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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

16. zasedání dne 17. dubna 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 15.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 4 ze dne 10.04.2019.

3) a)  Schválila organizační sché-
ma organizační složky města 
s  názvem Pečovatelská služba 
od 01.06.2019 dle přílohy. 

 b) Jmenovala paní Lucii Grunc-
lovou, DiS., nar. xxxxxxxxxxx, 
bytem xxxx, xxxx s  účinností 
od  01.06.2019 do  funkce ve-
doucí organizační složky města 
Vamberk s  názvem Pečovatel-
ská služba.

4) Na  základě návrhu ředitelky 
MŠ schválila omezení provozu 
mateřské školy v  době letních 
prázdnin. Pracoviště Tyršova 
bude uzavřeno od  29.07.2019 
do  23.08.2019 a  pracoviště 
Jugoslávská bude uzavře-
no v  době od  01.07.2019 
do 26.07.2019. V případě potře-
by je možno umístit děti v dru-
hém pracovišti MŠ.     

5)  Schválila žádost společnosti 
ŘETĚZY VAMBERK, spol. s  r. o.,  
Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, 
o  posunutí doby nočního klidu 
dne 21.06.2019 z  22:00 hodiny 
na 24:00 hodinu z důvodu pořá-
dání fi remní oslavy ve  sportov-
ním areálu „V Lukách“. 

6)  Schválila žádost paní Lucie Ti-
ché, xxxxxxxxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
12.07.2019 a 13.07.2019 z 22:00 
hodiny na  01:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
hudební produkce v  Minibaru, 
Tyršova 18, 517 54 Vamberk. 

7)  Schválila žádost paní Lucie Ti-
ché, xxxxxxxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
06.09.2019 a 07.09.2019 z 22:00 
hodiny na  01:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
hudební produkce v  Minibaru, 
Tyršova 18, 517 54 Vamberk. 

8)  Schválila žádost pana Petra 
Brandejse, xxxxxxxx, o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
20.04.2019 a 21.04.2019 z 22:00 
hodiny na  04:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
oslavy v  bývalé Mateřské škole 
v Merklovicích. 

9)  Schválila prodloužení nájmů 
bytů podle přílohy.

10)  Schválila zveřejnění zámě-
ru pronájmu jedné místnosti 
v  I. podlaží budovy městské 
knihovny č. p.  84 ve Vamberku 
o podlahové ploše 8 m2.  

11) Vzala na  vědomí žádost paní 
Ludmily Kovaříčkové, xxxxxxx 

o  pobytovou sociální službu – 
Sociální služby města Rychnov 
nad Kněžnou, o. p.  s., Na  Dra-
hách 1595, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 27467686 a  sou-
hlasí s  postupem uvedeným 
v  žádosti pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k  trvalému po-
bytu v  Rychnově nad Kněžnou 
a  schválila přijetí daru ve  výši 
30.000 Kč od  paní Ludmily 
Kovaříčkové a  veřejnoprávní 
smlouvy se Sociálními službami 
města Rychnov nad Kněžnou, o. 
p.  s. a  pověřila starostu podpi-
sem smluv.

12) Vzala na  vědomí žádost paní 
Marie Hlavaté, xxxxxxxx o  po-
bytovou sociální službu – Soci-
ální služby města Rychnov nad 
Kněžnou, Na  Drahách 1595, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 27467686 a souhlasí s postu-
pem uvedeným v  žádosti pro 
žadatele, kteří nejsou hlášeni 
k  trvalému pobytu v  Rychnově 
nad Kněžnou a  schválila přijetí 
daru ve  výši 30.000 Kč od  paní 
Marie Hlavaté a  veřejnoprávní 
smlouvy se Sociálními službami 
města Rychnov nad Kněžnou,  
o. p.  s. a pověřila starostu pod-
pisem smluv.

13) Projednala a schválila:
 a) žádost Královéhradecké-

ho kraje, Pivovarské náměstí 
1245, 500  03 Hradec Králové, 
IČ: 70889546 o  dotaci ve  výši 
15.000 Kč na  úhradu ztráty 
z provozování dopravní obsluž-
nosti nad rámec dopravní ob-
služnosti území Královéhradec-
kého kraje veřejnou linkovou 
dopravou,

 b) smlouvu o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu města Vamberk 
na  zajištění dopravní obsluž-
nosti veřejnou linkovou dopra-
vou a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

14)  Schválila kupní smlouvu se 
společností KOPECKÝ, s. r. o., 
Novostrašnická 2301/46, Pra-
ha 10 – Strašnice, IČ: 25541617 
na  pořízení pětimístného vozi-
dla do 3,5 t, značky Peugeot, typ 
RIFTER Allure 1,2 PureTech 110 
SaS MAN6 za  cenu 437.000 Kč 
bez DPH pro potřeby Městské 
policie a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy. 

15) Schválila objednávku společ-
nosti KULTURA Rychnov nad 
Kněžnou, s. r. o., Panská 79, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 27475689 na  poskytnutí 
vybraných regionálních služeb 
Městskou knihovnou Vamberk 
za  hodinovou sazbu 125 Kč/
hod. přičemž fakturovaná část-
ka v  roce 2019 nesmí přesáh-
nout 33.500 Kč.

16)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „DPS Vam-
berk – 2 byty zvláštního urče-
ní“ a v souladu s ním rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku tj. 
704.733 Kč bez DPH, se společ-
ností KPV SYSTÉM s. r. o., Lázeň-
ská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČ: 27546756 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

17)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a protokol o posouzení 
o hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Oprava komu-
nikace – ulice Kollárova – Bul-
harská, Vamberk“ a  v  souladu 
s  nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku tj. 448.032 Kč bez 
DPH, se společností KONKRET 
CZ, spol. s  r. o., Tyršova 260, 
517  54 Vamberk, IČ: 25942352 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

18) Vzala na  vědomí oznámení 
o  společném jednání o  návr-
hu změn č. 2 územního plánu 
Záchlumí a o vyhodnocení vlivů 
návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území.

19) Schválila:
 a) zahraniční pracovní cestu 

do  Německa ve  dnech 26. – 
27.04.2019, které se zúčastní 
starosta města Mgr.  Jan Rejzl, 
vedoucí organizační složky 
města Městský klub Sokolovna 
Zdeňka Freivaldová, vedoucí 
organizační složky města Kraj-
kářská škola Miroslava Šustrová 
a  pracovnice organizační slož-
ky města Krajkářská škola Jana 
Langová,

 b) smlouvu o  výpůjčce se spo-
lečností VAMBEKON, s.r.o., 
Na  Struhách 536, 517  54 
Vamberk, IČ: 60112981, jejíž 
předmětem je výpůjčka osob-
ního automobilu CITROËN 
BERLINGO KOMBI městu Vam-
berk ve  dnech 26.04.2019 
a 27.04.2019 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

20) Schválila smlouvu o  smlouvě 
budoucí o  zřízení služebnos-
ti č. SAP 16010-051118, CTN 
Vamberk (RK), sloup u MŠ, VPIC, 
spočívající v  uložení nového 
podzemního vedení komuni-
kační sítě – telefonního kabelu 
a skříňky rozvaděče do pozem-
ku p.  č. parc. č. 1812/3 v  k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve  výši 500 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

21) Schválila zřízení věcného bře-
mene podle smlouvy o budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. IV-12-2017777/SOBS 
VB/03, spočívající v  uložení 
nového podzemního kabelo-
vého vedení NN do  pozemku 
p.  č. 675/1 a  p.  č. 6203 v  k. ú. 
Merklovice, ve  vlastnictví měs-
ta Vamberk za  jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného bře-
mene ve výši 10.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

22) Rozhodla o  aktualizaci územní 
studie „Územní studie plochy 
Brd2 – Bačinka“, schválené pro 
využití plochy přestavby ozna-
čené Brd2 (funkční využití plo-
chy bydlení čistého – rodinné 
domy), vymezené Územním 
plánem Vamberk, vydaném 
dne 22.07.2009 s  účinností 
od 10.08.2009, měněném změ-
nou č. 1, která nabyla účinnos-
tí dne 27.12.2013 a  změnou                 
č. 3, která nabyla účinnosti 
dne 29.04.2019, tj. studie zpra-
cované Ing.  arch. Tomášem 
Haronem, schválené úřadem 
územního plánování, odborem 
výstavby a  životního prostředí 
Městského úřadu Rychnov nad 
Kněžnou dne 07.11.2017. Aktu-
alizace bude spočívat v  umís-
tění klasických individuálních 
rodinných domů v  Zóně C, 
namísto rodinných dvojdomů. 
Důvodem je nezájem o  stavbu 
rodinných dvojdomů. 

23) Schválila podání žádosti o pod-
poru do  grantového programu 
společnosti ŠKODA AUTO pro 
rok 2019 na  projekt „Mobilní 
dopravní hřiště Vamberk“ dle 
přílohy.

24) Projednala a  schválila Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou 
dne 12.11.2018 na akci „Oprava 
komunikace Peklo - Zákopan-
ka“ se společností STRABAG, 
a. s., Na  Bělidle 198/21, 150  00 
Praha 5, IČ: 60838744, kterým 
se mění rozsah díla resp. zvyšu-
je rozpočet o 116.233,37 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

25) Projednala a  schválila cenovou 
nabídku od  společnosti STRA-
BAG, a. s., Na  Bělidle 198/21, 
150  00 Praha 5, IČ: 60838744 
na  akci „Peklo – Zákopanka, 
oprava stání pro kontejnery“ 
za  cenu 8.537,50 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

26) Projednala a  schválila Do-
datek č. 3 ke  smlouvě o  dílo 
uzavřenou dne 27.10.2017 se 
společností DI PROJEKT, s. r. o.,                                                               
Chelčického 686, Rosice, 533 51
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  Pardubice, IČ: 1873687 na před-

mět díla „Zpracovatel projek-
tové dokumentace stavby: 
Revitalizace obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk – komunika-
ce“, kterým se původní předmět 
díla (projektová dokumentace) 
rozdělí na dvě samostatné části, 
z  důvodu nutnosti zřízení pře-
ložky elektrického vedení VN 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
kdy stanovení podmínek této 
přeložky leží na straně třetí oso-
by a pověřila starostu podpisem 
dodatku.

27) Schválila Smlouvu o  zajištění 
a  poskytování pečovatelské 
služby pro občany obce včetně 
podmínek pro poskytování pe-
čovatelských služeb občanům 
jiných obcí:

 a) s  obcí Lhoty u  Potštejna,                
č. p. 34, 517 41 Kostelec nad Or-
licí, IČ: 22275042,

 b) s obcí Rybná nad Zdobnicí, č. 
p. 150, 517 55 Rybná nad Zdob-
nicí, IČ:  00275328, a  pověřila 
starosta podpisem smluv.

28)  Projednala a  schválila cenovou 
nabídku od  Ing.  Pavla Pawero-
vá, Jamné nad Orlicí 226, IČ: 
64252078 na projekční práce:

 a) ZŠ Komenského č. p. 95 – díl-
ny za cenu 28.000 Kč – projekto-
vá dokumentace pro stavební 
povolení, za  cenu 22.000 Kč – 
projektová dokumentace pro 
provedení stavby (řešení bezba-
riérovosti),

 b) zateplení bytového domu Jů-
nova č. p. 37 za cenu 40.000 Kč  
–  projektová dokumentace 
pro stavební povolení, za  cenu 
23.000 Kč  – projektová doku-
mentace pro provedení stavby, 
za  cenu 45.000 Kč – posudek 
k  dotacím, v  případě žádosti 
o  dotaci, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

29) Schválila, dle svých kompetencí 
vyhrazeným zákonem o  ob-
cích, poskytnutí dotace na  rok 
2019 ve  výši 20.000 Kč panu 
Janu Valentovi, nar. xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na  zří-
zení odpočinkového zálivu 
– Helouska a  zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvu 
na schválenou dotaci.

30) Schválila:
 a) výpověď smlouvy o  dílo ze 

dne 17.10.2008 se společností 
EKOPART, s. r. o., Tyršova 305, 
517  54 Vamberk, IČ: 64788687, 
jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele dodržovat všechny 
povinnosti objednatele (města 
Vamberk) podle „Smlouvy o za-
jištění zpětného odběru elek-
trozařízení“ ze dne 24.09.2008 
vztahující se k provozování mís-
ta zpětného odběru elektrozaří-
zení uzavřené mezi objednate-
lem a společností ASEKOL, s. r. o.

 b) Smlouvu o  zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení se 
společností ASEKOL a. s., Čes-
koslovenského exilu 2062/8, 
143  00 Praha 4, IČ: 27373231, 
jejímž předmětem je zajišťování 
zpětného odběru elektrozaříze-
ní a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

31) Schválila:
 a) výpověď smlouvy o  dílo ze 

dne 17.10.2008 se společností 
EKOPART, s. r. o., Tyršova 305, 
517  54 Vamberk, IČ: 64788687, 
jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele dodržovat všechny 
povinnosti objednatele (měs-
ta Vamberk) podle „Dohody č. 
O/2008/363 o  spolupráci a  zří-
zení místa zpětného odběru 
použitých světelných zdrojů 
pocházejících z  domácností“ 
ze dne 10.10.2008 vztahující se 
k  provozování místa zpětného 
odběru elektrozařízení uzavře-
né mezi objednatelem a společ-
ností Ekolamp, s. r.o.

 b) Smlouvu o zřízení a provozu 
sběrného místa kolektivního 
systému Ekolamp se společ-
ností EKOLAMP s. r. o., I. P. Pav-
lova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 
27248801, jejímž předmětem 
je zajišťování zpětného odbě-
ru příslušných elektrozařízení 
a oddělený sběr elektroodpadů 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

32) Schválila:
 a) výpověď smlouvy o  dílo ze 

dne 17.10.2008 se společností 
EKOPART, s. r. o., Tyršova 305, 
517 54 Vamberk, IČ: 64788687, 
jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele dodržovat všechny 
povinnosti objednatele (města 
Vamberk) podle „Smlouvy o za-
jištění zpětného odběru elek-
trozařízení“ ze dne 24.09.2008 
vztahující se k  provozování 
místa zpětného odběru elek-
trozařízení uzavřené mezi ob-
jednatelem a společností ELEK-
TROWIN, a. s.

 b) na základě Smlouvy o umís-
tění kontejnerů uzavřené se 
společností ELEKTROWIN, a. s., 
Michelská 300/60, 140  00 Pra-
ha 4, IČ: 272757843 doplnění 
oznámení o  převedení povin-
ností zpětného odběru ze stra-
ny obce na  třetí osobu resp. 
provozovatele sběrného místa 
odpadů.

33) Schválila registrační formulář 
místa zpětného odběru podle 
zákona č. 185/2001 Sb. k zajiště-
ní zpětného odběru použitých 
přenosných baterií a  akumulá-
torů se společností Ecobat s. r. o.,                                                                                 
Soborská 1302/8, 160 00 Praha 
6, IČ: 26725967. 

Rada města Vamberk se na svém 

17. zasedání dne 29. dubna 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 16.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 11.04.2019.

3)  Schválila žádost společností 
Řetězárna Česká Třebová s.r.o. 
a  pewag s.r.o., Smetanovo ná-
břeží 934, 517  54 Vamberk, 
o posunutí doby nočního klidu 
dne 26.07.2019 z  22:00 hodiny 
na 24:00 hodinu z důvodu pořá-
dání fi remní akce na vamberec-
kém koupališti. 

4)  Schválila žádost pana Jarosla-
va Beka, xxxxxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
18.05.2019 a 19.05.2019 z 22:00 
hodiny na  02:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádání 
rodinné oslavy v  bývalé mateř-
ské škole v Merklovicích.

5)  Schválila pronájem bytu č. 4 
v domě č. p. 52 v Janáčkově ulici 
ve Vamberku panu Michalu My-
šákovi od  01.06.2019 na  dobu 
určitou do 30.09.2019.

6)  Schválila Dodatek č. 6 ke Smlou-
vě o  zajištění výroby a  prodeji 
jídel uzavřené dne 16.04.2012 
pro Pečovatelskou službu se 
společností Sodexo – inte-
grovaný facility management 
a  zařízení školního stravování 
s.r.o. (Sodexo s.r.o.), Hvězdova 
1716/2 b, 140 78 Praha 4 – Nus-
le, IČ: 44569165 a  pověřila sta-
rostu podpisem dodatku.

7)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  zprávu o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  ve-
řejnou zakázku „TDI a  koordi-
nátor BOZP při realizaci stavby 
s  názvem „Revitalizace obytné 
skupiny Jiráskova Vamberk – 
1. etapa“ a  v  souladu s  nimi 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku tj. 110.000 Kč bez DPH, 
s Ing. Martinem Ďurišem, Tyršo-
va 820, 552 03 Česká Skalice, IČ: 
03348164, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

8)  Udělila plnou moc společnosti 
AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 
1349/2, 128  00 Praha 2, IČ: 
24232343 k  zastupování města 
Vamberk při jednáních s orgány 
státní správy, místní samosprá-
vy a dále ve všech záležitostech 
a  jednáních s právnickými a fy-
zickými osobami a  k  vykonání 
veškerých úkonů spojených 
s vyřízení územního řízení a sta-
vebního povolení na  akce „Po-
silující zdroj pitné vody města 
Vamberk“.

9)  Schválila: 
 a) cenovou nabídku společnosti 

ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo 

nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČ: 
64255727 na projektovou doku-
mentaci na  akci „Oprava fasády 
a zpevněných ploch Spolkového 
domu „Školka“, č. p. 90 Merklovi-
ce, Vamberk“ za  cenu 23.900 Kč 
bez DPH a pověřila starostu pod-
pisem objednávky;

 b) podání žádosti o  dotaci 
na  akci „Oprava fasády a  zpev-
něných ploch Spolkového 
domu „Školka“, č. p.  90 Merklo-
vice, Vamberk“ do  dotačního 
programu Královéhradeckého 
kraje „Program obnovy místních 
částí obcí“.

10)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti VASPO VAMBERK s.r.o., 
Smetanovo nábřeží 180, 517 54 
Vamberk, IČ: 47470046 na  akci 
„Rekonstrukce kanalizace v  kři-
žovatce Lidická – B. Němcové 
na Bačince“ za cenu 195.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

11) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti FRISCHBETON s.r.o., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
5, IČ: 40743187 na  čerstvý be-
ton dle přílohy se slevou 18 % 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

12) Schválila žádost o  změnu uza-
vřené smlouvy se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, 
405  02 Děčín, IČ: 24729035 
o  připojení lokality odběrných 
míst elektrického zařízení č. 
11-SOBS02-4120747168, která 
spočívá ve snížení počtu připo-
jovaných míst z 23 na 21.

13) Projednala a  schválila cenové 
nabídky Václava Kašpara, izola-
ce, zednické práce, Třešňová 61, 
565 01 Choceň, IČ: 74017535:

 a) na  akci „Oprava brodítek – 
koupaliště Vamberk“ za  cenu 
364.424 Kč bez DPH,

 b) dodávku bazénových sprch 
na koupaliště Vamberk za cenu 
82.845 Kč bez DPH,  a  pověřila 
starostu podpisem objednávek.

14) Jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Beach volejbalové hři-
ště Vamberk“ ve  složení Luděk 
Luňák, Mgr. Taťána Břízová, Ru-
dolf Futter a náhradník Mgr. Jan 
Rejzl.

15)  Schválila podání žádosti o  do-
taci na  projekt „Územní studie 
lokality bývalého závodu mas-
ny, Vamberk“ do Integrovaného 
operačního programu do  12. 
výzvy – MAS Sdružení SPLAV 
– IROP – Podpora pořizová-
ní a  uplatňování dokumentů 
územního rozvoje II.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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Volby do Evropského parlamentu konané na území 
České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Výsledky hlasování za město Vamberk

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

6 6 100,00 3 632 1 021 28,11 1 021 1 014 99,31

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 1 0,09

2 Strana nezávislosti ČR 4 0,39

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 0,29

4 Národní socialisté 0 0,00

5 Občanská demokratická strana 105 10,35

6 ANO, vytrollíme europarlament 16 1,57

7 Česká str.sociálně demokrat. 43 4,24

8 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Komunistická str.Čech a Moravy 107 10,55

10 Koalice DSSS a NF 3 0,29

11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,29

12 Koalice Rozumní, ND 6 0,59

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,19

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro Česko 2 0,19

16 Vědci pro Českou republiku 4 0,39

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 4 0,39

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00

22 Česká Suverenita 0 0,00

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00

24 HLAS 26 2,56

25 Koalice Svobodní, RČ 5 0,49

26 Koalice STAN, TOP 09 91 8,97

27 Česká pirátská strana 132 13,01

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 102 10,05

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

30 ANO 2011 266 26,23

31 Agrární demokratická strana 0 0,00

32 Moravané 0 0,00

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34 Demokratická strana zelených 9 0,88

35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00

36 Koalice Soukromníci, NEZ 2 0,19

37 Evropa společně 5 0,49

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 67 6,60

40 Alternativa pro Česk. rep.2017 6 0,59
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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

Zveme Vás na  5. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Vamberk, které se koná dne 12. června 2019 
od 18:00 hodin ve velkém sále Městského klubu 
Sokolovna.

Upozornění 
Ve  dnech 17. a  18. červ-
na 2019 bude z  důvodu 
školení uzavřen odbor 
Stavební úřad Městského 
úřadu ve Vamberku.
Děkujeme za pochopení                                                 

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Královéhradecký kraj v  součas-
né době připravuje novou výzvu 
na  Kotlíkové dotace v  rámci do-
tačního programu „Snížení emisí 
z  lokálního vytápění domácností 
v Královéhradeckém kraji“. 
Z  tohoto důvodu se bude konat 
informační seminář pro občany 
města a  okolních obcí v  pondělí 
24. června 2019 v  prostorách no-
vého kina ve Společenském centru 
v Rychnově nad Kněžnou. Začátek 
semináře bude v  17:00 hodin a  je 
zdarma.

Předmětem podpory je výměna 
zdrojů tepla z kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní 
třídy za plynový kondenzační kotel, 
kotel na  biomasu (ruční i  automa-
tické přikládání) a tepelné čerpadlo.
Příjem žádostí o podporu z tohoto 
dotačního programu bude zahájen 
pravděpodobně v září 2019 (termín 
bude upřesněn).
Na  semináři se dozvíte o  možnos-
ti čerpání dotace a  o  změnách, 
ke  kterým dochází oproti před-
chozím výzvám a  současně bude 
vysvětlen celý proces od podání žá-
dosti  až po úspěšné ukončení pro-
jektu, včetně způsobu úhrady dota-
ce. Dále bude občanům nabídnuta 
metodická pomoc s  vyplňováním 
žádosti o dotaci a realizaci projektu. 

PaedDr. Knapovská Miroslava

Odbor výstavby 

a životního prostředí

Městský úřad 

Rychnov nad Kněžnou

Většina z vás asi zná slavnou otáz-
ku z fi lmu Pelíšky: “kde udělali sou-
druzi z  NDR chybu?”, vyslovenou 
Jiřím Kodetem nad umělohmot-
nou lžičkou, která se téměř roz-
pustila v  šálku s  kávou. Možná se 
v tehdejší Německé demokratické 
republice nepodařilo vyvinout do-
statečně kvalitní materiál pro leh-
ké lžičky, ale určitě se tam dařilo 
vyrábět lehký, univerzální, jedno-
duchý a  spolehlivý nákladní au-
tomobil Multicar  25, včetně řady 
nástaveb a  příslušenství. Tenhle 
stroj umí sloužit několik desítek let 
a dokazuje to i u nás ve Vamberku. 
V současné době máme v majetku 
města tři, dva s  pohonem zadní 
nápravy a jeden s pohonem obou 
náprav, který v  posledních letech 
slouží už jen při zimní údržbě ko-
munikací se stabilně namontova-

nou čelní radlicí a  rozmetadlem 
posypového materiálu. Můžeme 
už vlastně říci, že sloužil, protože 
jeho čas se naplnil a přes všechny 
jeho kvality i výhody ho tento mě-
síc nahradí stroj nový. Není to už 
vozidlo typu “multikára”, ale mo-
derní traktor New Holland T5.85, 
který kromě variabilní přední rad-
lice nese vzadu posypové samo-
nakládací rozmetadlo. Odpadá tím 
potřeba pro řidiče mít pro nalože-
ní posypového materiálu k dispo-
zici nakladač nebo hodně času a sil 
pro ruční řešení nakládky lopatou. 
Mechanická a  hydraulická výbava 
nového traktoru také umožnila 
pořídit k němu zametač se skrápě-
ním a sběrnou vanou.
Rozhodnutí, čím nahradit 30 let 
starý Multicar M25 4x4 nepadlo 
samozřejmě ze dne na  den. Zva-

žovali jsme také variantu pořízení 
nového “multikáře” podobného 
univerzálního komunálního vo-
zidla. Traktor nakonec zvítězil, 
protože při stejné pořizovací ceně 
najde u technických služeb města 
širší uplatnění.
Modernizace technických služeb 
by měla v příštích letech pokračo-
vat také nahrazením další multiká-
ry komunálním elektromobilem. 
Pokud to vyjde, tak nám při ob-
jíždění odpadkových košů nebo 
třeba hromádek shrabaného listí 
či trávy už nebude muset kouřit 
pod nosy starý hlučný diesel a tyto 
záležitosti obstará naprosto tichý 
stroj bez emisí. Elektromobil má 
navíc mnohem jednodušší ovlá-
dání i údržbu a nižší provozní ná-
klady. Je také šance získat na jeho 
pořízení dotaci.

V současné době technické služby 
mimo jiné zajišťují značnou část 
svozu tříděného odpadu a  pro 
tyto účely bychom měli v budouc-
nu nahradit náš nosič kontejnerů 
Praga automobilem vybaveným 
ještě hydraulickou rukou, která je 
nutná pro vyprazdňování nádob 
na sklo. Teď musíme pro tuto čin-
nost auto s rukou objednávat a ne 
vždy se podaří zajistit svoz tak, aby 
některé nádoby nebyly přeplněny.
Na  závěr bych rád poděkoval 
vedoucímu technických služeb 
Zdeňkovi Vavrouškovi i  jeho spo-
lupracovníkům za  velmi dobrou 
práci, kterou při údržbě města 
vykonávají, a  popřál jim, aby jim 
nová technika práci zpříjemnila.

Rudolf Futter

Nová technika pro údržbu města

MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Zdráhal Zdeněk 
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata - Poliklinika Týniště n. O., s. r.o.
MDDr. Tomáš Jan - FSmile s.r.o.
MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Beránek Jan - JB DENT s.r.o.,
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Pokorná Jaroslava
MDDr. Matějková Denisa

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Voříškova 169, Vamberk
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí

494 542 102
721 200 244
721 460 150
494 622 114
494 371 781
777 667 353
494 323 152
494 371 088
494 622 114
602 514 715
494 515 694
494 323 958
734 324 600
494 531 955
494 532 330
494 383 417
494 621 665
494 515 697
734 324 600

01. 06.
02. 06.
08. 06.
09. 06.
15. 06.
16. 06.
22. 06.
23. 06.
29. 06.
30. 06.
05. 07.      
06. 07.
07. 07.
13. 07.
14. 07.
20. 07.
21. 07.
27. 07.
28. 07.

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

24. června 2019: „Seminář
na kotlíkovou dotaci“
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Dne 13. května letošního roku 
proběhlo na  vamberecké radnici 
slavnostní zahájení výstavy, která 
na  příbězích pěstounů rozličných 
profesí popisuje radosti i strasti ro-
din v péči o děti, o které se nemo-
hou jejich vlastní rodiče starat. Jak 
uvedl vedoucí Odboru sociálních 
věcí Města Rychnov nad Kněžnou, 
pan Bc. Josef Šimerda, jehož úřad 
do  Vamberka výstavu zapůjčil 
a  který výstavu svým proslovem 
zahájil, výstava by měla napomoci 
též informovat zájemce, kteří by 
měli zájem stát se pěstouny.  
Naštěstí lze říci, že počet dětí, 
umisťovaných do  náhradních 
rodin, rok od  roku stoupá, na-
opak ubývá dětí umisťovaných 
do  ústavní péče. Právě včasné 
umístění dítěte do prostředí rodi-
ny, které je pro dítě zcela přiroze-
né a  bezpečné, je předpokladem 

toho, aby vývoj dítěte probíhal 
zcela normálně a  nenuceně. 
Největší nedostatek pěstounů 
je dlouhodobě pro děti se speci-
fi ckými potřebami, pro souroze-
necké skupiny a  pro děti jiných 
etnik. Pěstounem se může stát 
jednotlivec, bezdětné páry i rodi-
ny s vlastními dětmi. Motivací pro 
přijetí dítěte by měla být přede-
vším touha pomoci dítěti, které 
nemělo doposud v  životě příliš 
štěstí.
Zahájení výstavy se zúčastnily 
také tři rodiny pěstounů na  pře-
chodnou dobu, jejichž členové se 
s přítomnými návštěvníky podělili 
o vlastní příběhy. Shodně hovořili 
o  tom, že radost z  péče o  přijaté 
dítě pro ně byla a  zůstane obo-
hacujícím zážitkem. Vědomí toho, 
že „jejich“ děti našly posléze nový 
domov u  osvojitelů, jim přineslo 

skvělý pocit, byť loučení se s  dět-
mi při předání do  nové rodiny je 
věc emočně silná. Bohužel zazněl 
i  příběh rodiny pěstounů, která 
po  pěti přijatých dětech, které se 
v  její péči dočkaly umístění v  ná-
hradní rodině osvojitelů, skončila 
se svým posláním z důvodu byro-
kratického přístupu Královéhra-
deckého kraje, který je garantem 
pěstounské péče, a který aktuálně 
razí zcela neudržitelný výklad zá-
kona o sociálně-právní ochraně 
dětí, dle kterého by měl mít kraj-
ský úřad možnost svěřit dle svého 
uvážení pěstounům dítě od  ko-
jence po teenagera, a to zcela bez 
ohledu na kompetence pěstounů.     
Výstava je volně ke  zhlédnutí 
v  prostorách vamberecké radnice 
až do  20. června letošního roku. 
Jste srdečně zváni. 

Mgr. Jan Rejzl

Držet krok s dobou vyžaduje kon-
takt s děním ve světě. První týden 
po Velikonocích proto uskutečnily 
obě odborné učitelky Krajkářské 
školy ve Vamberku společně s ve-
doucí Městského klubu Sokolov-
na v  doprovodu starosty města 
pracovní cestu na  kongres Ně-
meckého krajkářského svazu, kte-
rý se letos konal ve městě Erbach 
im Odenwald ve  spolkové zemi 
Hesensko. Tato každoroční akce, 
pořádaná našimi západními sou-
sedy putovním způsobem vždy 
v  jiném městě s  krajkářskou tra-
dicí, patří mezi největší evropské 
události, které jsou obdobou na-
šich vambereckých Krajkářských 
slavností. Součástí kongresu jsou 
pravidelně výstavy, prezentace, 
přednášky i  tematický veletrh. 
V  rámci programu účastníci pra-

covní cesty navštívili řadu výstav, 
ať již s tématikou historických kra-
jek (hlavní výstava byla věnována 
kolekci páskových krajek ze všech 
regionů Evropy, neméně zajímavá 
byla sbírka historických paličkova-
ných vějířů), ale zejména několik 
prezentací věnovaných současné 
moderní tvorbě. Zvláště pro naše 
paní učitelky bylo zajímavé sezná-
mit se s tvorbou místních spolků, 
které v  Německu často plní roli 
místa pro výuku paličkování, a je-
jich přístupem k  moderní krajce, 
včetně počítačového modelování 
podvinků. O  tom, že do  zahrani-
čí se nejezdí jen za  obdivem, ale 
i  pro kritické srovnání, naopak 
vypovídala úroveň prací přihlá-
šených do soutěžní výstavy, které 
se co do umělecké kvality včetně 
úrovně prezentace jen vzdáleně 

přibližovaly přehlídce Bienále, 
která je již od roku 2002 pořádána 
ve  Vamberku. Celkově tedy pra-
covní cesta přinesla účastníkům 

cenné podněty do jejich další prá-
ce, věnované péči o naše rodinné 
stříbro – krajkářství. 

Mgr. Jan Rejzl

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ 
DĚTSKÉHO 

HŘIŠTĚ 
U POŠTY

Přijďte si vyzkoušet 
nové lanové 

a parkourové hřiště!
ve čtvrtek 
20. 6. 2019 

v 17:00 hodin
Čeká na vás vystoupení 

parkouristů, 
workshop „aneb jak na to“, 

zmrzlina a ledová tříšť 
a spousta zábavy

MUDr. Beranová
08.07. – 19.07. DOVOLENÁ

zástup: 08.07. – 12.07. Dr. Slovák
               15.07. – 19.07. Dr. Škarda
19.08. – 23.08. DOVOLENÁ 

zástup: Dr. Slovák

MUDr. Slovák
03.07. a 04.07. DOVOLENÁ

zástup: Dr. Beranová
19.07. – 06.08. DOVOLENÁ

zástup: 19.07. – 26.07. Dr. Škarda
               29.07. – 06.08. Dr. Beranová
26.08. – 30.08. DOVOLENÁ

zástup: Dr. Škarda

MUDr. Škarda
01.07. – 12.07. DOVOLENÁ

zástup: 01.07. a 02.07. Dr. Slovák
                03.07. – 12.07. Dr. Beranová
05.08.– 16.08. DOVOLENÁ

zástup: 05.08. – 09.08. Dr. Beranová
               12.08. – 16.08. Dr. Slovák

Ordinační hodiny obvodních lékařů v době letních prázdnin

Putovní výstava Jsem pěstoun 
zavítala do Vamberka

Na cestě za krajkářskými trendy 
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Vážení turisté 
a příznivci 
cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v le-
tošním roce v  provozu od  1. června do  29. 
září a budou jezdit každou sobotu a neděli 
a  navíc také v  páteční svátek 5. července. 
Po  roce se vracíme k  tradičnímu formátu 
propagačního materiálu s  mapou. V  rámci 
vlastních cyklobusových spojů došlo u  ně-
kterých linek ke  změně dopravců, aktuali-
zovány jsou také časy odjezdů, u některých 
linek dochází k posunu časů odjezdů z hor 
na  pozdní odpolední hodiny. Autobusy 
v  Rychnově nad Kněžnou budou opět vy-
jíždět pouze ze zastávky Rychnov nad Kněž-
nou, železniční stanice. Tato změna jízdního 
řádu proběhla díky plánovanému přesunu 
autobusového nádraží v  Rychnově nad 
Kněžnou k vlakové zastávce. Také v letošním 
roce se na  našem území opět hodně staví. 
Z  důvodu rekonstrukce komunikace Říčky 
v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou 
spoje zajíždět na  výstupové místo na  Me-
zivrší a  autobusy budou odkláněny přes 
Bartošovice v Orlických horách.  V průběhu 
roku se mohou objevit další uzavírky a  tak 
ve  vlastním zájmu prosím sledujte aktuální 
on-line informace o  spojích. K  tomu Vám 
bude nově sloužit mobilní aplikace IREDO, 
která od letošního roku funguje na všech in-
formačních systémech. I nadále můžete vy-
užít internetové stránky http://tabule.oredo.
cz, QR kódy na zastávkách nebo informační 
linku IREDO. 
V současném období dochází k velkému roz-
machu jízdních kol s  přídavným pohonem. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že dle plat-
ných Smluvních a  přepravních podmínek 
IREDO je přeprava kol s  jiným než elektric-
kým přídavným motorem a přeprava elekt-
rokol s neodnímatelnou baterií zakázána.  
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat 
o věnování patřičné pozornosti bezpečí při 
jízdě na  kole. Respektujte i  další účastníky 
turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru 
trasy nezapomínejte na své zdraví a součas-
nou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých 
mobilních telefonů uložte kontakty nejen 
na Horskou službu ČR, ale i na polskou part-
nerskou záchrannou organizaci GOPR. Od-
kazy a kontakty naleznete v letáku. Zároveň 
si Vám dovolujeme v  materiálu představit 
několik turistických novinek, které můžete 
při cestách s cyklobusy navštívit.   
Euroregion Glacensis realizuje v  oblasti Or-
lických hor další své projekty se zaměřením 
na  přeshraniční spolupráci. Jedná se o  vý-
stavbu rozhleden a  investice v  oblasti pev-
nostních opevnění. Více se dozvíte na strán-
kách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka 
nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám 
přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních  
zážitků ze sedla kola. 

Sekretariát Euroregionu Glacensis
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V  pátek dne 17. 5. 2019 se usku-
tečnil první ze dvou závěrečných 
exkurzních zájezdů do  Prahy 
v rámci čtyřleté úspěšné iniciativy 
Ing.  Vladimíra Sodomky na  téma 
napsaného v nadpisu tohoto člán-
ku. Tentokrát byla úspěšná akce 
zaměřena i  na  Karlův most, pod 
kterým jsme s výkladem místního 
průvodce několikrát lodí podjeli 
a  od  Vltavy si prohlédli historic-
ky významné budovy na  obou 
březích řeky, zajeli do  Čertovky 
a závěrem přistáli pod zbývajícím 
posledním obloukem Juditina 
mostu. Ten, jako první kamenný 
most v Praze, spojoval oba břehy 
již před osmi sty lety.
Juditin se nazýval podle jména 
manželky v  pořadí druhého čes-
kého krále Vladislava II., jež nechal 
tento most postavit.
Pak jsme procházkovým tempem 
prošli směsicí příslušníků mnoha 

národů po Karlově mostu směrem 
od  Starého města na  Malou stra-
nu. Po  příchodu na  Malostranské 
náměstí jsme měli do  zajištěné 
prohlídky Parlamentu české re-
publiky - Poslanecké sněmovny 
ještě hodinu čas, který jsme vyu-
žili osvěžením těla v  nenápadně 
umístěné místní restauraci v pod-
zemních prostorách, které se však 
pražákům před vedoucím naší 
výpravy nepodařilo utajit.
Po  posilnění jsme přešli náměs-
tí a  byli přijati v  informačním 
středisku Poslanecké sněmovny 
a  vyslechli si stručnou informa-
ci o  historii, struktuře i  významu 
těchto obdivuhodně čtyř spoje-
ných paláců, které sehrály v  naší 
národní historii tak velký význam. 
Následovala kontrolní prohlídka 
projitím bezpečnostním rámem, 
jež u  mne nalezl klíče o  kterých 
jsem ani nevěděl.

Pak nás ochotná průvodkyně pro-
vedla spletí chodeb a  schodišť 
kolem pracoven poslanců do  ně-
kolika sálů. Nejkrásnější byl zase-
dací sál sněmovny, jež byl kdysi 
divadelním sálem paláce. Mohli 
jsme si sednout na zasedací místa 
poslanců a vyslechnout podrobné 
informace od přidělené průvodky-
ně. Zasedací lavice  byly sice starší 
svým typem než mají v Senátu, ale 
dle mého posouzení pohodlnější 
prostorem. Proto bych doporučo-
val čtenářům tohoto článku, po-
kud v budoucnu hodlají kandido-
vat do  Parlamentu ČR, ať si raději 
vyberou poslaneckou sněmovnu 
než senát. Prohlídka byla zakonče-
na v nově otevřeném sále tiskové-
ho střediska. Ing. Sodomka předal 
krajkový dar města Vamberka 
oceňující úroveň spolupráce s při-
pomenutím, že za  týden přijede 
druhá část výpravy.

Program jsme ukončili procház-
kou Valdštejnským náměstím 
do  zahrad Valdšt. paláce. Násle-
doval návrat autobusem z  Prahy 
domů a  jak jsme z  přeplněných 
výpadovek zjistili, podobný ná-
pad měla asi většina Pražáků.
I  tato úspěšná akce mohla být 
uskutečněna díky svědomité pří-
pravě a  obětavosti nadšeného 
propagátora slavné historie naše-
ho národa pana Ing. V. Sodomky, 
kterému jménem všech účastníků 
zájezdů děkuji. Dík patří i předsta-
vitelům našeho města, že fi nanční 
podporou umožňují potřebné při-
pomínání historie. Bylo by velice 
potřebné, aby organizátorů a po-
mocníků pro organizaci takových 
akcí ve smyslu úsilí bývalého pro-
pagátora pana učitele Poslušného 
bylo co nejvíce.

Ing. Augustin Šubrt

Po stopách vzniku Československa 2
Tématická exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Foto: Jiří Sejkora

Foto: Věra Herzlíková
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V  městě byly vesměs nedlážděné 
prašné ulice, krom silnice Kostelec –
Žamberk. Silnice Potštejn – Rychnov 
byla dlážděná jen v městské zástav-
bě. Ani náměstí nebylo dlážděné. 
Osvětlení ulic: já si pamatuju jen 
světlo pověšené nad prostředkem 
vozovky, stovatová žárovka pod ple-
chovým krytem. Vítr s ní pohazoval. 
Takové byly jen tu a tam, na rozces-
tí. Jinde bylo tma. Vodovod nebyl 
rozveden do  všech domů a  chalup. 
Nebyly žádné doklady, kudy je vo-
dovod v zemi veden a tak, prý, když 
se s ním mělo něco dělat, šli za sta-
rým „vodákem“, a ten jim ukázal, kde 
mají kopat. Například v  Roubalově 
vile se vodovod zaváděl teprve asi 
v  roce 1935. Byla to olověná roura 
o  světlosti půl coule, to jest asi je-
den a čtvrt centimetru a jeden výtok 
v domě do prameníku na zdi chod-
by. U domků a chalup bývaly studny, 
tam, kde nebyly vodovod ani studny, 
chodili lidi s konvemi pro vodu veřej-
ným stojanům, například u  rozcestí 
z Potštýnské na Struha nebo na Ba-
čince u spojky na Potštejnskou. Tím 
pádem taky nebylo nutné mít kana-
lizaci. Například Roubalovi měli pří-
pojku na kanalizaci betonovými rou-
rami o  průměru deset centimetrů. 
Jiní neměli ani to. V domcích nebyly 
splachovací záchody, nebyly koupel-
ny. Obsah žump u domků i u chlívů 
sloužil jako hnojivo na  pole i  za-
hradu. Merklovský potok měl vodu  
čistou, protékala zahradnictvím, co 
bylo v  údolí potoka na  místě dneš-
ního  náměstí mezi sokolovnou a Pe-
nny. Elektřina sloužila jen na svícení. 
Vedení ve světnicích bylo po omítce 
ze dvou kablíků stočených, přichyce-
no skleněnými objímkami na hřebík. 
Vypínače byly porcelánové stejně 
jako zásuvky. Užívaly se stahovací 
lampy. Kabel vedený od stropu přes 
kladku dovoloval svítidlo posunovat 
dolů a  nahoru, dle potřeby. Nebyly 
žádné elektrické zařizovací před-
měty, žádná elektrická akumulační 
kamna, žádné vařiče, sporáky, trou-
by, žehličky, ledničky, někdo měl 
první vysavač. Radiové přijímače se 
musely hlásit na poštu, provozovatel 
dostal osvědčení. Radio muselo mít 
uzemnění a anténu. Anténa, to bylo 
kovové lanko na  dvou tyčích vyso-
ko vodorovně zavěšené, izolované 
od spojení se zemí. Čas se řídil hodi-
nami s perpetlíkem a závažím, když 
se zapomnělo závaží potáhnout, 
bylo bezčasí. Poslouchalo se, kdy za-
čnou zvonit kostelní zvony poledne. 
Radio čas nehlásilo. Náramkové ho-
dinky jsem tehdy u  nikoho neviděl. 
K  lepšímu oděvu si muži brávali ka-
pesní hodinky a  nosili je v  kapsičce 
vesty, připevněné řetízkem do knof-
líkové dírky. Radio se poslouchalo 
málo, vysílání všechno naživo. Já si 

vzpomínám na  občasný pořad pro 
děti, kde rozmlouval stréček Křópal  
s  Jozéfkem Melhobou. S  elektřinou 
se velice šetřilo, že prý je drahá. Takže 
v  podzimním odpoledni se napřed 
postavila na stůl petrolejová lampa. 
I  na  chodbě, pokud bylo třeba se 
postavila petrolejka, podobně se 
s ní chodilo a do sklepa a do chlíva. 
Příprava teplé stravy: Oběd na kach-
lových kuchyňských kamnech. Měly 
plotnu z litinových tálů, za ní násta-
vec a  v  něm dvě trouby nad sebou 
na pečení a nad nimi kamnovec. To 
byla uzavřená nádržka, zabudovaná 
do  kamen, vpředu nálevka a  pod 
ní kohoutek. Do  nálevky se nalila 
studená voda, když se v  kamnech 
topilo, voda se ohřála a  vydržela 

dlouho teplá. I  ráno se na  teplou 
snídani zatápělo v  kamnech, v  lep-
ším případě se používal lihový vařič, 
buď obyčejný z litiny s miskou na líh, 
později parádnější Primus. To byla 
kulová nádržka na  líh, od  ní vede-
ní s  kohoutem pod stání na  hrnec. 
V kuchyňských kamnech se  spalova-
lo všechno co mohlo hořet. Pro ku-
chyňská kamna se kupovalo drobné 
kovářské uhlí.  Bydlívalo jen v jedné 
světnici, kde se vařilo, stolovalo i spa-
lo. V ostatních místnostech (v malých 
domcích už jen jedna) se nebydlelo.  
Tam se nejvýš spávalo v  zimě pod 
tlustě nacpanými peřinami. Zimy 
bývaly jak na  Ladových obrázcích. 
Pamatuju, že ráno jsem měl pod 
nosem na peřině kopeček jíní. Co se 
vaření týká: nebyly žádné  nerezové  
hrnce, jen  plechové s emailem, který 
se  snadno poškodil. Nebyly tedy ani 
nerezové příbory. Nebyly žádné led-
ničky, proto byl v domě sklep. Mléko 
v  kameninových hrncích se dávalo 
do chladnějšího sklepa. Mléko, které 
se mělo brzo spotřebovat se  vždy 
vařilo, aby nezkyslo. Kameninové 
hrnce dávaly hospodyně drátovat. 
Tehdy chodili po  domech.  dráte-
nící ze Slovenska. Hospodyně dala 
zdrátovat i nový hrnec. I když se pak 
nakřápl, drát ho udržel a hrnec mohl 
sloužit dál.

Co bylo „kafe“? Do  dvoulitrového 
hrnce s  vařící vodou se rozdrobila 
jedna či dvě kostky cikorky, v  ka-
femlejnku se umlelo pražené žíto, 
občas pro chuť, s přídavkem několi-
ka zrnek pražené kávy. Uvařený ná-
poj se dal odstát, pak se slil a obarvil  
trochou mlíka, těm co měli doma 
kozy, tak kozího. Do hrnce se přisypal 
cukr a pak se toto kafe nalívalo do hr-
níčků, u dospělých strávníků do půl-
litrových. Ti si do nich nadrobili chle-
ba a vyjídali polívkovou lžicí. To byla 
snídaně.  Když  byl blízko pekař došlo 
se pro čerstvé ještě teplé rohlíky.
K obědu bývaly omáčky jako rajská, 
cibulová, povidlová s  rozinkami, 
všechny bez masa. Omáčka koprová, 
ta s vejci natvrdo. K omáčce vařené 

brambory. V  pondělí se pralo vel-
ké prádlo a  tak byl k  obědu vařený 
hrách s  na  sádle osmaženou cibul-
kou. Jindy kaše rýžová, krupicová, 
zemlbába (tak se říkalo žemlovce). 
Lívance, amolety jen pocukrované, 
nudle s mákem, málokdy šunkafl eky. 
V sobotu jako oběd ještě teplé buch-
ty s mákem, povidly z domácích šves-
tek, s tvarohem třeba kozím. V neděli 
vepřová pečeně na litinovém pekáči 
v hodně sádla a zas brambory a zelí, 
v létě sladké, v zimě kyselé. Housko-
vé knedlíky, málo, byly pracné. K ne-
dělnímu obědu byla polívka nudlo-
vá, s  domácími nudlemi (v  krámě 
se těstoviny neprodávaly). Vařila se 
s kusy morkových kostí, které k tomu 
řeznici prodávali, celými kusy mrkve, 
celeru, cibule (to se po uvaření sce-
dilo a  nejedlo).  Večeře kafe, mlíko, 
chleba s  máslem, vajíčka natvrdo, 
míchaná vajíčka, hedvábná kaše to 
byla obyčejná krupičná a do ní vajíč-
ko, tím se jídlo nastavovalo. Výjimeč-
ně uzenáč od  Kosků z „lutrie“, nebo 
ve  středu čerstvé buřty „středáčky“ 
od Kubiasů.
Tehdy nebyly žádné plastové hmoty, 
Nebyl celofán, nebyly umělohmotné 
nádoby na tekutiny jako mlíko, pivo. 
V obchodech se kupované zboží od-
važovalo do papírových pytlíků. Jen 
cikorka a pražené žito byly dodávány 

od  výrobců v  uzavřených obalech. 
Pro mlíko se do  mlíkárny chodilo 
s  bandaskou. Mlékárník přelíval do-
dané mlíko z konví do nádrže na pul-
tě, měl nádobky na litr, půllitru, čtvrt 
litru a do těch mlíko napouštěl a pak 
přeléval zákazníkovi do  jeho ban-
dasky. Žádné dělení mlíka na plno či 
polotučné nebylo. Nebyly žádné po-
travinové konzervy. Jediné, co si pa-
matuju byly sardinky. Tehdy sardinky 
byly velice malé rybičky, ne jako 
nyní, kdy v  plechovce jsou tři nebo 
čtyři bezhlavé ryby. Uchovávání po-
travin na  zimu: vejce od  domácích 
slepic se nakládaly do  pětilitrových 
lahví do  vodního skla, co se kupo-
valo v drogerii, nebo do vápenného 
mlíka, rajská jablka se nakládala celá 
taky do takových lahví do octa. Zava-
řeniny nebyly. Jen povidla, z ovoce, 
co komu na  zahradě uzrálo, švest-
ková, jablková či hrušková. Uvařená 
povidla se dala do  kameninového 
hrnce a  navrch zalila sádlem, jinak 
by plesnivěla. Kompoty? Takové 
věci v krámech nebyly. Tehdy i dnes 
zavařovací sklenice, se skleněným 
poklopem a  gumovým kroužkem. 
Těch doma moc nebylo. Na obyčejné 
sklenice se kupovaly u řezníka zvířecí 
měchýře. A tak uzavřené sklenice se 
sterilizovaly v  hrnci s  vařící vodou.   
Nedostatek umělých hmot měl taky 
dobrý účinek, nebyl žádný odpad. 
Co bylo hořlavé, to skončilo v kam-
nech. Popela bylo málo, protože se 
v  domech v  zimě topilo prakticky 
jen v jedné místnosti. Většinou se dal 
rozptýlit na pozemku u domu. Nikdo 
nesvážel odpad, nebyly žádné po-
pelnice. Nebyly žádné černé skládky. 
Jen na Stráni bylo jedno místo, kde 
končily děravé rezavé hrnce, a skle-
něné a  porcelánové střepy a  toho 
bylo maloučko.
Už jen tři poznámky: V té době jsem 
nikdy snad ani neviděl a ani nevěděl, 
co je toaletní mýdlo. Znal jsem jen 
mýdlo jádrové. Nebyl mi znám po-
jem toaletní papír. Na záchodě byly 
na špičatém háku připíchnuty čtve-
rečky nařezaného novinového papí-
ru k  otírání zadnice. Jedinkrát jsem 
přišel náhodou na dvůr jedné rodiny, 
kde byly matka i dcera ještě ve fertil-
ním věku a tam se na šňůrách sušily 
vyprané čtverce starých bílých látek. 
K jakému účelu, to jsem pochopil až 
po létech.
Tak tohle by snad stačilo jako kulisy 
tehdejšího vambereckého života. 
Končím první pokračování. Pokud 
s tím bude pan šéfredaktor Vambe-
reckého zpravodaje souhlasit, budu 
příště pokračovat vzpomínkami víc 
na  tehdejší obyvatele Vamberka 
před osmdesáti roky.

Ve Vamberku, květen 2019                                                                    

Ing. Rudolf  Novák

Ilustrační foto ze sbírky Milana Sedláčka

Vamberk před osmdesáti roky - pokračování
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V  době, kdy se obdivuhodně 
změnila tvář našeho města a  jsou 
realizovány projekty pro děti, mla-
distvé a  všechny občany, je na-
místě zamyšlení nad duchovními 
hodnotami, zvláště mezilidskými 
vztahy. Materiální bohatství spo-
lečnosti nemusí být v  harmonií 
s charakterem obyvatel a již minu-
lé generace Vamberáků na  to vý-
razně upozornily. Křesťanské hod-
noty jsou základem naší evropské 
kultury a  není těžké, abychom 
svému myšlení a  jednání nastavili 
zrcadlo rozumu a  citu. Nejlepším 
učitelem je život, a  kdo jiný než 
lidé úctyhodného věku mohou 
podat svědectví. Měli bychom se 
poučit z historie a odmítnout ces-
ty, které neslouží spokojenému ži-
votu všech lidí. Demokracie, která 
je velice křehká, dává jedinečnou 
příležitost k  využití všech darů 
stvoření, jedinečným talentům 
a myšlenkám potřebným k rozvoji 
společnosti a  překonání lidských 
slabostí, které jsme získali v  prů-
běhu života. Svobodný, kultivova-
ný dialog mezi lidmi je nejlepším 
nástrojem poznání dobrého pro 
lidstvo, ve  složitých podmínkách 
světa. Život v protikladech, který je 
našim údělem, je učitelem pozná-
ní, někdy velice bolestného. Pevné 

základy současného blahobytu 
jsou vystavěny z  mnoha lidských 
obětí a  úsilí o  lepší život. Přesto 
máme veliké problémy v  rozlišo-
vání a v touze po materiálním bla-
hobytu zapomínáme na duchovní 
hodnoty pravdy, spravedlnosti 
práva apod., které jsou obsaženy 
ve  Všeobecné deklaraci lidských 
práv.
Svobodná komunikace občana 
s  představiteli našeho města je 
možná především prostřednictvím 
všeobecných diskusí na  VZZM. 
Mělo by platit pravidlo, že každý 
má právo k  diskusi a  také povin-
nost vyslechnout diskutujícího 
a  snažit se pochopit smysl jeho 
příspěvku. Reakce na příspěvek je 
možná až po vyslechnutí diskutu-
jícího. Takový postup je velice šetr-
ný, jelikož je určen malému počtu 
občanů, kteří jsou v  obecenstvu, 
tváří v  tvář zastupitelům. Nemělo 
by platit rčení K. H. Borovského: 
„Kdo si nechce hubu pálit, musí 
mlčet nebo chválit“. Imunitní sys-
tém společnosti může fungovat 
jedině prostřednictvím konstruk-
tivní kritiky, která je velice prospěš-
ná pro držitelé moci, která jim byla 
dočasně propůjčená.
Nejlepší zkušenosti jsou osobní. 
Podávat svědectví, která nejsou 

totožná s myšlením vedení města, 
nebo poukazují na  chyby, nejsou 
vůbec jednoduchá a  vyžadují ob-
čanskou odvahu. Pokud se společ-
nost vyvíjí správným směrem, je 
otázkou času, kdy se pravda ukáže.
Současné vedení města bych rád 
povzbudil k  zvelebování Vamber-
ka, které se proměnilo v místo ne-
bývalé krásy a  prosperity. Úspěch 
je podmíněn podmínkami v  EU 
a nemusí to být trvalý stav. Jistota 
v  našem světě není reálná zále-
žitost, jak vidíme denně ve  zprá-
vách ze světa i předpovědí počasí. 
Přesto je jisté, že se lidé cítí nejlépe 
tam, kde vládnou dobré přátelské 
vztahy a odpovědnost.
Prosím všechny zastupitelé, aby 
svým úsilím podpořili diskutující 
občany a byli dobrou zpětnou vaz-
bou, se zachováním důstojnosti 
obou stran. Jako zkušený starší 
člověk bych rád touto cestou upo-
zornil na  opojení moci, které se 
projevuje arogancí, přehlížením 
a  nevhodnými reakcemi na  pí-
semné nebo ústní projevy nás, 
nedokonalých a přesto angažova-
ných občanů, kteří splácejí dluh 
svobodě a  demokratickým výdo-
bytkům tím, že odvážně poukazují 
na nepravosti. Lituji, že se redakční 
rada VZ snížila k cenzuře, tentokrát 

s „lidskou tváří“ ve vydání se třemi 
fotografi emi starosty. Radniční 
syndrom je projevem pýchy a není 
pravda, že „Pýcha předchází pád“, 
protože pýcha už pád je. Po  zku-
šenosti, kterou jsem prožil v reakci 
dvou bývalých zastupitelů, tento-
krát v  řadách obecenstva, se jdu 
vždy podívat do  horního parku, 
jestli tam nestojí na  betonovém 
podstavci tank T34. Oba zmínění 
zastupitelé jsou přední představi-
telé stran, které se hlásí k  demo-
kracií. Rudá předvolební nástěnka 
připomíná nepoučitelnost strany, 
která v  minulosti bezohledně ni-
čila životy svých odpůrců, nejčist-
ších charakterů, hrdinů a  mnoha 
obyčejných občanů jiného názoru.
Zároveň vyjadřuji ochotu k diskusi, 
která povede k lepšímu porozumě-
ní na základě poznání a svědectví. 
V takovém případě je možné dojít 
k omluvě a odpuštění. Křesťanské 
hodnoty si cení stejně napome-
nutí, jako odpuštění. A vůbec není 
lhostejné, zda lidé, kterým je jed-
nostranně odpuštěno žijí nadále 
ve  lži a  nenávisti, protože dohro-
mady tvoříme jednotu, kde vše 
souvisí se vším.
Děkuji čtenářům, kteří svoji troškou 
přispěli k všeobecnému dobru.

J. Nykl, 20. 5. 2019

Navštívi-li malé město hlava státu, je to pro 
místní jistě událost prvního řádu. Dnes jsme 
možná v  poněkud jiné situaci. Současný pre-
zident republiky navzdory svým 
předvolebním slibům společnost 
s až zvrácenou umanutostí rozdě-
luje. Svými některýi prohlášeními 
a  především skutky části společ-
nosti imponuje, na mnohých sku-
pinách obyvatel však nenechává 
nit suchou a  provokuje je svými 
bonmoty, často za  hranicí sluš-
nosti.
Za sto let republiky navštívilo Vam-
berk několik politiků, kteří zastáva-
li prezidentskou funkci. V  únoru 
1961 besedoval v zaplněném sále 
kina Ludvík Svoboda a  v  lednu 
1992 se zde při předvolební kam-
pani zastavil Václav Klaus. Oba se 
však nejvyššími ústavními činiteli 
stali až několik let po návštěvě na-
šeho města. Dosud jediným, kdo ve Vamberku 
pobýval jako hlava státu, byl před devadesáti 
lety Tomáš Garrigue Masaryk.
V červnu 1929 se pan president vracel z Mora-
vy, kde se krátce zdržel na zámku v Židlocho-
vicích. V  pátek 21. června večer přijel auto-
mobilem z Ústí nad Orlicí na noc do Německé 

Rybné (dnešní Rybná nad Zdobnicí) ke  své 
snaše Bohumile a vnučkám Aničce a Herbertě, 
dcerám po  jeho zemřelém synu Herbertovi. 

V sobotu ráno 22. června pokračoval automo-
bilem s  dcerpu Alicí a  oběma vnučkami přes 
Vamberk do Častolovic, odkud pokračoval vla-
kem do Prahy.
V půl deváté přijel TGM do Vamberka. U radni-
ce se shromáždili starostové okolních obcí se 
svými výbory, zástupci úřadů, spolků a  školní 

mládež. Jménem města, okolních obcí a legio-
nářů jej přivítal starosta Ladislav Uhlíř. Za škol-
ní mládež pana presidenta pozdravila žákyně 

páté třídy obecné školy Anička 
Koblicová a podala mu kytici kvě-
tů. Když se TGM podepsal do  pa-
mětní knihy, řekl: „Já Vamberk 
znám. Býval jsem tu častěji, když 
jsem roku 1884 bydlel v  blízkém 
Potštejně.“ Na  památku mu obec-
ní rada věnovala skvostně vázané 
Královy Paměti města Vamberka 
nad Zdobnicí.
A  jak to bylo v  onom roce 1884? 
Masarykovi bylo tehdy 34, již ně-
kolik let byl šťastně ženatý se svou 
americkou manželkou Charlottou. 
V té době měli dvě děti, pětiletou 
Alici a  čtyřletého Herberta. TGM 
již dva roky učil jako mimořádný 
profesor fi lozofi e na  Karlo--Ferdi-
nandově univerzitě v  Praze. Rodi-

na pobývala v letovisku Potštejn a Masaryk jez-
díval do  Vamberka k  ševci Josefu Čižinskému 
do Pekelské ulice, který mu šil vysoké jezdecké 
boty na míru. 

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Foto ze sbírky Milana Sedláčka

Komunální interpelace

Když k nám zavítal pan president
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Politické strany u  nás vznikaly 
od  poloviny 19. století. Prvními 
soupeři byla Strana národní tzv. 
staročeši a  konkurenční mladoče-
ši. Zájmy širokých vrstev dělníků 
zastávala od  70. let 19. století so-
ciálně demokratická strana. O de-
setiletí později vznikla strana hájící 
pozice malých a  středních země-
dělců. Od 90. let 19. století začaly 
na politickém kolbišti působit stra-
ny na  katolickém základě. Jejich 
předchůdci byly již od  40. let 19. 
století různé spolky, které neměly 
vyloženě náboženský charakter. 
Svým členům nabízely široké ak-
tivity v oblasti charity, vzdělávání, 
svépomocné a podpůrné činnosti. 
Takovýto spolek vznikl ve Vamber-
ku před 125 lety, v  dubnu 1894. 
Nazýval se Svornost, křesťansko-
katoický spolek dělníků a  řeme-
slníků. Prvním předsedou se stal 
tehdejší farář P. Jan Urban. Spolek 
v následujících desetiletích vyvíjel 
činnost, tu s menší, tu s větší inten-
zitou. 
Po  vzniku Československa došlo 
v lednu 1919 ke sloučení menších 
křesťanských stran v jednu Česko-
slovenskou stranu lidovou (ČSL), 
jejímž předsedou se stal Msgr. Jan 
Šrámek Vznik Československé stra-
ny lidové ve  Vamberku se datuje 
týden po  prvních komunálních 
volbách v  nově vzniklé republi-
ce. Stalo se tak před sto lety 22. 
června 1919. Podnět k  založení 

dal kaplan P. Karel Valenta. Do čela 
místní organizace byl zvolen sed-
lák ze Zářečí František Pánek. Již 
měsíc po založení měla lidová stra-
na ve Vamberku více než sto členů. 
Hned v  následujících 
volbách do  obecního 
zastupitelstva kona-
ných roku 1923 lidovci 
ve  Vamberku zvítě-
zili. V  třicetičlenném 
zastupitelstvu získali 
sedm mandátů, stejně 
jako druzí komunisté. 
Starostenské ambice 
zřejmě lidovci neměli 
(starostou se tehdy 
stal agrárník Ladislav 
Uhlíř), ale o  politické 
situaci vypovídá fakt, 
že v  desetičlenném 
obecní radě obdrželi 
dvě místa. V roce 1924 
se novým předsedou 
strany stal rolník Jan 
Držmíšek. V  následují-
cích obecních volbách 
se ČSL umísťovala na  předních 
pozicích. Lidovci po několik let za-
stávali pozici 2. náměstka starosty 
(Jan Držmíšek, P. Jan Kuchta).
Po  skončení druhé světové války 
se ČSL jako jedna ze čtyř povole-
ných stran podílela na  utváření 
a činnosti Místního národního vý-
boru (MNV) ve  Vamberku. Konec 
okleštěné demokracii učinil úno-
rový komunistický převrat roku 

1948. V  dubnu 1948 byli všichni 
lidovci z pléna MNV odvoláni (Jan 
Šrogl, P. Ladislav Honsnejman, Vla-
dimír Stahala, František Pavlišta, 
Emanuel Dvořák, Antonín Krsek). 

Stejně byli „vyakčněni“ 
takřka všichni národ-
ní socialisté a  jeden 
sociální demokrat. 
Na  místa odvolaných 
byli dosazeni s  novým 
režimem spolupracují-
cí lidé. Činnost lidové 
strany ve  městě byla 
v  následujících letech 
utlumena. V  celostát-
ním měřítku bylo v dal-
ším období mnoho 
lidovců perzekuováno. 
Ústřední vedení ČSL 
bylo v  rukou kolabo-
rantů s  novým reži-
mem. Jejich hlavním 
představitelem se stal 
bývalý kněz Josef Ploj-
har.
Nový impuls v  životě 

celé společnosti a  také v  našem 
městě přinesl sklonek 60. let. 
V červnu 1968 došlo zásluhou Jo-
sefa Provazníka k obnovení lidové 
strany ve Vamberku. Předsedou se 
následně stal Bedřich Jaura. ČSL 
byla symbolicky, jedním členem, 
zastoupena v plénu MěNV. V roce 
1986 dosavadního předsedu MO 
Jana Coufala vystřídal Ing.  Rudolf 
Novák. Novým podnětem byl lis-

topad 1989, kdy kromě jiných byla 
obnovena i  svoboda politická. 
Předsedou ČSL ve  Vamberku se 
stal Lubor Bořek. Ve  svobodných 
komunálních volbách na  podzim 
1990 se vamberečtí lidovci sdružili 
spolu s Občanským fórem, Česko-
slovenskou stranou socialistickou 
a  Stranou zelených v  tzv. Demo-
kratickou koalici. Ve volbách získa-
lo uskupení 55 % hlasů. Starostou 
města byl následně poprvé v  his-
torii zdejší ČSL zvolen Lubor Bořek. 
Roku 1992 došlo k  přejmenování 
ČSL na  KDU-ČSL. V  roce 1998 byl 
předsedou MO zvolen Miroslav 
Berger. V  následujících letech se 
lidovci většinou dostávali do vam-
bereckého zastupitelstva se zis-
kem  jednoho mandátu. Od  roku 
2018 působí KDU-ČSL v zastupitel-
stvu jako jediná ze „starých“ stran.
Dovětek. Stálo by za  to aspoň 
stručně zpracovat historii sociální 
demokracie a  KSČ(M) ve Vamber-
ku.

Miroslav Berger 

Poděkování
Moc děkujeme panu Karlu 
Pavlištovi za  veškerou literatu-
ru a materiály, které nám věno-
val. Dokumenty budou využity 
při naší práci.

Spolek přátel 

historie Vamberka

Sto let lidové strany

Malé osudy domů na našem náměstí
Dům se smutnou 
minulostí
Na místě dnešního domu se žlutou 
fasádou stávalo dřevěné stave-
ní, které v  roce 1673 prodal Vác-
lav Sedláček Matěji Holoubkovi. 
Po  dlouhou dobu, až do  začátku 
19. století zde žila rodina Holoub-
kova. To již měl označení čp. 3. 
Poté patřil dům rodině Šafránko-
vě. Ke konci 19. století koupil stále 
ještě dřevěný dům Abraham Šlapl 
(Šlaplovi byli jedna z  mála rodin židovského původu žijících tehdy 

ve  Vamberku). Pan Šlapl byl pů-
vodně mýtný u kamenného mostu. 
Nyní si na náměstí otevřel obchod 
se sukny a  střižním zbožím. Dařilo 
se mu celkem dobře, živnost předal 
synu Arnoštovi. Abraham zemřel 
v  75 letech roku 1905. V  témže 
roce Arnošt Šlapl zboural dřevěný 
dům a  postavil zděný. Těžký osud 

celé rodiny nastal s  příchodem 
protektorátu v  roce 1939. Byla 
to doba postupného omezování 
svobody obyvatel židovského pů-
vodu. I  Šlaplovy čekal krutý osud 
končící v osvětimském krematoriu. 
Dům připadl městu, které zde zří-
dilo kancelář. V roce 1978 sem byla 
z čp. 89 pod náměstím přemístěna 
prodejna masa. Byla zde provozo-

vána 15 let. Poté tady pan Fabiánek 
otevřel papírnictví a  hračkářství, 
prodejnu ovoce a  zeleniny. Dnes 
v  domě Viďourkovi prodávají do-
mácí a železářské potřeby a papír-
nictví.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e ze sbírek Milana Sed-

láčka a Jiřího Sejkory
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Osobnost Josefa Teleckého
(1897-1969)
Kdo byl ten muž malé postavy, podnikavého ducha, velkého temperamentu, uměleckého nadání? Pochá-
zel z Týniště nad Orlicí, kde jeho rodiče provozovali restauraci. V Praze se vyučil kuchařem. Během první 
světové války bojoval na italské frontě, byl raněn a později vstoupil do čs. legií. Brzy po válce se stal vedou-
cím jídelny v Hradci Králové a pak (již s rodinou) vedl Nádražní restauraci v Jablonci nad Nisou. V roce 1936 
se doslechl, že se uvolnila Bednářova chata na Vyhlídce u Vamberka. Po krátkém přemýšlení převzal správu 
chaty a se ženou a dvěma dětmi se přestěhovali na Vyhlídku. Do dvou let po svém příchodu přistavěl k pů-
vodní dřevěné chatě zděný penzion a především jeho přičiněním se z Vyhlídky stalo vyhledávané místo. 
Cestu sem nacházeli místní, četní turisté i význační umělci. Věhlas vamberecké Vyhlídky dalece překročil 
hranice regionu. Během druhé světové války se Josef Telecký zapojil do protinacistického odboje. Po roce 
1948 se ze správce Teleckého stal pouhý vedoucí chaty. Stále však poskytoval výborné služby. Spokojený 
návštěvník se velmi rád znovu vracel. 
Vedle mistrovství kuchařského ovlá-
dal Telecký i  malířský štětec a  pero. 
Ve  svých obrazech a  perokresbách 
zachycoval krásu přírody i  dílo lid-
ských rukou. Pohlednice s jeho kres-
bou Bednářovy chaty šířily věhlas 
Vyhlídky dál a  dál. Telecký též vedl 
merklovickou obecní kroniku. Psal 
ji svým osobitým písmem a  doplnil 
půvabnými obrázky. Na  Vyhlídce 
prožil převážnou část profesního 
života, odešel roku 1962. I v dalších 
letech se do Vamberka rád vracíval. 
Od  úmrtí Josefa Teleckého uplyne 
tento měsíc padesát let.
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Již záhy po  vybudování dřevěné Bedná-
řovy chaty na  Vyhlídce v  roce 1926 bylo 
zřejmé, že její kapacita je nedostatečná. 
Pro představu, hostům sloužil malý lokál 
v  předním traktu, kde se dnes nalézá pět 
stolů. V místě současného výčepu byla ku-
chyňka. Vstupovalo se malou verandou, 
stejně jako dnes. V poschodí se nacházely 
tři pokojíky.
Proto již po  dvou letech, na  podzim 1928, 
začala přístavba zděného objektu podle 
projektu Františka Svobody z Dejvic. Staveb-
ní práce provedl Arnošt Pavlišta z Helousky. 
Dne 2. června 1929 byla slavnostně otevře-
na budova s  kuchyní, záchody, lázní, spíží, 
pokojem pro restauratéra a  v  patře čtyřmi 
pokoji pro hosty a  balkonem. Na  místě  pů-
vodní kuchyně vznikl výčep. Současně byla 
přistavena k severní straně prostorná dřevě-
ná veranda (5,5 x 8,5 m) jako taneční sál. Té-
měř veškeré náklady, které činily 114 000 Kč, 

nesli průmyslníci, bratři Ladislav a  Antonín 
Bednářovi (dřevěné verandě se proto začalo 
říkat Ladislávka). Nájemcem chaty byl v  té 
době Josef Tláskal.

Tento měsíc si připomínáme 90. výročí první 
přístavby Bednářovy chaty. K  dalšímu roz-
šíření, stavbě penzionu, přistoupil další ná-
jemce Josef Telecký v letech 1938-1939.

Postavení Bednářovy chaty učinilo 
malebné okolí Vamberka přitažli-
vým pro turisty i  návštěvníky naše-
ho města. Vedení turistického od-
boru i  města se snažilo všemožně 
propagovat Vyhlídku a  tím podnítit 
vyšší návštěvnost místními i zdaleka 
příchozími.
Z  podnětu místního obvodního lé-
kaře Františka Němce se 10. června 
1934 uskutečnila první Antoníčkov-
ská pouť. Název poutě byl zvolen 
podle křestního jména štědrého 
mecenáše pana továrníka Bednáře. 
Obecní starosta Antonín Koblic navr-
hl, aby pouť byla krojovaná. Průvod 
2  500 lidí s  osmi alegorickými vozy 
(pět z  Vamberka, tři z  Merklovic) 
se za  proměnlivého počasí vydal 
z  vambereckého  Husova náměstí 
do kopce směrem k lesu a na Vyhlíd-
ku. Alegorické vozy s národnostními 
motivy vyzdobily společenské a kul-
turní spolky. O  pestrost průvodu se 
postaraly především ženy oblečené 
do  českých, moravských i  sloven-
ských krojů. Hosty přivítal a  národ-
ní ráz pouti zdůraznil pan starosta. 
Při bohatém programu u  Vyhlídky 
sklidily zasloužený potlesk žákyně 
měšťanské školy, které předvedly 
divákům Slezskou besedu. O zábavu 
těch nejmenších se postaraly hou-
pačky, kolotoče a  různé hry. Dospělí 
až do noci tancovali a zpívali. Doslo-
va hymnou celé pouti se stala tehdy 
velmi populární píseň Ty můj svatý 
Antoníčku. V roce 1937 bylo na pouť 
prodáno dva tisíce vstupenek. Něko-
likaletá tradice těchto poutí skončila 
během  nacistické okupace a  po  vál-
ce byla již jen nakrátko obnovena. 
Od  první Antoníčkovské pouti uply-
ne v těchto dnech 85 let. 

Původní dřevěná chata po prvním rozšíření

Alegorický vůz u příležitosti Antoníčkovské pouti

První Antoníčkovská pouť na Vyhlídku

Krojovaná Antoníčkovská pouť na Bednářově chatě (dřevoryt Františka Řeháka)
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Roku 1912, Pepíkovi bylo právě patnáct, 
nastoupil do  učení na  kuchaře ve  vyhláše-
ném  Piskáčkově restaurantu v  Praze. Byl to 
konec volnosti a bezstarostnosti, kterou vel-
mi postrádal.
Hned jeho první kroky byly poznamenány 
humornou příhodou. Co asi tak dají začína-
jícímu učedníkovi první den dělat? Přece mí-
chat cibulku. „Míchej, Pepíčku, míchej.“ A Pe-
píček míchal a míchal. Jenže mu nikdo neřekl, 
kdy má přestat, a tak svou první cibulku umí-
chal až dočerna! To úsloví „Míchej, Pepíčku, 
míchej“ se později v rodině stalo okřídleným 
heslem, když se někomu povedlo něco po-
řádně zkazit, nemuselo jít vůbec o vaření. 
Jako kuchtík nastupoval každé ráno v pozo-
ru s ostatním personálem před noblesní dá-
mou, paní šéfovou, věhlasnou hoteliérkou 
a  kuchařkou Františkou Piskáčkovou, aby 
jí políbil ruku a vyslechl příkazy k dennímu 
zaměstnání. Vdova po  zakladateli podniku 
byla přísná, ale spravedlivá, především však 
„byla do kšeftu“, jak se tenkrát říkalo. Seděla 
skoro celý den v křesle u pokladny v takové 
kukani, vyvýšené jako posed, pod kterým 
pobíhali číšníci a  jídlonoši mezi kuchyní 
a lokálem, takže jí neuniklo nic v kuchyni ani 
v lokále. Vrchní číšník u Piskáčků se jmenoval 
František Hercík a  rád dával k  dobrému, že 
obsluhoval ruské bolševiky v čele s Leninem 
při jejich tajném sjezdu v  Lidovém domě 
v Praze v lednu 1912. 
Od plotny upachtěný pobíhal Pepík po celý 
den v hotelové kuchyni a byl k ruce šéfku-

chaři, který jej zasvěcoval do  tajů úpravy 
gastronomických pochoutek. Připravoval 
se na  svou pozdější podnikatelskou drá-
hu. Přitom každou volnou chvíli využíval 

ke kreslení. Žádný prázdný papír před ním 
neobstál.
(ukázka z nové publikace Miroslava Bergera Jo-
sef Telecký a jeho chata Vyhlídka)

Obraz Teleckého

Nelehká učednická léta

Ukázka z tvorby Josef Teleckého
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Paní Jarmile se přes pozitivní změnu prostře-
dí znovu obnovilo vážné onemocnění. I přes 
včasnou hospitalizaci v  plicním sanatoriu 
v Žamberku nedokázali lékaři zabránit tomu 
nejhoršímu. Paní Telecká zemřela 28. května 
1940 na  tuberkulózu v  pouhých 36 letech. 
Synovi Pepíkovi bylo patnáct, Jarmilce dva-
náct let. 
Před lesem po  levé straně cesty na Vyhlíd-
ku se nacházel malý opuštěný kamenolom, 
na  jehož okraji rostl velký keř hlohu. Každý 
rok bohatě kvetl a  svojí omamnou vůní za-
plavoval širé okolí. Byl to Josefův oblíbený 
malířský námět a  manželka Jarmila se tam 
také ráda zastavovala. Ovdovělý Josef ne-
chal v  následujícím roce postavit památku 
v místě, které si jeho zesnulá žena velmi ob-
líbila.
Za přítomnosti okolních starostů a sousedů 
byl 28. května 1941 vedle hlohu nad opuko-
vými deskami odhalen mariánský sloupek. 
Na pískovcovém podstavci byl vytesán nápis 
„Bože žehnej našemu kraji a zachovej český 
národ navěky!“ Dá se říct, životní krédo Jo-
sefa Teleckého. Na  sloupku stála kamenná 
prosklená lucerna s křížkem, v níž byla umís-
těna soška Orlické Madony od  akademic-
kého sochaře Rudolfa Březy. Kamenickou 
práci provedla fi rma Novák z Rychnova nad 
Kněžnou. Základy položili a  sloupek osadili 
merklovičtí zedníci p. Dušek z čp. 50 a p. Di-
blík z čp. 87. Do základů byly uloženy drobné 
pamětihodnosti, mince, noviny, fotografi e. 
Podle legendy uložil pan Telecký do  kovo-
vé schránky v základech i svatební šaty své 
ženy. Při vyzdvižení schránky v  90. letech 
však šaty ani jejich zbytky nalezeny nebyly. 
U  božích muk si Josef vždy sedl na  malou 
lavičku, aby využil odpočinku k  tiché vzpo-
mínce na  svou drahou paní. Pomníček sti-
hl neblahý osud. Období rozorávání mezí, 
rekultivací lomů a  skládek, odstraňování 
církevních památek, to vše se podepsalo 
na  postupné devastaci a  nakonec likvidaci 
této osobité památky. Poslední zbytky po-
mníčku zmizely koncem 80. let.
K obnově božích muk, památce na paní Jar-
milu Teleckou, došlo v  roce 2019 zásluhou 
Spolku přátel historie Vamberka, Města Vam-
berk, Merklovického okrašlovacího spolku 
a  dárců. Repliku zhotovila fi rma TEKAM Zá-
měl. Pomníček stojí u  křižovatky silnice ve-
doucí k Vyhlídce a  polní cesty (o  něco níže 
než původní Teleckého památník). Pozemek 
pronajala rodina Diblíkových z Merklovic.

(ukázka z nové publikace Miroslava Bergera Jo-
sef Telecký a jeho chata Vyhlídka) 

Úmrtí 
manželky 
Jarmily

Ukázka z tvorby Josef Teleckého
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Recept na zákusek zvaný Vamberák (od rodiny Teleckých)

Při akci „Den na  Vy-
hlídce“ pořádané 
Spolkem přátel histo-
rie Vamberka 15. červ-
na bude představena 
nová publikace Miro-
slava Bergera „Josef 
Telecký a  jeho chata 
Vyhlídka“. V  názvu 
knížky je použita nad-
sázka, Vyhlídka panu 
Teleckému nepatřila. 
Po  čtvrt století byl je-
jím správcem a  ne-
smazatelně se zapsal 
nejen do  dějin chaty, 
ale i  srdcí mnoha lidí, 
kteří se s  ním setkali. 
Publikace zachycuje 
životní příběh výrazné 
osobnosti a  nastiňuje 
také více než devade-
sátiletou historii chaty 
s podmanivou vyhlíd-
kou nad Vamberkem. 

Základem je rakvička z pracinkového těsta.
100 g másla, 100 g moučkového cukru, spolu dobře utřeme a vmícháme 
50 g co nejjemněji namletých oříšků, 200 g mouky (napůl hladká a polo-
hrubá) do níž předem rozmícháme 2 jemně utlučené hřebíčky a špetku 
skořice.

Rakvičkové formičky naplníme co nejtenčí vrstvou těsta, aby zbylo dost 
místa pro náplň. Pečeme ve středně teplé troubě (jako vánoční pracin-
ky). Náplň je trojitá, dole vrstva krému, přes ni pudink, zcela navrchu 
čokoláda.
Krém - 180 g másla, 200 g moučkového cukru, utřeme s jednou lžící sme-
tany, podle chuti vmícháme hodně silnou kávu. Dáme do chladu a při-
pravíme pudink.

Pudink - 0,4 l mléka, 1,5 vanilkového pudinku, 1 žloutek, 3 lžíce cukru, 1 
vanilkový cukr.

Vše opatrně svaříme za stálého míchání do husta, stále mícháme, až na-
polo vychladne, pro vylepšení vmícháme za tepla lžíci másla.

Z uvedených dávek surovin budeme mít asi 25 vamberáků. 
Upečené rakvičky plníme do  poloviny kávovým krémem, dáme 
do chladna, aby krém ztuhnul, přes krém pak navrstvíme až po úroveň 
okraje pudink, dáme zase na hodinu vychladnout, než náplň zatuhne, 
rozpustíme si na  vodní lázni čokoládovou polevu (2 tabulky čokolády 
na  vaření a  50 g ztuženého tuku), rakvičky polejeme nebo namočíme 
do čokolády.
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Den Země 
Hned po Velikonocích se děti zúčastnily různých ekologických exkurzí 
a vyrazily poznávat a obdivovat přírodu v okolí Vamberka. Žáci se po-
dívali na zvířátka do obory u Vyhlídky, prohlédli si sběrnu druhotných 
surovin Metal-Vondra Vamberk a sběrný dvůr s kompostárnou ve Vam-
berku i  v  Záměli, navštívili kravín v  Merklovicích, farmu Tichý Záměl 
a Agroservis Záměl, poučili se na čerpací stanici Luka a na čističce od-
padních vod ve Vamberku a zúčastnili se besedy o životním prostředí 
na našem městském úřadě. Velký dík patří všem, kteří věnovali svůj čas 
dětem naší školy.                                                                              Jitka Rykalová

Natálie Langerová, 9. A

ZŠ Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

Čím budu? Tato otázka je základem 
přípravy na volbu povolání, která je 
nedílnou součástí výuky ve  všech 
ročnících naší základní školy teore-
ticky i prakticky.
Letošní praktické setkání se za-
městnavateli našeho regionu nám 
pomohla uskutečnit organizace 
Sdružení SPLAV, z. s. z  Rychnova 
nad Kněžnou, která zaplatila do-
pravu a domluvila i termíny našich 
návštěv. Druhého května rozvezly 
čtyři autobusy žáky pátých až de-
vátých tříd do šesti okolních fi rem.
Páťáci odjeli do  Bartošovic v  Or-
lických horách, aby se seznámili 
s náplní činnosti Chráněných dílen 
Kopeček. Někteří se navíc zúčast-
nili tvořivých dílen a  namalovali si 
vlastní keramický hrneček, který 
jim bude připomínat tento den.
Šesté třídy byly mile přivítány v ro-
dinné fi rmě Hajn – kožedělná výro-
ba v Borohrádku a ve stejném měs-
tě navštívily i  pražírnu kávy pana 

Frolíka. S výrobou autobusů a plas-
tových oken se mohli podrobně 
seznámit sedmáci ve  fi rmách SOR 
a STAVONA v Libchavách.
Dívky i chlapci z deváté třídy navští-
vili největšího zaměstnavatele na-
šeho regionu, závod ŠKODA AUTO 
Kvasiny. K největším zážitkům pat-
řilo hlavně 900 robotů, z nichž ně-
kteří si pohrávají s  částmi aut jako 
s malými hračkami.
Součástí Kariérního dne byly i pro-
hlídky zajímavých míst v  našem 
okolí, například prohlídka zámku 
v Kvasinách a seznámení se se svě-
tem loutek, loutkoherectví a domá-
cího divadélka i  s  obrazy a  šperky 
předního českého šperkaře Jiřího 
Urbana – autora replik českých ko-
runovačních klenotů.
Díky Kariérnímu dni si žáci mohli 
vytvořit obraz o nabídce zaměstná-
ní v našem regionu. Chceme podě-
kovat všem, kteří nám umožnili tyto 
exkurze uskutečnit.                         VŠI

Návštěva Památníku Terezín
Ve  čtvrtek 2. května navštívili žáci 8. ročníku Terezín. Původně pevnostní 
město z 18. století je dnes především symbolem utrpení desetitisíců nevin-
ných lidí za 2. světové války. V období nacistické okupace zde bylo shroma-
žďováno židovské obyvatelstvo před transportem do vyhlazovacích táborů.
V rámci celodenního vzdělávacího semináře se žáci seznámili se stručnou 
historií Terezína a prohlédli si bývalé ghetto, expozice Muzea ghetta a Mag-
deburských kasáren a  na  závěr Malou pevnost, bývalou policejní věznici 
gestapa. Své dojmy a postřehy z návštěvy města následně zpracovali v ho-
dinách občanské výchovy:

Naše exkurze do Terezína
Dne 2. 5. 2019 jsme se se třídou vydali na prohlídku do koncentračního tá-
bora Terezín. Při exkurzi jsem se dozvěděl, že město je postaveno jako hvěz-
da, kterou nosili židé. Tímto táborem prošlo více než 150 000 židů a z toho 
přežilo pouze 24 000. Pod městem vede několik kilometrů tajných podzem-
ních chodeb. Terezín na mě působil zvláštně, bylo mi divně, když jsme cho-
dili úseky, kde dřív věznili a mučili židy.                              Vojtěch Kopecký, 8. A

Po stopách obětí holocaustu
Nejtěžší chvílí v Terezíně pro mě bylo, když jsme přišli na nádvoří, kde se věz-
ni odbavovali a  byly jim zabavovány cenné věci a  oblečení, které později 
nacházeli v místních obchodech. Dále mě překvapovaly místnosti, ve kte-
rých vězni spali třeba až po stech na jednoduchých prknech ze dřeva. Za-
sahovaly mně zprávy o  jejich stravě, kterou tvořila náhražka kafe a  řídká 
bramborová polévka. V Terezíně dělali jen ty nejhorší práce a každou chví-
lí se obávali, zdali nepojedou na  východ do  Osvětimi. Jestli architekt měl 
v úmyslu postavit pevnost tak, aby při pohledu vzbuzovala strach a nejis-
totu, myslím, že se mu to povedlo. Jen před bránou s nápisem Arbeit macht 
frei – Práce osvobozuje- jsem si představovala židy, jak přicházejí a jsou jim 
zabavované fotky, oblečení a dětem hračky. Nemohu říci, že by se mi v Te-
rezíně líbilo, ale zase mohu říci, že by se mi tam nelíbilo. Člověk tam prostě 
musí být, aby to pochopil.                                                           Magda Bakešová, 8. A

Terezín
Nejvíce mě překvapily počty lidí, kteří přežili. Když jsem slyšela, že ze 150 ti-
síc lidi přežilo asi 17 tisíc, bylo mi z toho špatně a chtělo se mi brečet. Také 
mi bylo špatně z toho, jak nacisté před kontrolou z červeného kříže dávali 
město do pořádku, aby vypadalo, jako že se tam mají židé dobře a nic jim 
nechybí. Kvůli této kontrole také odřezávali třetí patra paland a  lidé, kteří 
na nich spali, byli posláni do vyhlazovacího tábora na východ. Moc se mi 
v Terezíně nelíbilo. Je to smutné místo, které sice vypadá pěkně, ale jeho his-
torie je otřesná.                                                                         Michaela Hlávková, 8. A

Nejvíce mě zamrazilo, když jsme přišli do  „města mrtvých“. Jako bych sly-
šela ten nářek a utrpení, které tam každý z těch lidí museli přetrpět. Čeka-
jící na  smrt a  unaveni nekonečnou prací, bloudící ve  své mysli a  hledající 
něco, pro co by mohli jen stěží dýchat. Možná pro svobodu, která pro ně byla 
nepředstavitelná. Možná pro představu louky plné květů a  je samé sedící 
uprostřed ní. Život, jež židé žili za vlády nacistů, si dnes můžeme jen těžce 
představit. Životy dnešních lidí jsou založeny na  penězích a  slávě, touhy 
po  věcech, na  které lidé bezmyšlenkovitě vydělávají jako roboti bez duše, 
všude kolem nás je závist a zloba, která všechny pomalu a jistě pohlcuje… 
Někdy zapomínáme na to nejdůležitější, co máme… Svoboda.

Veronika Bušovská, 8. A

Kariérní den v ZŠ Vamberk
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Dům dětí a mládeže Vamberk

A/AKCE – „RUKODĚLKY“ 
– možnost se přihlásit jen na  určitou akci 
a cena jednoho dne je 200 Kč (pouze v ho-
tovosti v DDM) – v ceně je: oběd, materiál, 
pedag. dozor. 
Jedná se o vyrábění s pobytem venku (tram-
polína, hry, soutěže, bazén…).

1/ PRÁZDNINOVÉ TRIKO
1. července 8:00 – 15:00 v DDM
S sebou: bílé triko, přezůvky, pohodlné ob-
lečení do  klubovny a  ven, pití, svačinu, ka-
pesník.

2/ STOJÁNEK  NA TUŽKY
2. července 8:00 – 15:00 v DDM
S sebou: malou dekoraci na ozdobení, pře-
zůvky, pohodlné oblečení do  klubovny 
a ven, pití, svačinu, kapesník.

3/ LETNÍ LUCERNA
3. července 8:00 – 15:00 v DDM
S sebou: škeblička nebo mušlička nebo šne-
čí ulita, přezůvky, pohodlné oblečení do klu-
bovny a ven, pití, svačinu, kapesník.

4/ MAZLÍČEK NA PRÁZDNINY
4. července 8:00 – 15:00 v DDM
S sebou: dva knofl íky na oči, přezůvky, po-
hodlné oblečení do  klubovny a  ven, pití, 
svačinu, kapesník.

B/„ZEMĚ-NEZEMĚ“ 
1. příměstský tábor 
8.–12. července cena: 1.500 Kč
Tématická hra s výletem a překvapením!!!
V  pondělí 8.7. nástup v  8:00 hodin v  DDM 
Vamberk, konec v 15:00 hod. v DDM.

Další informace o  táboře budou na  lístku 
v den nástupu a to vzhledem k počasí, které 
v tuto dobu není známo. 

C/„MIMOZEMŠŤANI“ 
2. příměstský tábor 
19. – 23. srpna cena: 1.500 Kč
„Mimozemské“  dovádění s  tvořením a  vý-
letem.
V pondělí 20. 8. nástup v 8:00 hodin v DDM 
Vamberk, konec v 15:00 hod. v DDM.

NESPOKOJENÝ TOASTOVAČ
„Cink,“ už zase. Každé ráno pořád dokola mě zapnou a já musím skákat jako 
blázen. Jé, ani jsem se nepředstavil. Já jsem toastovač. Vyrobili mě v jedné 
fi rmě nedaleko Brna. Nějakou dobu přebývám v jedné rodince. Většinu času 
si klidně postávám vedle kuchyňského robota, ale ráno, každičké ráno začí-
ná to pravé utrpení. Vždy do mě nacpou kusy chleba a vůbec je netrápí, že 
se do mě nevejdou, zapnou mě na nejvyšší výkon, takže hřeju jako blázen, 
abych dosáhl požadované teploty, a oni se diví, že jim chleba spálím. Oni mi 
pak jen nadávají, jaký jsem neschopný krám a po čtyřminutové hádce, kdy 
jen nečinně přihlížím, se celá rodina dohodne, že si udělá raději palačinky. 
Nesnáším palačinky a celou tuhle rodinu. Neumí se ke mně vůbec chovat. 
Jediná věc, co mě vždy uklidní, je vůně, když se vaří. 
Jenže jednoho dne se vše změní. Můj majitel mě vezme a naloží do auta. 
Jedeme kolem místa, kde je hodně stromů, myslím, že je to les. Najednou 
zastavíme. Majitel mě vezme a pohodí na okraj lesa. Já tam jen ležím a pře-
mýšlím, co bude dál. Projede kolem mne spousta aut. Lidé se kochají okolní 
krajinou a nade mnou ohrnují nos. Najednou jedno auto zastaví. Nějaká 
paní mě vezme, naloží a odveze k recyklaci. Tam už se o mě postarají. Roze-
berou mě a použijí na něco jiného.
A tím začíná můj nový život. Snad se konečně dostanu do lepších rukou…

Minulý týden ve čtvrtek proběhlo 
okresní kolo v  soutěži Mladý cy-
klista. Naši školu reprezentovala 
v  Rychnově nad Kněžnou dvě 
družstva za  I. i  II. stupeň. Mladší 
žáci soutěžili s  dalšími 10 školami 
a obsadili 2. místo z 11 škol. Velký 
dík patří Tomáši Katzerovi, Tomáši 
Myšákovi, Martině Juskové a  po-
chvalu největší pro Martinu Frej-
valdovou, která ještě navíc získala 
1. místo za  nejméně trestných 

bodů ze všech dívek. Družstvo 
starších žáků, které má již spoustu 
zkušeností z minulých – jak okres-
ních, krajských, ale i  celorepub-
likových kol – obsadilo krásné 1. 
místo ze 4 škol a bude pokračovat 
v  krajském kole, které bude letos 
v Hradci Králové. Díky patří Jakubu 
Fišerovi, Vojtovi Krskovi, Vendule 
Nechutové a  Natálii Langerové, 
která obsadila 1. místo ze starších 
dívek.                       Mgr. A. Podolská

Nečekaný postup 
ve vybíjené
V Kostelci n. Orl. se konalo okresní kolo ve vybíjené. Dívčí družstva byla 
jen čtyři a  našemu družstvu ve  složení D. Hamerská, E. Chaloupková, 
N. Langerová, M. Frejvaldová, V. Horenská, T. Kubrová, N. Šubrtová,                                              
N. Morávková, K. Šponarová, M. Klátilová a J. Šimůnková se podařilo zís-
kat 1. místo a vybojovat postup do krajského kola. Hoši měli okrskové 
kolo ve Vamberku, které s velkým bodovým náskokem vyhráli a pokra-
čovali v okresním kole. Z 5 náročných  několikasetových zápasů pouze 
jednou remizovali a tímto neskutečným úspěchem postupují jako vítě-
zové do kola krajského. Družstvo tvořili hráči – A. Forche, M. Kvasnička, 
P. Jarkovský, T. Myšák, Š. Málek, M. Nechuta, J. Luňák, D. Čapek, M. Jedlin-
ský, T. Martinec a J. Pavel.
Všem soutěžím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspě-
chů do dalších kol.

Mgr. A. Podolská

NABÍDKA NA LETNÍ PRÁZDNINY 2019

Další informace o táboře budou na lístku v den nástupu a to vzhledem k počasí, které v tuto dobu není známo.

PLATBU S PŘIHLÁŠKOU  PŘIJÍMÁME DO 17. června 2019!!!

Na požádání vystavíme fakturu pro zaměstnavatele (příspěvek), ale pouze do 31. 5. 2019! Možnost placení na účet ZŠ Vamberk (platí pro 

příměstské tábory). Tel.č.: 494 541 545, mob.: 736 443 729

Těšíme se na vás, děti!!!!

Cyklisté opět bodují
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
V červnu budem´ u vody,
ochutnáme jahody,
a se školkou právě teď
pojedeme na výlet.

Červen – krásný měsíc plný sluníč-
ka, tepla a zdravých dobrot – jahod 
a  třešní. Pro nás, v mateřské škole 
Vodníček, je to měsíc loučení. Lou-
čení se třídou, kamarády, školkou 
a  se školním rokem. „Haló, haló, 
kamarádi, měli jsme se všichni rádi. 
Ve  školičce naší milé, strávili jsme 
krásné chvíle a  ten čas tak rych-
le letí. Už jsme vážně velké děti“ 
…a  pak už jen zvoneček a  hurá 
na  prázdniny.  Ale než pomyslný 
zvoneček zazvoní, rády bychom 
se vrátily ještě o  měsíc zpět a  za-
vzpomínaly na rušný měsíc květen 
a  slibované pokračování a  našich 
malých čarodějích a  čarodějkách. 
Jak jsme již psaly v předešlém čísle 
VZ, děti se velmi pečlivě věnovaly 
přípravě na  svůj čarodějnický rej. 
Pro inspiraci nás hned v  pondělí 
navštívily dvě „překrásné“ ježibaby 
se svoji „Čarodějnickou pohádkou“. 
A hurá na svůj první let na koštěti. 
Jak šmahem kouzelného proutku 
jsme se ocitli v měsíci květnu. Ten 

je v  naší mateřské škole věnován 
především rodině. U  Šnečků nesl 
integrovaný blok název: „Můj do-
mov – Česká republika, Vamberk, 
moje rodina“. Šnečci vzali měsíc 
máj – čas lásky opravdu zodpo-
vědně. A  jak? Slavností „STAVĚNÍ 
MÁJE“. Chlapci děvčátkům postavi-

li májku a každé připravili ozdobe-
nou březovou větvičku. Děvčátka 
přichystala pohoštění a  pro kaž-
dého chlapce kytičku „ do  klopy“. 
Nejen že měly děti slavnostní oble-
čení, společně tancovali, hrály hry 
a ochutnávali připravenou hostinu, 
ale zároveň se učili základům spo-
lečenského chování „na  taneční 
zábavě“. Než začali Šnečci pilně na-
cvičovat na  besídku, kterou si na-
zvali „Tady jsme doma“, uspořádali 

velkou vycházku po  náměstí. Jak 
se vlastně náměstí jmenuje, kde je 
MÚ, knihovna, kostel, muzeum? To 
už děti ze třídy Šnečků vědí. Třída 
Žabiček se vydala v měsíci květnu 
na pomyslný výlet, kam? Do ZOO. 
Nejen že se zde vyrábělo, tvořilo, 
ale také zpívalo a  tančilo. To vše 

shrnuly v  připravované besídce. 
Zároveň si Žabičky připomínají, 
kdo všechno patří do  rodiny, co 
doma dělají jednotliví členové 
a  jak se k sobě chováme. V duchu 
rodiny a  maminek se nesl měsíc 
květen i  ve  třídě Rybiček, tento-
krát s  názvem „Námořnická rodi-
na“. Malí námořníci pilně vyráběli, 
tvořili a  především se připravovali 
na „Velký den pro své nejbližší – be-
sídku“. Velkou pochvalu si zaslouží 

nejen malí námořníci, ale i  děti 
z  ostatních tříd, kteří zvládli při-
pravené vystoupení na  jedničku. 
Na co ještě nesmíme zapomenout 
v  měsíci květnu? Divadelní před-
stavení místních ochotníků s  ná-
zvem „Jak se čert naučil děkovat“ 
a keramické tvoření v DDM.

A co nás ještě čeká v tomto školním 
roce? Za nedlouho to bude „Týden 
radosti“, kterým budeme oslavovat 
Mezinárodní den dětí. Každý den 
bude pro děti připravena zajímavá 
aktivita. Týden vyvrcholí již tradič-
ním celodenním výlet. Kam? To 
Vám, milí čtenáři, prozradíme až 
příště. 
Krásné červnové dny plné sluníčka.

Kolektiv MŠ Vodníček

Jarní květy krásně voní,
kdo je moudrý, ten se skloní.
Jarní slunce s láskou svítí,
kdo je moudrý, ten to cítí.

Měsíc květen byl u  nás ve  školce 
stejně proměnlivý a  pestrý jako to 
jarní květnové počasí.  V tomto krás-
ném období plném lásky a  přátel-
ství se děti pilně připravovaly na svá 
vystoupení pro maminky.  Každá 
třída měla besídku trošku jinou. Ku-
řátka předvedla pohybová cvičení 
na  různá zvířátka podle veselých 
lidových písniček. U Žabiček se více 
recitovalo, tančilo a  zpívalo. A  Ptá-
čátka předvedla pohádku O  Čer-

vené Karkulce s  vlastními kostýmy 
a  choreografi í. Nejen maminkám 
ale patřil tento měsíc. Na všech tří-
dách jsme si povídali o bezpečnosti 
doma, venku, v lese i na ulici a vším, 
co k ní patří. Seznámili jsme děti se 
všemi složkami IZS a  postupně si 
na  modelových situacích vysvětlili 
bezpečné chování v  silničním pro-
vozu ať už jako chodec nebo jako 
řidič. Navštívili jsme také hasičskou 
záchrannou stanici Rychnově nad 
Kněžnou, kde se dětem věnovali 
profesionální hasiči. Vysvětlili dě-
tem, co všechno obnáší jejich práce, 
předvedli jim auta a jejich záchran-
né vybavení, např. samonafukovací 

nosítka pro zraněné osoby při do-
pravních nehodách, vystřihovací 
kleště, ochranný oděv a kyslíkovou 
masku, která se využívá při požáru, 
také záchranný člun, jeřáb a cister-
nu. Děti se dozvěděly mnoho zají-
mavých a užitečných informací o je-
jich důležité práci. Na  rozloučenou 
nám zablikali a zahoukali za velké-
ho jásotu dětí. Všichni bychom jim 
chtěli poděkovat za  opravdu skvě-
lou exkurzi. Další perfektně připra-
vená akce pro naše děti byla ukázka 
Policie ČR. Ukázky proběhly přímo 
v naší školce. Policisté dětem ukáza-
li vybavení policejního vozu, výstroj 
a  zbraně, povídali si s  dětmi a  vy-

světlili jim hlavní náplň své práce. 
Došlo také na prevenci a bezpečné 
chování chodců, cyklistů a hlavně ři-
dičů na silnicích. Policisté dětem vy-
světlili, proč je důležité mít na sobě 
refl exní oblečení, cyklistickou přilbu 
nebo bezpečnostní pás či autose-
dačku v  autě. Děti byly nadšené 
a  zajímalo je snad úplně všechno. 
Kluci samozřejmě nejvíc….Hádejte 
co asi? Náš velký dík patří tiskové 
mluvčí Aleně Kacálkové, která nám 
celou exkurzi zprostředkovala a za-
řídila a  také pánům policistům, že 
k  nám přijeli. Všem Vám přejeme 
krásné jaro a  léto plné sluníčka 
a pohody.        Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi při-
šli a zúčastnili se jak pravidelného 
programu, tak doprovodných akcí. 
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 hernič-
ce 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
ČERVEN 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. 

 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.

 TVOŘENÍ: PAPÍROVÉ DIVADLO 

     S LOUTKAMI, 10. 6. 2019, 

     16:00-18:00

Milé maminky přijďte na  poslední 
tvoření před letními prázdninami. 
Budeme vyrábět papírové divadlo 
z předem připravené předlohy. S se-
bou si přineste pouze nůžky (normál-
ní i na nehty). Vstupné 30 Kč/osobu.

 VÍTÁNÍ LÉTA S DRÁČKEM, 

     20. 6. 2019, 16:00

Přátelé, kamarádi a příznivci Dráč-
ku. Srdečně Vás zveme na  akci 
Vítání léta-Stopovaná. V  16:00 
se sejdeme na  Myslivecké chatě 
na Vyhlídce. Během stopované bu-
dou děti plnit úkoly a nakonec hle-
dat i bájný poklad. Nakonec si ope-
čeme buřty (buřty s sebou) a děti 
si budou moci vyzkoušet malou la-
novou dráhu v lese. Za nepříznivé-
ho počasí se akce přesune na jiný 
termín. Vstupné je zdarma. 

 VÝLET S DRÁČKEM, 

     22. 6. 2019, 9:00- cca 16:00 

JE NUTNÉ MÍT S  SEBOU JÍD-
LO A PITÍ NA CELÝ DEN 
Vyražte s  námi do  Hradce Králo-
vé za  dětskou mašinkou, plavbou 
na  vyhlídkové lodi a  Kukuřičáky 
(bludiště v  kukuřici). Sraz na  ná-
městí ve  Vamberku v  9:00. Do-
prava 100 Kč/dospělí, 50 Kč/dítě. 
Vstupné: Kukuřičáci (70 Kč/dospě-
lí, 50 Kč/dítě), dětská železnice (40 

Kč/osoba) a vyjížďka lodí (100 Kč/
od 15 let výše, 60 Kč/do 15 let). 
Do  bludiště si vezměte vhodnou 
obuv, svačinu, pití a rodiče i deku. 
Zdůrazňujeme, že je nutné mít 
s sebou jídlo a pití na celý den!

DOPROVODNÉ AKCE LETNÍ 
PRÁZDNINY 2019

 SKANZEN VESELÝ KOPEC 

     A VESNIČKA PODLESÍČKO, 

     20. 7. 2019

Vydejte se s námi do minulosti. Nej-
prve se podíváme do skanzenu, jak 
se dříve žilo (ten den bude probíhat 
i  řemeslný jarmark) a potom poje-
deme navštívit pohádkové posta-
vičky a  jejich obydlí. Podrobnější 
informace naleznete na  stránkách 
MC Dráček anebo na Facebooku.

 PASTVINY A BABIČČIN 

     STATEK, 10. 8. 2019

Pozor, pozor. Připravili jsme pro 
Vás odpočinkový výlet. Zamíříme 
na Pastviny. Tam na nás bude čekat 
bobová dráha, projížďka vláčkem 
okolo celé přehrady a zapůjčíme si 
šlapadla. Po  odpočinku u  vody se 
na zpáteční cestě domů zastavíme 
za zvířátky v Babiččině statku a spo-
lečně si opečeně špekáčky. Bližší 
informace jsou na webových strán-
kách MC Dráček a na Facebooku. 

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 červen 2019Citát na měsíc červen:
„Neopouštějte své sny.
Když odejdou, možná ještě existuje-
te, ale přestáváte žít.“

Mark Twain

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH: 
Červenec
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: 9:00 – 11:00

Srpen
Dovolená 1. – 17. 8.

V  DEN VYSVĚDČENÍ JE DĚT-

SKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO JIŽ 

OD 9,00 HODIN.

Prázdninová nadílka nových kní-
žek bude opět dvojnásobná a kro-
mě knih na  děti čekají i  malé dá-
rečky pro radost.

PROJEKT „TOULAVÉ ČTENÍ“ 
se vrací …
Pokud se i v letošních letních mě-
sících chcete podělit s  ostatními 

se svými čtenářskými zážitky, 
s úryvky nebo citáty ze knih, které 
se Vám zapsaly do paměti, připoj-
te se spolu s  námi do  celostátní 
kampaně na  podporu čtenářství 
s  nejkrásnějším cílem: potěšit – 
pobavit – poučit… Toulavé čtení 
se opět vrátilo do  našeho města.

BLANKYTNĚ MODRÉ LÍSTKY s  lo-
gem města a  knihovny si můžete 
vyzvednout od  měsíce června 

u knihovnice ve všech odděleních. 
Jejich elektronická verze bude 
ke stažení na webu knihovny.
Zbytek už záleží na Vás. O jaký text 
se  chcete podělit. Jakou knihu li-
dem představit. A  kam svůj mod-
ravý lístek položit - můžete kam-
koli - či komu ho věnovat - můžete 
komukoli...
A  pak už se Toulavé čtení může 
opět toulat během léta naším 
městem...

BELETRIE
 HANIBAL, Jiří: 

     Baroni z Větrova

Historický román z  českých zemí 
po Bílé hoře. 

 MACEK, Miroslav: 

     Tři muži v automobilu

Nové dobrodružství tří anglických 
gentlemanů a  jednoho psa v  po-
dání českého autora. 

 STACHNIAK, Eva: 

     Carevna noci

Román o  Kateřině Veliké, jedné 
z  nejvýznačnějších postav rus-
kých, ale i světových dějin. 

 ŠÍP, Karel: 

     Karneval paměťových buněk

Vzpomínky a  postřehy moderáto-
ra talkshow Všechnopárty.

 YOLEN, Jane: Mapa kostí

Příběh polských dvojčat, Chaima 
a  Gittel, které vyženou z  jejich 
šťastného domova do  lodžského 
ghetta.

NAUČNÁ LITERATURA
 BERÁNEK, Josef: 

     Ladislav Heryán 

     – U Božího mlýna

Životní příběh populárního kněze, 
který je plný paradoxů.

 DRAŽAN, Jan – PERGLER, Jan: 

     Marek Hilšer 

     – Tango pod hradem

Marek Hilšer, jeden z  kandidátů 
na prezidenta vypráví o tom, proč 
se rozhodl vstoupit do  politiky 
a nejen to. 

 GRÖSSINGOVÁ, Sigrid-Maria: 

     Habsburské císařovny

Osudy tajných panovnic, které au-
torka nechává vystoupit ze stínu 
jejich císařských manželů. 

 VAŇURA, Miroslav: 

     Legendy českého 

     záchranářství

Autor předkládá čtenářům nej-
větší případy a pohled do zákulisí 
práce záchranářů, hasičů, horské 
služby a dalších.

 ZÍDEK, Petr: Po boku

Aktualizovaná verze vpráví osudy 
36 manželek československých 
a  českých premiérů od  vzniku 
samostatného státu v  roce 2018 
po dnešek.

Na  konci května knihovna přešla 
na  celosvětově rozšířený knihovní 
systém Koha. S  touto změnou při-
chází různé změny. Na  ty zásadní 
chceme nejprve touto cestou uži-
vatele knihovny upozornit. Nejedná 
o zanedbatelné změny, proto ostrý 
start spustíme až 1. září.
Nejzásadnější změny se týkají upo-
mínek. Z paušálních částek za zpož-
dění ve  vrácení výpůjček se stává 
pohyblivý poplatek ve výši 1 Kč za 1 
dokument a  1 den. Za  deset kní-
žek vrácených pět výpůjčních dní 
po termínu nyní tedy čtenář zaplatí 
50 Kč namísto dosavadní dvaceti-
koruny. Stejně tak ale za  zpoždění 
dvou knih o jeden den je to pouze 
dvoukoruna. Systém je tedy spra-
vedlivější. Navíc čtenáři, kteří uve-
dou svůj e-mail či telefonní číslo, 
budou pět dní před koncem výpůjč-
ní lhůty upozorněni, že se blíží čas 
výpůjčky vrátit.

S  upomínkami souvisí i  změny 
v  prodlužování. Nově neplatí, že 
s  načtením čtenářského průkazu 
se všechny výpůjčky automaticky 
prodlouží (což znamená, že knihy 
půjčené v  různých dnech mohou 
mít také rozdílné datum vrácení). 
O prodloužení je třeba výslovně po-
žádat nebo si jej provést samostatně 
přes internet, ovšem knihy lze pro-
dlužovat nejdříve 14 dní po půjčení. 
U rezervované knihy není možné vý-
půjční lhůtu prodloužit vůbec. Koha 
totiž zastává fi lozofi i, že knížku by 
neměl půl roku blokovat jediný člo-
věk, a pokud ano, pokuta za zpozd-
né bude tak vysoká, že z ní knihovna 
může zakoupit další exemplář. I tato 
změna je tedy pro poctivé čtenáře 
výhodou.
V této souvislosti upozorňujeme, že 
vzhledem ke zpřísňující se ochraně 
osobních údajů již nadále nebude-
me moci tolerovat půjčování něko-

lika osob na jeden průkaz a budeme 
v souladu s knihovním řádem trvat 
na tom, že každý uživatel musí mít 
průkaz vlastní. Věříme, že to bude-
te respektovat. Vždyť cena jednoho 
průkazu pro dospělého čtenáře je 
150 Kč za 365 dní, to je necelých 13 
korun za  měsíc. Nebo vyjádřeno ji-
nak: roční registrace v knihovně stojí 
asi stejně jako třetina jedné knihy 
v obchodě.
Změn dozná také čtenářské konto. 
Přihlašovacím jménem je e-mail čte-
náře a heslo takové, které si čtenář 
zvolí.
Vážení uživatelé knihovny, děku-
jeme vám za  trpělivost s  různými 
problémy, které celý přechod pro-
vází a ještě možná pár týdnů prová-
zet budou. Věříme, že až se podaří 
všechny tyto drobnosti vyřešit, bu-
deme my i  vy s  novým systémem 
spokojení.

Jaroslava Martinová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A NÁVŠTĚVNÍKY
Knihovnické  
informatorium

 Den dětí oslavíme v dětském 
oddělení napečenou hromadou 
cukroví, které pro dětské čtenáře 
nachystá naše dobrá víla, paní 
Barunka Bartošová. Na  všechny 
čeká také knihovnický dárek - 
hromada nádherných knížek pro 
mrňousky i  „- nácťáky“...

 Bibliografi cká příprava dětí 
a mládeže je jako každé jaro v pl-
ném proudu. Více než polovina 
dětí vamberecké školy, „školky“  
i  škol okolních obcí se vystřída-
la v útulném dětském oddělení 
knihovny -  a věřte nevěřte, bylo 
nám spolu dobře…

 Knihovnické hry bez hranic 
jsou připraveny opět pro děti 
I. stupně školy, Nejen svaly, ale 
i mozkové závity dostanou pěk-
ně zabrat.

 Do  21. června pokračuje vý-
stava fotografi í Pavla Kouby Vál-
ka 1866.

 Od  28. června 2019 mů-
žete navštívit půvabnou vý-
stava paní Adrieny Tužilové
s  názvem Svatební den,  která 
je také součástí Mezinárodních 
krajkářských slavností 2019. 
Jedná se o  nejrozsáhlejší výsta-
vu svatebních šatů, fotografi í, 
oznámení i doplňků v retro stylu 
v celé České republice.

 Měsíc červenec přináší kromě 
oblíbeného tábora ŤA-PE-TO, 
který je již plně obsazen, také 
letní půjčovní dobu.

Informace pro dětské čtenáře a jejich rodiče
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Kniha nepřestane mít své kouzlo. 
Vždy zůstane tou milou společnicí, 
když se ukládáme ke spánku, kra-
tochvílí, když se chceme pobavit, 
přítelem, když se cítíme opuštěni.
Pro děti to platí obzvlášť. 
Právě knihy pomáhají rozvíjet 
dětem jejich myšlení, inteligenci.
Pohádkový příběh v  knižní podo-
bě přiměje dítě zcela přirozeně 
k  zapojení vlastní fantazie. Knížky 
pro děti a mládež pomáhají už na-
šim nejmenším rozpoznat dobro 
a zlo, pravdu a lež, upřímnost a po-
krytectví...
V  předposledním týdnu měsí-
ce června se rozloučíme v  naší 
knihovně s   téměř padesátkou 

našich nejmenších. V  doprovo-
du milých paní učitelek nás děti 
z  „mateřinek“ města navštíví již 
potřetí. Usměvavý diplom s krteč-
kem zůstane dětem na  památku. 
A  já věřím, že stejně tak zůstane 
i  v  jejich hlavičkách ukrytá vzpo-
mínka na chvíle s pohádkou, s di-
vadélkem, na  chvíli s  věrným slo-
ním kamarádem Bimbou, čertíkem 
|Bertíkem a s půvabnými knížkami 
v útulném domečku knih.
Brzy opět na  viděnou, holčičky 
a chlapečkové.
Cestičku do světa dospělých máte 
před sebou...
Rády vám kdykoli pomůžeme.

Vaše paní knihovnice

POHÁDKA O VELIKONOČNÍM 
KRÁLÍČKOVI
(dílo předškoláků z MŠ Vodníček)

Bylo nebylo…Žil byl jeden králíček. Říkalo se mu Bělofousek podle bí-
lých fousků uprostřed bradičky.. Jinak byl celičký černý jako když proletí 
čertík komínem..
Králíček žil na překrásném hradě s názvem KRÁL. Sám a sám. Co na-
plat, že byl hrad krásný, když byl Bělofousek úplně opuštěný…Až jed-
nou ho z jeho smutnění vysvobodila holčička králíčková, která se náho-
dou na hrad zatoulala při svém ťapkání světem.
Jmenovala se Lojzička a byla nesmírně krásná… Bělofousek byl z  její 
krásy jako popletený a až časem poznal, že Lojzička je bohužel nejen 
krásná, ale taky hodně zlá. Rozdupávala kytičky, rozbíjela skleničky, 
převracela stoly, házela židlemi, kousala děti i  králíčky, taky lámala 
panenkám nohy a trhala knížky v knihovně… dokonce kopala i do své 
maminky.
Králíček Lojzičku moc miloval. Ale byl také moc smutný, že je tak zlá. 
Někdy v noci plakal do peřinky a nevěděl, jak jí pomoci. Nejdřív se snažil 
dát jí na  zadek, ale to vůbec nepomáhalo. Pak se jí pokusil vynadat: 
„Nech toho, ty babo jedna, mně se to vůbec nelíbí…“ Ale Lojzička dál 
vyváděla samé vylomeniny. Nešťastný Bělofousek se dál trápil a kudy 
chodil, tudy přemýšlel.. Až jednou dostal nápad… Dal Lojzičce veli-
kánskou pusinku, zavázal jí botičky, koupil kytičku, A  taky ji pohladil 
a pomuchlal a vzal ji do náruče. A co se nestalo – zlobivá Lojzička se 
najednou začala měnit. Polepšila se, byla hodná, zdravá a  ještě krás-
nější než dřív.
A tak se s ní Bělofousek oženil, měli slavnou svatbu a pak čtyři děti…
trochu zlobivé, trochu hodné, tak jako děti umí být. Ale protože se měli 
všichni moc rádi, vždycky všechno trápení dobře dopadlo.
A zazvonil zvonec a pohádky je konec.
A jestli neumřely, žijí tam někde na hradě Král dodnes. Třeba je někdy 
někde potkáte.

(Vojta, Lucinka, Verunka, Ondra, Pavlík, Páťa, Kačenka, 

Kristínka, Anetka, Janik, Daneček, Kačenka 2 

+ paní učitelka Hedvika)

POHÁDKA O SLUNÍČKU
(dílo předškoláků z MŠ Sluníčko)

Bylo nebylo… Bylo na světě jednou jedno Sluníčko. To Sluníčko nebylo 
falešné ani z umělé hmoty. Byla to mateřinka Sluníčko  - a ta hřála jako 
sluníčko opravdové – jak by ne, vždyť byla plná dětí  - malinkých i těch 
trošku větších. A naše Suníčko  hřálo pro jejich smích a dobré srdíčko 
a  přátelství a  kamarádství, pomáhání, půjčování, svačení a  hraní..
A tak v něm bylo všem dětem moc dobře.
Ale jednou se v  tom Sluníčku něco pokazilo…až se nakonec ztratily 
všechny hračky a potom dokonce i všechny paní učitelky…děti se bály, 
brečely, byly smutné, nešťastné, vyděšené. Co se to jenom stalo… Avtak 
začaly děti přemýšlet. Přemýšlely dlouho předlouho - až po čase trápení 
na to přišly. Ach jo, děti se totiž pokazily – a byly někdy tuze zlobivé, ne-
poslušné, praly se i kopaly, nechtěly si uklízet hračky, říkaly si ošklivá slo-
va, lámaly hračky, trhaly knížky, některé i kradly…A tak si děti vzaly své 
hlavičky do dlaní a přemýšlely. A prosily do oblak, Pána Bucha, Andílky, 
Sluníčko, kytičky, broučky, mráčky, světlušky i stromečky… A slibovaly, že 
už budou moc hodné…
Dlouho se vůbec nic neměnilo, až když děti svůj slib začaly pl-
nit a  polepšily se, stal se zázrak. Do  Sluníčka se vrátily pěkně jed-
na po  druhé všechny hračky – a  nakonec i  všechny paní učitelky.. 
A tak měli všichni obrovskou radost. Jen jestli jim ta radost dlouho vydrží..
Ale určitě se o to budou moc a moc snažit...
A zazvonil zvonec a pohádky od dětiček je konec.

(Kája, Vojta, Davídek, Vendulka, Mareček, Onda, Davídek,

 Páťa, Danielka, Tomášek, Jáchymek a Kačenka 

+ paní učitelky Míla a Šárka)

Tak zní název studia, které umož-
ňuje seniorům Provozně ekono-
mická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze.
Studující mají za  sebou další se-
mestr a  pomalu se někteří blíží 
k  závěru šesti ukončených indi-
viduálních kurzů. Témata letního 
semestru byla České dějiny a jejich 
souvislosti II. a Včelařský rok. Ofi ci-
ální ukončení (seminář) proběhlo 
23. května v  Rychnově nad Kněž-
nou za  účasti manažerky tohoto 
projektu, Ing.  Kláry Nehodové,
a  dalších představitelů Provozně 
ekonomické fakulty.  Jako bonus 
k přednáškám mají posluchači prv-
ní skupiny konzultačního střediska 
v Městské knihovně Vamberk výlet 
do  Broumova s  komentovanou 
prohlídkou města a  s  prohlídkou 
Broumovského kláštera, druhá 
skupina exkurzi do včelína Ing. Jo-
sefa Šlechty, který s  návštěvou 

ochotně souhlasil. Informace z vir-
tuálních přednášek tak studenti 
uvidí také v praxi.
Ve  spolupráci s  panem Vladimí-
rem Hulmanem nabídlo středisko 
všem studentům exkurzi do  kva-
sinské Škody během provozu.
A  nakonec v  červnu proběhne 
v  knihovně slavnostní předává-
ní osvědčení o  ukončení letního 
semestru Univerzity třetího věku 
s  kulturním programem. Zahrají 
žáci Umělecké školy v  Rychnově 
nad Kněžnou.

Další semestr VU3V začíná opět 
v měsíci říjnu -  tématy je Kouzelná 
geometrie a Etika jako východisko 
z krize společnosti.
Přihlásit se může každý, kdo spl-
ňuje podmínky ČZU, které najdete 
na webové stránce www.e-senior.cz

Marcela Poláčková, 

tutorka

DIPLOM MALÉHO ČTENÁŘE

Virtuální univerzita 
třetího věku
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - červen  2019

 5. června v 19:00 hodin

JMÉNO /Delaporte, Patelliére, Zie-
linski/
DIVADLO VERZE
Inteligentní výtečně napsaná 
komedie, leč vůbec ne intelektu-
ální. Promyšleně vystavěná, líčící 

pasti na divákův úsudek, do nichž 
se spolehlivě chytíte, aniž byste 
to měli autorovi za  zlé. Přičtěte 
k  tomu zdařilou režii i  nadstan-
dardní herecké výkony a  je jasné, 
že tohle chcete vidět.
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková 
ml., Roman Zach, Jan Dolanský, 
Petr Lněnička. 
Vstupné 300 Kč. 

 10. června v 17:00 hodin

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

 28. června v 19:00 hodin 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Stanislava Losová a přátelé
Helena Fejková, Jitka Šedová, Len-
ka Kroulíková a další.
Zahrada Muzea krajky Vamberk
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS.
Vstupné 70 Kč.

 Pátek 28. 6.
15:00 – 18:00 Mezinárodní výstava 
krajek           
16:00 Módní přehlídka Krajkářské 
školy Vamberk
Originální celopaličkované módní 
kreace podtrhující ženskou krásu 
a eleganci.
19:00 Módní přehlídka / Muzeum 
krajky Vamberk
Stanislava Losová a přátelé Helena 
Fejková, Jitka Šedová, Lenka Krou-
líková a další.  
Uvádí modelingová agentura Vlas-
ty Frejvaldové. Vstupné 70 Kč.

 Sobota 29. 6.
9:00 – 17:00 Mezinárodní výstava 
krajek
11:00 Módní přehlídka krajkářské 
školy Vamberk
Originální celopaličkované módní 
kreace podtrhující ženskou krásu 
a eleganci.

 Neděle 30. 6.
9:00 – 14:00 Mezinárodní výstava 
krajek
11:00 Módní přehlídka Krajkářské 
školy Vamberk
Originální celopaličkované módní 
kreace podtrhující ženskou krásu 
a eleganci.  

Vstupné Mezinárodní výstava kra-
jek: dospělí 60 Kč, ZTP, děti 30 Kč.  

Doprovodné výstavy
VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO KLUBU 
SOKOLOVNA
ALTERFIL: TO JE KRAJKA – KREA-

TIVNĚ BEZ HRANIC 

28. 6. – 30. 6. 
Mezinárodní projekt představí im-
pozantní společnou práci téměř 
tisícovky krajkářek ze šesti zemí 
Evropy. Jejich úkolem bylo vytvořit 
paličkované kachle, které se staly 
součástí mimořádného díla. 

SPORTOVNÍ HALA VAMBERK
IX. BIENÁLE ČESKÉ KRAJKY

28. 6. – 30. 6. 
2. 7. – 28. 7.  9:00 – 12:00, 13:00 – 
17:00 / denně mimo pondělí
Prestižní přehlídka současné kraj-
kářské tvorby.

KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA VAMBERK
130 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY 

VE VAMBERKU

28. 6. – 30. 6. 
1. 7. – 5. 7. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
8. 7. – 12. 7. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
Návštěvníci se v  prostorách Kraj-
kářské školy seznámí s tvorbou jak 
historickou tak i současnou. 
KAVÁRNA U KRAJKÁŘEK

28. 6. – 30. 6.

MUZEUM KRAJKY VAMBERK
MŮJ SVĚT Z  NITÍ – STANISLAVA 

LOSOVÁ

1. 5. – 1. 9.
Výstava k  životnímu jubileu aka-
demické malířky, výtvarnice a kraj-
kářky Stanislavy Losové, pocháze-
jící z našeho regionu.  
Vernisáž 28. 6. v 19:00 hodin. 

VAJNORSKÝ PTÁČEK

24. 5 – 1. 9.
Výstava paličkovaných ptáčků.

RADNICE VAMBERK
TYLOVÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA 

MYJAVSKEJ PAHORKATINY

28. 6. – 30. 6.
Myjavská tylová krajka patří 
do  kulturního dědictví. V  roce 
2017 byla zapsaná do  Reprezen-
tativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví Slovenska. 

KNIHOVNA VAMBERK
SVATEBNÍ DEN

28. 6. – 30. 6. 
červenec po., čt. 8:00 – 11:00
13:00 – 17:00 
srpen 26., 29. 8:00 – 11:00 
13:00 – 17:00 
Výstava svatební módy v retro stylu.
Vernisáž 28. 6. v 17:00 hodin.
MINIKAVÁRNA U  BÍLÉHO JED-

NOROŽCE

28. 6. – 30. 6.

AREÁL VAMBERECKÉ KRAJKY CZ S.R.O.
NĚŽNÉ MALIČKOSTI

28. 6. – 30. 6. 
1. 7. – 30. 9. po – pá 9:00 – 16:00 
Výstava šperků a módních doplň-
ků z hedvábí, kůže a kovové příze.

KOSTEL SV. PROKOPA
ALTERFIL: TO JE KRAJKA – KREA-

TIVNĚ BEZ HRANIC

28. 6. – 30. 6.

ORLICKÁ GALERIE A  MUZEUM II. 
PATRO ZÁMEK RYCHNOV N.KN. 
PROSTŘENO

26. 4. – 27. 10.
Výstava Prostřeno představí svá-
teční i  všední stolování v  různých 
venkovských i  městských domác-
nostech v  průběhu času, přede-
vším v 19. a I. pol. 20. století.

ZAŠITÁ KRÁSA V KRAJCE

26. 4. – 15. 9.
Skupina Ten to Twelve představí 
kolekci textilních obrazů, ve  kte-
rých skloubí různé textilní techni-
ky včetně patchworku.  

KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD
KRAJKA ŽIJE - MARIE KRÁLÍKOVÁ 

A DCERA ZDENA HALENKOVÁ

28. 6. – 1. 9. po – ne 9:00 – 17:00

XVI. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
VAMBERK 28. 6. – 30. 6. 2019
Program Městský klub Sokolovna:
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Před 100 lety
Dne 15. června 1919 se konaly první obecní volby v nové republice. 
Ve Vamberku zvítězila sociální demokracie.
O týden později, 22. června 1919 byla založena Místní organizace Čes-
koslovenské strany lidové. Prvním předsedou se stal František Pánek.

Před 90 lety
Dne 2. června 1929 byla slavnostně otevřena přístavba Bednářovy 
chaty na Vyhlídce. Téměř veškeré náklady nesli bratři Antonín a  La-
dislav Bednářovi.
Dne 22. června 1929 navštívil naše město prezident T. G. Masaryk. 
O týden později, 30. června 1929 bylo v čp. 84 na náměstí otevřeno 
krajkářské muzeum, první svého druhu v tehdejším Československu. 
Při té příležitosti uspořádala krajkářská škola s místnímí obchodníky 
zabývajícími se krajkami společnou výstavu.

Před 85 lety
Dne 10. června 1934 se uskutečnil první ročník krojované Antoníčkovské 
pouti na Bednářovu Vyhlídku. Tradice se udržela do poválečných let.

Před 75 lety
Dne 17. června 1944 byla zprovozněna vodovodní přečerpávací sta-
nice v horních lukách.

Před 65 lety
Na ustavujícím zasedání 6. června 1954 byl předsedou MNV v Pekle 
nad Zdobnicí zvolen František Podhájecký.

Před 55 lety
Dne 14. června 1964 se uskutečnily volby do všech stupňů národních 
výborů. K volbám se nedostavili čtyři voliči. Ze 35 zvolených poslanců 
bylo 20 členy KSČ, ostatní bez politické příslušnosti.

Před 50 lety
Po zesnulém Juliu Nejedlém se 24. června 1969 stal novým předse-
dou Městského národního výboru Jan Krsek.

Před 25 lety
Z pozice starosty města odstoupil 3. června 1994 Lubor Bořek (KDU-
-ČSL). Do podzimních voleb jej ve funkci nahradila Mgr. Jarmila Šubr-
tová (Občanské fórum).

Před 20 lety
Krajkářská škola (KŠ) přestala být v červnu 1999 spravována Školským umě-
leckým ústavem v Praze. KŠ přešla pod rychnovský Dům dětí a mládeže.

Stalo se aneb bejvávaloSpolečenská kronika

V červnu 2019 oslaví:
90 let Anna Krsková
85 let Jaromír Fajfr
85 let Růžena Čižinská 
80 let  František Rod

80 let Dagmar Vyskočilová
75 let  Zdeněk Potužník
75 let Irena Sládková
75 let Jan Brandejs
75 let Dagmar Čermáková

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 1. června je tomu již 12 dlouhých let, kdy nás 
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ.

Stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata a sestra.

Čas rány nikdy nezhojí, jen zmírní bolest.
Prosíme, abyste s  námi vzpomněli všichni, kdo jste 
znali a měli rádi p. ADOLFA KUBÍČKA dne 11. června          
23. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata. 

Dne 10. června by se dožila 95 let paní BOŽENA MO-

RAVCOVÁ, která celý život prožila ve Vamberku, bohu-
žel v letos v březnu zemřela. 
Zavzpomínat na ní můžete také v publikaci 130 mas-
ného průmyslu ve Vamberku, jejíž součástí je fotogra-
fi e z roku 1927, na které je paní Božena Marovcová – 
Kučerová jako tříleté děvčátko. 

S láskou vzpomíná

Synovcové Petr a Vítězslav

Dne 30. června uplyne 20 dlouhých smutných let od 
úmrtí JAROSLAVA VYČÍTALA.

Stále vzpomínají manželka a synové

VZPOMÍNKA

Výročí osobností
 10.06.1969 zemřel v Šumperku Karel Podolský, učitel, ochotník 

a malíř. Učil na zdejší měšťanské škole. Během 2. světové války pracoval 
v odboji. Hrál a režíroval ochotnické divadlo. Maloval obrazy, věnoval se 
fi lmování. 50. výročí úmrtí (* 20.09.1903 Častolovice)

 22.06.1909 se ve Vamberku narodil Jindřich Kubias nejml., prů-

myslník. Po smrti svého otce v roce 1936 převzal řízení velkouzenářství 
založené dědečkem v roce 1873. 110. výročí narození († 1967)

 24.06.1969 zemřel v Ústí nad Orlicí Josef Telecký, správce chaty 

a odbojář. Během 1. světové války vstoupil do čs. legií. V období 1936-
1962 byl správcem a později vedoucím Chaty na Vyhlídce. Za 2. světové 
války byl zapojen v odboji. Maloval a vedl merklovickou kroniku. 50. vý-
ročí úmrtí (* 28.09.1897 Týniště nad Orlicí)

 28.06.1889 se v Merklovicích narodil Ladislav Jánek st., obchod-

ník. Byl majitelem textilního obchodu. Od mládí hrál ochotnické divadlo 
a pracoval v Sokole. V období 1934-1948 byl starostou vambereckého 
Sokola. V  letech 1950-1959 stál v  čele ochotníků. 130. výročí narození           
(† 27.07.1983 Opočno)

 29.06.1909 se narodil Jan Markl, podnikatel. Provozoval menší 
tkalcovnu na Struhách. Byl místopředsedou vambereckého fotbalového 
oddílu a v letech 1946-1949 místopředsedou aeroklubu Kostelec - Vam-
berk. 110. výročí narození.

 30.06.1999 zemřel Jaroslav Vyčítal, stavební technik a předseda 

MěNV. Pracoval v  Liticích n.O. a  Letohradě. V  období 1981-1990 byl 
předsedou Městského národního výboru ve Vamberku. 20. výročí úmrtí 
(* 01.02.1931 Merklovice)
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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. 

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

Veterinární ordinace 
Vamberk oznamuje:
1. 7. – 7. 7. 2019 bude ordinace 
z důvodu dovolené ZAVŘENÁ

  
Přejeme příjemné a pohodové léto

www.veterinavamberk.cz

ORIGINÁL – MÓDA 
ODĚVY  LAURA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
ZNAČKOVÉ NOVÉ ODĚVY 

ZA POLOVINU
LEVNÉ ODĚVY 

NABÍDKA VĚTŠÍCH VELIKOSTÍ

Husovo náměstí u kostela
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12, 13-15, SO 9-11

Obsluha linek / seřizovač
dvousměnný provoz, úkolová mzda od 17 000 do 33 000 Kč 

Technolog / konstruktér
jednosměnný provoz, mzda od 30 000 Kč

Dělník ve výrobě / manipulant
dvousměnný provoz, mzda od 21 000 Kč

Elektromechanik
dvousměnný provoz, mzda od 30 000 Kč

a další pozice pro výrobní závod ve Vamberku

Více informací o pozicích najdete na www.pewag.cz, nebo Vám je podá perso-
nální oddělení tel. 494 549 132/985, Smetanovo nábřeží 934, 517 54 VAMBERK.
Nabízíme: dopravu ZDARMA na trase Česká Třebová-Vamberk a zpět, zajímavou 
práci ve stabilní společnosti, nadstandardní ohodnocení (bonusy, výročí, odměny 
ze zisku společnosti), 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days  příspěvek penzijního při-
pojištění od 760 Kč/měsíčně, pojištění odpovědnosti do výše 4,5 násobku mzdy, 
stravenky 100Kč/den, fl exipassy, fi remní telefonní tarify, na dělnické pozice od-
měnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti.
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Rekonstruované hlavní hřiště 
na  městském fotbalovém stadio-
nu V  Lukách se již začalo zelenat. 
Nově má hřiště zabudovaný auto-
matický zavlažovací systém, díky 
kterému má povrch trvalý přísun 
vody. V řece Zdobnici, která posky-
tuje hřištím vláhu, je nyní vody do-
statek. Bylo však myšleno i na nej-
horší scénář, podobný tomu, který 
byl v loni v létě: zákaz čerpat vodu 
z  řeky Povodím Labe. Nový vrt 
na  koupališti poslouží jako ná-
hradní zdroj podzemní vody. Tyto 
dvě investice nejsou v tomto roce 
ojedinělými investicemi do sportu 
v  našem městě. Zatím zůstane-
me u  fotbalového areálu. Musím 
vyzdvihnout výměnu oken v  šat-
nách. Úspora tepla se projeví hlav-
ně v chladném období, ale dojem 
ze zázemí je však jednoznačný už 
teď. Opravený povrch příjezdové 
cesty je skvělý a to nejen pro cyk-
listy. Sanitární buňka již byla usta-
vena a  zapojena, toalety v  této 
buňce jsou velmi slušné a  každý 
si jistě po  návštěvě těchto toalet 
vzpomene, jak nepříjemné to bylo 
na starých toaletách, a to zejména 
pro dámy. Aktuálně započala pře-
stavba starých toalet na  rozšíření 
klubovny. Tuto rekonstrukci prová-
dí fotbalový oddíl na své náklady, 
ze sponzorských darů a svépomo-
cí. Ostatně na  všech investicích, 
které město Vamberk do  fotba-
lového areálu vložilo, se podílel 
fotbalový oddíl, ať už se jednalo 
o  usazení a  zapojení sanitární 
buňky, zarovnání okrajů nového 
hřiště, až po montáž nových oken. 
Jak jistě uznáte, proaktivní přístup 
fotbalistů je velké plus. Fotbalisté, 
zejména oddílový výbor, v  čele 
s  předsedou Janem Součkem 
a  místopředsedou Karlem Richte-
rem, odvedli velký kus práce. Chtěl 

bych jejich volnočasovou a  nezis-
kovou práci vyzdvihnout, neboť 
bez jejich odhodlání a nadšení by-
chom asi těžko mohli všechny tyto 
projekty realizovat. Poděkování 
patři také správcům hřiště, kteří 
udržují „nové“ hřiště (bývalá škvá-
ra), toto hřiště nyní zažívá velký 
nápor pramenící z  tréninků a  zá-
pasů sedmi kategorií fotbalového 
oddílu. Jarní část sezóny se poma-
lu chýlí ke  svému konci a  všichni 
fotbaloví fanoušci bedlivě sledují 
výsledky našeho A-mužstva, které 
se pere o  postup zpátky do  1. B 
třídy. Zpříjemnit hru jim můžou je-
dině fanoušci, kteří by naše muže 
alespoň v domácích zápasech měli 
vyburcovat k  maximálnímu spor-
tovnímu výkonu. Přijďte podpořit 
vamberecký fotbal a  společně za-
bojovat o postup!
Kurty u  sportovní haly, dostaly 
nový povrch a  31. 5. se na  nich 
sehrají první utkání, a  to při spor-
tovním dnu s Baníkem, který kaž-
doročně pořádá TJ Baník Vamberk 
ve  spolupráci se základní školou 
a KRPŠ. Přijměte prosím pozvánku 
zahrát si na těchto kurtech. Nevá-
hejte se obrátit na  správce spor-
tovní haly a zarezervujte si termín 
(Jaroslav Stárek tel.: 603 775 646). 
Toto obnovené sportoviště jistě 
nalezne nejen v  letních měsících 
zájemce o  volejbal, nohejbal či 
tenis, a  to přímo v  centru našeho 
města. 
Ve sportovní hale došlo k montáži 
reprobeden na  zeď haly, což jistě 
uvítají dámy z  oddílu Aerobicu. 
Teď už nebudou muset řešit pro-
dlevy při vychystávání zvukové 
techniky a  dojde tak k  lepšímu 
a  efektivnějšímu využití tréninko-
vých hodin. Nutno podotknout, že 
reprobedny jsou poměrně těžké 
a  dámy se s  nimi doslova tahaly. 

Za instalaci musím poděkovat Lu-
káši Bolehovskému. 
V parku na sídlišti Struha vyrostlo 
krásné nové dětské hřiště U pošty, 
převážně z prostředků Škoda Auto 
a.s. Mnozí z  nás pamatují čistič-
ku, která v  těchto místech stála. 
Napadlo by vás tenkrát, že tento 
prostor bude v  budoucnu takto 
skvěle využit? Nové hřiště, které 
se skládá z části s  lanovými prvky 
a  z  části pro parkour je naprosto 
perfektní pro starší děti, které si 
budou moci zlepšovat stabilitu, 
celkovou pohybovou zdatnost 
a rozvoj těla a mysli. Parkour je vel-
mi moderním sportem, při kterém 
se děti učí prvky gymnastiky, atle-
tiky a  v  neposlední řadě se naučí 
řadu akrobatických prvků. Velký 
dík za  toto hřiště patří manželům 
Damaškovým a  Nekvindovým, 
kteří byli v pracovní skupině velmi 
aktivní a v podstatě připravili vznik 
tohoto nového sportoviště. 
Závěrem bych rád vyjádřil dík ře-
diteli správy sportovních zařízení 

panu Luďku Luňákovi, Ladislavu 
Frejvaldovi a Jardovi Stárkovi, kteří 
aktivně plnili zadání a  podíleli se 
na realizaci či obnově výše uvede-
ných hřišť a projektů. Zkoordinovat 
tyto projekty a  zajistit jejich reali-
zaci nebylo jednoduché a  je třeba 
poděkovat všem, kdo se na  nich 
v  pracovní skupině podíleli. Podě-
kování patří zastupitelům a  radě 
města v  čele s  panem starostou 
Janem Rejzlem, kterým očividně 
sport není lhostejný, ba naopak vel-
mi aktivně pracují na zlepšení spor-
tovního zázemí stávajících sporto-
višť a výstavbě nových hřišť. Věřím, 
že i nadále budou mít takový zájem 
o rozvoj sportu ve Vamberku, ales-
poň tak jako doposud. Velký dík pa-
tří zejména paní radní Táně Břízové, 
která velmi úzce spolupracuje se 
sportovci a aktivně přistupuje k ná-
vrhům sportovní komise. Myslím, 
že mohu jménem všech sportovců 
ve Vamberku říct: Děkujeme.

Ondřej Frejvald,

 předseda sportovní komise

Zelená se tráva, fotbal to je hra. 
Nevyrostla však jen tráva, ale také 
nové sportoviště a hřiště.
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Každý rok, třetí neděli v  březnu, 
probíhá nejprestižnější dálkový 
běh v Norsku. Šestnáct tisíc účast-
níků měří své síly na trati vedoucí 
přes horský hřbet z Reny do Lille-
hammeru. Profesionální závodníci 
vedle amatérů. V letošním roce se 
účastnil i  sportovec žijící ve Vam-
berku -  lyžař Jirka Němec.

Birkebeinerrennet  2019
Norsko, Mekka běžeckého lyžo-
vání, je dějištěm dalšího závodu 
série Visma ski classics, kterého 
jsem měl tu čest se zúčastnit. Trať 
z  Renny do  Lillehammeru je je-
diná, kterou musíte absolvovat 
s  3,5 kg vážícím nákladem. Závod 
je oslavou statečných bojovníků, 
kteří v  polovině 13. století za-
chránili malého prince Haakona 
Haakonsona před nebezpečím. 
Pronesli ho blizzardem přes lidu-
prázdné pustiny, cestou, která se 
zdála mimo lidské možnosti.
Stejnou trasu s  Haakonem na  zá-
dech budeme za  několik dní také 
absolvovat. Na  rozdíl od  našich 
lyžařských předchůdců, kteří měli 
jen těžké pláště, dřevěné lyže 
a holeně obalené březovou kůrou 
(birkebeiner), my máme k  dispo-
zici špičkové vybavení a oblečení.
Ubytování jsme nakonec sehna-
li ve  městečku Sjusjoen, přímo 
na  trase závodu, v  příjemném 
prostorném srubu, 150m od upra-
vených tratí. Srub je určen tak pro 
8 lidí, my jsme 4, takže pohodlí 
máme dostatek. Interiér je ještě 
lepší než na  fotkách, vybavení 
je téměř nové, máme tady vše 
ke  spokojenému pobytu. Jen ty 
lyže a mazání, to tady nepůjde, je 
zde ale bouda, tam prý můžu řádit.  
Po  příjezdu a  vybalení věcí spě-
chám do  té boudy. Už jsem něco 
zažil, mazal jsem ve  sklepích 
u  brambor i  uhlí, na  balkónech, 
chodbách, ve  chlívku vedle kozy 
a  taky jen pod plachtou nataže-
nou mezi stromy a  tady…..rozsví-
tím a  koukám….“bouda“ je úplně 
nová, dokonale vybavená servisní 
dílna se vším, co je k  běžeckému 
lyžování potřeba. Pevné kopyto, 
mnoho klistrů, vosků a  parafínů 
všech možných značek, vše v kva-
litě „race“, prášky, žehličky, struktu-
rovače a  několik párů testovacích 
lyží…naprostá bomba.  To vše 
v hodnotě desítek tisíc a dveře ne-
mají zámek…vítejte v jiném světě.
Tato oblast je nejlepším místem 
pro běžecké lyžování jakou jsem 
měl možnost poznat. Reklamy 
nelžou, kamarádi nelhali, všechno 
je tak. Dokonale upravené tratě, 

přehledné značení, ukáznění ly-
žaři…co víc si lze přát. I  po  celo-
denním sněžení jsou hlavní trasy 
během několika hodin základně 
připraveny, ráno je vše vyrolbova-
né a vyřezané. Že by někdo snad 
dupal ve  stopě, tahal sáňky, ko-
čárek nebo jezdil na kole, jako se 
bohužel někdy děje u nás napros-
to nepřipadá v úvahu. V prudkých 
sjezdech je dokonce vedle trasy 
ještě asi 3m široký pruh beze stop, 
kde je možné plužit bez demolice 
tratí. 
Přijíždíme pět dní před závodem, 
takže máme dostatek času na pří-
pravu a aklimatizaci. Počasí je stá-

lé, teploty od -12 v noci tak do -2 
přes den, takže téměř ideál. Hodně 
čerstvého sněhu a  nízká vlhkost 
dělá trochu problémy s  výběrem 
parafínů, ale odrazné vosky v  da-
ném rozmezí fungují spolehlivě.
Dva dny před závodem zajíždíme 
na  prezentaci a  prohlídku olym-
pijského Lillemammeru. V Hakons 
Hall, kde je centrum pro závod 
potkáváme řadu známých tváří 
od nás i ze zahraničí. Laufařská ro-
dina má tento týden svátek právě 
tady.
Toto město má jednu dopravní 
zvláštnost, kterou jsem poznal, 
až když jsem trochu zablokoval 
křižovatku. Kromě hlavní silnice 
městem tady platí přednost zpra-
va, nejsou zde téměř žádné do-
pravní značky, tedy kromě zákazu 
stání. Po chvilce, kdy ostatní řidiči 
poznali, že se jedná o cizince, který 
marně hledá značku, opatrně vy-
klidili pozice a situace se vyřešila.
Ve  dnech před závodem se vydá-
vám na  trénink, možností je zde 
nepřeberně. Zajímá mě samo-

zřejmě hlavně slavná Birkebei-
nerloypa tak vyjíždím proti směru 
závodu, po náhorní planině na Mi-
dfj ellet.
Okolí Sjusjoenu je velká náhorní 
planina, kde si můžete vybrat pro-
fi l a  délku zcela dle libosti.  Máte 
jednu jistotu, kvalita tratí je všude 
dokonalá. Po projetí Midfj eljetu je 
to ještě do  kopce, ale pak dlouze 
klesám na  Kvarstad. Ještě před 
údolím obracím zpět, kopec je to 
dlouhý a  místy dost nepříjemný. 
Teď to jde, nikam nespěchám a jen 
tak si kloužu, při závodě to bude 
asi horší. O  den později testuji 
sjezd do  cílového města, po  čer-

stvém sněhu to tolik nejede tak 
mám čas si to „osahat“, abych při 
závodě nepanikařil.
Večer před závodem je nutno 
vše připravit, ráno musím vstávat 
na autobus ve 3 hod. a to nebude 
na hledání čas. Zvláštní pozornost 
věnujeme batohu, který musí 
vážit minimálně 3,5 kg, ale také 
musí obsahovat několik přesně 
defi novaných součástí oblečení. 
Váha i obsah jsou v cíli namátkově 
kontrolovány, o čemž jsem se sám 
přesvědčil.

Ještě pár slov k  lyžím. Rychlé byly 
všechny podobně, rozdíly na  tes-
tovacích parafínech byly minimál-
ní, rozhodl pocitový test ve  stou-
pání, dobrý odraz do kopce je zde 
základ. Během těch několika dnů 
testů nejlépe vycházel Swix VR40 
a Rex Blue -2 -8. Do posledního ve-
čera jsem se nemohl rozhodnout 
který, tak jsem je namíchal. A zde 
je výsledek:
Lyže se strukturou 9-6, na  závod 
ponechána bez úprav.

Parafíny: LF5, LF6 2x, (HF nebyl 
rychlejší), prach Swix Cera FC6X 
Stoupací: základ - Swix VG30 1x 
(tenká vrstva), SwixVG30mixV30 
1x, vše zažehleno, dále SwixVR40 
mix Rex Pro Grip blue  3x. Poslední 
vrstva ráno Swix VR40 mix VR50 1x. 
Před startem se začalo rozjasňovat, 
teplota stoupala, tak proto ta volba 
poslední vrstvy na první kopec. 

Ráno nenastal žádný problém, 
cesta na start je dlouhá, neexistuje 
jiný příjezd, musí se objet celý hor-
ský masív. Po 2,5 hod. jsme na mís-
tě a  začíná fi nální část před star-
tem. Po  testu na  trati přidělávám 
ještě tu jednu vrstvu, jen na první 
kopec. Nikdy jsem tady nejel, tak je 
opatrnost na místě. 

Rena 0 km, start: Odjíždím z  páté 
řady, 20 min. po elitě. V každé lajně 
je několik set lidí, trasa je široká, 
skvěle upravená...tak jedem. První 
část závodu je stále mírně do kop-
ce, Čeká mě 20 km nahoru, volím 
tempo přiměřeně situaci. Mám 
pocit, že by to chtělo rychleji, ale 
i tak postupuji lajnou vřed, tak ne-
divočím. 

Skramstadsetra 9 km: První občer-
stvení, mám za sebou 9 km a 350 m 
převýšení. Pocitově velmi dobré, 
sníh je mírně sušší než na  startu, 
odraz je téměř tutový, doufám, že 
tu měkčí směs brzo sjedu. Hned 
za  občerstvením je rovinka, tak si 
užívám cca 500 m soupaž, cítím, 
že lyže jdou lehce dopředu, bude 
to dobrý, defi nitivně se zklidňuju 
a jedu dál.

Vrchol stoupání 14 km: Předcho-
zích 5 km už bylo prudších, cítím 
se ale velmi dobře, s  přibývající 
nadmořskou výškou to je místy 
trochu tupé, ale s tím se při tomto 
počasí muselo počítat.

Dambua 17 km:  Sjezd do  dalšího 
občerstvení je krátký ale stál za to. 
Rychlost okolo 50 km zvládám, tady 
se to ale rozjíždí dost přes 60, trať je 
ale naprosto dokonalá, zachová-
vám chladnou hlavu, nic nedělám, 
dávám lyže do  stopy a  nechávám 
to „letět“.  Je to jen o  hlavě, nepří-
jemné jsou horizonty, za které není 
vidět. Po jeho přejetí se otevřou po-
hledy do dáli a je dobře vidět „kole-
je“ mizící před vámi. Na konci této 
první adrenalinové vložky začíná 
výjezd k horské prémii.

Horská prémie 21 km: Jsme 
na konci prvního kopce, tady je už 

Z Vamberka do Lillehammeru
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čistý prašan, startovní vrstva vosku 
je prayč a máza funguje dokonale. 
Druhá část stoupání měla i  mírné 
úseky, kde se dalo jet soupaž, tak 
se tělu dostal i jiný pohyb a úleva. 
Jako byly horizonty dolů, jsou i na-
horu. Několikrát jsem si myslel, že 
už jsem nahoře…následoval jen 
další úsek a další. Až vlajky, plůtky 
a nápis CLIMB signalizují opravdu 
vrchol. Při průjezdu prémií vidíte, 
že teď už to fakt výš nejde, násle-
duje odměna a sjezd dolů.

Kvarstad 27 km. Několik ďábel-
ských úseků ve  sjezdu vyhnalo 
adrenalin, jsou ale jako ty první, 
bezpečné a  přehledné. Na  roz-
díl od  prvního sjezdu, tady byly 
i  dlouhé oblouky a  jedna ostrá 
zatáčka, ve velké rychlosti je třeba 
pořádný náklon dovnitř.
Za občerstvením je asi 2 km úžasný 
úsek. Mírně do kopce, vítr v zádech, 
mám pocit, že letím, euforie ovšem 
nebude trvat dlouho, začíná nejtěž-
ší část, stoupání na Midfj ellet. 
Kromě spodní partie, té nejhorší, 
už to znám, tím hůř. Namazáno 
mám dobře, občasné technické 
nedostatky jsou dány počínající 
únavou. Výjezdy těch neprudších 
částí je třeba kombinovat se stro-
mečkem, pak pokračovat stříďá-
kem – dokonalá lyžařská škola. Blí-
že k vrcholu stoupání se trať mírně 

rovná, na  rozdíl od  televize nebo 
fotek je to ale stále kopec.
Tady už to hodně bolí, jsem rád, že 
jsem nahoře a žádné dlouhé stou-
pání už dnes nebude.

Midfj ellet 33 km. Přijíždím do míst, 
kde to už dobře znám a  vím, co 
mě čeká.  Teď to bude skoro 10 km 
po náhorní planině, pár hrbů před 
Sjusjoenem už dávám na  doraz. 
Jedu soupaž, dobře to odjíždí, teď 
už nic nešetřím a jedu co to dá.

Sjusjoen 41 km. Přijíždím k  naše-
mu dočasnému domovu. Asi 4 km 
průjezd tímto horským sídlem je 
jeden velký festival. Spousty po-
vzbuzujících diváků, bubny, zvon-
ce, párty u tratě a diskotéka přebíjí 
únavu. První na  trati čeká Ondra, 
všiml jsem si ho až po mnoha me-
trech, jel vedle mě a  fotil. Na  ob-
čerstvení beru jen pití a podjíždím 
silnici. Za tunelem na mě volá Mar-
tina,  je to dobrý, přežila probuze-
ní ve 3 hod. ráno a  je na  trati. Asi 
o  500 m dál na  smluveném místě 
vyhlížím Aničku, je tam ale tako-
vý blázinec a  hluk, že ji nestihnu 
vidět. Následuje přejezd silnice, 
zatáčka u  stodoly a  sjezd lesem 
do  cílového města. Oproti trénin-
kovému sjezdu je rychlost téměř 
o  20 km vyšší, ještě, že jsem si to 
projel a vím, jak to vypadá.

Poslední 3 km  jsou už po  rovině, 
stoupání „pod dráty“ už je jen kou-
sek a do cíle si to dávám, ať to stojí 
za to.

Lillehammer, Birkebeiner Stadium, 
54 km, cíl:  Tak jsem toho Haakona 
Haakonsena dovezl do cíle. Pokou-
šel jsem se na  trati hlídat čas své 
kategorie, poslední ceduli jsem 
přehlédl a  tak nevím, na  co bude 
čas 3:47 stačit. Při přebírání diplo-
mu za  účast dostávám, k  mému 
velkému potěšení ještě diplom 
za umístění ve své kategorii a po-
hár s emblémem Birkenu za dosa-
žený čas. Dobrý.

Celý pocit ze závodu umocnilo 
dokonalé počasí, upravené tratě, 
taková oslava lyžování a skvělá re-
klama. Všichni se shledáváme v Lil-
lehammeru u Haakons Hall a poté 

odjíždíme zpět do „našeho“ srubu. 
Odpoledne vyrážíme s  beruškou 
ještě za  slunce do  stop, vyklepat 
nohy a  rozjet únavu. Projíždíme 
nad srubem a  jedeme se podívat 
na trať, povzbudit poslední závod-
níky. Jsme svědky průjezdu úplně 
posledních borců, při pohledu 
na ně si říkám, jak těch 10 km dolů 
ještě chtějí zvládnout, někteří sot-
va stáli.
Druhý den ráno nám počasí uka-
zuje pravý sever. Vítr, zima, silné 
sněžení, půl metru jen během do-
poledne…dnes by to na těch plá-
ních nebyl žádný med. Bohužel se 
musíme sbalit a vyrazit k domovu, 
byly to nádherné dny, nechtělo se 
mi vůbec. 

Birken byl krásný, sem se teda ur-
čitě vrátím.

Jirka Němec

Od začátku ledna 2019 se sokolská 
mládež v  tělocvičně ZŠ věnovala 
nácviku na  závody sokolské vše-
strannosti. Cvičenci sestavovali 
a  pilovali gymnastické sestavy 
na jednotlivých nářadích, zrychlo-
vali šplh na  tyči a  laně, zlepšovali 
techniku v  atletických disciplí-
nách. V  dubnu si pak v  bazénu 
v Rychnově n. Kn. zopakovali jed-
notlivé plavecké styly. 
V sobotu 4.5. naše tělocvičná jed-
nota uspořádala první část závodu 
sokolské všestrannosti -gymnasti-
ku a šplh. Tohoto župního přeboru 
se zúčastnilo 28 závodníků a  zá-
vodnic z Vamberka a Českého Me-
ziříčí Celý závod se odvíjel v přátel-
ském duchu. Našim závodníkům 
se vedlo velice dobře.

D1 – 3.místo Bára Nedvídková                    
D2 – 1. místo Petra Přikrylová
 2. místo Natálie Fajfrová                                  
 3.místo Dominika Navrátilová                                   
D3 – 1. místo Veronika Klugerová
 2. místo Eliška Kolečková 
D4 – 1. místo Vendula Kalců
H2 –  1. místo Pavel Kulička                                                                        
 2. místo Vojtěch Holeček
H3 – 1. místo Martin Kotlář
 2. místo Zdeněk Nedvídek

V  neděli pokračovaly závody dru-
hou částí v  Hradci Králové atleti-
kou a  plaváním.  K  této části na-
stoupilo 82 závodníků a závodnic. 
Bohužel nám počasí moc nepřálo. 
Zima a  vítr se odrazily na  výko-
nech všech závodníků.

D1 – 1. místo Soňa Šemberová       
D2 – 3. místo Martina Jusková                                    
D3 – 3. místo Veronika Klugerová
D4 – 1. místo Vendula Kalců
H3 – 1. místo Martin Kotlář

Titul  PŘEBORNÍK ŽUPY ORLICKÉ 
PRO ROK 2019  získali: 
D1 – SOŇA ŠEMBEROVÁ
D2 – PETRA  PŘIKRYLOVÁ
D3 – VERONIKA  KLUGEROVÁ
D4 – VENDULA  KALCŮ
H3 – MARTIN KOTLÁŘ

Děkujeme vedení školy za poskyt-
nutí zázemí pro první část závodu. 
PEWAGu za  dárky pro závodní-
ky a  Městu Vamberk za  fi nanční 
podporu při organizování závodu 
a věcné ceny.

Cvičitelky TJ Sokol

Závody sokolské 
všestrannosti 2019
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Nohejbalový oddíl TJ Peklo nad 

Zdobnicí zve srdečně sportovní 

příznivce na  mimořádnou udá-

lost. Ve  dnech 15. a  16. června 

se stane sportovní areál v Pekle 

místem konání 25. GALA MČR 

dvojic a  trojic v  nohejbalu star-

ších žáků. 

Vedle napínavých zápasů hráčů 
do  15 let, připravili pekelští orga-
nizátoři pro diváky také dvě láka-
vé exhibice. V  sobotu odpoledne 
změří síly nohejbalové reprezen-
tantky ČR proti legendám z  kraje. 
V  neděli je na  programu exhibice 
Petra Krause v  BikeTrialu. Hned 
po exhibicích se bude rozhodovat 
o tom, kdo se stane republikovým 
šampiónem. Peklo bude do  šam-
pionátu vstupovat jako jeden 
z favoritů a obhájce titulu z trojic, 
ale konkurence je stále větší. Mezi 
hlavní rivaly patří Baník Stříbro, ale 
velmi dobré výsledky mají i  Mod-
řice, Český Brod a  Vsetín. Přijďte 
podpořit místní oddíl a  za  boha-
tého občerstvení si užít nevšední 
sportovní událost. 

Přibližný časový program:
Sobota 15.6.2019
25. Gala MČR dvojic starších žáků
Neděle 16.6.2019
25. Gala MČR trojic starších žáků

08:00 – 08:30  prezentace
09:00  slavnostní zahájení MČR 
09:10  zápasy ve skupinách 
13:00  vyřazovací zápasy 
14:30  exhibiční program: 
Reprezentace žen ČR vs. legendy 
kraje
15:00  zápasy o medaile 
17:00  medailový ceremoniál 
08:00 – 08:30  prezentace 
09:00  zahájení
09:10  zápasy ve skupinách 
13:00  vyřazovací zápasy 
14:30  exhibiční program: 
Mistr světa v BikeTrialu Petr Kraus 
15:00  zápasy o medaile 
17:00  medailový ceremoniál 

25. GALA MČR
V PEKLE!

Vážení příznivci ledního hokeje, 
rádi bychom vás informovali o čin-
nosti hokejového klubu HC Město 
Rychnov n. Kn. Klub vznikl v  roce 
2003 jako Orlický bruslařský klub 
(od roku 2011 působí jako HCRK). 
Od té doby se klub rozšířil na po-
čet 95 hráčů v 5 kategoriích, půso-
bících v krajských soutěží Českého 
hokeje. Pod vedením   zkušených 
trenérů zde probíhají pravidelné 
tréninky hokejistů, ale i  náborové 
akce, jako jsou škola bruslení a ce-
lorepubliková akce „Pojď hrát ho-
kej“, kterými již prošlo téměř 300 
dětí. Velkou výhodou je, že v prv-
ních sezónách vám vyjdeme vstříc 
i se zapůjčením hokejové výstroje 
zdarma, aby si vaše ratolesti moh-
li vyzkoušet hokej s  co nejnižšími 
náklady na vybavení. 
Domovský zimní stadion využí-
váme ale i během letních měsíců, 
kdy pro naše hráče organizujeme 
přípravu na hlavní sezónu formou 
různých cvičení, her a podobných 
činností. Jste srdečně zváni se svý-
mi dětmi. Přijďte mezi nás se jen 
podívat nebo se rovnou zapojit.

Suchá příprava hokejistů HCRK 
13. 5.-27. 6. 2019
Zimní stadion v  Rychnově n. Kn. 
nebo „umělka“ naproti fotbalové-
mu hřišti /dle počasí/

Sraz a převléknutí na trénink vždy 
na zimním stadionu.
PONDĚLÍ a STŘEDA:
16:15 - 17:30  
kategorie 2009 a mladší

S  sebou: sálovou obuv, sportovní 
oblečení, hokejku nebo fl orbalku, 
hokejové rukavice, švihadlo. V pří-
padě potřeby rádi hokejovou vý-
stroj zapůjčíme.

Chceš začít 
s  hokejem? 
Nemusíš čekat na  to, až budeme 
mít zase led, ale přijď se podívat 
/nebo se rovnou zapojit/ na  naše 
tréninky během května a  června. 
Těšíme se na tebe!

Informace  na www.hcrk.eu, 
e-mail: hcrk@seznam.cz, 
tel. 773 092 173

10. – 12. 5. proběhlo v Hradci Krá-
lové mistrovství České republiky 
mažoretek organizované  asociaci 
CMA. Finálového turnaje se účast-
nily mažoretky Marlen z  Kostelce 
nad Orlicí, mezi kterými je i  řada 
Vambereckých dívek. Tomuto fi ná-
le v ČPP aréně, kde v sezóně zápolí 
v hokejových soubojích Hradecký 
Mountfi eld, předcházela kvalifi -
kační a  semifi nálová kola po  celé 
republice. Páteční odpoledne bylo 
ve znamení sólo-formací, dua, tria 
a mini formací v pom ponech. So-
bota patřila pódiovým formacím 
s  pom pony. Nejmladší kategorie: 

děti Marlen vybojovaly druhé mís-
to. Prvními vicemistryněmi se staly 
i kadetky, které se svým výkonem 
kvalifi kovaly na  mistrovství Evro-
py. Pátou příčku obsadily ve  své 
kategorii juniorky. Seniorky byly 
ve  své kategorii čtvrté. Oba celky 
se kvalifi kovaly na  mistrovství Ev-
ropy, které se uskuteční 4. - 7. 7. 
v  Chorvatském Záhřebu. V  neděli 
ráno proběhlo defi lé baton, neboli 
pochodové vystoupení s  hůlkou. 
V  kategorii juniorek získaly dívky 
z  Marlen třetí místo a  staly se tak 
druhými vicemistryněmi ČR. Seni-
orky ve své kategorii obsadili třetí 

místo, a oba celky se kvalifi kovaly 
na mistrovství Evropy. V odpoled-
ním programu proběhla vystou-
pení pódiových  formací s  hůlkou. 
Děti Marlen se umístili na  pátém 
místě. Kadetky taktéž. Nezbývá 
než pogratulovat mažoretkám 
Marlen k  úspěchu na  mistrovství 
České republiky a popřát jim mno-
ho úspěchu na mistrovství Evropy. 
Vřele vám doporučuji sledovat 
mažoretky Marlen na  facebooku, 
kde můžete sdílet jejich úspěchy 
a dozvědět se více o náboru a vy-
stoupeních.             Ondřej Frejvald, 

tatínek mažoretky

Mistrovství České republiky mažoretek

STAŇ SE HOKEJISTOU!
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Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Michal Malátný a další účinkující se představili v neděli 19. 5. na pódiu Městského klubu Sokolovna. Šlo o unikátní koncert s unikátním spo-
jením, který se jinde v republice často nehraje. Zazněly písničky Pramínek vlasů, Blázen a dítě, Jó to jsem ještě žil, Dotýkat se hvězd a další známé hity. O instrumentální 
složku se výtečně postaral orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího J. N. Svobody. Ústřední postavou koncertu byl především Jiří Suchý, který je stále ve vynikající 
kondici. Skvělé výkony všech ocenilo publikum potleskem vestoje.                                                                                                                                                                             Zdeňka Freivaldová

SEMAFOR

Foto: Radoslav Vídeňský




