí vzvzešešešlilii zzz mmmísísístntntnícících hh popopoměměměrůrůrů 
a a ktkteřeří í í sese ssnanaažižižililil čččásásást t t svsvéhéhého o úsúúspěpěěchchchu uu 
vracett dddo o o mímímístststa a a ssvsvééhéhoo o dododomomomovava 
a a  popovzvznénéstst jjjejejej.. NeNeNemmomohuhuu zzz hhhisisistototoririr e e 
nenevzvzpopopomemem nonooututu vvvamamambebererreckckcký ý ý rrorod d 
BeBedndnářáářů,ů,ů, kkkteet rýrý tttohohohoo o bybyb l l přpřpříkíkíklalaladdedem.m. 
Zaapopomememenonoututu vvšašašak k nenemomomohuhuhu aaninini 
nana  celelououu řřřadadadu uu dndnešešníníchchch pppodododninikakaka--
tetelůlů aa žžživivnonostststníníníkůkůků, , ktktkteřeřeří í í dldld e e e svsvs ýcýchhh
momožnžnososo títí ppodododpopoporuruujíjíjí nnnejejejrůrůrůznznznějějě šíšíší 
spspoleččenenskské é akakakcece aaa ddděněění í veveve mmměsěsěstětětě 
a a věvěřířím,m,m, žžže e jejejejijijichchch řřaddady y sese bbudududououou jjjenenen 
a a jejen n rorozrzrzrůsůsůstatatat.t.t. 
PoPokukud dd jsjsjsememem zzzmímím ninil l slslovovo o o „o„o„odpdpdpo-o-o
věvědndnosost“t“t“,, , mumumusísísím m m upupupozozozororornininit t t nanana dddů-ů-ů-
ležiitété téméméma a a nananadcdcdcháháházezezejíjíjícícíc hohoho mmměsěsěsícícíce e 
kvkvětětnanaa, ktktererý ý přpřřinninesesese e e vovovolblblby y y dododo EEEv-vv-
roropspskékééhoho ppaararlalamemem ntntntuu.u. VVVzhzhz leledededemmm
k k totomumu, žežeže tttytyty o o vovoolblblby y y ppapatřtřříí í k k k nenen jmjmjmé-é-é-
něně nnavvštštštěvěěvovovo ananýmýmým, , jejeje tto o přpřpřílílíležežežitititosost t 
k k  zaz mymymyšlšlšlennení,íí jjakakk mmmy y y sasasamimi ccchchchcemememe e e
býbýt ododpopopověvěvědndní í keeke sssvévévémumumu ookokolílílí aaa zzzdadada 
jsjsmme ooochchchotootnini pppřiřiřispspspětětět aaalelelespspoňoňň tttímímím  
nenejmjmenenenšíšíšímm,m, aa tto o prprprojojojevevevenenenímím sssvévévéhohoho 
nánázozoruru. . 
Přejji i vávám m pěpěpěknknkný ý ý mámámáj.j.j.

MgMgMgr.r. JJanan RRRejjejzlzlzl,, stststaararosostatata  

Foto: ŠKODA AUTO a.s.
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Srdečně  zve
Spolek přátel historie Vamberka a Okrašlovací spolek Merklovice

ve spolupráci s Penzionem Vyhlídka a dalšími spolky 
Za podpory města Vamberka a pod záštitou senátora Miroslava Antla

 
Časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena.

Pouť na Vyhlídku (13:00)
13:00 zahájení na Husově náměstí a odchod na Vyhlídku
cestou odhalení Božích muk a sv. Antoníčka cestou na Vyhlídku
jízda automobilových veteránů

Odpolední a večerní program na Vyhlídce (od 15:00)
Mažoretky Marlen 
Hudební vystoupení
Prohlídka automobilových veteránů Podorlický Veterán Car
Club
Křest knihy o Josefu Teleckém a chatě Vyhlídce a beseda
s potomky 
Výstava obrazů Josefa Teleckého a dobové filmy
     

Skákací hrad a program pro děti
Dobré jídlo a pití

u příležitosti 50. výročí úmrtí Josefa Teleckého – významné osobnosti a
chataře na Vyhlídce a obnovené poutě na Vyhlídku
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás v roce jubi-
lejních 15 let od vstupu do Evrop-
ské unie pozval k  volbám do  Ev-
ropského parlamentu, které se 
uskuteční ve dnech 24. a 25. květ-
na letošního roku. 
Když zavzpomínám na  1. květen 
roku 2004, kdy se naše republika 
stala součástí tohoto celoevrop-
ského projektu, 
vybaví se mi op-
timistická nálada 
celé země, která 
očekávala roz-
květ a  prospe-
ritu. Očekávala 
tehdy též návrat 
do  společenství 
států, mezi které 
jsme vždy chtěli 
patřit, leč dějin-
nými zvraty nám 
to nebylo umož-
něno. Z  osobních 
vzpomínek to pak 
byla první ces-
ta do  Rakouska 
„na  občanku“ té-
hož dne, která byla 
neklamným důka-
zem toho, že časy 
se mění, byť vý-
hoda svobodného 
pohybu byla jen jednou z  mnoha 
výhod, které jsme získali. 
Za dobu našeho členství jsme do-
putovali dále. Prosperita se dosta-
vila, byť si ji často nepřipouštíme, 
mnoho věcí bereme jako samo-
zřejmost. Náš vztah k  Evropské 
unii se změnil. Patříme k nejskep-
tičtějším národům Evropy, naučili 
jsme se EU vnímat a  hovořit o  ní 
ne jako o „nás“, ale jako o „nich“. 
Za  vše dobré si můžeme sami, 
za  vše špatné může „Brusel“. Sku-
tečnost, že do  naší země přiteklo 
více než 700 miliard dotací, bere-
me jako věc nárokovou, směrnice 
a nařízení pranýřujeme a hledáme 

v  nich absurdity. Často se však 
za  povrchní kritiku toho z  venku 
skryjí i naše vlastní chyby, protože 
jen málokdo rozliší, proč si do ná-
rodní legislativy zapracováváme 
požadavky a  nároky, které po  nás 
nikdo nechce a  proč si obecně 
děláme věci složitější, než jsou. 
Když se k tomu přičtou aféry typu 
machinace ROP Severovýchod, 

které jsou však opět jen a  pouze 
selháním na  naší národní úrovni, 
včetně selhání kontrolních mecha-
nismů, které si jako stát určujeme 
opět sami, nedivím se, že uvěřit 
výhodám evropské integrace není 
snadné.        
Pokud se však podívám na  naše 
město, nemohu nevidět jednoznač-
ně pozitivní vliv výhod, které z Ev-
ropské unie čerpáme. Musím při-
pomenout projekt odkanalizování 
Merklovic v roce 2014 s příspěvkem 
Evropské unie ve  výši 7,9 mil. Kč, 
odkanalizování Bačinky v roce 2018 
s  příspěvkem ve  výši 2,2 mil. Kč, 
projekt regenerace městské zeleně 

v  roce 5,3 mil. Kč, který byl z  ev-
ropských peněz podpořen částkou 
4,57 mil. Kč nebo naposledy poří-
zení hasičského vozu s příspěvkem                                                                                     
7 mil. Kč. V letošním roce pak všich-
ni netrpělivě čekáme na  konec 
měsíce května, kdy by měly být 
oznámeny výsledky vyhodnocení 
žádostí v rámci Integrovaného regi-
onálního operačního programu, ze 

kterého město Vamberk žádá pří-
spěvek ve výši 31,7 mil. Kč na rekon-
strukci a  rozšíření mateřské školky 
na  Jugoslávské ulici. Pokud tuto 
dotaci získáme, posune se standard 
kvality života v  našem městě zase 
o kus výše. 
Sluší se říci, že zmíněné akce byly 
podpořeny díky solidaritě států, 
které do  rozpočtu Evropské unie 
přispívají jako tzv. čistí plátci. Za-
tímco např. Irsko v okamžiku, kdy 
se z  kategorie „příjemce dotací“ 
dostalo do kategorie „čistý plátce“, 
doslova oslavilo tento okamžik 
jako potvrzení toho, že země do-
sáhla blahobytné úrovně, polož-

me si ruku na srdce a odpovězme 
si, jak budeme jako Česká repub-
lika vnímat, že jednoho dne i naše 
země dosáhne této mety a  bude 
naším programem dělit se s méně 
rozvinutými státy o  naše výnosy? 
Budeme tak velkorysí a  bude pro 
nás tak samozřejmé, že bohatší se 
má rozdělit s chudšími, jako to pro-
sazujeme dnes?

Můžeme, a  mu-
síme, být nespo-
kojeni s  tím, co 
vnímáme jako ne-
správně fungující 
a  hodné nápravy, 
neměli bychom 
však být zahořklí 
a  pesimističtí tam, 
kde přínosy převa-
žují a kde bychom 
sami měli aktivně 
přiložit ruku k dílu. 
Často se vnímáme 
jako malá země, 
která nic nezmůže. 
Opravdu tomu tak 
ale je, když jsme ze 
stávajících dvaceti 
sedmi států jede-
náctí největší? Po-
dle mého názoru 
záleží jen na  nás, 
jak se k  tomu po-

stavíme a zda se za „malé ve všech 
směrech“ budeme považovat. 
Volíme 21 poslanců z  celkových 
751 poslanců, jejichž počty by 
měly v  době zatím stále ještě ne-
jistého Brexitu klesnout na  701 
poslanců. Každý hlas je důležitý, 
každý hlas se počítá. Prosím vás 
tedy, abyste si vzali nadcházející 
volby za své a nenechali se odradit 
zdánlivou „malostí“ svého hlasu. 
Česká republika není malá a  není 
malý ani váš hlas. Prosím, přijďte 
k volbám a dejte najevo svůj názor. 
Na Evropské unii záleží!

Mgr. Jan Rejzl, 

starosta města

Pozvánka starosty k volbám do Evropského parlamentu

VOLBA DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ URNY PŘI VOLBÁCH 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.-25. KVĚTNA 2019
Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební míst-
nost, 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 Městském 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

Aktuální informace k volbám jsou k dispozici na www.vamberk.cz v sekci Občan a úřad - Volby
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Ze zasedání Rady města

MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Učňová Petra
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Valešová Pavla

Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 667 628
494 515 697
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
721 200 244
721 460 150
494 622 114

04.05.
05.05.
08.05.
11.05.
12.05.
18.05.
19.05.
25.05.
26.05.
01.06.
02.06.
08.06.
09.06.

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

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

Rada města Vamberk se na  svém 

14. zasedání dne 29. března 2019 

usnesla:

1)  Jmenovala od  01.04.2019 ředi-
telem Správy sportovních za-
řízení pana Luďka Luňáka, nar. 
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Funkce 
ředitele bude nadále vykonává-
na na úvazek 0,2.

2) Rada města ve  funkci valné hro-
mady společnosti VAMBEKON, 
s.r.o., se sídlem Na Struhách 536, 
517  54 Vamberk, IČ: 60112981 
souhlasila s  uzavřením dohody 
o  užívání služebního osobního 
motorového vozidla mezi společ-
ností VAMBEKON, s.r.o. a jednate-
lem společnosti panem Luďkem 
Luňákem, nar. xxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Rada města Vamberk se na  svém 

15. zasedání dne 3. dubna 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM         
č. 13 a 14.

2)  Schválila žádost Mgr.  Evy Švan-
drlíkové o  ukončení členství 
v  Komisi pro umisťování ucha-
zečů o  byt v  Domě zvláštního 
určení ke dni 04.04.2019.

3) Zrušila členství pana Drahomíra 
Jindry v  dopravní komisi a  jme-
novala pana Luďka Luňáka čle-
nem dopravní komise.

4)  Schválila prodloužení nájemních 
poměrů nebytových prostor 
v  domě služeb č.p. 260 ve  Vam-
berku do 31.03.2020 a úpravu roč-
ních nájmů jednotlivých nájemců 
v  závislosti na  skutečné spotřebě 
elektrické energie v loňském roce: 
nájemci Branilo Consulting, Kami-
la Hlávková, Jarmila Daňsová a Ka-
teřina Zavacká. Schválila pro ob-
dobí od 01.04.2019 do 31.03.2020 
zvýšení nájemného o míru infl ace 
v roce 2018, tedy o 2,1 %.  

5) Vzala na  vědomí oznámení o  za-
hájení řízení o  změně územní-
ho plánu Potštejn a  o  veřejném 
projednání návrhu změny č. 1                                                                 
územního plánu Potštejn dne 
24.04.2019 v 15:00 hodin na Obec-
ním úřadu Potštejn. 

6)  Schválila změnu rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v rámci pro-
gramu 11716 – Podpora bydlení 
v  oblastech se strategickou prů-
myslovou zónou od Ministerstva 
pro místní rozvoj na  akci „23 P 
– Bačinka, Vamberk“, identifi kač-
ní číslo 117D162000003, která 
spočívá v  přesunu části dotace 
do roku 2019. 

7)  Schválila návrh smlouvy o  dílo 
od  ATELIERU ARCHITEKTURY, 
Šuda – Horský, a. s., Rokycanova 
316, 500  03 Hradec Králové, IČ: 
60112204 na zpracování „územní 
studie lokality bývalého závodu 
masny, tvořenou plochami Bbd2, 
Bsm4, Pz1, Brd1, částí rezervy Brd-
-r1 a okolními plochami dopravní 
infrastruktury a  stabilizovanými 
plochami z ÚP Vamberk“ za cenu 
492.700 Kč bez DPH – vypraco-
vání pracovního návrhu studie 
a  za  cenu 246.300 Kč bez DPH 
– vypracování fi nálního návrhu 
studie a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

8)  Schválila výzvu k podání cenové 
nabídky na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava komu-
nikace Merklovice“. 

9)  Projednala a  schválila cenovou 
nabídku na  vypracování studie 
proveditelnosti – stavební úpravy 
č.p. 77, Peklo od  Zdeňka Falát-
ka – ATELIÉR FALÁTEK, Sportovní 
686, 500  09 Hradec Králové, IČ: 
16796098 za  cenu 19.200 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpisem 
objednávky.

10) Projednala protokol o  otevírání 

obálek a  protokol o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  veřej-
nou zakázku „Obnova dětské-
ho hřiště Jiráskova, Vamberk“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s  ucha-
zečem, který předložil nejnižší 
cenovou nabídku tj. 195.500 Kč 
bez DPH, se společností FLORA 
SERVIS, s. r. o., Faměrovo náměstí 
31/29, Černovice, 618  00 Brno, 
IČ: 28341627 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

11) Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  protokol o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  ve-
řejnou zakázku „Výstavba wor-
koutového hřiště, Vamberk“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s  ucha-
zečem, který předložil nejnižší 
cenovou nabídku tj. 507.600 Kč 
bez DPH, se společností Wor-
kout Europe s. r. o., Prorektorská 
662/2, Malešice, 108 00 Praha 10, 
IČ: 05372356 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

12)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  protokol o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Revitalizace obytné skupiny Jirás-
kova Vamberk – 1. etapa“ a v sou-
ladu s  nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší cenovou 
nabídku tj. 5.893.101,92 Kč bez 
DPH, se společností SOVIS CZ, a. s., 
Přemyslova 219/17, Nový Hradec 
Králové, 500 08 – Hradec Králové, 
IČ: 27532208 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

13) Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  zprávu o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  veřej-
nou zakázku TDI a  koordinátor 
BOZP při realizaci stavby s  ná-
zvem „Revitalizace obytné skupi-
ny Jiráskova Vamberk – 1. etapa“ 

a rozhodla o zrušení veřejné za-
kázky. 

14) Nesouhlasila s  vydáním souhlasu 
s  projektovou dokumentací pro 
společný záměr „Rekonstrukce 
a  přístavba rodinného domu Vi-
límkova č.p. 126 na st. p. č. 116/1 
a p. č. 17/1 v k. ú. Vamberk“.

15) Projednala a  schválila cenovou 
nabídku Vamberecké vody s.r.o., 
Radniční 102, 517  54 Vamberk, 
IČ: 25973495 na  realizaci akce 
„Vnitřní kanalizace MŠ Merklo-
vice“ za cenu 85.033 Kč bez DPH 
a pověřila starostu podpisem ob-
jednávky.

16) Udělila plnou moc Ing.  Vladi-
slavu Kališovi, B. Němcové 235, 
533 74 Horní Jelení, IČ: 4577493 
k  zastupování města Vamberk 
ve  stavebním a  vodoprávním 
řízení ve  věci „Prodloužení ve-
řejného vodovodu a  vydání 
rozhodnutí o  povolení stavby 
vodního díla v    k. ú. Vamberk, 
místní část Roští“ včetně všech 
úkonů souvisejících s  vydáním 
předmětných rozhodnutí. 

17)  Udělila plnou moc Ing. Lubomíru 
Vlčkovi, Vodní zdroje Chrudim, 
spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 
Chrudim II, IČ: 15053865 k zastu-
pování města Vamberk při jedná-
ních s orgány státní správy ve věci 
vybudování průzkumného hyd-
rogeologického vrtu na pozemku 
p. č. 1500/9 v k. ú. Vamberk v rám-
ci průzkumu „Vamberk – spor-
tovní areál, náhradní zdroj vody, 
Královéhradecký kraj“.

18) Schválila vypsání výběrového 
řízení na  zhotovitele stavby 
„Beach volejbalové hřiště Vam-
berk“.

Mgr. Jan Rejzl                  

starosta města                                                                                                                                 

Rudolf Futter                                              

místostarosta města

VAMBEKON s.r.o. nabízí k prodeji 

palivové dřevo 
jehličnaté z městských lesů za cenu 726 Kč s DPH 
(600 Kč bez DPH) za prostorový metr rovnaný. 

Bližší informace Vám podá pan Zdeněk Vavroušek, 
tel: 605 458 723.
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Místní poplatek ze psů
I. splátka do 31. května 2019
II. splátka do 30. října 2019, 
      pokud je poplatek větší než 500 Kč

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za psa chovaného v místních částech Merklovice, Peklo, Helous-
ka, Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebra-
nice, Zádolí a Mníšek v rodinném domě 100 Kč,

b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v čin-
žovním domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném 
domě 300 Kč,

c)  za psa v ostatních případech 1.000 Kč,
d) za  psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, po-
kud jde o poplatek podle a) 100 Kč,

e)  za druhého a každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek 
podle a)-d) zvýší o 50 %.

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.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Vamberk a fi rmě Stra-
bag, a. s. za rekonstrukci komunikace Zákopanka.                                                                     

Alena a Václav Holoubkovi

Silnice na Zakopance 
je opravená
S příchodem jara začaly stavební práce na opravě komunikace vedou-
cí přes Zakopanku. Ta již byla opravdu nutná, neboť dostat se přes díry 
a  výmoly bylo pro obyvatele leckdy těžké. Práce provedla společnost 
STRABAG a.s., která zakázku již loni vysoutěžila s cenou 2,6 mil. korun 
bez DPH. Nyní jsou tedy obě komunikace vedoucí až na Hradisko opra-
vené a od poloviny dubna plně slouží veřejnosti. 

Mgr. Jan Rejzl

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 4. veřejném zasedání 

dne  10.04.2019 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 5 
pro rok 2019 dle přílohy a bere 
na vědomí změny rozpočtu č. 3 
a 4 pro rok 2019 v kompetenci 
starosty města.

2)  Ukládá fi nančnímu a  kontrol-
nímu výboru provádět alespoň 
1 x ročně kontrolu ve  společ-
nosti Vamberecká voda s.r.o. 
a VAMBEKON, s.r.o., zaměřenou 
na hospodaření společnosti.

3)  a) Schvaluje prodej nově od-
dělené stavební parcely č. st. 
258, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, výměra 1 m2 
(oddělena z  parcely č. 806/6, 
druh pozemku ostatní plocha), 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Merklovice, za cenu po-
dle Kritérií 92 Kč/m2, panu Jaro-
míru Kacrovi, 

 b) schvaluje prodej části pozem-
kové parcely č. 777/2, druh po-
zemku ostatní plocha, výměra 
cca 10 m2, v obci Vamberk a kata-
strálním území Peklo nad Zdob-
nicí, za cenu podle Kritérií 92 Kč/
m2, manželům Mikyskovým,

 c) neschvaluje prodej části po-
zemkové parcely č. 759/3, druh 
pozemku lesní pozemek, výmě-
ra cca 190 m2, v  obci Vamberk 
a  katastrálním území Merklovi-
ce, panu Leoši Bočkovi, 

 d) schvaluje prodej nově od-
dělené pozemkové parcely                    
č. 1771/24, druh pozemku za-
hrada, výměra 29 m2, oddělena 
z pozemkové parcely č. 1771/4, 
druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komuni-
kace, v obci a katastrálním Vam-
berk, za  cenu Kritérií 92 Kč/m2, 
manželům Trojanovým, 

 e) schvaluje směnu nově 
oddělené pozemkové par-
cely č. 97/2, druh pozemku 
ostatní plocha, výměra 2 
m2 (oddělená z  pozemkové 
parcely č. 97, vlastník pan 
Karel Fišer) za  nově oddě-
lenou pozemkovou parcelu                                                                               
č. 863/6, druh pozemku za-
hrada, výměra 6 m2 (oddělená 
z  pozemkové parcely č. 863, 
vlastník město Vamberk), vše 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Merklovice, doplatek 
podle Kritérií 92 Kč/m2, 

 f ) schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k pozemkové parcele 
č. 360/2, druh pozemku ostatní 
plocha, výměra 516 m2, v  obci 
a  katastrálním území Vamberk, 
vlastník Česká republika, přísluš-
nost hospodařit Ministerstvo 
obrany, 

 g) schvaluje kupní smlouvu 
na  koupi pozemkových parcel 
č. 1808/3, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
výměra 347 m2 a č. 1808/4, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná 
plocha, výměra 14 m2, v  obci 
a  katastrálním území Vamberk, 
od České republiky, příslušnost 
hospodařit Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, 
za  cenu podle znaleckého po-
sudku 34.100 Kč,

 h) schvaluje žádost o bezúplat-
ný převod pozemkové parcely 
č. 3218, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, o výměře 1043 m2, 
v  obci Vamberk a  katastrálním 
území Merklovice, ve  vlastnic-
tví České republiky, příslušnost 
hospodařit Státní pozemkový 
úřad.

4)  Schvaluje:
 a) projekt s  názvem „Revitali-

zace obytné skupiny Jiráskova 
Vamberk – 1. etapa“ dle na-
řízení vlády č. 390/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů,

b) dofi nancování projektu s  ná-
zvem „Revitalizace obytné 
skupiny Jiráskova Vamberk 
– 1. etapa“ dle nařízení vlády 
č. 390/2017 Sb., ve  znění poz-
dějších předpisů, z  vlastních 
zdrojů v  minimální výši 50 % 
uznatelných nákladů a  plné 
výši nákladů neuznatelných.

5) Schvaluje nabytí práva stavby 
„Prodloužení veřejného vodovo-
du města Vamberk“ a vyslovuje 
souhlas s  uzavřením Smlouvy 
o právu provést stavbu inženýr-
ské sítě a  omezení užívání ne-
movitosti č. 9/50/19/0071/Rj/FK 
se Správou silnic Královéhradec-
kého kraje, příspěvková organi-
zace, IČ: 70947996, Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové – Pla- 
čice.

Mgr. Jan Rejzl                  

starosta města                                                                                                                                 

Rudolf Futter                                              

místostarosta města

Na Zakopance se díky nové silnici jezdí o poznání lépe
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Již podruhé uspořádala redakční rada měsíč-
níku U nás v kraji, který je vydáván Královéhra-
deckým krajem, soutěž obecních a  městských 
zpravodajů. Hodnotil se loňský ročník zpravo-
dajů a  přihlásilo se na  70 obecních periodik, 
mezi nimi i náš Vamberecký zpravodaj. Do fi nále 
postoupilo třináct přihlášených, kteří si rozdělili 
ceny v rámci pěti samostatných kategoriích. Náš 
vamberecký měsíčník soutěžil v kategorii zpra-
vodajů A4 s celobarevnou obálkou a získal dru-
hé místo, v závěsu za Dobrušským zpravodajem. 
Za námi se pak umístily Chlumecké listy. 

V kategorii celobarevného formátu A4 bodovaly 
„Libňatovské noviny“, vydávané v obci Libňatov 
v  okrese Trutnov. Díky zapálenému starostovi-
-novináři tak i malá obec bodovala ve formátu, 
který užívají spíše velká města. V  kategorii for-
mátu A4 – novinový tisk zvítězila obec Přepychy 
z  Rychnovska a  v  malém formátu A5 zvítězily 
Frymburské ozvěny, vydávané městysem Nový 
Hrádek na  Náchodsku. Zvláštní cenu obdržely 
Rudnické listy z obce Rudník na Trutnovsku. 
Na  slavnostním předávání ocenění, které pro-
běhlo začátkem dubna na Krajském úřadě Krá-

lovéhradeckého kraje pod patronací členů rady 
kraje, jsme měli možnost nahlédnout do všech 
přihlášených zpravodajů a porovnat jejich kva-
litu a obsahovou náplň, která byla na dosti vy-
soké úrovni. Zároveň to byla inspirace pro další 
práci na Vambereckém zpravodaji, ke spokoje-
nosti vás, čtenářů, a zároveň ocenění práce celé 
redakční rady, které tomto děkuji a  vyslovuji 
uznání. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Zpravodaj stříbrný

Ocenění za druhé místo v kategorii zpravodajů A4 s celobarevnou obálkou převzali z rukou Jiřího Roupa 

předseda redakční rady Miroslav Berger a starosta města Jan Rejzl    

Autor příspěvku: Richard Sokol
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Krajkářská škola Vamberk 
reprezentovala město krajky 
na  zahrádkářské výstavě Velikonoce – svátky jara v  Častolovicích 
ve dnech 12. 4. - 14. 4. 2019. Výstavu, bohatou nejen na jarní květinovou 
výzdobu, zhlédlo přes sedm tisíc návštěvníků. Obdivovali i ruční řemesla 
jako bylo pletení pomlázek, malování kraslic, zdobení perníků a mnoho 
dalších lidových tradic, které se váží k velikonočním svátkům.
Paličkování předváděla děvčata – žákyňky Krajkářské škola, která získá-
vala velký obdiv od návštěvníků.     Miroslava Šustrová a Jana Langová

Péče o  seniory a  pod-
pora ve  stáří jsou vý-
znamnými celospo-
lečenskými tématy, 
kterým se i město Vam-
berk věnuje s  vysokou 
prioritou. Prvním úko-
lem do  letošního roku 
tak bylo zásadní rozšíře-
ní provozní doby, která 
je nově od  půl sedmé 
ráno do  půl sedmé 
do  večera, a  to včetně 
víkendů a svátků. To byl 
velký dluh našim obča-
nům oproti jiným zaří-
zením v kraji, které tak-
to fungují již delší dobu 
a zajišťují potřeby svých 
uživatelů v  časech, kdy 
je pečovatelské služby 
nejvíce potřeba. Řady 
vambereckých pečova-
telek nově posílila šestá 
pečovatelka v  přímé 
péči a nová sociální pra-
covnice, jejíž náplní prá-
ce je především sociální 
šetření za účelem zjišťo-
vání potřeb uživatelů. 
Dalším z  dluhů splácených veřej-
nosti bylo zahájení rozšiřování 
poskytování pečovatelské služby 
též do okolních obcí, kdy Vamberk 
reagoval na  skutečnost, že jako 
jeden z  posledních v  kraji dosud 
tuto solidární pomoc svým spádo-
vým obcím nenabízel. 
Směrem dovnitř organizace pro-
dělala Pečovatelská služba též per-

sonální změny, a  to na  vedoucím 
postu, kdy s účinností k 1. 6. 2019 
byla novou vedoucí jmenována 
paní Lucie Grunclová, která nově 
obsáhne jak vedení organizační 
složky, tak post sociální pracov-
nice. Mezi její hlavní úkoly bude 
patřit rozvíjení uživatelsky přívě-
tivé pečovatelské služby a  jejich 
nabídnutí co nejširšímu okruhu 

potřebných seniorů z  Vamberka 
i okolních obcí. 
Významnou pomocí v tomto smě-
ru je podpora ze strany společnosti 
ŠKODA AUTO a.s., díky níž může 
naše Pečovatelská služba využívat 
nový vůz Škoda Octavia, se kterým 
již od dubna vyráží za svými klienty 
a  který využívají i  klienti k  cestám 
do  Střediska osobní hygieny v  Jů-

nově ulici ve Vamberku. 
Vozidlo bylo Pečovatel-
ské službě poskytnu-
to v  rámci programu 
Podpory mobility v  so-
ciálních službách, díky 
kterému své nové vo-
zidlo získalo k  užívání 
celkem sedm organiza-
cí na Rychnovsku. Za to 
patří Škodovce velké 
poděkování. 
Vzhledem k  tomu, že 
velká část uživatelů 
pečovatelské služ-
by ve  Vamberku žije 
v  domě zvláštního ur-
čení v Jůnově ulici, slu-
ší se dodat, že změny 
a  modernizace čekají 
i  toto zařízení. V  první 
polovině roku by měla 
být zahájena nákla-
dem 850 tisíc korun 
přestavba dvou bytů 
na  bezbariérové, což 
umožní bydlení v domě 
též handicapovaným 
spoluobčanům a  dále 
ve druhé polovině roku 

generální rekonstrukce obou vý-
tahů, která si vyžádá náklad přes 
jeden milion korun. 
Věřím tedy, že vstřícná, otevřená 
a  přátelská Pečovatelská služba 
bude dobře fungovat, a to zejmé-
na ke spokojenosti těch, kterým je 
určena, tj. našich seniorů a spolu-
občanů s handicapem.      

Mgr. Jan Rejzl, starosta   

ZELENÝ ČTVRTEK 
NA VYHLÍDCE
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se na Chatě Vyhlídka od 13 hodin ko-
nala akce s názvem „Zelený čtvrtek s písničkou“, která byla věno-
vaná nejen uživatelům Pečovatelské služby Vamberk, ale i čle-
nům Místní organizace Svazu tělesně postižených či bývalým 
zaměstnancům PS a MÚ Vamberk – sešlo se jich na sedmdesát! 
Účastníky akce na  místo určení zavezl pan Jiří Urban a  všem 
bylo poskytnuto i  drobné občerstvení. Poděkování patří panu 
starostovi Mgr. Janu Rejzlovi, který si akci vymyslel a ve spolu-
práci s Pečovatelskou službou ji zorganizoval. Dále pak děkuje-
me Chatě Vyhlídka za příjemnou obsluhu a občerstvení. V nepo-
slední řadě si díky zaslouží i Karel Bačina s Janou Vrkoslavovou, 
kteří hudebně doprovázeli všechny přítomné celým odpoled-
nem. Za spolupráci děkuji také své kolegyni Šárce Vyskočilové, 
která se aktivně spolupodílela na organizaci akce.
Věříme, že se akce všem líbila a těšíme se na další spolupráci.

Lucie Grunclová, DiS., Pečovatelská služba Vamberk

Pečovatelská služba ve Vamberku 
nabrala nový směr
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Paní PhDr.  Beková dokáže z  kusu 
starého kachel vyčíst jeho stáří 
i osud. Pan Miroslav Berger doká-
že vyhledat údaje o  stáří a  osu-
dech domů na  náměstí. Spolek 
přátel historie Vamberka vymýšlí 
osudy Káji Vambermana, co nikdy 
nebyl. Chyba je, že nikdo z  nich 
zřejmě není skutečný vamberecký 
domorodec a  pamětník a  to je-
jich bádání, svědectví a imaginaci 
značně poznamenává. Ba možná 
i  poškozuje. Přesto je, jak se zdá, 
mezi čtenáři Vambereckého zpra-
vodaje dost lidí, které minulost 
našeho městečka zajímá. Já jsem, 
na rozdíl výše jmenovaných, prožil 
ve Vamberku skoro celý svůj život 
a ledacos dosud v mých vzpomín-
kách zůstává. V letech 1933 - 1938 
jsem byl žákem místní pětitřídný 
obecné školy. Aby ty následující 
řádky nebyly jaksi bezbřehé, sou-
středím se na toho pětileté obdo-
bí a pak už jen pár slov o začátku 
roku 1939.
Zapamatoval jsem si výrok ko-
hosi, jenž nazval dějepis beztva-
rou látkou, řecky „amorfé bylé“. 
Proto jsem si usmyslel, že svoje 
vzpomínky rozdělím do  tří oddí-
lů. V  prvním popíšu, jaké stavby 
ve Vamberku byli, či nebyly. Dru-
hým popíšu, jaké bylo vybavení 
domů a  města po  stránce kom-
fortu a  konečně v  třetím budou 
jednotlivé vzpomínky o  výjevech 
a  událostech, jak tehdy lidi jed-
nali a žili a tím se konečně čtenáři 
oživí obraz tehdejšího Vamberka. 
Nechť laskaví čtenáři uváží, že to 
jsou vzpomínky dítka školou po-
vinného a  snažím se nekontami-
novat událostmi pozdějšími. 
Předně je vhodné zmínit, že Vam-
berk byl před těmi léty o mnoho 
menší. Za  zadními Bednářovými 
domky směrem k  Doudlebám 
byly jen louky, žádný průmyslový 
objekt, žádná čistírna odpadních 
vod, žádné drážní koleje. Byl „Ho-
tel a  nádraží“ Barbory Machačo-
vé, Forejtkova hospoda naproti 
mostu, novostavba Lidového 
domu. Nádraží: lokálka to byla 
kouřící parní lokomotiva, dva va-
gony třetí třídy a služební vagón. 
Koskův „koloniální obchod“, to je 
česky prodejna potravin, vedle 
mostu. Za  drážním přejezdem 
k Lupenici byla hospoda „Na Mi-
lence“ (ale už se tam asi nemilo-
valo), naproti ní kovárna a  vyso-
ký sloup se sochou Panny Marie. 
Obecní činžovní dům na  okraji 
města ještě nebyl. Prašná vozov-
ka sledovala strmý terén a krouti-
la se nahoře vedle polní kapličky 

Všech svatých, které je nyní kus 
od nové silnice.
Za  řekou „Zářečí“, ulice podél 
řeky a jen chalupy. Pak jen opuš-
těné budovy dříve Hernychovy 
továrny. Nějaké dělnické domky 
v  části města zvané „V  Oboře“. 
Za mostem směrem k městu říční 
náhon od splavu, který je na řece 
proti proudu a  až za  mostem se 
vracel do  řeky spolu s  Merklov-
ským potokem. Po  pravé straně 
ulice pěšinka ke  Stráni. Vila Ze-

manova, kde dosud pan Továr-
ník bydlel. Pak odbočka ulice 
pod školou. Pod cestou utopené 
chalupa fotografa Pavla. Celá 
léta tam měl ve  výloze koloro-
vanou podobiznu svého synka, 
či vnuka v nějakém kroji. Na roz-
cestí domy, Vodovo řeznictví, 
pak škola bez přístavku školní 
jídelny, bez přástavku vchodu 
směrem ku kostelu. Kostel byl 
tehdy na  oboustranně vyvýše-
ném ostrohu na  severu klesající 
ulice, na  jihu sešup k  budově 
školy. Krypta pod kostelem byla 
tím pádem docela suchá až tak, 
že se tam uloženým nebožtíkům 
líbilo, takže vyschly jako mumie. 
Ale krypta přístupná nebyla. Dál 
po  pravé straně náměstí. Krám 
Koska semenáře, papírnictví 
Štanglerovo, potraviny a zelenina 
Hermanova, na  rohu u  radnice 
trafi ka Šaránkova. V Radniční ulici 
vpravo zelinář, nalevo v  budově 
radnice nebyly veřejné záchůd-
ky, ale obecní šatlava. Tam, co je 
dnes parkoviště, za  radnicí byl 
domek místního hrobaře. Jedno-
patrová budova, dnes byty, bylo 
velkořeznictví a  velkouzenářství 
Kubiasovo, zvané „v  pivováře“. 
Ulička ke  škole posxxná, (nebyly 
veřejné záchody), vlevo u  ní bu-
dova lednice. Za  školou se říka-
lo „na  katrolově“ (zkomolenina 
z  původního Kaprlov), tam byly 

hospodářské stavby pro řeznictví 
a  pro Kubiasův statek. Do  radni-
ce se chodilo dveřmi z  Radnič-
ní ulice, protože z  náměstí byla 
v  radnici pošta. Vedle pošty jako 
až dosud Lejskova drogerie, na ní 
plechová emailové vývěska s ná-
pisem „Primeros gum?“, před ní 
u  vozovky plechový stojan ben-
zínové pumpy. Pak obchodník 
s  textilem pan Šlapl, jediný žid 
ve  městě. Malý obchůdek paní 
Nebudové, dál jako dosud re-

staurace v domě čp. 5, takže „Re-
staurace Na Pětce“. Na rohu k Pot-
štejnské ulici dům a krám krajkáře 
a  starosty Koblice. Na  protějším 
rohu, jako až dosud, lékárna 
„U  Černého orla“, majitel tehdy 
PharmMgr. Němec. Dál prodejna 
bot Baťa, železářství pana Koska 
Veleslava, pak otevřený prostor. 
Ti co tam bydleli, tomu říkali, 
že bydlí ve  dvorci, ostatní lidi 
to nazývali „Kozí rink“. Opravdu 
tam někde rostla i  tráva, takže 
proto ty kozy. Dál po  Žamberec-
ké ulici, přikrčené asi z  vepřovic 
zděná chalupa sklenáře Nováka, 
dál cukrář, pak vila manželské-
ho páru Verhunových, instalatér 
a klempíř Krsek a truhlář a výrob-
ce rakví a  pohřebák taky Krsek. 
Ve dvoře autodílna pana taxikáře 
Duška, požární zbrojnice, hotel 
Helgoland a Horní náměstí.
Vrátím se zpět až k  mostu, vlevo 
textilní továrna Bednářova, hotel 
„Na hradě“, v chaloupce na tarasu 
zubař Novák. Samostatná budo-
va to byl obchod s koberci Hajniš 
(mnohem později nedlouhou 
dobu modlitebna Církve česko-
slovenské, proto dosud na  stře-
še kalich), řezník Prokeš, dům 
Bednářův, kde tehdy Bednářovi 
bydleli, textilní obchody Pelda 
a  Jansa, fara, ulička dolů k  řece, 
dole řezník Kašpar. Dál po  ná-
městí Bednářův besední dům 

(nyní knihovna), drogerie pana 
Šťastného, před ní na  náměstí 
taky benzinová pumpa, stejně 
jako před Lejskovými, pak pořa-
dí nevím: holič Suchánek, nevím 
jméno, snad Šarapatka, cukrář 
Držmíšek, obchody koloniální, to 
jest s  potravinami, Dostál a  Ko-
sek zvaný „v  lutrii“ (za  Rakouska 
se tam prodávaly losy). Koloni-
ální zboží, to byla jen káva a  čaj. 
Koskovi měli někdy ve  výloze 
i kokosové ořechy a banány. Dal-
ší obchod s  oblekovými látkami, 
„Hotel Kubias“. V  jeho budově 
dlážděný průchod dozadu k bio-
grafu „Kino invalidů“. Na  náměs-
tí zastavovaly jen tři autobusy: 
Neškudla (Jablonné - Rychnov), 
Cimfl ová (Borohrádek - Rych-
nov) a Havel (Solnice - Vamberk). 
Do  Potštejna jen vlakem nebo 
pěšky. Dál Pekelskou ulicí pa-
pírník a  knihvazač Dyntar a  pak 
v  Pekelské ulici kloboučník Kacr, 
pekař Motyčka. Tam jsem moc 
nepřišel, jen že tam bylo několik 
krámů pekařů i  krám čalouníka. 
Pak ulice lvevo dolů, dnes Žižko-
va. Draha, Kouty. Nebylo koupa-
liště ani fotbalový stadion. Z  ná-
městí Žambereckou ulicí vlevo 
Hebkova chalupa s  podloubím 
na náměstí a její dvůr podél Žam-
berecké. Dnes večerka byla tehdy 
cukrárna. Dál, co je dnes lékárna, 
bylo železářství Prachařovo. Ulič-
ka, spojující Žambereckou a  Pe-
kelskou. Na  rohu byla chalupa 
s  patrem, po  venkovních scho-
dech do patra. Tam kvílivé zvuky 
houslí. Pan kapelník Jan Malý 
vyučoval hudbě. Kus dál na kopci 
nebylo středisko družstva Kraj-
ka, byla to vila stavitele Boháče. 
O výstavbě města nad horním ná-
městím toho moc nevím. Jen že 
ta stráň směrem k  vodárně bylo 
jen pole. Ulice Potštejnská, od lé-
kárny vlevo Kubiasova vila, kde 
dosud bydleli Kubiasovi, vpravo 
koloniál Karáskových. Vlevo bylo 
holičství a  kadeřnictví Stárko-
vých. Nebylo celé sídliště Struha. 
Tam byly jen staré chalupy mezi 
zahradami u prašné ulice. Nebyla 
ani sokolovna (Vlasti a  sobě 21. 
srpna 1938 - nápis na „základním 
kameni“) ani sportovní hala ani 
hasičská zbrojnice. Nebyl dům 
s  pečovatelskou službou, to byl 
jen obecní chudobinec. Jedno-
patrový rohový dům vedle soko-
lovny s půlkruhovou terasou nad 
přízemím měl v omítce vyvedený 
nápis „Na pavlači“ a říkalo se tam 
Kubiasovi na pavlači. Za ním smě-
rem k chudobinci, po pravé stra-

Fotopohlednice ze sbírky Milana Sedláčka

Vamberk před osmdesáti roky
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ně ulice byla chalupa původně 
rodiny Bekových. Nebyla ani další 
část jako domky fi nské a  další 
domky. Údolí Merklovského po-
toka, dnes zavezené a  zastavěné 
Penny marketem, bylo zahradnic-
tvím, kde vládl pan Chaloupka. 
Merklovský potok byl čistý potok, 
žádná stoka. U  starého hřbito-
va zůstala původně zemědělská 
usedlost zemědělce a holiče pana 
Stárka, dnes k nepoznání přesta-
věná, dál do kopce Tyršovou ulicí 
byla z  vepřovic stavěná prastará 
chalupa. Dnes tam je novostav-
ba rodinného domu. Dál je, dnes 
neobydlená, Prauzova chalupa 
v  původním stavu krom výměny 
oken a  břizolitové fasády, s  vel-
kou zahradou sahající až k  cestě 
mezi starým a novým hřbitovem. 
Urnový háj mezi oběma hřbitovy 
ještě nebyl. Mezi tou zahradou 
a  zahradou vedlejší Suchánkovy 
vily byla uzounká ulička, sotva 
na rozpřažení. V Suchánkově vile 
dosud bydleli Suchánkovi. Dál 
pak velká zahrada, k  ulici jako 
park, v  něm i  smuteční vrba nad 

malým jezírkem a  magnolie (ta 
tam je dosud) vzadu ke  hřbito-
vu jako ovocný sad (nebyla tam 
ještě mateřská školka). Proti ulici 
byla chráněna neprůhledným 
živým plotem. Vrátíme-li se zpět 
k  sokolovně, po  levé straně Tyr-
šovy ulice jsou dodnes od  silni-
ce oddělené zahradou přízemní 
chaloupky (bydlíval tam švec 
Beran, porodní bába a  stařičký 
holič Vaňous). Dál pak byla tehdy 
chalupa, na terénu nižším než vo-
zovka (v ní babička Brzková s ko-
zou a  nájemníky Jirsovými) další 
s přístavkem truhlářské dílny (ro-
dina Neugebauerova). A  už jsme 
u  bývalé cihelny a  kamnárny Su-
chánkovy. Vjezd do  areálu, vle-
vo přízemní budova s  kanceláří 
a obydlím v podkroví, vpravo do-
dnes podle ulice stojící přízemní 
stavba původní kamnářské dílny, 
na předzahrádce k ulici se vysta-
vovaly kameninové kanalizační 
roury včetně kolen a  odboček. 
Za ní kruhová pec na vypalování 
cihel a vysoký komín. A pak už jen 
cihlářské hliniště, s přístřešky pro 

sušení čerstvě ručně vyrobených 
cihel a kolejničky pro vozíky. Žád-
ní zahrádkáři. 
Rozcestím „u  Křížků“ začíná Ba-
činka. Mezi plotem Suchánkovy 
zahrady a  plotem prvního domu 
Bačinky byla jen úzká polní cesta, 
vedoucí až na Stráň. Tam, kde mí-
jela horní okraj nového hřbitova, 
bylo zahradnictví pana Lebedy. 
Bačinka, první „Roubalova vila“ 
(původně reprezentativní dům 
začínajícího pana stavitele, který 
jej prý před první světovou vál-
kou prodal doktoru Roubalovi), 
pak jeden dvojdomek, dva domky 
(k plotu za prvním z nich byl při-
stavěn ne dřevník, ale fotoateliér 
Bohumila Dytrta (jezdily se sem 
fotit svatby) a  další dvojdomek 
a pak vila, kde pan stavitel Bačina 
s rodinou skutečně bydlel. Parcely 
byly jen 25 metrů široké, za  nimi 
bylo pole, žádné domky. Mezi 
silnicí k  Záměli a  ulicí ke  Mníšku 
byl stavební dvůr stavitele Bači-
ny. Nebyl tam žádný rodinný do-
mek. Dál k  Mníšku za  Bačinovou 
vilou bylo pole a  podle cesty jen 

domky vlevo. První byla tiskár-
na pana Čermáka (tiskl plakáty). 
Třetí od  konce byla vilka lékaře 
doktora Šichana (měl rentgen!). 
Domky, které jsou zády k nim, ne-
měly cestu, jen chodník a příjezd 
po  neobdělávaném pruhu pole. 
U  silnice k  Záměli byl poslední 
domek s  krámkem s  potravinami 
paní Čermákové a  pak jen truh-
lářská dílna s  obydlím pana Bar-
toše, zvaného Hoblík, na  rozdíl 
od  Bartoše Košíkáře. Za  ní k  jihu 
bylo fotbalové hřiště na  pozem-
ku Bačinově. Kolem hřiště vysoký 
prkenný plot. Na  Mníšku nebyly 
žádné chaty, jen dva statky, vlevo 
Kotyzův, vpravo Stoklasův. Pan 
Ladislav Kotyza byl stavitel soko-
lovny.
A  tím končím vamberecký mís-
topis. Koho čtení nebavilo, snad 
bude zajímavější popis, jak bylo 
město technicky vybaveno v příš-
tím čísle vambereckého zpravo-
daje, se svolením pana šéfredak-
tora. 

Ve Vamberku, jaro 2019                                                                                                  
Ing. Rudolf Novák 

Jak začít květnový příspěvek, že by 
úryvkem z  Broučků…“ a  bylo jaro 
a  všechno kvetlo…“ nebo si raději 
půjčit Máchu: „Byl pozdní večer – 
první máj – večerní máj - byl lásky 
čas…“ – ať tak či tak potřebuji ně-
jak navodit atmosféru vztahů, lás-
ky a možná i přátelství, protože to 
jednoduše k prvnímu máji a květnu 
patří.
V poslední době je mnoho pořadů 
o tom, jak se společnost po revoluci 
mění, jaká je ta nová ge-
nerace,  jak pořád sedí 
jen u počítačů a mobilů 
a  neumějí si hrát a  po-
vídat a neumějí pomoci 
starým lidem a  pořád 
se jen ve  škole šikanují…Možná 
si vzpomenete, že i  jedna z našich 
volebních stran měla v  programu, 
jak pozvednout úroveň vamberec-
ké školy, možná si dávali za cíl, jak 
zlepšit vztahy mezi dětmi nebo 
mezi školou a rodiči…Ale je oprav-
du problém ve  škole? Je opravdu 
problém v dětech? Je opravdu pro-
blém v generaci?
Musím říct, že to, co mě skutečně 
v  poslední době ve Vamberku na-
dchlo, byly dvě přednášky, které 
byly nezávisle na  sobě zorganizo-
vány. Jednu z nich vedla Ing. Hanka 
Kosková a měla název – Muži jsou 
z  Marsu a  ženy z  Venuše (mož-
ná někdo z  vás četl tuto známou 
knihu), druhou pak organizovalo 
Mateřské centrum Dráček a  vedla 
ji PhDr.  Lidmila Pekařová. Přestože 
byly přednášky na  sobě nezávislé, 
obě se konaly v  březnu a  jakoby 

obě předznamenávaly to, co nám 
jaro přináší – tedy vztahy, vztahy 
mezi mužem a ženou, porozumění 
i  nedorozumění. Následky vztahů, 
pokud v  nich dochází k  nedoro-
zumění, a  jak na  to, abychom si 
ve vztahu porozuměli. 
Já jsem navštívila pouze přednášku 
paní Pekařové (o  přednášce paní 
Koskové jsem se dozvěděla jen 
z doslechu), ale musím říci, že jsem 
se skvěle bavila. „Stará praktička- 

psycholožka“ vyprávěla mnoho 
konkrétních příběhů ze své ordina-
ce. Mimo jiné se zmiňovala o tom, 
jak mohou mít stejná slova u mužů 
a žen zcela odlišný význam. I o tom, 
jak se liší mužské a ženské prožívání 
a jednání.
A  proč vám tady tak dlouze píšu 
o  nějakých přednáškách, na  kte-
rých jste nebyli a které možná mno-
hé z  vás vůbec nezajímají? Právě 
proto, že vztahy, rodina, hodnoty, 
to je to květnové téma. Generace 
se nezměnila, škola se nezměnila, 
děti nejsou horší než ty před třiceti 
lety, ale změnila se rodina, změnil 
se výchovný přístup. Husákovy děti 
se často snaží svým potomkům 
dopřát vše, co oni neměli, co oni si 
dopřát a dovolit nemohli. Možná se 
někdy příliš schováváme za to, že to 
mají všichni, že ten náš kluk to taky 
chce… Jindy zase hodně mluvíme, 

říkáme dětem, co by měly a co ne…
Ale tohle přece nefunguje. Děti ne-
dělají to, co jim dospělí říkají, na-
opak – v určitém věku berou jakou-
koli naši informaci jen jako „průdu“, 
poučování; dospělí jsou přece tolik 
„out“. Děti jsou kopií toho, co dělá-
me. Napodobují nás ve všem, aniž 
bychom si to mnohdy uvědomo-
vali. Třeba i v hádkách, které doma 
máme, třeba i v názorech, které pak 
přinášejí do školy, třeba i ve vztahu 

k hodnotám, které rodi-
na dodržuje nebo nedo-
držuje. 
Právě proto chci velice 
poděkovat jak Hance 
Koskové, tak MC Dráček, 

protože pokud by alespoň každý 
druhý, kdo navštívil výše uvede-
né přednášky, aplikoval třeba jen 
jedinou věc ve  svém výchovném 
přístupu nebo prostě ve  vztahu 
ke svému partnerovi, určitě by na-
stala změna. Je to stejné jako s vý-
chovou k ekologii – hodně se o ní 
mluví – ve škole, v  televizi, na bill-
boardech, ale jen několik málo 
skautů vezme skutečně pytel a ru-
kavice a jdou sbírat odpadky kolem 
řeky. 
Citací paní Pekařové: „Pokud chce-
te být spokojeni ve  vztahu, snažte 
se naučit přijmout toho druhého 
ve své podstatě a nepřetvářejte ho 
podle toho, jak si představujete vy, 
že je to správné.“ Vám přeji krás-
né a  snad ještě lepší vztahy nejen 
na prvního máje.

E. Vostrejžová

Cestou práva 
k porozumění
Soužití lidí ve  společnosti by 
nebylo možné bez respekto-
vání domluvených pravidel, 
která zaručují řád a  správné 
fungování vyspělé společnos-
ti. Právní ustanovení mají být 
srozumitelná a  praktická. Ži-
vot v  právním státě vyžaduje 
optimální vyspělost právního 
vědomí občanů. Společenské 
změny přinášejí nové pohle-
dy na svobodu lidí a zakotvují 
i právně nezávazná ustanove-
ní do  etických pravidel lidské 
koexistence. Člověk může být 
ovlivněn návyky z  minulých 
totalitních režimů, aniž by 
si to uvědomoval. Rozdílné 
pohledy na  právní ustano-
vení, nebo neznalost jejich 
výkladu, přinášejí zákonitě 
konfl ikty tam, kde vládne ne-
vědomost a  totalitní způsoby 
rozhodování.
…

J. Nykl, 18. 4. 2019

Z  důvodu rozsáhlosti nalezne-
te celé znění článku na 
www.vamberk.cz, sekce Město 
a  samospráva – Vamberecký 
zpravodaj.

Příspěvky čtenářů a  dopisova-
telů nemusí vyjadřovat stano-
visko redakce.

Lásky čas
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Leopold I.  (1657-1705)
Tento následník trůnu vládu 
po  svém otci nastoupil neplánova-
ně, protože jeho starší bratr zemřel. 
Byl typickým představitelem pa-
novnického absolutismu a  důsled-
ným budovatelem centralistického 
uspořádání habsburských zemí. 
Nesmlouvavě potlačoval opoziční 
uherskou šlechtu, udržoval mohut-
nou armádu potřebnou proti turec-
ké hrozbě a  vytvořil mocné podu-
najské soustátí. Za  jeho vlády Turci 
opět zaútočili na Evropu a roku 1683 
podruhé oblehli Vídeň. Po  těžkých 
obranných bojích byli Turci od Víd-
ně odraženi královským, císařským, 
bavorským, saským a  polským voj-
skem. Polské jezdectvo bylo do  bi-
tvy vedeno svým králem Sobieskim. 
Významný podíl na  vzniku protitu-
recké koalice měl papež Innocenc 
XI. Vojsko a války byly však příčinou 
velkého daňového zatížení českých 
zemí
V  době vlády Leopolda I. začínal 
i  soumrak nad evropskou nad-
vládou Habsburků vymřením 
jejich španělské větve, což zapří-
činilo válku o  dědictví španělské 
(1701-1714). Poslední španělský 
Habsburk určil nástupcem svého 
synovce z  francouzského králov-
ského rodu , jež byl ve  Španělsku 
r. 1701 uznán králem. To bylo proti 
záměrům Angličanů i  rakouských 
Habsburků. Rakouská větev si rov-
něž dělala nárok na dědictví a Ang-
ličané chtěli zabránit vzniku spojení 
Francie a Španělska.
Angličané se vždy snažili znemožnit 
pomocí své diplomacie a  vojen-
ských intervencí narušení „rovnová-
hy“ evropských zemí. Proto sesta-
vili proti francouzsko-španělskému 
sblížení velkou koalici států (Anglie, 
Nizozemí, Habsb. monarchie, Prus-
ko, Svatou říši a  Portugalsko). Ná-
sledně Anglie vyhlásila Francii válku. 
S  pomocí sestavené koalice a  své 
diplomacie zajistila Anglie smluv-
ně nemožnost vzniku personální 
unie Francie a  Španělska, odchod 
španělské moci z  Nizozemí, vynu-
tila si vytvoření malé strategické 
kolonie na  jihu Španělska (Gibral-
tar) a  výsadní právo na  dovoz čer-
ných otroků do španělských kolonií 
v  Americe. Od  Francie si vymohla 
velké územní zisky v  Severní Ame-
rice (Hudsonův záliv, Nové Skotsko 
a  Nový Founland), vzdání se náro-
ku na Španělské Nizozemí a uznání 
braniborského kurfi řta pruským krá-
lem. Tím dosáhla Anglie svých cílů 
a  dohodou roku 1713 v  Utrechtu 

uzavřela separátní příměří. Jelikož 
ani spojení Rakouska se Španělskem 
nebylo v zájmu Anglie, tak ve válce 
osamocený Habsburk musel doda-
tečně podepsat mír.
Další významná událost doby: Brani-
borský kurfi řt Fridrich III. byl koruno-
ván r. 1701 na pruského krále a spo-
jením obou zemí vznikl historický 
základ budoucího mocenského 
uspořádání v  severní Evropě. Roku 
1704 vypukla severská válka Ruska, 
Pruska, Saska a Polska proti Švédsku.

Josef I.  (1705-1711)
Tento král pokračoval ve  válce  
o španělské dědictví v koalici i s An-
glií, která se od r. 1707 spojením par-
lamentů Anglie a Skotska stala V. B.

Karel VI.  (1711 - 1740)
Byl posledním Habsburkem v muž-
ské linii vládnoucím v  Zemích ko-
runy české, rakouských zemích, 
Uhersku a  zemích Svaté říše řím-
ské. Tím i na rakouskou větev dříve 
všemocného rodu padl soumrak. 
Byl obdivovatelem kultury a  umě-
ní i  pokračoval v  úzké spolupráci 
s  katolickou církví. Tento král se 
účastnil války o  dědictví polské 
na straně V. B. a Ruska proti Polsku 
podporovaného Francií. Docházelo 
i  opakovaně k  bojům s  Turky. Jeli-
kož tento poslední Habsburk neměl 
mužského potomka, tak r. 1713 vy-
hlásil „Pragmatickou sankci“ určující 
nedílnost habsburské říše a nástup-
nický řád i na ženskou linii. Souhlas 
s rozhodnutím si nechal odsouhlasit 
od Španělska, Ruska, V. B., Nizozemí 
a  Svaté říše římské národa němec-
kého. Jelikož habsburská monarchie 
stále více hospodářsky zaostávala 
za  ostatní Evropou, tak král a  císař 
v jedné osobě nařídil v Čechách bu-
dovat silnice s  pevným povrchem 
(císařské). Nastal i počátek budování 
manufaktur.
Další významné události této doby: 
Prusko posílilo koncem severské 
války a  r. 1720 získalo od  Švédska 
Pomořany -včetně Štětína. Rusko 
vítězstvím v  severské válce získalo 
přístup r. 1721 k  Baltu a  vystřídalo 
mocensky vliv Švédska.

Marie Terezie  (1740 – 1780)           
(Zakladatelka rodu 
habsbursko-lotrinského)
Po  smrti krále a  císaře Karla VI. na-
stoupila na  habsburský trůn dle 
schválené pragmatické sankce 
dcera Marie. Tento nezvyklý stav 
podnítil některé evropské panov-
níky k  pokusu o  ukořistění části 

z momentálně oslabené monarchie. 
Další válka, tentokrát o dědictví ra-
kouské 1740-1748, byla na  světě. 
Souhrou okolností se stal ve stejné 
době Braniborsko-pruským králem 
pokrokový, ale značně výbojný Fri-
drich II., zvaný Veliký. Na  rakouské 
dědictví si činilo nárok i  Bavorsko, 
Prusko, Španělsko, Sasko, Francie 
i  další. Válka začala vpádem Prusů 
do Slezska r. 1740 (První slezská vál-
ka). Zároveň vznesl bavorský kurfi řt 
Karel Albrecht nárok na část habsb. 
monarchie a titul římskoněmeckého 
císaře. Měl podporu tří kurfi řtů (sas-
kého, kolínského a falckého), i Špa-
nělska a Francie. Nepokojů v Evropě 
využila V. B. válkou se Španělskem 
o kolonie na Floridě. V takto zoufa-
lé situaci se Marie Terezie obrátila 
o pomoc na uherskou šlechtu, která 
přes někdejší neshody s Habsburky 
se za M. T. postavila, a v Bratislavě ji r. 
1740 zvolili uherskou královnou.
Roku 1741 vpadla bavorská vojska 
do  Horních Rakous a  Čech. Saská 
a  bavorská vojska obsadila Prahu 
a bavorský kurfi řt Karel Albrecht se 
prohlásil s  podporou části českých 
stavů českým králem.
Koncem roku1742 Karel Albrecht 
opustil Prahu, aby se účastnil své 
volby římskoněmeckým císařem. 
Správu Prahy i  Čech převzala jeho 
spojenecká francouzská vojska. 
Ve stejné době Vratislavským mírem 
M. T. uznala svoji porážku od  Pru-
sů, kterým připadla většina Slezska 
a jedno z českých hejtmanství-Klad-
sko. Roku 1743 habsburská vojska 
dobyla Mnichov i  celé Bavorsko. 
Následně na Francouzích zpět i Pra-
hu, kde se M. T. nechala korunovat 
českou královnou na základě prag-
matické sankce určující nedělitel-
nost říše. Sedm představitelů české 
šlechty bylo za  předchozí volbu 
bavorského kurfi řta českým králem 
odsouzeno k  trestu smrti, ale po-
prava se neuskutečnila. Nedůvěra 
královny k  Čechům však zůstala. 
Roku 1744 po  úspěšných akcích 
habsb. vojsk pruský král znovu vtrhl 
do  Čech a  zahájil druhou slezskou 
válku. Po několika vítězných bitvách 
obsadil Prahu i většinu Čech, ale pak 
utrpěl porážku u Kolína. V roce 1745 
byla ukončena druhá slezská válka 
potvrzením trvalé pruské vlády nad 
Slezskem a Kladskem. V tomto roce 
zemřel bavorský kurfi řt a císař Svaté 
říše římské. Tím bylo ukončeno ne-
přátelství s Bavorskem. Novým vlád-
cem Svaté říše byl zvolen manžel M. 
T. František Štěpán Lotrinský.
V roce 1748 mírem v Cáchách byla 

ukončena válka M. T. s Francií a Špa-
nělskem o dědictví habsburské a M. 
T. dosáhla všeobecného uznání. 
Po  ukončení válek nastalo období 
tereziánských reforem, jež měly 
překonat zaostalost říše za západní 
a severní Evropou. M. T. se po dopo-
ručení osvícených poradců přiklo-
nila k  osvíceneckému absolutismu, 
který dával důraz na úlohu lidského 
rozumu. Nastávaly převratné změ-
ny v  oblasti státní správy, soudnic-
tví, vojenství, školství i  fi nančnictví 
za  účelem posílení státu a  zlepšení 
situace poddaných. Po  celou dobu 
své vlády se musela M. T. vyrovnávat 
se svým nábožensko - mocenským 
založením a  vnějším osvícenským 
tlakem podporovaným zejména je-
jím synem Josefem II.

Mezi hlavní reformní úpravy patří:
První tereziánský katastr- evidoval 
rustikál (domy a  usedlosti podda-
ných), sčítání obyvatelstva, nařízeno 
číslování domů.
Druhý tereziánský katastr evidoval 
dominikál (půdu a  příjmy šlechty, 
církve a  měst) a  část berní přešla 
na  bedra vrchnosti. Centralizací 
moci státu došlo k  oslabení moci 
šlechty a  měst. Byla oddělena moc 
soudní, vydán zákaz mučení, úřady 
centralizovány, bylo podpořeno ší-
ření němčiny pro sjednocení v mno-
honárodní říši (od  jejího zrovno-
právnění až po  vyhlášení úředním 
jazykem). Byl vydán celní řád, mo-
dernizována armáda, místo verbo-
vání byly pravidelné odvody a  bu-
dována kasárna. Bylo pokračováno 
ve  výstavbě silnic s  pevným povr-
chem. Bylo modernizováno školství. 
Od roku 1774 byla nařízena povinná 
školní docházka pro děti od 6 do 12 
let. Triviální školy (s  výukou čtení, 
psaní a počítání) musely být v mís-
tech všech far. Ve  velké neúrodě 
a hladomoru roku 1770 byla příka-
zem Josefa II. poskytnuta pomoc. 
V  roce 1775 robotním patentem 
byla podstatně snížena robotní po-
vinnost. Do  celkového vývoje však 
negativně zasáhla sedmiletá válka 
(1756-1763) s Pruskem a V. Britanií. 
Ve  druhé polovině 18. století začal 
zásadní rozvoj zemědělství. Úho-
rové hospodářství bylo nahrazeno 
střídáním plodin a  hnojením po-
zemků, zahájen stájový chov zvířat 
a  pěstování brambor. Josef II. jako 
spoluvládce v letech 1765-1780 po-
žadoval ještě výraznější prosazování 
změn. Marie Terezie  - matka mnoha 
dětí, zemřela roku 1780.        

Ing. Augustin Šubrt

Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin – 11. část (Pod vládou Habsburků).
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Malé osudy domů na našem náměstí
Podepírá 
radnici
V  představování jednotlivých 
domů na  našem rynku jsme do-
spěli k  domu radnímu. Ten má 
více než čtyřsetletou historii, 
nechme si jej až na konec tohoto 
seriálu. Z druhé strany se k radni-
ci přimyká dům čp. 2. Ale nebylo 
tomu tak vždycky. V  roce 1671 
prodal Andres Kolář dům Vác-
lavu Volnému. V  první polovině 
18. století vlastnila dům rodina 

Jirkova, ve druhé polovině století 
Poláčkovi a Holoubkovi. V té době 
dostal objekt číslo 55, od  začát-
ku 19. století až dosud má číslo 
popisné 2. Roku 1838 byl majite-
lem domu František Kareš (1812-
1871), který zde provozoval ku-
pectví. Tento činorodý měšťan byl 
již od  roku 1839 vambereckým 
pukrmistrem. Po revoluci 1848 se 
stal prvním zvoleným starostou 
našeho města. Za  jeho působe-
ní byl roku 1851 zřízen ve  městě 
poštovní úřad. Brzy nato se Kareš 
odstěhoval do  Vídně. Později se 
vrátil do rodného města a po smr-

ti byl pochován na starém hřbito-
vě. Františkův mladší bratr Alois 
(1822-1885) odešel do  severního 
Německa, kde provozoval úspěš-
nou plavební fi rmu Kareš a  Stoc-
ký. Podporoval Čechy i  rodné 
město. Alois Kareš získal čestné 
měšťansví Vamberka a  po  smr-
ti byly jeho ostatky převezeny 
do rodného města. 
Ve  druhé polovině 19. století 
vlastnil dům čp. 2 Antonín Su-
chánek. I on provozoval kupectví 
a  říkalo se tu „ve  velkém kvelbu“. 
Obchodník Jaromír Šoulavý zde 
vedl obchod materiální. V období 

1923-1927 byl radním za  živnos-
tenskou stranu. Po  něm převzal 
obchod Josef Lejsek (1898-1969). 
Kromě prodeje drogistického 
zboží obsluhoval i  benzinové 
čerpadlo umístěné před domem. 
Tisková reklama z  30. let Drogy - 
materialie - foto - guma, působí 
dnes možná úsměvně. V  tradici 
pokračoval v  éře socialistické 
i  jeho syn, po  roce 1989 rodina 
Bolehovských.

Miroslav Berger

Foto ze sbírky Milana Sedláčka 
a Jiřího Sejkory

Pocházel z  rodiny vambereckého mistra 
malířského a  natěračského Josefa Hynka 
st. Narodil se 28. prosince 1934 ve  Dvorci 
čp. 555. Hned po  skončení války vstoupil 
se svou sestrou Janou do  obbnoveného 
Junáka jako vodní skauti. Byl náruživým 
fotbalistou a  tenistou. Josef se vyučil la-
kýrníkem a  poté vystudoval aranžérskou 
školu s  maturitou v  Praze. Následně vedl 
aranžérské oddělení v  podniku Drogerie 
a drobné zboží v Pardubicích a Hradci Krá-
lové. Po roce 1989 založil v Pardubicích pro-
sperující fi rmu H - PROPAG, kterou po čase 
předal synovi.
Roku 1960 založil v  Pardubicích rodinu. 
S  manželkou Janou vychovali dceru Janu 
a syna Tomáše. Později pro sebe a své blízké 

vystavěl chatu v údolí Zdobnice mezi Pěčí-
nem a Slatinou nad Zdobnicí. Tam byl jeho 
životní ráj, kde mohl uplatnit svůj talent 
a  malovat obrazy okolní přírody. V  květnu 
2014 uspořádal v MK Sokolovna ve Vamber-
ku retrospektivní výstavu svých děl Obrazy 
z Pardubicka, Podorlicka a Dalmácie. 
S manželkou rádi cestovali, poznali mnoho 
zemí světa. Pan Hynek měl radost ze čtyř 
vnoučat, miloval i rodinného mazlíčka, psí-
ka. Vždy se hlásil k vambereckým skautům, 
které podporoval. V  obtížných časech ne-
moci mu byla oporou manželka i obě děti 
s rodinami. Jeho zlaté srdce dotlouklo v pá-
tek 29. března 2019.

Jana Bořková, roz. Hynková 

Za vambereckým rodákem Josefem Hynkem
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Donedávna jsme věděli o  účasti 
Káji Vambermana na  Olympij-
ských hrách v  roce 1896 v  Athé-
nách, jako pozorovatele s  Jiřím 
Gutem Jarkovským. Věděli jsme, 
že po  návratu okamžitě zahájili 
přípravy na  účast české delegace 
na  příštích hrách. Další informaci 
máme až z  roku 1908. V  Londý-
ně již naši sportovci vystupovali 
jako „Bohemians“ a  hrabě Lützow 
šel v  čele české výpravy. Kája byl 
praporečníkem výpravy a  neú-
spěšným sportovcem, když se 
nekvalifi koval do hlavního závodu 
ve šplhu na tyči. Poté se již jen ne-
úspěšně pokusil o zisk křesla před-
sedy Mezinárodního olympijského 
výboru. 

Ta díra mezi léty 1896 a 1908 nám 
však nedala spát. Zvláště po  nad-
šeném návratu z Atén. V roce 1900 
se OH konaly v  Paříži, o  čtyři roky 
později v  americkém Saint Louis. 
Jako první krok se nám podařilo 
„vyřadit“ ze hry Ameriku. Her se 
totiž účastnili především domácí 
sportovci, Kanaďané a Kubánci a to 
hlavně kvůli problémům s  dopra-
vou z Evropy. Z českých sportovců 
se nezúčastnil ani jediný. Další naše 
hledání se tedy zaměřilo na Paříž.  
II. letní olympijské hry se uskuteč-
nily jako doplněk pět měsíců tr-
vající světové výstavy. Lidé tehdy 
věnovali mnohem více pozornosti 
výstavním artiklům, než o  vavříny 
bojujícím sportovcům. Na  hrách 
se představilo 997 sportovců z  24 
zemí. Jako důležitá se ukázala in-
formace, že v Paříži poprvé starto-
valy ženy, a to v kroketu, jachtingu 
a v tenise. Česko získalo jednu stří-
brnou medaili díky Františkovi Jan-
dovi-Sukovi v  hodu diskem a  dvě 
bronzové, které získala tenistka 
Hedwiga Rosenbaumová. Ale to 
nebyla Češka, ale Němka bydlící 
v Praze. 

Při našem bádání jsme prošli 
všechny olympijské discipliny, 
a  to mužské a  pro jistotu i  žen-
ské. A  udělali jsme dobře. Kromě 
klasických států se her účastnilo 
i  tzv. Smíšené družstvo, za  které 
soutěžily hlavně družstva složená 
z  olympioniků více národů. Šlo 
např. o smíšenou čtyřhru v tenise, 
kdy každý ze sportovců byl z jiné-
ho státu. Ale šlo i o jiné případy, ze 
kterých nás zaujal případ rakouské 
jachtařky, která vytrvale a  všude 
uváděla, že je Češka. Pátrali jsme 
proto po  jejím jméně. Rakouský 
olympijský výbor žádnou ženu 
soutěžící na  OH 1900 neeviduje, 
český olympijský výbor nám sdělil, 
že českou výpravu z žen reprezen-
tovala pouze ona Němka Rosen-
baumová. Uspěli jsme až v  archí-
vu Mezinárodního olympijského 
výboru ve  švýcarském Lausanne. 
A  odpověď nás doslova šokovala. 

Ona rakouská jachtařka, členka 
Smíšeného družstva se jmenovala 
Carla von Wamberg! Žena takové-
hoto jména se však v  období let 
1800 až (pro jistotu) 1890 nikde 
v  Čechách nenarodila. V  životo-
pise francouzské jachtařky, která 
tehdy na OH v jachtingu zvítězila, 
se tato zmiňuje na straně 114 vle-
vo dole o  jakési mužné soupeřce, 
která neustále vykřikovala  Čeko! 
Čeko! To byla ta pověstná posled-
ní kostička do celé skládanky. Vše 
do sebe zapadalo a znamenalo to 
jediné – že onou jachtařkou byl 
Kája Vamberman. Mezi mužské 
účastníky se zřejmě nekvalifi koval 
a tak to zkusil v převlečení za ženu. 
Vždyť i  bratranec Jára Cimrman 
chodil do  15 let v  šatech po  sest-
ře do  dívčí školy. Takže zkušenost 
v  rodině byla. A  výběr sportu byl 
logický. Při tenise a  kroketu by 
Kája musel z pod sukně ukázat své 

nohy, které měl i po sedmi letech 
od  africké výpravy, kdy ho poští-
paly mouchy CECE, plné pupínků. 
A bál se, že by ho mohly prozradit. 
Navíc když je všude tolik zvědavců. 
To u jachtingu nehrozilo. Kájovi se 
na  trojúhelníkové olympijské trati 
kupodivu dařilo při plavbě proti 
větru (stoupání) a  naopak mu to 
vůbec nejelo po  větru. V  součtu 
to stačilo na  krásné čtvrté místo 
a  velkou spokojenost. Nikdo ho 
nefotil, novináře nezajímal a  čtvr-
té místo po  kiksu na  předchozí 
olympiádě bylo pro něho velkým 
zadostiučiněním. A  co teprve pro 
nás! No řekněte sami. Které město 
se může pochlubit chlapem, který 
vybojoval na  olympijských hrách 
bramborovou medaili v  ženské 
disciplíně?! 

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

Kája Vamberman a OH
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V  sobotu 13. 4. proběhl na  naší 
škole zápis do 1. ročníku. Dostavilo 
se 32 dětí, pro které byly připrave-
ny úkoly na téma Šmoulové.
Na  úvod děti přednesly nebo za-
zpívaly básničku či písničku. Pak se 
už pustily do plnění nejrůznějších 
úkolů – určovaly levou a  pravou 
stranu, počítaly obrázky, vyjmeno-
vávaly barvy, říkaly, na kterém ob-
rázku je více postaviček, určovaly 
geometrické tvary či na obrázcích 
hledaly rozdíly. Na  závěr si každý 
předškolák jako dárek mohl vybrat 
omalovánku, jednu pohádkovou 
fi gurku, záložku do  knížky, tužku, 
refl exní pásku a batůžek na záda.
Během čekání si čas děti krátily 
ve  školní družině. Zde si mohly 
vyzkoušet vázání tkaniček, zapínat 

knofl íky nebo vymalovat obrázky.
Zápisu předcházely další akce pro 
předškoláky a  jejich rodiče. Rodi-
če s  dětmi si mohli ve  čtvrtek 28. 
3. odpoledne prohlédnout školu, 
aby věděli, kam půjdou k  zápisu. 
Paní učitelky předškoláky a  jejich 
rodiče provedly po  škole, ukázaly 
jim, kde co je a  ochotně zodpo-
vídaly jejich otázky. Děti přišly se 
školkou do  školy ještě jednou, 
podívaly se na výuku v hodinách. 
Další akce pro budoucí prvňáčky 
a  jejich rodiče proběhne ve  škole 
ve středu 22. 5. od 16 hodin. Děti 
zde budou hravou formou řešit 
úkoly a rodiče se dozví základní in-
formace o pomůckách a průběhu 
vyučování.

Vedení školy

Velikonoční dílny
Přišlo jaro a s ním i tradiční školní velikonoční dílny. Uskutečnily se v úte-
rý 2. 4. 2019 v odpoledních hodinách. Každý učitel si připravil nějaký vý-
robek s motivem Velikonoc, který si mohly děti vytvořit a odnést domů. 
Bylo možné si vyrobit např. velikonoční věnce a další výrobky z proutí, 
papírové a keramické ozdoby, ozdobit perníčky nebo vajíčka, namalovat 
vázičky, vařečky a spoustu dalšího. V rámci pěstitelských prací jsme na-
množili pokojové rostliny, které jsme při dílnách nabídli rodičům. Dále si 
ve vestibulu mohli rodiče prohlédnout a koupit výrobky, které žáci také 
vyrobili při pracovních činnostech. Při vaření, které probíhá ve školní ku-
chyňce, žáci napekli linecké cukroví a muffi  ny, další občerstvení připravi-
ly paní učitelky J. Vrkoslavová a V. Šibíková. Dále děkujeme fi rmě Sodexo 
– školní stravování, která se také na občerstvení podílela. Veškeré nape-
čené občerstvení a nápoje bylo možné si koupit v bufetu. 
Věříme, že se dílny vydařily.                                                              Vedení školy

Preventivní programy pro 1. – 3. třídy
Minulý týden se uskutečnily pro děti  1.-3. tříd preventivní progra-
my. Tématem bylo chování, vztahy ve třídě, slušnost, ohleduplnost. 
Programy byly přizpůsobeny věku dětí a probíhaly hravými formami, 
velice zajímavými a nápaditými.

Pro 1. třídy se program nazýval Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka.
Pro 2. třídy – O jedné tajúplné jeskyni
Pro 3. třídy – Všechno jde vyřešit.
Dle reakcí dětí můžeme říci, že byly spokojené.

Programy byly zařazeny do  kapitoly etická výchova a  podařilo se 
nám získat od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dotaci, díky 
které jsme vše fi nancovali.                                                                            Krs

Zápis do školy
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Pracovní činnosti v 5. B
V každém ročníku s žáky rozvíjíme v pracovních činnostech zruč-
nost, přesnost a pracujeme s různými materiály.
Letos jsme s 5. B zkusili uřezat a opracovat plast. Jak vypadal vý-
robek po 5 hodinách práce, vidíte sami. Myslím, že se moc vydařil 
a hlavně si žáci uvědomili, že vyrobit něco sám dá spoustu času, 
trpělivosti, ale i námahy.                              Adéla Podolská tř. uč. 5. B

Už podruhé naší školu navštívili ro-
dilí mluvčí působící ve vzdělávacím 
a  rozvojovém centru Oko v  Rych-
nově nad Kněžnou. Se známými 
studenty Soukianou ze Španělska, 
Louisem z Francie, Bekou z Gruzie 

přijela nově i  nejmladší z  dobro-
volníků Lara z Německa. Ve čtvrtek 
28. března nám všichni čtyři přijeli 
popovídat a  předvést své prezen-
tace o  Velikonocích ve  své rod-
né zemi. Celý 2. stupeň měl tedy 
speciální hodinu angličtiny a  žáci 
7. až 9. tříd ještě speciální hodiny 
v ruštině a němčině. Nutno říci, že 
pro začátečníky nebylo zrovna jed-
noduché porozumět hned všemu, 
ale obrázkové prezentace názor-
ně vyprávění dobrovolníků z  Oka 
vysvětlily. Žáci se vždy na  konci 
i během hodin mohli zeptat na vše, 
co je zajímá i  čemu nerozuměli. 
Dozvěděli jsme se tedy o  podob-
ném průběhu Velikonoc u  našich 
sousedů v  Německu, kde hlavním 
aktérem je velikonoční králíček, ale 
i  o  především křesťanském pojetí 
oslav ve  Španělsku, kde největší 
slavnosti jsou na jihu země v Sevi-
lle a Granadě. Zajímavé byly různo-
barevné kostýmy v  náboženských 
procesích a množství doprovázejí-
cích hudebníků, především bube-
níků, v každém větším španělském 
městě. Velikonoční pokrmy byly 
především velmi sladké- po  době 
půstu- ve  Španělsku například 

torrijas. V Gruzii nás překvapil fakt, 
že oslavy v  kostelích a  chrámech 
se odehrávají přes celou noc, také 
barvení velikonočních vajec pou-
ze červenou barvou- symbolizující 
krev Krista. Louis pojal Velikonoce 

jako jeden ze svátků jara v  celém 
světě. Zmínil také i  negativní fakt, 
že se Velikonoce stávají hlavně 
výnosným artiklem pro řadu su-
permarketů a  lidé jsou reklamami 
vybízeni k  zvýšenému utrácení 
peněz.
Někteří z  našich žáků přinesli 
na  oplátku ukázat naše pomláz-
ky a kraslice. Louis a Beka dostali 
dokonce vajíčka na  památku.  

Žákyně 7. ročníku Lucka Huško-
vá si připravila pro naše hosty 
velmi pěkné hudební vystoupení 
na fl étnu.
Vedoucí centra Oko Mgr.  Jitka 
Bartošová nám přivezla pozvánky 

na zážitkový anglický kemp v Peci 
pod Sněžkou, který se letos koná 
od 18. do 25. srpna a kde tito rodilí 
mluvčí také s dětmi budou praco-
vat. V  nabídce Oka je také mezi-
národní kemp mládeže- tentokrát 
velmi atraktivní- na  plachetnicích 

plavících se při pobřeží Sicílie. Ter-
mín je 4.-15. července a  mohou 
se přihlásit děti ve věku 13- 17let. 
Veškeré tyto nabídky jsou vysta-
veny i  s  kontaktními čísly a  ce-
nami na  chodbě školy v  1. patře 

a  v  učebně Aj. Veškeré informace 
také najdete na  stránkách centra 
Oko. Lara dále nabídla zájemcům 
o kreslení svůj seminář plánovaný 
na 4 odpolední bloky zhruba po 2 
a  půl hodinách. Seminář na  téma 
kresba – malba začíná v  květnu 
v Oku, které najdete přímo na Sta-
rém náměstí v Rychnově n. Kněž.. 
Cena je symbolická- pouze 100Kč. 
Tento seminář by mohl pomoci 
i  budoucím zájemcům o  studium 
na  uměleckých středních školách, 
kde se konají talentové zkoušky.
Děkujeme vedení vzdělávací or-
ganizace Oko za  zprostředkování 
těchto speciálních setkání s  ro-
dilými mluvčími a  těšíme se opět 
na  další, které plánujeme na  čer-
ven. Myslím, že jakékoli setkání 
s  cizím jazykem mimo přímé vy-
učování je jedině přínosem pro 
naše žáky.

Za kolektiv vyučujících jazyky v ZŠ 
Vamberk zapsala 

Eva Hanzlíková Mgr.

VAMBERECKÁ POBOČKA ZUŠ KOSTELEC NAD ORLICÍ

VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE
21. 3. 2019 se v ZUŠ Týniště nad Orlicí konalo krajské kolo v komorní hře 
dechových nástrojů. ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí zastupovaly tři sou-
bory: Flutes Dryades (ve složení Anežka Polnická, Tereza Andrysová, Natá-
lie Bangová, Veronika Daňková) pod vedením paní učitelky Jarmily Čecho-
vé Krečmerové,  Hrdobci (Jiří Hejčl, Vojtěch Slovák, Matouš Cimfl , Václav 
Klecandr) pod vedením Táňy Peškové a Okteto (Jan Polnický, Ondřej Fiala, 
Kamila Sedláčková, Petra Čermáková, Jana Veselá, Adéla Kučerová, Jola-
na Cabalková, Adéla Přibylová) pod vedením Václava Klecandra. Máme 
velikou radost, že všechny tři soubory získaly krásná 1. místa. Děkujeme 
za reprezentaci školy i města a blahopřejeme.               Mgr. Jana Polnická

VELIKONOCE s rodilými mluvčími v ZŠ Vamberk
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pro obor hudební a výtvarný se koná v pátek 24. 5. 2019 

od 13 do 17 hodin - budova ZŠ Vamberk, učebna ZUŠ

Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy, 
pobočka Vamberk

Přijímáme děti od 5 let (k 1. 9. 2019).
Zájemci o hudební obor si připraví a zazpívají 1 lidovou píseň.
Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 výtvarné práce.
Výuku sborového zpěvu opět přebírá paní učitelka D. Potštejnská, při přijímacím 
řízení je možný nábor do předmětu sborový zpěv.
Žáci, kteří navštěvují hru na nástroj či sólový zpěv, mohou navštěvovat sborový 
zpěv zdarma.
Výuka výtvarného oboru na  pobočce ve  Vamberku je určena pro mladší žáky. 
Od  4. ročníku ZUŠ (při naplnění skupiny) již pokračuje výuka (z  důvodu kvality 
výuky)  v ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí.
Výuka kolektivních předmětů (KHP, nástrojový seminář) probíhá na hlavní budově 
v ZUŠ Kostelec nad Orlicí.
Výuka Hudební nauky je na  pobočkách určena pro mladší žáky. Při nenaplnění 
skupiny v daném ročníku budou žáci od 4. ročníku ZUŠ (případně 3. r.) dojíždět 
na výuku do ZUŠ Kostelec nad Orlicí.
 
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách 

www.zus-kostelec.cz.

Pozvání na akce 
ZUŠ F. I. Tůmy, 
Kostelec nad Orlicí
 16. 5. 2019 Den otevřených dveří ZUŠ F. I. 
Tůmy Kostelec nad Orlicí
 21. 5. v 18:00 – SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ  
Nový zámek v Kostelci n. Orl.                                                         
 od 22. 5.  –  VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU    
Městská knihovna Kostelec nad Orl.
 28. 5. v  18:00 - ABSOLVENTSKÝ KONCERT                 
Nový zámek v Kostelci n. Orl.
 30. 5.  v  18:00 – ABSOLVENTSKÝ KONCERT                
Nový zámek v Kostelci n. Orl.
 31. 5. v 16:00 – ZUŠ OPEN 

Muzeum krajky Vamberk

Základní umělecká škola F.I.Tůmy
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Víte, co se v dubnu stalo? 
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí, 
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad 
- s tím musíme počítat.

Jaro už je v  plném proudu a  také 
v  naší školce všude kolem sebe 
vidíme a  slyšíme jarní budíček. 
Na  zahradě a  na  louce se zelená 
nová travička a  rozkvétají žluté 
narcisky a  červené tulipány. Za-
hrádky postupně zlátnou zlatým 
deštěm a  pestrobarevnými kvě-
tinkami oslavují příchod tepla 
a sluníčka. Počasí je zatím aprílové, 
ale pokud nám jen trochu dovolí, 
trávíme již dopoledne na  školní 
zahradě nebo podnikáme vycház-
ky k  zahrádkám, na  louku nebo 
do  Merklovic a  pozorujeme pro-
bouzející se přírodu. Poznáváme 
jarní kytičky, posloucháme zpěv 
ptáčků a  díváme se pozorně ko-
lem sebe. Vidíme první berušky 
a  broučky a  také domácí zvířátka 
se za  ploty chlubí svými novými 
přírůstky a mláďátky. My si všech-
na domácí zvířátka ukazujeme 

a  pojmenujeme si tatínka, ma-
minku i jejich mládě. Také hádáme 
správné názvy jarních květin a  je-
jich barvy. Ve třídách si povídáme 
o  Velikonocích a  vysvětlujeme si 
všechny známé zvyky a  tradice. 
Ukážeme si, jak se plete pomlázka, 
z čeho vlastně je a hlavně k čemu 
vlastně vůbec slouží. Poznáváme 
hlavní symboly velikonočních 
svátků a společně tvoříme a malu-

jeme kraslice. Říkáme si o tom, jak 
probíhají velikonoční tradice u nás 
doma a  jestli mamka peče maza-
nec nebo beránka. Vysvětlíme si 
také místní zvyky jako je „holčičí 
a  klučičí koleda“. A  abychom se 
na  tu koledu řádně připravili, vy-
dáme se po  stopách barevných 
fáborků hledat velikonočního za-
jíčka s  překvapením. Najít ho ale 
nebude vůbec jednoduché, pro-

tože zajíček po nás připraví pravou 
cestu jarní přírodou s  mnoha ne-
lehkými úkoly. Překvapení si totiž 
musíme nejprve zasloužit. Protože 
jsou ale dětičky v naší školce moc 
chytré a  přemýšlivé všechny úko-
ly se jim nakonec podaří úspěšně 
splnit i hádanky vyřeší na jedničku. 
Za odměnu je barevné fáborky za-
vedou do  kouzelné jarní zahrady, 
kde už na ně čeká tolik očekávané 
překvapení v  podobě čokoládo-
vého roztomilého velikonočního 
zajíčka a medaile. Děti si oddech-
ly, zajíčka už máme, tak můžeme 
jít vesele keramicky tvořit k  hod-
ným paním vychovatelkám, které 
už si pro nás opět něco hezkého 
tajného nachystaly. V  tomto ob-
dobí jsme stihli ještě několik zají-
mavých kulturních akcí. Divadlo 
v městské sokolovně s názvem „Tři 
minimuzikály“ od  Michaely No-
vozámské a samozřejmě nás čekal 
ještě tradiční čarodějnický rej opět 
ve spolupráci s DDM.
Přejeme našim čtenářům krásné 
barevné jaro plné sluníčka a  po-
hody.

MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
„Čarodějka maličká neví, 
jak se čaruje,
místo čar a kouzel 
barvičkami maluje.
Čarodějka veliká knihu 
nese v náručí,
čarodějku maličkou 
čáry máry naučí.“

Vítáme Vás, milí čtenáři, u květno-
vého vydání Vambereckého zpra-
vodaje s  našimi krátkými zprávič-
kami z  Mateřské školy Vodníček. 
Jaro je v plném proudu, ale my se 
vrátíme k  jeho počátku – měsíci 
dubnu. Co vše se odehrálo v  naší 
školičce? Věřte, že toho nebylo 
málo. Dubnové počasí nám oprav-
du přálo. Sluníčko svítilo od samé-
ho rána a  jeho paprsky ohřívaly 
probouzející se přírodu.
 Do třídy Šnečků zavítalo sluníčko 
v  podobě integrovaného bloku 
s názvem „Vozilo se na jaře slunce 
v  zlatém kočáře“. Děti měly plné 
ruce práce. A  to nejen s  pozoro-
váním jarní přírody, květin, ale 
i  SLUNCE jako součástí našeho 
ročního ekologického projektu. 
Vzpomínáte, milí čtenáři, jak se 
hrají kuličky?  U Šnečků si rovnou 
střihli „Kuličkyádu“. Každý malý 
závodník si ozdobil plátěný pyt-
líček a  společně vyrazili na  hřiště 
do  Merklovic. Kdo kuličku trefi l 
do  důlku, mohl si ji dát do  svého 

nazdobeného pytlíčku. A  jak to 
tak ve školce bývá, všichni byli ví-
tězové a všichni obdrželi medaile. 
V  ostatních dvou třídách přineslo 
sluníčko na svém paprsku domácí 
zvířata a jejich mláďata. I zde byly 
děti pilné jako včeličky. Tvořily, 
malovaly, lepily, stříhaly, ale také 
zpívaly a  tančily. Nesmíme opo-

menout ani téma Velikonoc, které 
jsme zakomponovali do  svých in-
tegrovaných bloků.  S nimi souvisí 
naše tradiční Velikonoční výstava, 
do které se zapojila většina rodičů 
s dětmi. Velmi si toho vážíme. Vaše 
výrobky byly opravdu famózní 
a  jako každoročně nám zdobily 

vestibul naší školky. Mezi tradič-
ní akci naší školky můžeme také 
počítat „Cestu za  velikonočním 
překvapením“. Pro třídu Rybiček 
a  Žabiček si cestu s  jarními úkoly 
připravila slepička Pepička. Za  je-
jich splnění čekala děti sladká 
odměna. Šnečci vyrazili až Na Po-
pluží. Cestou plnily nejen přírodní 

překážky, ale i  úkoly připravené 
zajíčkem Ušáčkem. I ten jim zane-
chal sladkou odměnu za  splnění 
všech úkolů. A  jak se koledovalo 
u  nás ve  školce? Na  to jsme ne-
mohli zapomenout. Nejdříve si 
připravily pomlázky holčičky a vy-
koledovaly chlapce a  za  nedlou-

ho se vše obrátilo a  chlapci kole-
dování holčičkám s  chutí vraceli. 
Děkujeme rodičům za  připravené 
koledy pro malé koledníky.  Naše 
nejstarší děti měly v měsíci dubnu 
pořádně napilno. Čekal je zápis 
do  Základní školy. Abychom na-
šim předškoláčkům školu opravdu 
přiblížili, navštívili jsme první třídu 
v Základní škole ve Vamberku. Děti 
plnými doušky nasávaly školní at-
mosféru, pozorovaly opravdové 
vyučování. Děkujeme paním uči-
telkám za  milé přijetí a  přiblížení 
dětem školního prostředí. Jsme 
rády, že spolupráce se Základní 
školou ve Vamberku je na tak skvě-
lé úrovni.  Ve  stejný den, jako zá-
pis do ZŠ, proběhlo na Městském 
úřadu i  Vítání občánků, kde děti 
našim budoucím kamarádům za-
zpívaly a  pogratulovaly šťastným 
rodičům. Další z akcí pro nejstarší 
děti je návštěva Městské knihovny, 
kde nás ve svém ráji přivítala paní 
knihovnice Jaruška. Děti se hravou 
formou seznamují se světem knih 
a  knížek.  Duben se nám překulil 
do  svého závěru a  v  naší školce 
jsme chystali rej čarodějnic a  ča-
rodějů. Ale na  ten, si milí čtenáři, 
budete muset počkat do  příštího 
vydání.
Krásné květnové dny plné sluníč-
ka.

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.  
Děkujeme městu Vamberk za veš-
kerou podporu pro naše akce 
a  výlety, které pořádáme a  taktéž 
děkujeme za  podporu na  provoz 
MC Dráček. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 

spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od 9:30 v prostorách her-
ničky (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.
 “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 15:30-
16:00 a 16:15-16:45 probíhá v her-
ničce lekce angličtiny pro děti od 3 
let. Zábavnou 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 re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 
prostřednictvím facebooku či e-
-mailu mateřského centra. 
 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

     v herničce, Tyršova 260.

Každý čtvrtek dopoledne (cca v 9:00 
začátek) je v herničce lekce angličti-
ny pro maminky pro mírně až střed-
ní pokročilé. Angličtina probíhá pod 
vedením paní Kamily Horynové. 

Vstupné 260 Kč/měsíc. Máme volná 
místa, maminky hlaste se, která by 
jste chtěla na lekce docházet. 

DOPROVODNÉ AKCE
KVĚTEN 2019
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat.
 TVOŘENÍ: ZÁLOŽKA DO KNIHY, 

     6. 5. 2019, 16:00-18:00

Zveme všechny nadšence ručních 
prací na  výrobu fi lcové záložky 
do knihy. Budeme vyrábět jednodu-
chou záložku květinového motivu, 
kterou si vystříháte a sešijete pomo-
cí bavlnek. S sebou si doneste ostré 
nůžky a jehlu. Vstupné 20 Kč/os.
 TVOŘENÍ: LÁTKOVÁ KOČKA, 

    20. 5. 2019, 16:00-18:00

Na tomto tvoření budeme vyrábět 
látkovou kočku do  okna. Potře-
bujete si přinést pouze ostré nůž-
ky na  ostříhání přebytečné látky 
z předem připraveného polotovaru 
a dále jehlu. Nakonec kočku vycpe-
me, zašijeme a kolem krku jí uváže-
me mašli. Vstupné 50 Kč/kočku.

 VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 

    DO SKUHROVA, 

    24. 5. 2019, 8:30 – cca 12:00

Drazí rodiče zveme Vás na již něko-
likátý dopolední výlet za  zvířátky, 
na některých se mohou i Vaše děti 
povozit (např. kůň). V závěru dopo-
ledne si opečeme špekáčky, které si 
nezapomeňte vzít s sebou. Na ten-
to výlet jsou nutné závazné přihláš-
ky – počet míst omezen. Vstup 50 
Kč/dítě a  doprava 50 Kč/dospělý. 
Děti mají dopravu zdarma. 
 DINOPARK VYŠKOV, 

    25. 5. 2019, 7:30 

     – večerní hodiny 

MC Dráček si Vás dovoluje pozvat 
na  celodenní výlet do  unikátního 

zábavního parku na  okraji Vyško-
va – Dinopark. Sraz na  náměstí 
ve  Vamberku v  7:30 (7:40 odjezd 
autobusu). Návrat je předpoklá-
dán v  19:30 až 20:30 v  závislosti 
na času odjezdu z Dinoparku. Děti 
do  3 let mají vstup zdarma; 3-15 
let + studenti 140 Kč a  dospělí 
200 Kč. Dopravné je 150 Kč/dospělí                              
a 100 Kč/dítě.
 DĚTSKÝ DEN V MC DRÁČEK, 

    31. 5. 2019, 9:30

Milé maminky oslavte společně 
s námi dětský den u herničky (Tyr-

šova 260). Děti si mohou zasoutěžit 
v několika soutěžích. Vstup zdarma.
 VÝLET DO ROKYTNICE,

    4. 6. 2019

Pojeďte s námi na malý dopolední 
výlet vlakem do  Rokytnice v  Or-
lických horách. Na  hřišti hotelu 
Rokytenka si děti užijí spoustu 
zábavy a Vy si můžete v klidu vypít 
kávu, či dát oběd. Hřiště navazuje 
na  venkovní posezení, takže bu-
dete v  bezprostředním dohledu 
na ratolesti. Sraz v 9:45 na vambe-
reckém vlakovém nádraží, odjezd 
z  Rokytnice v  11:21 nebo 12:53. 
S  sebou si nezapomeňte vzít 
do  hotelu peněžní hotovost (ne-
berou platební karty)!
 MAMUTÍKŮV SVĚT 

     – DOLNÍ MORAVA, 

     8. 6. 2019, 8:45 – cca 17:00

Zveme Vás na  krásný rodinný vý-
let, kde se všichni zabaví. Pro ka-
ždého se najde ta pravá atrakce. 
Odjezd z  vambereckého náměstí 
v 8:45, odjezd z Dolní Moravy v 16 
hodin (podle domluvy). Dětské 
zábavní parky 150 Kč/os, stezka 
v oblacích včetně lanovky 120 Kč/
os, doprava 120 Kč/dospělí, 60 Kč/
děti. Možnost zúčastnit se naučně-
-zábavného programu pro malé 
děti „Putování s vílou Vodněnkou“. 
Cena programu je 70 Kč/dítě. 

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

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

Nabídka z nových knih na květen 2019Pravidelná 
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)

POBOČKA MERKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00

POBOČKA PEKLO

Úterý 16:00 – 19:00 hod

Vážení čtenáři, přátelé knihovny,
s radostí a láskou ke své práci pro vás 
připravujeme v  našem pracovním 
minitýmu celou řadu akcí různého 
charakteru a  zaměření již řadu let. 
Těmi nejvýraznějšími jsou však akce 
výjimečného charakteru – akce ce-
lostátní či dokonce mezinárodní:
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ, NOC 
S  ANDERSENEM, KVĚTINOVÝ DEN, 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU, 
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, TÝDEN 
KNIHOVEN, ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, 
NOC LITERATURY…
Právě jimi se naše město připojuje 
k řadě těch, ve kterých i v dnešním 

ekonomickém a přetechnizovaném 
světě kultura žije. Stále. O  našem 
městečku se „ví“ - ve škále kulturních 
měst naší republiky máme své pev-
né místo.
Děkuji našemu zřizovateli za  pozi-
tivní přístup a podporu této oblasti 
naší práce. A především děkuji touto 
cestou svým pracovitým kolegyním, 
dobrovolníkům a rodinám, bez kte-
rých by tyto aktivity v našem městě 
nespatřily světlo světa. 
Věřte  - nejsou zbytečnými. Každá 
práce věnovaná lidem - a  dětem 
především - má svůj smysl. Nena-
hraditelný.

Zároveň představuji široké veřejnos-
ti novou tvář knihovny, paní Terezu 
Michelovou, která se za necelý mě-
síc svého působení stala naší nepo-
stradatelnou kolegyní.
Přijměte tedy prosím naše pozvání – 
a zastavte se u nás, ve vaší městské 
knihovně. Je tu pro vás celých 162 let.
Každý měsíc tu na  vás čeká řada 
nových knih stejně jako řada kultur-
ních událostí. 
V měsíci květnu pak akce mimořád-
ná  - 12. NOC LITERATURY.
S poděkováním za Vaši přízeň

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

KNIHOVNICKÉ
INFORMATORIUM
Z květnové nabídky
  Výstava fotografi í Pavla KOU-

BY – Válka 1866 (končí 21. 
června)

  Čtvrtek 9. května v 18.15 ho-
din NOC LITERATURY – podle 
počasí v knihovnické zahrád-
ce či salónku s  ukázkami ze 
světové I  české  liteartury          
s  Klárou Mandausovou, Kar-
lem Uhlířem a  s hudební do-
provodem Jardy Čížka.

  Středa 15. května KVĚTINO-
VÝ DEN – Český den proti 
rakovině – měsíček zahradní 
bude mít letos stužku me-
ruňkovou –  hlavním téma-
tem sbírky je tentokrát nádo-
rové onemocnění plic.

  Noc bez ANDERSENA  pro – 
náctliteté  - páteční večer 24. 
května -  čeká na váš zájem – 
stačí se zastavit pro přihlášku 
v oddělení pro děti a mládež.

  Příměstský tábor ŤA - PE -TO 
je již plně obsazen.

Z nabídky červnové
  V  rámci  letošních Krajkář-

ských slavností pro Vás při-
pravujeme půvabnou výsta-
vu šatů a  doplňků od  dob 
I. republiky ze sbírky paní 
Adrieny Tužilové. Výstava 
bude k  nahlédnutí I  po  celé 
léto o  půjčovních hodinách 
knihovny.

BELETRIE
 BENNETT, Catherine: 

     Nechci lásku nebeskou

Příběh mladé ženy, které se zrovna 
v životě nedaří. Odchází do zdědě-
ného domu na venkově a doufá, že 
dojde ke změně ...
 COLE, Martina: Zrada 

Reeva O´Hara vyrostla v  tvrdých 
podmínkách východního Londý-
na. Porodila čtyři děti a  nejstarší 
je Aiden, kterému už od dětství je 
jasné, že má za úkol živit rodinu.
 HARAN, Elizabeth: 

     Údolí naděje

Matylda ze své zásnubní hostiny 
utíká z  města do  tichého středo-
zemí, kde svou bolest svěří papíru. 
Její deník se stává bestsellerem ...

 JENDRUCHOVÁ, Michala: 

     Tlustá tak akorát

Květa se od dětství potýká s nad-
váhou. Místo vytoužené profese 
cukrářky se stane učitelkou ...
 MÁRQUEZ, Gabriel García: 

    Devadesát dnů za železnou 

    oponou

V  50. letech 20. století byl autor 
pozván do Sovětského Svazu, ces-
tou navštívil i  další země „Výcho-
du“. Z toho jsou i jeho reportáže. 

NAUČNÁ LITERATURA
 OSTASESKI, Frank: 

     5ět pozvání

Autor se svými zkušenostmi z hos-
pice uvádí příběhy, které nutí k za-
myšlení. 

 CZENDLIK, Zbigniew: 

     Uchem jehly 

Kniha rozhovorů s hosty kněze, který 
si je zve na svou faru do Lanškrouna. 
 KRSEK, Martin: 

     Neznámí hrdinové mluvili 

     i německy

I českoslovenští občané, kteří mlu-
vili německy, byli mnohdy ochotni 
za náš stát i položit život.
 SLÍVOVÁ, Lenka: Charlotta

Biografi e ženy T. G. Masaryka, která 
byla světicí i rebelkou, myslitelkou 
i příliš hodnou mámou.
 ZÁRYBNICKÁ, Alena: 

     Když se blýská na časy

S  dalšími kolegy meteorology se 
čtenář dostane do světa oblačnos-
ti, srážek, front a klimatu.

CELOSTÁTNÍ AKCE V NAŠEM „malém“ MĚSTĚ …
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Výročí osobností
 03.05.1899 zemřel v Praze Jan Stöhr, obchodník a politik. Obcho-
doval se dřívím. V letech 1864-1873 a 1877-1883 byl obecním starostou. 
V té době byl postaven kamenný most, kašna a nová radnice. V obdo-
bí 1878-1880 byl členem Zemského sněmu za Národní stranu. Od roku 
1885 žil v Praze, kde byl i pochován. 120. výročí úmrtí (* 23.05.1822 Vam-
berk) 

 09.05.1969 zemřel Julius Nejedlý, předseda MNV. Od  roku 1960 
byl členem rady města, V  období 1962-1969 zastával funkci předsedy 
Městského národního výboru ve Vamberku. Zemřel během funkčního 
období. 50. výročí úmrtí (* 23.02.1907)

 13.05.1749 se v Týništi narodil Václav Voříšek, učitel a hudebník. 
V  letech 1777-1815 byl správcem vamberecké školy a  ředitelem kůru. 
Jeho syn Jan Václav Hugo se stal významným hudebním skladatelem. 
270. výročí narození († 30.01.1815 Vamberk)

 23.05.1909 se v Bosyni na Mělnicku narodil Ladislav Jůna, technik 

a odbojář. Žil v Kostelci nad Orlicí. V roce 1937 se stal správcem Měst-
ského elektrického podniku ve  Vamberku. Roku 1943 byl zatčen pro 
odbojovou činnost a později popraven. Je po něm pojmenovaná jedna 
z vambereckých ulic. 110. výročí narození († 19.02.1945 Brandenburg)

 25.05.1899 se narodil František Motyčka, hoteliér a  odbojář. 
Pocházel z  Kunčice u  Kyšperka (Letohradu). Vedl restauraci v  Hotelu 
Kaisvinkler na  vambereckém náměstí (dnešní Restaurace Na  Pětce). 
V  roce 1932 podnik koupil. Roku 1939 byl zatčen nacisty pro odbojo-
vou činnost. Zemřel na následky krutých výslechů. 120. výročí narození             
(† 21.05.1941)

 30.05.1989 zemřel ve Vamberku Zdeněk Přijal, výtvarník. Pochá-
zel ze Zlínska. Pracoval jako vedoucí propagačního oddělení ve vambe-
reckých železárnách. Věnoval se malování, řezbářství a  ochotnickému 
divadlu. Stál v čele organizace SVAZARM. 30. výročí úmrtí (* 24.02.1925 
Tlumačov)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 20

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

MKS nabízí - květen  2019

 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA A HOSTÉ
Koncert. Vstup zdarma!
 10. května v 8:30 a v 10:00 hodin

JAK SE ČERT NAUČIL DĚKOVAT
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
Pohádka o  tom, že lhát se nemá, 
strašit se nemá a  krást už vůbec 
ne, protože kdo krade, do pekla se 
hrabe… Hrají: P. Barvínek, O. Plašil, 
K. Joachimsthalerová, P.  Nekvind-
ová, A. Joachimsthaler, J. Josefi , A. 
Joachimsthalerová.
Světla a zvuk: Otakar Jeníček
Scéna: Jaroslava Brodinová
Autor a režie: Petr Barvínek 
Délka 60 minut.
Vstupné 30 Kč.   
 19. května v 19:00 hodin

NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ
DIVADLO SEMAFOR
Unikátní koncert, ve  kterém zazní 
krásné písničky.
Účinkují: Jiří Suchý, Jitka Molav-
cová a  další členové Semaforu. 
Speciálním hostem bude Michal 
Malátný, známý jako zpěvák české 
pop rockové kapely Chinaski.
Hraje Orchestr divadla Semafor 
pod vedením Jiřího J. N. Svobody. 
Vstupné 350 Kč.  

 20. května v 8:00 hodin 

BURZA ODĚVŮ A  DOPLŇKŮ 
DO TANEČNÍCH
20. května PŘÍJEM:   
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin
21. května PRODEJ: 
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin
22. května VÝDEJ:   
 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 hodin 
Manipulační poplatek 20 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 5. června v 19:00 hodin

JMÉNO /Delaporte, Patelliére, Zie-
linski/
DIVADLO VERZE
Povedená a dobře napsaná kome-
die, jakých se dnes nevidí mnoho. 
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková 
ml., Roman Zach, Jan Dolanský, 
Petr Lněnička.

19. května 2019 v 19:00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk

PŘIJÍMÁME CHLAPCE 
DO KURZU TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2019

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484 
NEBO V KANCELÁŘI MKS
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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

Pčed 95 lety
Poslední květnový den roku 1924 došlo k požáru mlýna v Pekle čp.50. 
Oprava trvala více než rok. Vodní kolo bylo nahrazeno turbínou.

Před 90 lety
Ve druhé polovině května 1929 začala výstavba obecního vodovodu. 
Mj. došlo k vybudování dvou vodojemů (nad horním náměstím a při 
cestě na Vyhlídku). Práce provedla fi rma zdejšího stavitele Josefa Lo-
rence.

Před 85 lety
Dne 24. května 1934 byla Žamberecká ulice přejmenovaná na  ulici       
T. G. Masaryka.

Před 70 lety
Od 1. května 1949 došlo k jednotnému číslování domů. Do té doby 
měla každá osada vlastní čísla popisná. Žádost obyvatel Podřezova 
a Popluží o osamostatnění byla zamítnuta.
V témže měsíci byla zrušena ulička z Radnické ulice směrem ke hřbi-
tovu. K  jejímu obnovení došlo v prosinci minulého roku v rámci vý-
stavby obchodního centra.

Před 65 lety
Dne 4. května 1954 si Karel Sekyra opatřil první televizní přijímač 
v Pekle.
Dne 16. května 1954 se uskutečnily volby do  národních výborů 
(do  MNV se volilo vůbec poprvé od  jejich vzniku v  roce 1945). Pro 
kandidáty Národní fronty na jediné 32členné kandidátní listině hlaso-
valo 84 % voličů. Volilo se od 7 do 22 hodin na třech místech (radnice, 
škola, čp.84). O týden později byl předsedou MNV opětovně zvolen 
Eduard Blažek.
Dne 28. května 1954 připadla Bednářova vila čp.88 jako odúmrť Míst-
nímu národnímu výboru ve Vamberku. Dnes patří objekt Královéhra-
deckému kraji a sídlí v něm Muzeu krajky.

Před 60 lety
Dne 19. května 1959 byl z  funkce předsedy MNV uvolněn poslanec 
Národního shromáždění Mikuláš Harcinik. Nový předsedou byl zvo-
len dosavadní tajemník MNV Václav Jánský.

Před 50 lety
Dne 9. května 1969 zemřel předseda Městského národního výboru 
ve Vamberku Julius Nejedlý.

Před 20 lety
Dne 1. května 1999 byla odhalena obnovená pamětní deska u Chaty 
Na Vyhlídce.

Před 10 lety
Dne 27. května 2009 byla zahájena výstavba třetí etapy silničního ob-
chvatu města. Výstavba trvala rok a půl.

Před 5 lety
Dne 17. května 2014 bylo po téměř dvouleté rekonstrukci otevřeno 
Muzeu krajky. Oprava byla fi nancovaná převážně z fondů EU.

Stalo se aneb bejvávaloSpolečenská kronika

92 let Jan Marek
92 let Zdenka Kašparová
85 let Josef Freyvald
80 let Dagmar Urbánková
80 let Ludmila Lipovská
80 let Jaroslav Urbánek

75 let Anna Malá
75 let  Marie Suchomelová
75 let  Jan Tauer
75 let Lubomír Wenzl
75 let Ladislav Novotný

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 2. května to bylo 20 let, kdy nás navždy opustil 
pan JAROSLAV ŠMÍDA z Vamberka                                          

Stále vzpomínají synové 

Jaroslav a Vladimír s rodinami.

Dne 9. května tomu budou již 2 roky, co nás navždy 
opustila naše drahá maminka, babička a  prababička 
paní VĚRA VITVAROVÁ.

S láskou vzpomínají dcery 

Lenka a Věra s rodinami

Kdo umírá – neodchází navždy, zůstává stále 
živý ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli, zůstalo jen bolavé 
srdce a v našich životech jen smutek.
12. května 2019 vzpomeneme 30. výročí, kdy nás na-
vždy opustil bývalý náčelník HS Rychnov nad Kněžnou 
a milující manžel a otec pan JOSEF KOTYZA. 

Stále zůstává živý ve vzpomínkách těch, kteří ho měli 
rádi. 

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomíná 

manželka a děti s rodinami.

Přestalo tlouci srdce tvé znavené, 
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti, 
nebylo léku, jímž mohlo žíti.
Dne 27. května uplyne druhé výročí od  úmrtí naší 
maminky, babičky a  manželky paní VERONIKY                        

SUCHÁNKOVÉ.

Stále vzpomínají manžel Josef, dcery Veronika, 

Monika, Irena a vnoučata Veronika, Martina, 

Aneta, Daniel, Lenka, Jirka, Markéta 

a pravnučka Verunka.

VZPOMÍNKA

ORIGINÁL – MÓDA 
ODĚVY  LAURA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
ZNAČKOVÉ NOVÉ ODĚVY 

ZA POLOVINU
Husovo náměstí u kostela
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12, 13-15, SO 9-11
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Prodej ze dvora 

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

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

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

vyhlašuje výběrové řízení na

nájemce občerstvení 
na koupališti Vamberk

Objekt je plně vybaven, provoz červen - září.
Zadávací podmínky a více informací na tel. 778 777 858

Příjem nabídek do 13.05.2019
_________________________________________

Dále hledá zájemce o práci

plavčíka na koupališti 
Vamberk

Provoz červen - září.
Více informací na tel. 777 129 788.
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Seriál jednorázových turnajů 
po  celé republice, na  které se sjíž-
dí nohejbalová špička, to je pohár 
Českého nohejbalového svazu. 
Starší žáci z Pekla nad Zdobnicí mají 
za sebou dva povedené starty. 
První úspěch přišel 9. března v Plz-
ni, kde mezi 21 dvojicemi vybojo-
vala sestava Ondřej Fries a  Adam 
Ferebauer bronzovou příčku. Při 
absenci Josefa Čižinského, tak nově 
složená dvojice nestačila pouze 
na  pozdějšího vítěze z  TJ Baníku 

Stříbro, kterému po napínavém boji 
čerti podlehli v semifi nále. 
Zhruba o  měsíc později zavítalo 
Peklo na  turnaj trojic do  Žďáru 
nad Sázavou. Zde se 6. dubna 
sjelo celkem 17 trojic. Při absenci 
hlavních rivalů z  Baníku Stříbro 
Peklo lehce zamíchalo sestavy 
a  Ferebauer tak bojoval v  druhé 
trojici společně s  Lukášem Ko-
tyzou a  Vojtěchem Kopeckým. 
Rezerva Pekla se v  tomto složení 
probojovala až do čtvrtfi nále tur-
naje, kde ve třech setech podlehla 
celku z Modřic. První formace Jo-
sef Čižinský, Ondřej Fries a Adam 
Teplý si počínala ještě lépe a  své 
tažení dotáhla až do fi nále turna-
je. Zde proti Českému Brodu chy-
běl možná i  kousek pověstného 
štěstí, áčko se tak muselo spokojit 
se stříbrnou příčkou. 
Nezaháleli ani mladší žáci, kteří 
po únorovém turnaji v Holicích za-
vítali 24. března na dvojice do Dol-
ních Počernic a 14. dubna na trojky 
do Žďáru nad Sázavou. V této kate-
gorii však pekelští na dílčí úspěchy 
letos stále čekají. Povzbuzením ale 
byla pěkná mezihra trojice Vojtěch 
Prachař, Adam Kopecký a  Franti-
šek Čižinský. I v tomto směru musí 
sestava Pavel Jarkovský, Josef 
Pavlišta a  Matěj Teplý zapracovat 
k  prolomení vyrovnaných utkání 
na svou stranu.

Sportovní areál v Pekle 
prošel obměnou
Romantický sportovní areál v Roští 
prošel důležitou rekonstrukcí. Mezi 
nejpodstatnější změny patří přede-
vším nové rozmístění kurtů, zbu-
dování odvodňovacího systému, 
přivedení vody ke  kropení mezi 
hřiště a  výstavba nového plotu 
od  řeky Zdobnice. Vedle toho pe-
kelští hasiči zajistili nové chodníky 
a zpevněné plochy, které ještě zlep-
ší vzhled i  možnosti areálu. Na  zá-
kladě prováděných prací proběhla 
na  kurtech 20. dubna první brigá-
da, do které se kromě členů oddílu 
ochotně zapojilo i mnoho z rodičů 
nohejbalových nadějí. Vedle do-
ladění terénních úprav po  těžké 
technice, došlo také na natěračské 
práce a  nezbytné úklidy. Jménem 
oddílu děkujeme tímto všem, co se 
na zdařilé proměně areálu podíleli 
a samozřejmě městu Vamberk za fi -
nanční podporu rekonstrukce.

Peklo bude v červnu pořádat 
Mistrovství ČR
Sportovní areál v  Roští bude 
ve dnech 15. a 16. června dějištěm 
Mistrovství České republiky v  no-
hejbalu starších žáků. V sobotu bu-
dou na programu dvojice a v neděli 
trojice, do  kterých bude Peklo na-
stupovat jako obhájce titulu. Právě 
velmi dobré výsledky mezi staršími 
žáky byly impulzem pro pořádání 
šampionátu a  s  tím také urychlení 
provedení již nutné rekonstrukce. 
Peklo se již dříve podílelo na  po-
vedených šampionátech v  Rych-
novku u Jaroměře a před třemi lety 
pořádalo šampionát mladších žáků 
v Lupenici. Všechny akce byly hod-
noceny nohejbalovou obcí velmi 
dobře a i zde bude cíl stejný: Připra-
vit nádhernou prestižní akci a  bo-
jovat na  ni o  cenné kovy. Zveme 
tímto všechny čtenáře k  návštěvě 
ojedinělé sportovní události.

Ing. Michal Hostinský

Dne 11.4. proběhla třetí schůze 
sportovní komise (SK). Schůze pro-
bíhala formou prohlídky městských 
sportovišť ve  správě SSZ (Správy 
sportovních zařízení) a  k  jednání 
byl přizván nově jmenovaný ředi-
tel SSZ pan Luděk Luňák. Jedná-
ní se dále zúčastnil pan starosta 
Mgr.  Jan Rejzl a  paní radní pro 
sport Mgr.  Taťána Břízová. Schůze 
byla zahájena ve  sportovní hale, 
kde za  účasti správce došlo k  po-
stupnému otevírání dveří a diskuzi 
nad nesportovními prostory haly. 
SK zdůraznila žalostný stav sprch 
ve  sportovní hale a  informova-
la pana ředitele SSZ o  projektu 
rekonstrukce sociálního zázemí 
haly a  povrchu sportovní plochy. 
Nezapomněli jsme ani připome-
nout tolik diskutovanou montáž 
nově zakoupené zvukové techniky 
na místo té stávající. Schůze se zú-
častnil pan Jan Podolka, předseda 
TJ Baník Vamberk a  jako předseda 
oddílu stolního tenisu se ujal celé 
skupiny a  provedl ji prostory stol-
ních tenistů. SK souhlasí se stolními 
tenisty, že prostor haly pro stolní te-
nisty je nedostatečný a určitě bude 
doporučovat radě města rozšířit 
prostor do  místnosti se vzducho-

technikou, tak jak navrhují stolní 
tenisté. Dalším místem prohlídky 
bylo hřiště s  umělým povrchem. 
Celá skupina uznala, že povrch již 
dosluhuje a  časem bude nutné 
povrch obměnit. Bohužel chování 

některých návštěvníků k  vybavení 
hřiště, přesvědčuje o tom, že volně 
přístupná sportoviště bez dohledu, 
zřejmě není dobrou cestou. Násle-
dovala prohlídka volejbalových 
kurtů. Zde pan Luňák informoval 
o již provedených pracích. Nová an-
tuka, zaručuje otevření sportoviště 
pro veřejnost již letos. Po této pro-
hlídce následoval přesun do areálu 
V Lukách. Příchod po nově vybudo-
vaném chodníku až k  tribuně, kde 
na  skupinu čekala nově namon-
tovaná okna. Hlavní hřiště již bylo 
oseto a pravidelným zavlažováním 
pomocí automatickému systému 
výsuvných trysek, dojde k  zatrav-
nění plochy ještě letos. Fotbalový 
oddíl odvedl dobrou práci zarov-
náním okrajů hřiště, které nebyly 
předmětem rekonstrukce. Bohu-
žel nebylo v  projektu myšleno ani 

na prostor před střídačkami a místy 
se objevuje škvára (dříve zde byl 
škvárový ovál). SK připomenula 
úpravu rozměrů hřiště (nyní 110m 
x 69m včetně výběhových zón), 
aby zde jednou mohl vzniknout 

atletický ovál. Následovala prohlíd-
ka bytu pro správce, kde proběhla 
rekonstrukce a nátěr zdí. Prohlídka 
šaten, sprch a toalet pro hráče. Sku-
pina jednala o  umístění sanitární 
buňky, která jak jsem již informoval, 
nahradila částečnou rekonstrukci 
sociálního zázemí pro návštěvníky 
a  umožní, tak fotbalistům rozší-
řit společenský prostor klubovny. 
SK informovala pana ředitele SSZ 
o připraveném projektu na výstav-
bu sociální zařízení a  tribuny pro 
diváky, jako ostatně u  každého 
projektu rekonstrukce či výstavby 
čekáme na  vhodný dotační titul. 
Trnem v  oku nadále zůstává stav 
střechy pergoly. Nová krytina je již 
připravena a  je jen otázkou času 
kdy dojde k její výměně. Osvětlení 
půlky nového hřiště je výhodou 
pro naše fotbalisty hlavně na pod-

zim. Celkový stav tribuny a schodů 
na  tribunu je však jednoznačně 
špatný. Je teď v rukou pana ředitele 
SSZ, aby zjistil rozsah potřebných 
oprav, a po letech zanedbané údrž-
by se ve  spolupráci s  fotbalovým 
oddílem začalo pracovat na obno-
vě tribuny. Pokračovali jsme pro-
hlídkou tenisových kurtů. Tenisté již 
svépomocí zahájili přípravy kurtů. 
Po  této prohlídce došlo k  přesunu 
zpátky do  sportovní haly, kde pan 
Podolka představil koncepci rozvo-
je sportu v TJ Baník Vamberk. Spor-
tovní komise použije tuto koncepci 
v přípravě konceptu rozvoje sportu 
města Vamberk a žádá ostatní orga-
nizace sdružené v SK, aby předložili 
vlastní koncepce. Ostatně kdyby 
kdokoliv z veřejnosti měl jakékoliv 
podněty či návrhy do  koncepce 
rozvoje sportu, neváhejte se na mě 
obrátit. Z  této schůze nevzešlo 
žádné doporučení radě města, šlo 
hlavně o to, aby se všichni účastní-
ci seznámili se stavem sportovišť. 
Sportu zdar.

Ondřej Frejvald

Předseda sportovní komise
731 960 305

frejvaldo@gmail.com

Starší žáci dobře odstartovali v poháru ČNS

Momentky z brigády na kurtech v Pekle.                                               Archiv TJ Peklo

Výprava starších žáků na snímku před 

synagogou v Plzni.          Archiv TJ Peklo

Sportovní komise
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Tak jako každé jaro, také letos te-
nisté čekali, až přestanou mrazy, 
aby mohli vyrazit na tenisové kur-
ty u  řeky Zdobnice a  připravit je 
na sezónu. 
Jejich aktivity však již začaly 
na  podzim 2018, kdy zástupci 
oddílu Baník Vamberk požádali 
vedení města o  vytvoření lepších 
podmínek pro údržbu tenisové-
ho areálu. První žádost spočívala 
v  odstranění několika vzrostlých 
modřínů, které jsou na  fotbalo-
vém stadionu u  plotu s  tenisový-
mi kurty. Díky častým západním 
větrům modříny na  podzim po-
sílají většinu své bohaté nadílky 
jehličí a  jemných větviček na  te-
nisové kurty. Z  kurtů je nutné jej 
pravidelně odklízet, neboť povrch 
antuky je znehodnocen a nescho-
pen hraní.
Bohužel jsme nebyli vyslyšeni s od-
kazem na důležitost každého stro-
mu pro životní prostředí města. 
Samozřejmě nás to velice mrzí, 
protože všechny stromy kolem 
tenisového areálu vysázeli tenis-
té. Pravidelně se o  ně staráme, 
aby krášlily okolí kurtů a  přitom 
neznehodnocovaly antukový po-
vrch. Pokud by se o  kurty starala 
nějaká složka placená z  fi nancí 
města, jistě by se zástupci města 
k  problému postavili jinak. Vždyť 
by stačilo vysadit místo stávajících 
modřínů jiné stromy, které nedo-
sahují takového vzrůstu a  nepro-
dukují tolik znečištění. 
Na  kurtech jsme začali pracovat 
první týden v  dubnu a  po  více 

než 200 odpracovaných hodinách 
byly kurty 16. dubna uvedeny 
do provozu. 
Vedle standardní jarní úpravy kur-
tů jsme provedli zástřih okolní ze-
leně a uhrabání travnatých ploch. 
Na kurt č. 3 jsme osadili umělé laj-

ny a  trvale umístili tenisovou síť, 
aby příchozí byli ušetřeni od  laj-
nování kurtů a  natahování sítě, 
s čímž měli někteří problémy.
Vrásky na čele nám již od začátku 
dělá počasí, lépe řečeno nedosta-
tek dešťových srážek již během 
měsíce dubna. Jak již proskakují 
zprávy z  jednání různých vodo-

hospodářských a  ekologických 
komisí, máme velikou obavu, 
aby zákaz používání vody z  řeky 
Zdobnice nedolehl na  tenisové 
kurty ještě dříve, než v  loňském 
roce, kdy tato situace nastala 
v srpnu.

Vedení města přislíbilo realizovat 
vrt a  nádrž, ze které by se voda 
v  případě nouze používala pro 
kropení travnatých fotbalových 
hřišť a  tenisových kurtů. Pro obě 
sportoviště by nastal problém, 
pokud se toto opatření nepodaří 
realizovat do  konce června, kdy 
začíná většinou nejsušší období.

Od  26. dubna trénujeme s  dětmi 
na  tenisových kurtech, kam jsme 
se přemístili ze sportovní haly. 
Tréninků se pravidelně v  první 
skupině účastní 5 dětí ve  věku 
5 až 8 roků a  ve  druhé skupině                              
4 děti ve věku 9 -13 roků. Schází-
me se v pondělí a pátek od 15:30 
do 17:30 hodin.
Od 1. května začala pravidelná te-
nisové soutěž RTL, které se účastní 
i  družstvo mužů Baník Vamberk. 
Původně mělo naše družstvo hrát 
druhou ligu RTL. Vzhledem k  ne-
účasti týmu Týniště n. O. B zůstal 
Baník Vamberk v  nejvyšší soutě-
ži a  opět bude jeho cílem čtvrté 
místo v šestičlenné skupině a tím 
i udržení v nejvyšší lize.

ROZPIS UTKÁNÍ 
V LETOŠNÍ SEZÓNĚ:
1.5. Vamberk - Týniště n. O.
7.5. Rychnovek - Vamberk
15.5. Vamberk - Nahořany
21.5. Librantice - Vamberk
29.5. Vamberk - Rychnov n. Kn.
5.6. Týniště n. O. - Vamberk
12.6. Vamberk - Rychnovek
19.6. Nahořany - Vamberk
26.6. Vamberk - Librantice
3.7. Rychnov n. Kn. - Vamberk

Pro zájemce, kteří chtějí využívat 
tenisové kurty, dodávám telefo-
nický kontakt na  předsedu te-
nisového oddílu Baník Vamberk 
Pavla Chocholouše – 604 349 527 
a správce sportovních zařízení Ja-
roslava Stárka – 777 129 788. 

Otakar Müller

Trable vambereckých tenistů

Východočeši 
opět poběží 
za všechny, 
kteří to 
nevzdali
Lidé vyběhnout 
za hrdiny 20. století 
už 18. května
v Hradci Králové 
u rybníka Biřička 
Více informací najdete na https://
www.behpropametnaroda.cz/
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Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté
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 Lhota
Muži B 11.05 sobota 17:00 Slatina n. Zd. Vamberk B
Mladší žáci 11.05 sobota 9:00 Vamberk FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice, SK Týniště nad Orlicí
Mladší přípravka 11.05 sobota 9:00 Slatina n. Zd. Vamberk, Týniště, Černíkovice
Muži A 12.05 neděle 17:00 Kostelecká Lhota Vamberk A
Dorost 12.05 neděle 16:00 Vamberk Vrchlabí
Starší přípravka 12.05 neděle 9:00 Vamberk Ohnišov, Kostelecká Lhota, Javornice/Slatina 
Muži A 18.05 sobota 17:00 Vamberk Petrovice
Muži B 18.05 sobota 14:30 Vamberk Křovice
Mladší žáci 18.05 sobota 9:00 Vamberk MFK Nové Město nad Metují, FK Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina
Mladší přípravka 19.05 neděle 9:00 Vamberk Týniště, Doudleby/Sopotnice, Rokytnice
Starší přípravka 19.05 neděle 9:00 Slatina n. Zd. Vamberk, Kostelec/Častolovice, Černíkovice
Muži A 25.05 sobota 17:00 Žďár n. O. Vamberk A
Muži B 25.05 sobota 17:00 Vamberk Voděrady
Mladší žáci 25.05 sobota 9:00 TJ Sokol Malšova Lhota/FC Slavia HK Vamberk, SK Třebechovice pod Orebem
Dorost 26.05 neděle 16:00 Vamberk Hostinné
Mladší přípravka 26.05 neděle 9:00 Rychnov nad Kněžnou Vamberk, Solnice, Borohrádek
Starší přípravka 26.05 neděle 9:00 České Meziříčí Vamberk, Ohnišov, Javornice/Slatina
Muži A 01.06 sobota 17:00 Vamberk Rychnov n.K. B
Dorost 01.06 sobota 13:45 Rudník Vamberk
Mladší žáci 01.06 sobota 9:00 Vamberk TJ Sokol Třebeš II., FC OLYMPIA HK/FK Kratonohy
Muži B 01.06 sobota 17:00 Č. Meziříčí B Vamberk B
Mladší přípravka 01.06 sobota 9:00 Slatina n. Zd. Vamberk, České Meziříčí
Starší přípravka 01.06 sobota 9:00 Ohnišov Vamberk, Černíkovice, České Meziříči
Muži A 08.06. sobota 15:00 Křivice Vamberk A
Muži B 08.06. sobota 17:00 Vamberk Rokytnice v O. h.
Mladší žáci 08.06. sobota 9:00 FK Kostelec n. O./AFK Častolovice Vamberk, SK Týniště nad Orlicí
Dorost 09.06. neděle 16:00 Vamberk Chlumec/Nové Město
Muži A 15.06. sobota 17:00 Vamberk Dobruška B
Muži B 15.06. sobota 10:15 Častolovice Vamberk B
Dorost 15.06. sobota 10:15 Dvůr Králové Vamberk
Mladší žáci 15.06. sobota 17:00 TJ Sokol Malšova Lhota/FC Slavia HK Vamberk, SK Třebechovice pod Orebem

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

Sezóna 2018 - 2019 skončila. A  byla dramatická až do  konce, protože 
ve hře byl i možný postup do vyšší soutěže. Poslední zápasy sezóny jsme 
odehráli v sobotu 6. 4. na domácích stolech. Dopoledne nás čekal první 
tým tabulky DTJ Slavia-HK E. Úkol zněl jasně – vyhrát. A to se nám poved-
lo. K vidění byl opravdu kvalitní stolní tenis. Odpoledne nás čekal další 
těžký soupeř – České Meziříčí. Abychom měli šanci postoupit, museli 
jsme také vyhrát. Všichni makali, dřeli o každý míček. Šance na vítězství 
byla – vedli jsme 9:7. Bylo to obrovské drama. Nakonec z toho ale byla 
„jen“ remíza. Neskutečné zápasy odehrál Honza Jakubec, který za celý 
den ani jednou neprohrál a potvrdil, že je nejlepším hráčem této soutě-
že. Ostatní hráči také bojovali a je třeba všem za celou sezonu poděko-
vat. Tím pro naše mužstvo skončila letošní sezóna a v konečné tabulce 
jsme obsadili i tak skvělé 3. místo. 

TJ Baník Vamberk – DTJ Slavia-HK E 10:5

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Kotyza 1, Macháček 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav a Macháček-Kotyza 1

TJ Baník Vamberk – Sokol České Meziříčí 9:9

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Macháček 1, Kotyza 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1

Rozpis mistrovských utkání jarní části sezóny 2018/2019 
fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.

STOLNÍ TENIS - POSLEDNÍ ZÁPASY A-družstva
KRAJSKÁ SOUTĚŽ 1. TŘÍDY
 družstvo PU V R P K skóre body
1. TJ Jičín 22 18 1 3 0 206:119 59
2. DTJ-Slavia Hr. Králové E 22 17 2 3 0 203:118 58
3. Baník Vamberk 22 16 3 3 0 209:125 57
4. TJ Dvůr Králové n.L. 22 14 2 6 0 196:132 52
5. Sokol České Meziříčí 22 14 2 6 0 194:136 52
6. Tatran Hostinné B 22 11 2 9 0 151:150 46
7. Sokol Nemyčeves 22 9 0 13 0 146:160 40
8. Sokol Chlumec n.C. 22 8 0 14 0 145:177 38
9. Jiskra Nový Bydžov 22 4 5 13 0 143:199 35
10. TTC Nové Město n.M. 22 4 4 14 0 142:187 34
11. Sokol Jar.-Josefov 2 C 22 5 2 15 0 118:187 34
12. Jiskra Jaroměř B 22 0 1 21 0 56:219 23

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva



6500

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

8   

31. 12. 2020

Je Váš průkaz pojištěnce platný 
do roku 2020?

Stavte se u nás co nejdříve 
pro nový!

800 209 000 | www.zpskoda.cz
www.kartamehosrdce.cz |  zpskoda



PODPORUJEME 
SKVĚLÝ ŽIVOT

20 LET
JIŽ

NAŠE PRÁCE DÁVÁ SMYSL
Je tomu již více než 20 let, kdy se na Poplužním dvoře v Helví-

kovicích u Žamberka začala psát historie firmy Dibaq, která vyrábí 
krmiva pro zvířata. Původně Fitmin a.s. se svou lokální produkcí krmiv 

pro hospodářská zvířata přerostla v nadnárodního dodavatele krmiv pro 
psy, kočky a koně, a tak v současné době za zdmi bývalého statku funguje 

firma, která zaměstnává  na 160 lidí a svá krmiva vyváží téměř do celé Evropy, 
do Vietnamu i na Dálný Východ.

Za fungující firmou vždy stojí lidé, kteří v ní pracují. Co je tedy podle vyjádření samotných 
zaměstnanců Dibaqu na jejich práci to hlavní?
děláme práci, která dává smysl. Vyrábíme krmiva pro zvířata, tedy pro uživatele, kteří žijí, cítí lásku 
a mají duši. Dnes a denně se můžeme přesvědčovat o tom, jak dobré výsledky naše práce má, 
protože vidíme, jak zvířatům naše výrobky chutnají a v jak skvělé kondici jsou.

nejsme žádný korporát, mezi sebou se známe a to nám umožňuje vzájemně se spolehnout jeden 
na druhého. Navíc celá řada firemních akcí nám poskytuje možnost poznat se ještě lépe i s našimi 
rodinami.

nepracujeme v tovární hale, ale v moderním provozu, který se nachází v citlivě zrenovovaném 
prostředí bývalého statku. Každý den si můžeme užívat okolní krajinu, kde se pase stádo našich ovcí, 
a pobíhají psi z naší chovatelské stanice. Takové prostředí člověka přímo nabije pozitivní energií. 

Dibaq a.s. se profiluje jako otevřená firma - pokud byste měli zájem se přesvědčit o tom, jaká atmosféra panuje tam, kde se vy-
rábí krmiva pro zvířata, můžete si domluvit schůzku na personálním oddělení: personal@dibaq.cz,  +420 460 000 182. Anebo 
se podívejte, koho právě do týmu potřebují na prace.dibaq.cz. Třeba zjistíte, že i vy byste chtěli dělat práci, která dává smysl!


