
zpravodaj

Vamberecký
Modlitba krásné

Krásná je noc s oblohou pose-
tou hvězdami • Krásná je móda, 
která se dá nosit • Krásná je by-
lina, která uzdravuje • Krásná 
je květina, která roste jen pro 
svoji krásu • Krásná je báseň 
plná naděje •  Krásná je mal-
ba, před níž oněmíte • Krásná 
je fi lm, který vás přinutí smát 
se a plakat naráz • Krásná je 
ochrnutá dívka, která maluje 
se štětcem v zubech slunečnici 
• Krásná je babička, která umí 
vyprávět vnoučatům o svých 
dávných láskách • Krásná je 
žena, která vyléčí svého muže 
ze smutku něhou • Krásná je 
ta, která umí milovat své děti 
jen proto, že jsou • Krásná je 
učitelka, jež učí děti český jazyk 
milovat, ne znát •  Krásná je ta, 
jež se umí smát • Krásná je ta, 
která umí plakat • Krásná je ta, 
jež nepohrdá slabšími • Krásná 
je ta, která umí pohrdat s no-
blesou • Krásná je ta, která umí 
odpouštět • Krásná je ta, jež si 
váží každé vteřiny svého života 
• Krásná je čistá řeka • Krás-
ná je anděl • Krásná je perla, 
zavěšená na vlásku • Krásná je 
myšlenka na lásku... 

 Autor anonymní ...

7.-8. 2011

Autor díla: 
Swaczynová Marie 

- Mosty u Jablunkova
Foto: Zdeněk Fabiánek



Poslední červnový víkend patřil 

tradičně krajkářkám. Slavnostního 

zahájení se zúčastnila poslankyně 

parlamentu ČR paní Ladislava Le-

senská, předsedkyně výboru pro 

kulturu a památkovou péči králo-

véhradeckého kraje paní Václava 

Domšová, starosta města Vamberka 

pan Jiří Mazúch a další významní 

hosté. 

I letošní ročník přinesl zajímavý 

program. V prostorách Městského 

klubu Sokolovna předváděly své 

celoroční úsilí české krajkářky. 

Po celé tři dny patřilo jeviště mód-

ním přehlídkám s kolekcemi no-

vých šperků a krajkových oděvních 

doplňků z dílny Krajkářské školy, 

ručně malovaným hedvábným šá-

lám i paličkovaným náhrdelníkům 

výtvarnice Lenky Malátové z Brna 

a exkluzivním kloboukům fi rmy 

Dantes Brno. 

Vyhlášena byla již podruhé di-

vácká soutěž o nejzajímavější pre-

zentaci. Sponzor této soutěže pan 

Petr Račák předal ceny vítězům. 

Na prvním místě se umístil Netklub 

z Týniště nad Orlicí, druhé místo 

obsadila paní Marie Swaczynová 

z Mostů u Jablůňkova, cenu za třetí 

místo převzala paní Jiřina Renetová 

ze Žamberka. 

Za zmínku stojí i přednáška Anny 

Halíkové „Moje malá inventura“ 

o poutavých příbězích ze života 

krajkářky. Dále byly k vidění téma-

tické výstavy – „Krajkářky, kraječ-

ky a krajky z Brna“ paní Lenky Ma-

látové, „Doteky“ v Krajkářské škole 

ve Vamberku /do 8. 7./, „Církevní 

rok a lidové tradice“ v Muzeu a ga-

lerii Orlických hor v Rychnově nad 

Kněžnou.  Výstava přiblíží návštěv-

níkům vedle výročních svátků, kte-

ré všichni důvěrně známe a slaví-

me, také ty svátky, které se pomalu 

vytrácejí z naší moderní současnos-

ti. K zajímavým exponátům patří 

i kolekce církevních rouch a texti-

lií, zdobené paličkovanou krajkou              

/do 4. 9./. Výstavu „Práce studentů 

a pedagogů“ Katedry textilní tvorby 

Univerzity Hradec Králové můžete 

navštívit v galerii zámku Kvasiny          

/do 26. 7./.                      

Krajkářské slavnosti navštívilo 

i mnoho cizinců. Zájem o české 

krajkářství projevily delegace z Ja-

ponska, Německa, Holandska, Rus-

ka, dále pak mnoho polských a slo-

venských vyznavačů krajky.

Na většině návštěvníků i hostů 

byla vidět spokojenost.

Zdeňka Freivaldová      

Foto: Zdeněk Fabiánek 
a Zdeněk Stehno

Krajkářské slavnosti



ZPRAVODAJ 3

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 
17. zasedání dne 25. května 2011 
usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 15 a 16.

2)  Projednala a schválila Smlou-

vu o závazku veřejné služby 

v městské autobusové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní ob-

služnosti města a pověřila sta-

rostu města jejím podpisem.

3)  Vzala na vědomí informa-

ci o problematice pronájmu 

reklamních ploch na štítové 

zdi domu čp. 52 a konsta-

tovala, že v RM č. 12 ze dne 

13.04.2011 v bodě č. 5 roz-

hodla o pronájmu jedné plochy 

(ze dvou volných reklamních 

ploch) za žadatelem nabízenou 

cenu. Uložila vedoucí odboru 

SMRM v tomto duchu jednat 

s žadatelem o umístění rekla-

my za cenu hrazenou dalším 

pronajimatelem (Elmax).

4)  Projednala žádost společenství 

vlastníků bytových jednotek 

848-849-850, Jiráskova ulice, 

o opravu chodníku před těmito 

domy v dřívějším termínu než 

je ve schváleném pořadníku 

a rozhodla žádost postoupit ře-

diteli Vambekonu s tím, že o ní 

bude rozhodnuto na příštím 

jednání RM na místě samém.

5)  Rozhodla zveřejnit záměr pro-

deje části pozemkové parcely 

č. 789/7, v k. ú. Merklovice.  

6)  Projednala žádost občanů 

ze Sebranic, Lázní a Zádolí, 

o dokončení opravy cesty a po-

stoupila ji k posouzení řediteli 

Vambekonu.

7)  Projednala vyhodnocení sku-

tečně vynaložených nákladů 

na provoz veřejných vodovodů 

a kanalizací za rok 2010 a vza-

la ho na vědomí. Doporučila 

redakční radě Vambereckého 

zpravodaje informaci zveřejnit. 

8)  Rozhodla, na základě žádosti, 

o poskytnutí příspěvku TJ Baník 

na ceny pro městský volejbalový 

turnaj, ve výši 1.500,- Kč.

9)  Projednala zápis z Kulturní ko-

mise ze dne 09.04.2011 a vzala 

ho na vědomí. 

10)  Projednala zápis z jednání mís-

tostarosty se zástupcem SDH 

a vzala ho na vědomí s konsta-

továním, že odpovídá informaci, 

kterou ústně podal místostarosta 

města při kontrole plnění usne-

sení z RM č. 11 dne 13.04.2011.

11) Projednala nabídku na prezen-

taci města v publikaci Ces-

ty městy 2011 a rozhodla ji 

z důvodu vysokých nákladů (1 

strana A4 12.720,- Kč + DPH) 

nepřijmout. 

12)  Projednala a schválila darova-

cí smlouvu - přeposlání daru, 

od neznámého dárce, ve výši 20 

tis. Kč obdarované S. Šimonové 

a to výlučně na zajištění znalec-

kého posudku a odstranění plísní 

v bytě čp. 857 Jiráskova ulice.

13)  Vzala na vědomí studii „Pro-

voz vodohospodářského ma-

jetku města Vamberk“ a uloži-

la starostovi tento bod zařadit 

na program jednání zastupitel-

stva města.

Rada města Vamberk se na svém 
18. zasedání dne 6. června 2011 
usnesla:
1)  Rozhodla zveřejnit záměr pro-

deje budovy v Jugoslávské 

ulici č. p. 529 včetně přilehlé 

zahrady a doporučila zastupi-

telstvu prodej schválit – nejniž-

ší nabídka ve výši znaleckého 

posudku, prodej nejvyšší na-

bídce obálkovou metodou.

Ing. Jiří Mazúch
starosta města 

Ivo Jiřele
místostarosta města

Ze zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se 
na svém 5. veřejném zasedání dne 
22. června 2011 usneslo:
1) Bere na vědomí „Studii: Provoz 

vodohospodářského majetku 

Města Vamberk“ a rozhoduje 

přesunout fi nanční prostředky 

ve výši 500.000,- Kč z Fon-

du rozvoje bydlení na přípravu 

a zpracování dokumentace pro 

stavební řízení a zahájit kroky, 

směřující k vydání stavební-

ho povolení pro výstavbu nové 

ČOV.

2) Schvaluje celoroční hospodaře-

ní města a závěrečný účet města 

za rok 2010, včetně Zprávy o vý-

sledku přezkoumání hospodaření 

města za rok 2010.

3) Schvaluje Změny rozpočtu č. 2 

pro rok 2011 podle předloženého 

návrhu.

4) Schvaluje přijetí dotace na zá-

kladě „Dodatku č. 1 ke smlouvě 

číslo RR/2010/180-SDH/MV/3, 

o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace v požární ochraně na vý-

daje jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce pro rok 2010“.

5) Převody nemovitostí:

 a) Schvaluje prodej domu čp. 

592, stavební parcely č. st. 783, 

druh pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří a pozemkové parcely č. 

1147/6, druh pozemku zahrada, 

vše v k. ú. Vamberk (bývalé sídlo 

Policie ČR) obálkovou metodou 

nejvyšší nabídce, nabídková cena 

podle znaleckého posudku.

 b) Schvaluje prodej části pozemko-

vé parcely č. 789/7, druh pozemku 

ostatní plocha, v k. ú. Merklovice, 

paní Mgr. Martině Rejzlové za cenu 

podle kritérií 86,- Kč/m2. 

 c) Schvaluje prodej pozemkových 

parcel č. 449/8, druh pozemku       

trvalý travní porost, 52 m2, č. 

449/1, druh pozemku ostatní plo-

cha, 584 m2. 

 Neschvaluje prodej č. 450, druh 

pozemku ostatní plocha, vše v k. 

ú. Peklo nad Zdobnicí, panu Ja-

roslavu Buňatovi za cenu podle 

znaleckého posudku. 

 d) Schvaluje odkoupení pozem-

kové parcely č. 449/18, ostatní 

plocha, v k. ú. Peklo nad Zdob-

nicí, 12 m2 od pana Jaroslava 

Buňaty za cenu podle kritérií 

23,- Kč/m2.

 e) Schvaluje prodej části po-

zemkové parcely č. 758/2, druh 

pozemku ostatní plocha, v k. ú. 

Peklo nad Zdobnicí, manželům 

Vavřincovým za cenu podle Kri-

térií 86,- Kč/ m2.

 f) Neschvaluje prodej stavební 

parcely č. st. 997, v k. ú. Vamberk, 

paní Ladislavě Zítkové za cenu 

200,- Kč/m2. 

6) Schvaluje Zprávu Finančního vý-

boru.

7) Zastupitelstvo města schvaluje:

 a) Zprávu Kontrolního výboru, 

o kontrole dodržování zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.

 b) Zprávu Kontrolního výboru č. 3, 

o kontrole plnění usnesení zastu-

pitelstva města a rady města Vam-

berk.

8) Schvaluje „Zásady pro vydává-

ní Vambereckého zpravodaje“ 

v předloženém znění.

Ing. Jiří Mazúch
starosta města 

Ivo Jiřele
místostarosta města

Deratizace je obor, který se zabývá hubením 

škodlivých hlodavců (hlavně potkanů, krys, myší, 

hrabošů a hryzce vodního), kteří nejenže ničí 

stavební objekty, podzemní inženýrské sítě, zne-

hodnocují potraviny, ale jsou i přenašeči nejrůz-

nějších nemocí, které způsobují např. zánět jater, 

salmonelózu, leptospirózu (Weilovu žloutenku), 

tularemii či mor a jiná závažná onemocnění.

Vzhledem k tomu, že všichni hlodavci mají 

v příznivých podmínkách mimořádné rozmnožo-

vací schopnosti (jeden pár potkanů může mít roč-

ně až 800 potomků), je třeba proti nim vést sou-

stavný boj, aby nedocházelo k jejich přemnožení.

„Velkým problémem pro kanalizaci a velkou 

výhodou pro hlodavce je používání drtičů do-

movních odpadků. Rozdrcené zbytky nejenže 

ucpávají stokovou síť a podporují nárůst populace 

těchto nevítaných obyvatel kanalizace, ale působí 

i problémy při procesu čištění v čistírnách odpad-

ních vod,“ upřesnil Jiří Petřík, vedoucí provozu 

kanalizací a ČOV.

Dle Zákona č. 258/200 Sb. je povinna provádět 

deratizaci každá osoba, a to jako součást čištění 

a běžných technologických a pracovních postupů.

V současnosti se na deratizaci nejvíce používají 

antikoagulační přípravky II. a III. generace, které 

spolu s použitím tzv. pulzační metody (umisťová-

ní relativně malých nástrah na velký počet míst 

a jejich pravidelné doplňování po 10-14 ti dnech), 

zajišťují až 96- ti procentní účinnost deratizace. 

V kanalizačních sítích se jedná o umisťování jed-

notlivých dávek (cca 100 g nástrahy odolné vůči 

vlhku) na podesty v kanalizačních šachtách. Kon-

troly se provádějí po 10-14-ti dnech a pokračují, 

pokud trvá odběr nástrah.

„ Deratizace kanalizační sítě, kterou spravuje 

fi rma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněž-

nou, je prováděna pravidelně dvakrát ročně, vždy 

v termínu duben a září. Deratizace je prováděna 

tak, aby byla deratizací ošetřena celá kanalizační 

síť daného města „ dále uvedl Jiří Petřík.

V případě zjištění zvýšeného výskytu hlodav-

ců mimo stanovený termín deratizace se provádí 

mimořádná deratizace včetně následných kontrol 

a doplnění nástrah.

Firma AQUA SERVIS, a.s. svádí boj s hlodavci v kanalizačních sítích
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Město Vamberk, Husovo nám. 1, 517 41 Vamberk, tel.: 494 548 111, fax: 494 541 322, e-mail: podatelna@vamberk-city.cz

vyhlašuje 

výběrové 

řízení 
na prodej domu čp. 592 
na stavební parcele č. st. 
783, v části obce Vamberk, 
stavební parcely č. st. 783, 
druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výmě-
ře 168 m2 a pozemkové 
parcely č. 1147/6, druh po-
zemku zahrada, o výměře 
749 m2, vše v obci a katast-
rálním území Vamberk. Jde 
o budovu v Jugoslávské 
ulici ve Vamberku, kde byla 
služebna Policie ČR.

Základní nabídková kupní cena činí 2.000.000,- Kč. 
Dům bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší 
nabídku. Splatnost kupní ceny bude 1 měsíc 
ode dne podpisu kupní smlouvy. 

Vážní zájemci mohou své nabídky doručit 
v uzavřené obálce, označené slovem „vila“ nej-
později do 31.08.2011 do 17.00 hodin na Měst-
ský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 
Vamberk, sekretariát starosty města nebo 
do podatelny, buď poštou nebo osobně.

Zájemce o koupi domu je povinen k nabídce 
složit kauci ve výši 20.000,- Kč buď v hoto-
vosti do poklady Městského úřadu Vamberk 
nebo převodem na účet města Vamberk č. 
1240108349/0800, VS 2111, opět nejpozději 
do 31.08.2011 do 17.00 hodin. 

V případě, že zájemce dům nezíská, bude mu 
kauce bez zbytečného odkladu vrácena, v pří-
padě získání nemovitosti bude započtena jako 

první splátka kupní ceny. Pokud by první ucha-
zeč, který dům vydraží, odmítl uzavřít nejpoz-
ději do 10 dnů ode dne otevírání obálek kupní 
smlouvu na odkoupení nemovitostí za vydraže-
nou cenu se splatností nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne podpisu kupní smlouvy, kauce 
propadá ve prospěch města Vamberk. Nemo-
vitosti pak budou nabídnuty ke koupi druhému 
v pořadí, pokud by odmítl i druhý, potom třetí-
mu, atd. 

Město Vamberk si vyhrazuje právo výběrové 
řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, jakož 
i právo odmítnout uzavření kupní smlouvy 
s oprávněným uchazečem. V takovém případě 
bude kauce uchazeči bez zbytečného odkladu 
vrácena. 

Obálky budou otevřeny 05.09.2011 v 16.00 
hodin na Městském úřadě Vamberk. Zájemci, 
kteří podají do výběrového řízení nabídku, se 
mohou otevírání obálek zúčastnit.

Informace podá Ing. Eva Forejtková, tel 494 548 116
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Dárci krve
 

Darovat můžeme cokoliv. Květi-

nu, bonboniéru, úsměv. V pondělí 

27. 6. 2011 byli městem oceněni 

ti, kteří dávají to nejcennější. Svoji 

krev. Město Vamberk si nesmírně 

cení lidí, kteří opakovaně a bez ná-

roků na jakoukoliv odměnu chodí 

opakovaně na odběry a tím pomá-

hají neznámým příjemcům, pro 

které někdy jejich dar znamená 

záchranu života. Za město všem 

dárcům poděkovali pan starosta 

Ing. Jiří Mazúch a paní  radní Květa 

Krpačová.

 

Stříbrná plaketa za 20 odběrů
Horčičák Vlastimil

Čermák Petr

 

Zlatá plaketa za 40 odběrů
Záleský Tomáš

Hakenová Iveta

 

Zlatý kříž za 80 odběrů
Tichý Pavel

Ing. Josef Krsek

 

Dodatečně dě-

kujeme panu 

Oldřichu Krs-

kovi, který za 

neuvěřitelných 

160 odběrů zís-

kal Zlatý kříž 

1. třídy ČČK.

 

Všem patří poděkování a přání co 

nejlepšího zdraví do dalších let.

Květa Krpačová

Město Vamberk, Husovo nám. 1, 517 41 Vamberk, tel.: 494 548 111, fax: 494 541 322, e-mail: podatelna@vamberk-city.cz

vyhlašuje 

výběrové 

řízení 
na pronájem celé štítové 
stěny domu čp. 52 v Ja-
náčkově ulici ve Vamber-
ku, orientované směrem 
ke kruhovému objezdu, 
k umístění snímatelné re-
klamy. Základní nabídko-
vá cena nájemného činí 
25.000 Kč + DPH ročně. 

Nabídky je třeba doručit na Městský úřad 
ve Vamberku v zalepené obálce s označe-
ním „REKLAMA“ nejpozději do 31.08.2011 
do 17.00 hodin. 

Obálky budou otevřeny 05.09.2011 v 16.00 
hodin na Městském úřadě Vamberk. Zájemci, 
kteří podají do výběrového řízení nabídku, se 
mohou otevírání obálek zúčastnit.

Nájemní smlouva bude uzavřena s uchaze-
čem, který nabídne nejvyšší nájemné. 

Nájemní poměr s vítězem výběrového řízení 
bude uzavřen od 01.01.2012 na dobu určitou 
1 rok, platba nájemného bude v hotovosti pře-

dem na celý rok při uzavření nájemní smlouvy 
do pokladny Městského úřadu Vamberk. 

Vzhledem k potřebě návratnosti nákladů, které 
bude nájemce nucen vynaložit na zhotovení rekla-
my, bude s ním nájemní poměr v případě jeho zá-
jmu obnovován vždy na další rok dodatkem k ná-
jemní smlouvě za stejných platebních podmínek. 

První nájemní smlouva ani žádný z dodatků 
nebudou uzavřeny, pokud nebude zaplaceno 
nájemné. 

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy 
s vítězem výběrového řízení, nastupuje na jeho 
místo druhý v pořadí atd.

Informace podá Ing. Eva Forejtková, tel 494 548 116
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V mém příspěvku vás ve stručnosti seznámím 
s činností JSDH Vamberk za prvních 6 měsíců 
roku 2011. 

Začnu členy jednotky.  V současnosti má jednot-

ka celkem 22 členů. Ve výjezdu je zařazeno 18 čle-

nů, kteří se zúčastňují pravidelného výcviku a mají 

splněny veškeré náležitosti, povinné pro člena vý-

jezdové jednotky, včetně platné lékařské prohlídky. 

Zbylí 4 členové jsou v současnosti povoláváni pou-

ze k výcviku, protože z nějakých důvodů nesplňují 

podmínky pro výjezd. Jedná se především o absen-

ci na výcviku a neplatnost lékařské prohlídky. Pře-

sto jednotka splňuje početní limit daný příslušnými 

předpisy. Všichni členové výjezdu jsou kompletně 

vystrojeni v souladu s předpisy bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví.

Zásahová činnost je řízena Operačním a infor-

mačním střediskem HZS Rychnov nad Kněžnou. 

Na jeho pokyn jsme za první pololetí vyjížděli cel-

kem k 7 událostem. V 5 případech se jednalo o po-

žár nebo zahoření, 1x to byla technická pomoc při 

zjištění úniku nebezpečné látky do řeky Zdobnice 

a následném úhynu většího množství ryb a 1x se 

jednalo o meziokresní a mezikrajovou výpomoc při 

likvidaci požáru autojeřábu na silnici v Helvíkovi-

cích. 3 události byly mimo katastr města Vamberka, 

ostatní byly ve Vamberku nebo jeho blízkém oko-

lí. Poplachy jsou vyhlašovány sirénou u hasičské 

zbrojnice a pomocí SMS zpráv, rozesílaných speci-

álním zařízením z Operačního střediska na mobilní 

telefony členů. Ke každému výjezdu je zpracována 

příslušná dokumentace, jejíž kopie je odesílána 

i na sekretariát MÚ, kde je uložena. Jednotka sta-

bilně splňuje početní i časové limity pro výjezdy 

stanovené GŘ HZS.

 Co se týká výcviku jednotky, pravidelná cvičení 

jsou svolávána 1x za 14 dní. V zimních měsících 

nebo za nepříznivého počasí jsou proškolována 

předepsaná témata, určená GŘ HZS dle bojové-

ho a cvičebního řádu jednotek hasičských sborů. 

V naší jednotce kromě jiného byli proškoleni urče-

ní členové v obsluze a bezpečnosti práce při práci 

s motorovou pilou a motorovou rozbrušovací pilou. 

Celá jednotka byla proškolena z bezpečnosti práce 

a možných rizik při různých typech zásahů. Rovněž 

bylo provedeno zdravotnické školení a praktický 

výcvik v resuscitaci a poskytování první pomoci, 

které nám zajistila pracovnice RZP z Rychnovské 

nemocnice. Na úvod praktického výcviku jednot-

ky se nositelé dýchací techniky zúčastnili poměr-

ně náročného výcviku na chemickém polygonu 

v Trutnově. Další výcvik je zaměřen na použití 

dýchací techniky, práce s technikou, kterou máme 

ve výzbroji a slaňovací techniku včetně práce 

na laně ve výškách a záchrana osob z výšky nebo 

z hloubky. Plánován je výcvik na vodě, záchrana 

osob včetně nouzového použití naší dýchací tech-

niky při práci pod vodou. Kromě pravidelného vý-

cviku proběhlo počátkem letošního dubna taktické 

cvičení na řece Zdobnici. Toto cvičení simulovalo 

zásah při ekologické havárii a úniku nebezpečných 

látek do řeky. V řečišti poblíž vrátnice VASPA 

byla do řeky instalována norná stěna k zachycení 

nebezpečných látek. Cvičení bylo vyhodnoceno 

a zjištěné nedostatky budou průběžně řešeny.  Dále 

v rámci výcviku bylo na žádost odboru životního 

prostředí při MÚ zkontrolováno řečiště od Pekel-

ského mostu po soutok s Orlicí a v řečišti nebyly 

v době kontroly zjištěny žádné překážky. Rovněž 

v rámci výcviku byla provedena ukázka zása-

hu na hořící automobil na dětském dnu v Pekle. 

Po dohodě se provádí i drobná výpomoc pro různé 

subjekty ve městě. Naposledy to bylo ustavení čer-

padla do řeky pro čerpání vody do městského kou-

paliště. Zde byly použity speciální obleky pro práci 

ve vodě,  které máme ve výzbroji od loňského roku. 

Řidiči a strojníci mají naplánované a provádě-

jí předepsané kondiční jízdy s technikou. Veškerá 

dokumentace o tématech výcviku včetně přehledu 

o účasti jednotlivých členů je vedena a archivována.

Na závěr jsem si nechal výjezdovou techniku. 

V rámci výcviku jednotky jsou pravidelně kont-

rolovány veškeré technické prostředky, zařazené 

do výjezdu jednotky. Čerpadla procházejí pravi-

delnou půlroční kontrolou dle předpisu. Mimoto je 

technikem jednotky kontrolován stav veškerých za-

řízení včetně doplnění pohonných hmot minimálně 

1x za měsíc nebo po každém použití. Dýchací tech-

nika a tlakové lahve jsou 1x za pololetí revidovány 

na odborném pracovišti HZS Rychnov. Tato revize 

je i po každém použití. Ve zvláštním režimu jsou 

kontrolovány žebříky, slaňovací prostředky, pro-

středky pro sebejištění a záchranu, dále motorové 

pily, motorová rozbrušovací pila a elektrocentrála. 

Ta se navíc každoročně podrobuje revizi elektrické 

části. Zprávy z revizí jsou zakládány. 

Počátkem měsíce února letošního roku byla pro-

vedena na vozidle Avia DA 12 větší oprava brzd, 

přední nápravy a řízení. Současně proběhlo i se-

řízení motoru. Koncem února prošla obě vozidla 

technickou prohlídkou. Na počátku letošního dub-

na byl zaznamenán únik vody z nádrže u vozidla 

CAS 32 T 815. Tento únik se postupně zvětšoval, 

proto bylo rozhodnuto o opravě.  V současné době 

je vozidlo odhlášeno z výjezdu a je na opravě 

ve fi rmě THT Polička. Po důkladné servisní kon-

trole bylo na vodní nádrži nakonec zjištěno závad 

víc. Celková oprava bude stát do 50 000,- Kč včet-

ně DPH. Jinak je veškerá technika plně funkční 

a okamžitě použitelná.

Finanční prostředky jsou čerpány dle plánu, do-

hodnutém na schůzce s fi nančním výborem. Veške-

ré výdaje jsou nejprve ohlášeny vedoucí fi nančního 

odboru paní Jedlinské, po schválení je vypsána ob-

jednávka a poté je nákup nebo oprava realizována. 

V současné době je nakupován pouze materiál, po-

třebný pro zabezpečení chodu jednotky. Žádné vět-

ší investice nejsou v nejbližší době plánovány. Dle 

usnesení rady a zastupitelstva města bylo vypsáno 

poptávkové řízení na nové zásahové vozidlo. Bylo 

osloveno několik výrobců, na jejichž nabídky se 

v současnosti čeká. Tuto záležitost dostal na staros-

ti místostarosta pan Jiřele. Je potřeba podotknout že 

vzájemná komunikace a spolupráce s ním je z na-

šeho pohledu na dobré úrovni. 

Ve Vamberku 22. 6. 2011

Jaroslav Pavelka velitel JSDH Vamberk

Půjčky – 1. část

Úvěry a půjčky jsou všude kolem 

nás. Každou chvíli jsme účastníky 

diskuzí na téma půjčovat si peníze 

nebo ne? Většinou je to starší gene-

race, která říká: „Nepůjčuj si, kupuj 

si jenom to, na co máš!“ Mají svým 

způsobem pravdu. Ale ne tak docela.

Pro správné rozhodnutí je důležité 

promyslet tři věci:

� Na co si půjčuji 

� Jaký typ půjčky si beru 

� Jaký je poměr mého příjmu a splátky 

Hodně na tom záleží, protože půjčit 

si dneska peníze je velmi snadné. Lá-

kavé nabídky jsou všude kolem nás. 

Drahého zboží jsou plné obchody. 

Staví se nové a pěkné byty i domy. 

Marketingové kampaně fi nančních 

ústavů na nás útočí ze všech stran. 

Není problém si peníze půjčit a už 

vůbec není problém, za co je utratit. 

Pojďme se tedy zamyslet nejprve nad 

tím, na co budeme úvěr potřebovat.

Jsou věci, které nutně k životu ne-

potřebujeme. Obecně do této kate-

gorie patří spotřební zboží. Domácí 

kino je věc, bez které se obejdeme 

a není vhodné si na něj půjčovat. 

Sestava za 80 tisíc na splátky udě-

lá na chvíli radost, ale splácení nás 

čeká následující tři roky. Po třech 

letech zjistíme, že jsme celkem za-

platili hodně přes sto tisíc a doma 

máme krám v hodnotě několika 

stovek. A z výlohy se na nás směje 

nový super systém za super cenu. 

Ještě horší situace nastane při kou-

pi dovolené na splátky. „Kupte nyní, 

plaťte potom“... podobné slogany 

používají cestovní kanceláře při pro-

deji zájezdů. Užít si skvělých čtrnáct 

dnů v exotické destinaci je příjemná 

věc. Ale potom splácet dvanáct mě-

síců něco, co už vlastně neexistuje? 

K tomu se velmi těžko hledá motivace.

Obecně lze říci, že dluhy na spo-

třební zboží jsou dluhy špatné. Úroky 

bývají velmi vysoké a hodnota poři-

zovaných věcí velmi rychle klesá.

Jsou věci, bez kterých se žije jen 

velmi těžko. Třeba střecha nad hla-

vou. Ať už je to byt nebo dům, tak 

je to věc, kterou má smysl pořídit 

na dluh. Pokud budeme fi nancovat 

bydlení půjčkou s rozumným úrokem 

(nejčastější je hypotéka) pak je to je-

den z mála dobrých dluhů. Koupíme 

si rodinný dům za dva miliony a za-

čneme splácet. Máme sice dluh, ale 

zároveň máme na straně aktiv něco 

hodnotného. V případě zhoršení naší 

ekonomické situace můžeme nemo-

vitost prodat a dluh splatit. To u dlu-

hu na spotřební zboží nejde, protože 

hodnota zboží je po roce násobně niž-

ší než dluh. Navíc při pořízení vlast-

ního bydlení šetříme na nájemném. 

Obecně lze říci, že dluh na bydlení 

je dobrým dluhem.

V příštím článku se dozvíte o půjč-

kách, které jsou velmi nebezpečné 

a za jejichž nezvládnutím bývá často 

exekutor. 

Další rady a tipy najdete zde: 
www.hanasourkova.cz

Stručná zpráva o činnosti výjezdové jednotky 

SDH Vamberk za 1. pololetí roku 2011

Vyznejte se ve Vašich penězích - 7. díl
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Připravili jsme pro Vás celkem 11 autobusových linek z tradičních ná-

stupních míst. V letošním roce zavádíme novou výletní linku z Nového 

Města nad Metují na Přibyslav. Mezi další novinku patří časový posun 

výjezdu některých linek. Věnujte tak prosím pozornost novým jízdním řá-

dům a časům odjezdů. Během letní sezóny budou probíhat na několika 

úsecích rekonstrukce komunikací, což se dotkne také tras cyklobusů. Jedná 

se zejména o rekonstrukci horské silnice Olešnice v Orlických horách - 

Sedloňov - Deštné v Orlických horách. 

V letošní propagační mapě jsou zaktualizovány stávající vyznačené cyk-

lotrasy. Využít však můžete i množství nově vybudovaných cyklostezek, ze-

jména v podhůří Orlických hor. V mapě představujeme také nové turistické 

cíle, jako je například rozhledna na Anenském vrchu. Celá oblast Orlických 

hor je velice cenné přírodní bohatství, které bychom si měli všichni chránit. 

Připojujeme tak ochranářské desatero cyklisty a prosíme všechny příznivce 

cykloturistiky i pěší turistiky, aby dodržovali vyznačené trasy a nezatěžovali 

naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným odpadem. 

Sekretariát Euroregionu Glacensis
organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“ 

Období provozu: 28.5. - 28.9. 2011 o sobotách, nedělích, svátcích 
Orlobus a.s. Nové Město nad Metují 

Audisbus s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 

ČSAD a.s. Ústí nad Orlicí 

ČD a.s. 

Převzato z: http://www.euro-glacensis.cz/
Na této adrese najdete i kompletní jízdní řády (zde otiskujeme pouze vybra-
né, s nástupní nebo výstupní zastávkou Vamberk)

Zubní pohotovost
ROZPIS SLUŽEB

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

MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra 
MUDr. Sudová Simona    
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena    
MUDr. Štulík Richard      
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana 
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana 
MUDr. Veselská Renata   
MUDr. Vyčítalová Marie 
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František  
MUDr. Benešová Růžena 
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie    
MUDr. Domáňová Iva      
MUDr. Handl Jindřich      

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17  
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 
ZS Kout 566, Borohrádek  
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O. 
Tyršova 515, Opočno  
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  
ZS Rokytnice v Orlických horách  
Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno  
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Nám. dr. Lützova 244, Vamberk  
Kvasinská 129, Solnice   
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí  
Tyršova 464, Dobruška   
Komenského 828, Týniště nad Orlicí 
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí  
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955

05.07.
06.07.
09.07.
10.07.
16.07.
17.07.
23.07.
24.07.
30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.
04.09.
10.09.
11.09.

Vážení turisté, příznivci 

Orlických hor a cykloturistiky! 
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Slunečné počasí jednoho červno-

vého dne umožnilo procházku ke ka-

mennému mostu. Jeho krásu zvýraz-

nila čistá voda v řece Zdobnici. Pod 

jedním mostním obloukem svítila no-

votou kamenná dlažba. Po schodišti 

u splavu bylo možno na ni vstoupit 

a při prohlídce konstrukce mostu oce-

nit poctivou řemeslnou práci. Most je 

hezký ze všech stran. Překvapením 

bylo hejno malých pstroužků v měl-

ké, prohřáté vodě. Skvělé vysvědčení 

podnikům, které nad mostem provo-

zují svá vodní hospodářství. Radost 

z čistoty vody a poctivosti lidského 

díla se zde snoubí se symboly nad-

zemskými v podobě kamenných soch 

světců. Proč tam stojí a co nám sdě-

lují je odkazem tradice našich předků 

a v našem kalendáři mají 5.7. vyhra-

zen sváteční den dva z nich – sv. Cyril 

a Metoděj. Následující svátek 6.7. ná-

leží odkazu Mistra Jana Husa,  jehož 

socha zdobí náměstí již 107 let.

Stejnou hodnotu jako čistá voda má 

pro náš život Pravda. Malé zastavení 

nad jejím významem by mělo být 

pro každého Čecha samozřejmos-

tí, neboť oč nepečujeme můžeme 

ztratit.  Dnešní doba je svědectvím 

významu těchto slov. Je dobré vědět 

a věřit, že nápis na prezidentské stan-

dartě „Pravda vítězí“ má nadčasovou 

platnost, stejně jako víra, kterou nám 

přinesli dva slovanští věrozvěstové. 

Svědectví Pravdě přinášejí svou obětí 

nejčistší lidé, kterých v našem národě 

nebylo málo. 

Pronášet vzletná slova o víře 

a Pravdě u pomníků světců a umuče-

ných hrdinů je málo, téměř nic. Nej-

účinnějším způsobem oslavy je život 

v Pravdě. K němu nás vede víra, která 

život v Pravdu proměňuje.

Několik svědectví o významu prav-

divosti je ze současné doby a pro 

nápravu věci veřejných není lepšího 

léku. Posuďte sami:

Pravdivost.

� „Podle Romana Guardiniho tímto 

slovem rozumíme nejen pravdomluv-

nost, nýbrž i lásku k pravdě, touhu 

po poznání a přijetí pravdy. Pravdi-

vost v prvé řadě znamená, že člověk 

říká, co je, jak to sám vidí a chápe. Co 

cítí uvnitř, projeví i navenek slovy… 

Svědomí nám připomíná, že pravda 

zavazuje, že je bezpodmínečná a svr-

chovaná. Nelze říci: Můžeš mluvit 

pravdu, když se ti to hodí, nebo když 

to slouží nějakému záměru, nýbrž: 

Když mluvíš, mluv pravdu, nezkra-

cuj a neupravuj ji…Vždyť na pravdě 

je založen vlastně celý lidský život. 

Vzájemné vztahy lidí, společenské 

instituce, státní zřízení, vše, co zahr-

nujeme do pojmu mravnost, ale i vý-

sledky v nepřeberné pestrosti svých 

forem – to vše spočívá na tom, že 

existuje pravda…V každém případě 

pravdivost znamená mluvit pravdu 

a ne snad jen jednou, nýbrž stále, 

až z toho vznikne trvalý postoj, kte-

rý do počínání člověka vnese jasné 

a pevné rysy.…A nejen pravdu ří-

kat, nýbrž i podle ní jednat: neboť 

lhát lze i činy, postoji a gesty, když 

jimi předstíráme něco, co není…V 

našem životě musí platit, že pravda 

je základem všeho: vztahu člověka 

k člověku, člověka  k sobě samému; 

jednotlivce ke společenství – a přede-

vším k Bohu.… 

� Raději chci trpět proto, že říkám 

pravdu, než aby měla pravda trpět pro 

mé mlčení. R. W. Emerson

� Svobodu nelze jenom mít, nelze ji 

jenom užívat. Je potřeba ji stále nabý-

vat a vytvářet ji pravdou. - Jan Pavel II.

� Podmínkou křesťanského života 

je – žít v pravdě (přikázání: nevydáš 

křivé svědectví – Luk.  18:20).

� …Samotný základ této země je za-

ložen na pravdě a správném jednání, 

toto poznání musí být rozšiřováno. 

Všichni by měli považovat dodržování 

pravdy za nejdůležitější čin, který mo-

hou v životě vykonat. Pravda a správ-

né jednání jsou nejdůležitější v životě 

každého člověka. Obzvlášť mládež by 

měla tyto ctnosti přísně dodržovat. Co 

je pravda? Znamená jednotu myšle-

nek, slov a činů. Kdekoli jsou tyto tři 

v jednotě, naleznete pravdu. Neměli 

byste říkat jednu věc navenek a myslet 

si něco jiného a nakonec jednat ještě ji-

nak, než jste říkali a mysleli. To je nej-

horší možný hřích! – Satjá Sáí Bába

� „Modlitba za pravdu“ od Karla Čap-

ka z doby mnichovské krize (úryvek)

Bože, který jsi stvořil národy a všem 
jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní 
svět toho nejhoršího: lži. Lži, která 
podpírá a připravuje násilí a učí lidi 
nenávidět se navzájem.…Bože vrať 
světu pravdu! Bude to víc než smlou-
va míru, bude to cennější než každé 
spojenectví. Nikdo, žádný národ, žád-
ný stát si nebudiž jist, pokud mohou 
být lidské vztahy kdykoli korumpová-
ny nástroji lži.… 

Obava z názvu článku je oprávněna. 

Pragmatizmus moderní doby a láska 

k penězům ničí duchovní hodnoty, 

které jsou to nejcennější, co člověk 

má. Život ve lži znamená, že je nám 

pravda odepřena a nemáme šanci ro-

zeznat pravdu od lži. Toho využívají 

politické strany svým předvolebním 

pravidlem č.1, že „volič sežere všech-

no“ (z citátu jednoho politologa). Tolik 

oblíbený bulvární tisk nás usvědčuje, 

jak rádi lež přijímáme a ničíme čis-

totu svého nitra. Vrcholem je, když 

poctivý člověk je podezírán z korupce 

a podobných nešvarů, protože kradou 

a podvádějí i občané, kteří by měli být 

vážení vzhledem ke svému postavení 

a funkci. Pokud politická strana dekla-

ruje na stejném předvolebním letáku 

Poctivost a Pokoru, a zároveň pod 

fotografi í stranického šéfa nám ozna-

muje, že „s pomocí našich kontaktů 

na republikové a krajské úrovni sná-

ze dosáhneme na granty ve prospěch 

Vamberka“, pak to znamená, že neví, 

co Poctivost a Pokora je. Sami komu-

nisté ve své „péči“ o člověka pohřbili 

„Socialismus s lidskou tváří“ a v nor-

malizační lži ublížili nejen desetiti-

sícům lidí, ale také zničili duchovní 

hodnoty, které se jen těžce napravují, 

jak jsme toho svědky v dnešní době, 

ve které demokracie dobrou úroveň 

mravů předpokládá, aby se žilo dobře 

všem lidem a poctivost se vyplácela.

V závěru prosím laskavé čtenáře 

z Vamberka, aby si vzpomněli na Hu-

sův sbor, jeho „kapličku“ i paní fa-

rářku Libuši Pleskotovou, která svoji 

láskou a vírou pomáhala mnoha lidem 

našeho města. Také by stálo za úvahu 

otevřít malou Pamětní síň Jana Husa. 

V Brandýse nad Orlicí takovou mají 

na radnici od r. 1957, k úctě k živému 

odkazu Jana Ámose Komenského.

Jiří Nykl

Do 16. června 2011 vysta-
voval v Galerii Orlických 
hor v Rychnově nad Kněž-
nou své obrazy vamberec-
ký rodák Rudolf Plaček. 
Při příležitosti otevření 
jeho výstavy vznikl tento 
rozhovor. 

� Jak jsi se, Rudolfe, dostal k malování?
Bavilo mě to od malička. Chtěl jsem jít studo-

vat malířství, ale nakonec jsem šel za svojí další 
vášní - letectvím, a to jsem i vystudoval v Brně 
na Vojenské technické akademii. Po dostudová-
ní jsem se k malování vrátil. A pro radost maluji 
dál, dneska je to už 47 let.

� Jaký je Tvůj malířský styl, ke kterému smě-
ru se přikláníš?

Podle lidí, kteří mají vystudované školy, ale 
nikdy nic nenamalovali, jsem řazen k surrealis-
tům. Ale mě to je jedno kam mě zařazují, já si 

maluju věci podle toho, jakou mám momentální 
náladu, a nebo jakou mi dodá inspiraci okolí, 
ve kterém žiju.

� Jaký je Tvůj oblíbený český nebo světový malíř?
Z český malířů je to Mikuláš Medek, ale ob-

divuji hlavně jeho ranou tvorbu. Druhý z čes-
kých, nebo spíše moravských, je Joža Úprka. Ze 
světových je to Hieronismus Bosch, van Gogh, 
Cézanne, Salvator Dali, Schiele a další.

� V roce 1969 jsi odešel do Kanady. Proč ses 
tak rozhodnul?

Už jsem to tady nemohl vydržet, ale opravdu 
nemohl. V Kanadě mi začal život úplně nanovo, 
s dvěma kufry, ale s pocitem toho, že můžu dělat 
co chci a zapojit se do společnosti bez jakých-
koliv kádrových problémů.

� Ovlivnila Tvojí tvorbu Kanada?
Podstatně. Probarvila se mi paleta. Svět tam 

byl mnohem světlejší.

� A změnila se Ti paleta barev po návratu 
domů do Čech v roce 2002?

Ne. Zůstala světlá a to z jednoho důvodu. 
Náhled na svět mám optimistický a už vím, že 
určité věci na něm nezměním. Nezměním je, 
i když bych si změny přál, a to i ve svém rodném 
Vamberku.

� Co teď právě maluješ?
Pokládání vajíček.

� Co to bude za obraz?
Inspirací pro tento obraz byla horňácká cim-
bálová muzika, která mi zahrála minulý měsíc 
na mé menší výstavě ve školce v Merklovicích. 

� Nakonec mi řekni, na co se tento rok těšíš?
Až porostou hříbky, budou brát pstruzi a všichni 
mi dají pokoj.

Zdraví Vás 
Rudolf „Moby“ Plaček

Aby se z našeho života nevytratila...

Rozhovor s Rudolfem Plačkem
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Více než 900 otevřených kostelů 

a modliteben čekalo na své návštěv-

níky poslední květnový páteční 

večer po celé naší vlasti. Se svou 

troškou do mlýna jsme přispěli 

i v našem městě. Leccos se muselo 

domluvit, připravit a uklidit, než se 

v uvedený den pro širokou veřej-

nost otevřely dveře kostela sv. Pro-

kopa. Venku vytrvale pršelo, když 

se ve 20 hodin rozsvítil celý interiér 

a zazněly slavnostní fanfáry muzi-

kantů vamberecké dechovky. Lavi-

ce byly zcela zaplněny návštěvníky. 

Farář P. Ing. Jiří Mára zúčastněné 

přivítal a seznámil s celým progra-

mem.

Následoval výklad historie kostela 

a popis jeho interiéru. Během pro-

hlídky byl největší zájem soustře-

děn na podzemní kryptu a naopak 

vyvýšenou věž s největším zvonem. 

Lidé si však mohli prohlédnout 

kromě chrámové lodi s presbytá-

řem také sakristii nebo kůr s var-

hanami. Pro děti (ale nejen pro 

ně) byl připraven kvíz a mohly též 

namalovat, co je v kostele nejvíce 

zaujalo. Ve 21 hodin přišlo na řadu 

vystoupení chrámového sboru pod 

vedením Karla Chudého. Po 22. ho-

dině, kdy se rozezněly všechny tři 

zvony ve věžích, se prostory kostela 

viditelně vyprázdnily, o to víc času 

a klidu měli návštěvníci na prohlíd-

ku, meditaci či modlitbu. Poslední 

hosté odcházeli domů půl hodinku 

před půlnocí.

Akce splnila svůj účel pozvat ši-

rokou veřejnost do kostela a sezná-

mit ji také trochu s životem farnosti. 

Návštěvníci mohli zavítat i do pro-

stor, kam se běžně nechodí.

Miroslav Berger

Odešel arcibiskup Karel Otčenášek
Nedávno zesnulý významný představitel katolické církve, ale též celé 

naší společnosti, byl několikrát hostem i v našem městě. Vzpomeňme 
předvánoční čas roku 1990, kdy zásluhou občanů Vamberka i okolních 
obcí byl pomocí veřejné sbírky pořízen nový zvon do věže kostela sv. Pro-
kopa. Dva menší zvony byly zakoupeny díky nadaci v polovině roku 1993. 
Obou slavností se zúčastnil a nové zvony požehnal tehdejší biskup krá-
lovéhradecký Mons. Karel Otčenášek. Naposled jsme jej v našem městě 
přivítali na podzim 2005 při pohřbu ThDr. Aloise Sedlaříka, dlouholeté-
ho vambereckého duchovního správce.

Dlouhý život Mons. Otčenáška je příkladem, jakými peripetiemi prošla 
církev v naší zemi ve 20. století. Narodil se 13. dubna 1920 nedaleko 
od Vamberka v Českém Meziříčí. V čase vypuknutí druhé světové války se 
dostává na studia do Říma, kde je také v březnu 1945 vysvěcen na kněze. 
Po návratu domů slouží jako mladý výpomocný kněz na několika místech, 
mj. v Žamberku. Na jaře 1950 byl tajně vysvěcen na biskupa jako jeden 
z nejmladších ve věku pouhých 30 let. V letech 1951-1962 byl internován, 
poté vyšetřován ve vazbě a následně vězněn v nejtěžších věznicích. Po ná-
vratu pracoval do roku 1965 jako dělník v opočenské mlékárně. Teprve 
poté mu byl umožněn návrat ke kněžské službě, ale ne v jeho královéhra-
decké diecézi, nýbrž v severočeských Trmicích. Na rozhraní 60. a 70. let 
se mohl vrátit do své diecéze, kde se stal administrátorem v Plotištích 
nad Labem. Roku 1973 se musel znovu vrátit do Trmic. Zde jej zastih-
ly listopadové dny roku 1989. Brzy poté je papežem potvrzen jako 23. 
královéhradecký biskup. Jako čerstvý sedmdesátník se s elánem pouští 
do práce po čtyřicet let zakazované a potlačované. Na jaře 1997 vítá 
poprvé v dějinách v Hradci Králové papeže Jana Pavla II. O rok později 
ukončil službu diecézního biskupa a získal od papeže osobní titul arcibis-
kup. Mons. Otčenášek zemřel 23. května 2011 v Hradci Králové, kde byl 
také následně pochován.                                                          Miroslav Berger

Známe ji pod jménem Magdalena 

Grambová. Toto jméno však paradoxně 

nesla pouze po krátký čas svého života. 

Narodila se na přelomu 16. a 17. století 

v rodině Reichlinů z Meldeku. Tento rod 

pocházel ze Švábska v dnešním jižním 

Německu. Provdána byla za Nizozem-

ce Kašpara Gramba svobodného pána 

z Grambu, vojáka (byl nejvyšším císař-

ským generálem), který se jako stoupenec 

císaře Ferdinanda II. zúčastnil potlačení 

stavovského povstání. Roku 1627 Kaš-

par Gramb koupil od Marie Magdaleny 

Trčkové z Lobkovic (+ 1633) panství 

Vamberk, Potštejn a Kostelec. Vambe-

rečtí spadli, jak se říká, z bláta do louže. 

„Zlá Manda“, jak nazývali paní Trčkovou 

z Lobkovic, byla vystřídána drsným vo-

jákem, jenž neměl se svými poddanými 

přílišného slitování. Roku 1628 získal 

Kašpar Gramb inkolát neboli obyvatelské 

právo v Čechách.

Grambovi měli tři děti, syna Kami-

la Norberta a dcery Eleonoru Barboru 

a Františku Magdalenu. Kašpar Gramb 

byl až do začátku roku 1633 ve švédském 

zajetí. Brzy po návratu však v březnu té-

hož roku v Kostelci skonal. Vdova Mag-

dalena Grambová požádala pro sebe a své 

děti o inkolát a roku 1636 jej získala. Ještě 

téhož roku však zemřel syn Kamil Nor-

bert a o dva roky později i dcera Eleonora 

Barbora. Ostatky Kašpara Gramba i obou 

zemřelých dětí byly roku 1660 přeneseny 

z Kostelce do kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Hradci Králové. 

Magdalena Grambová se roku 1640 

podruhé provdala za Ottu Jindřicha Štose 

z Kounic, který byl v následujícím roce 

jmenován hejtmanem hradeckého kraje. 

Jediná pozůstalá dědička, dcera Františka 

Magdalena (+ 1689) se pak vdala v roce 

1647 za Václava Zárubu, svobodného pána 

z Hustiřan (+ 1675).

Vamberečtí měšťané dostali od své paní 

Magdaleny Grambové 21. září 1637 privi-

legium (tzv. Svatomatoušská smlouva), tý-

kající se osvobození od roboty a možnosti 

svobodného provozování řemesel. Mag-

dalena žila od roku 1638 až do své smrti 

v roce 1671 na vambereckém zámečku.

O Magdaleně Grambové-Štosové se 

traduje, že založila ve Vamberku kraj-

kářství. I když je to poněkud nadnesené 

– krajkářství zde existovalo již před jejím 

příchodem – dá se o ní říci, že se zaslou-

žila o jeho rozvoj a zdokonalení techniky, 

kterou si přinesla ze země s dlouholetou 

tradicí krajkářskou, z Flander, kde v mládí 

žila. Flandry leží na pomezí dnešní Fran-

cie, Nizozemska a Belgie.

Paní Magdalena Grambová-Štosová se 

dožila poměrně vysokého věku a zemřela 

ve Vamberku 24. července 1671 (v těchto 

dnech si připomínáme 340. výročí jejího 

úmrtí). Pochována byla do krypty v koste-

le sv. Prokopa ve Vamberku. V roce 1890 

byly při prohlídce krypty mezi zde po-

hřbenými kněžími a význačnými měšťany 

objeveny pozůstatky ženy „v oděvu velmi 

skvostném“. Ty byly označeny jako ostat-

ky domnělé paní z Grambu. V současnosti 

jsou pro nevyhovující podmínky ve zdejší 

kryptě uloženy v podzemí broumovského 

kláštera. Dodnes je v kostele sv. Prokopa 

na zdi u bočního vchodu náhrobek s ná-

pisem: LETHA PANIE 1671, 24 JULII 

UMRZELA MANDALENA STOSSO-

WA ROZENA RAGCHLOVNA Z MEL-

DEKU A NA VAMBERCE ŽIVOT 

SVUOJ KAGICZNIE DOKONALA 

OCZEKAWAGICZ TUTO SLAWNEHO 

WSTANIE.

Miroslav Berger

I u nás proběhla Noc kostelů Výrazná žena 
vamberecké historie
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, 
e-mail: knihovna@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz

Nové knihy - prázdninová nabídka 2011

Léto je:
(SLOVY NAŠICH 

MALÝCH ČTENÁŘŮ)

čas lenošení * když jsem všichni 

pěkně spolu * smích * sluníčko          

* dovádění * mamka s taťkou a já 

* kolo * jahody a třešně * koupání 

* lebedění * fůra času * odpočinek 

* cesta k babičce * láska * vylome-

niny * přátelství * stan a táborák          

* prima parta * kamarádi * moře         

* odpočívání * les * výlety * dlouhé 

večery * žádný spěch…

(Anketa: Když se řekne „LÉTO“)

Tak si jej užívejme. A užijme. Jak 

nám vzkazují naše děti…

Přejeme krásné chvíle odpočinku. 

A zkuste přibalit kamarádku knížku.

Je opravdu nenáročná.

OZNÁMENÍ
Oddělení pro děti mládež 

bude v týdnu od 5. do 9. září 
uzavřeno z důvodu revize knižního 

fondu. Děkujeme za pochopení.

TĚŠTE SE…
� …v den Svatováclavského 

jarmarku v parku u nádraží mů-

žete již potřetí zažít fůru legrace 

se svými dětmi při knihovnické 

„kočárkyjádě“ – tentokrát v po-

změněném stylu.

� Září 2011: KOČÁRKOVÁ 

„JAKBYJÁDA“

Beletrie
� LAUEROVÁ, Sylva: 
    Jumaroro
Román plný napětí, exotiky a ta-

jemna, protože hrdinka knihy se 

vydává na dobrodružnou cestu 

do Jižní Ameriky, aniž tušíc, co ji 

čeká ...

� PLOCOVÁ, Monika: 
    Ledové stopy zapomnění
Životní příběhy dívek a žen z odděle-

ní závislostí v pražských Bohnicích. 

� VIEWEGH, Michal: 
    Další báječný rok
Po pětiletém odstupu autor předklá-

dá deníkovou formu osobní kroniky 

roku 2010.

� SEM-SANDBERG, Steve: 
    Chudí v Lodži
Autor provádí čtenáře životem “měs-

ta ve městě” vystavěného na lži. Jde 

o lodžské getho. Patří mezi nejlepší 

švédské romány. 

� JAZAIROVÁ, Pavla: 
    Podél cest
Poprvé Pavla Jazairová, známá svý-

mi cestopisnými knihami, představu-

je knihu  povídek s náměty ze svých 

cest světem.

Naučná literatura
� HVÍŽĎALA, Karel: 
    Tachles, Lustig
Rozhovor novináře Karla Hvížďaly 

s nedávno zesnulým spisovatelem  

Arnoštem Lustigem, který vypráví 

nejen o lágrech, ale o svých kama-

rádech, výuce na univerzitě ve Wa-

shingtonu, o svých láskách ...

� HRUŠÍNSKÝ, Rudolf: 
    Moje zlatá rybka
Vyprávění o velké lásce – rybaření. 

� ŠŮLA, Jaroslav: 
    Marie Magdaléna Novotná
    - Čudová
Regionální literatura spojená s čes-

kou literaturou s ilustracemi

Jarmily Haldové. 

� Třináctá komnata 
    - léčba příběhem
Do tohoto dílu jsou zařazeni se svou 

třináctou komnatou Yveta Blanarovi-

čová, Václav Neckář, Václav Vydra 

a další, které známe z televizní obra-

zovky.

� ZVELEBIL, Jan: 
    Na vandru s Refl exem V.
S Refl exem můžete cestovat po Eti-

opii, Ghaně, Kongu, ale i Německu, 

Rakousku, Turecku.

Co vás čeká 
o prázdninách...

Krajkářská škola Vamberk má 

tu čest vystavovat během letních 

prázdnin ve studovně Městské 

knihovny ve Vamberku výsta-

vu nazvanou „Paličkovaný svět 

očima dětí“ 

Představí Vám krajkové 

moře s plachetnicemi, delfíny 

i mořskými koníky, želvička-

mi a vznešenými žirafami, vy-

tvořenými děvčaty - žákyněmi 

Krajkářské školy ve Vamberku 

v uplynulém školním roce. Ze 

starší dětské tvorby bude cyklus 

obrazových krajek inspirovaný 

básněmi Jaroslava Seiferta či 

Jana Skácela. Svět dětí je roz-

manitý a bohatý, stačí mu jen 

naslouchat a zachytit jej, třeba 

i v ručně paličkované krajce.

a co se chystá 

dál...
� v září vás pozveme na výsta-

vu obrazů paní Květy Krhánko-

vé, výtvarnice z Úpice

� v druhé polovině září nabíd-

neme přednášku z oboru kine-

ziologie One Brain, v které jde 

o jednotu těla a duše
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MC VAMBERECKÝ 

DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený společně 

s dětmi. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče či jiné opatrovníky, 

aby se svými dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde bude 

po dobu letních prázdnin probíhat následující pravidelný program:

� Každé PONDĚLÍ se mohou nastávající maminky zúčastnit od 16:30 
hodin do 17:30 hodin „CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ“. Pod vedením po-

rodní asistentky zde budou cvičit na míčích, relaxovat při hudbě a mohou 

se dozvědět zajímavé informace o těhotenství, porodu a péči o miminko. /

Informace o konkrétním prázdninovém cvičení a přihlášky budou k dispo-

zici na telefonu č. 733 198 135. Cvičení se uskuteční podle počtu přihlá-

šených maminek./

� Každý ČTVRTEK probíhá od 09:00 hodin do 11:30 hodin „HER-
NIČKA“. Zveme všechny hravé děti do našeho MC. V průběhu celého 

dopoledne je dětem přístupna herna se spoustou hraček, doprovod si může 

posedět u čaje či kávy a popovídat si o radostech i starostech, které péči 

o naše ratolesti doprovázejí.

Zprávy z činnosti:
Ve dnech 10. – 12. 6. se nám naskytla příležitost zúčastnit se víkendového 

pobytu v Dlouhých Rzech v Orlických horách. Za nabídku k účasti na uve-

dené akci vděčíme o.s. Brouček ze Solnice, které tento víkend pořádalo již 

poněkolikáté. Pro mnohé z nás byla účast významným zážitkem - prvním 

delším pobytem mimo domov, navíc v kolektivu kamarádů a jejich mami-

nek. „Broučkové“ ze Solnice měli pro účastníky víkendu připraven pestrý 

program. Hned první den nás po večeři čekala stezka odvahy. Malí caparti 

na ni plnili různé úkoly, které dostávali od všemožných pohádkových by-

tostí. Potkali jsme například vílu, Sněhurku, čarodějnici, celou tlupu hej-

kalů,… a mnohá jiná stvoření, která více či méně patří do lesa. Děti byly 

ze zážitku v lese natolik rozjařené, že jsme jim jen obtížně vysvětlovaly, 

že se na sobotu budou muset trochu vyspinkat. Hned v sobotu ráno jsme 

měli po snídani možnost naučit se něčemu novému. Pod odborným dohle-

dem jsme malovali na trička. Některým malým umělcům to šlo vítečně, 

jiní s touto technikou trochu bojovali, ale nakonec jsme všichni vytvořili 

vlastní umělecká dílka, kterými se můžeme pochlubit. Zmoženi výtvarnou 

činností jsme se vydali relaxovat na místní hřiště a pak na oběd. Po „po-

lední pauze“, kterou, vzhledem k úžasným možnostem místního areálu 

určeného ke sportovnímu vyžití, nejspíš jen pár jedinců využilo jak se má, 

tedy ke spánku, pro nás byl připraven další program – stopovaná. Vydali 

jsme se po cestě značené fáborky a cestou plnili rozličné úkoly. Poznávali 

jsme květiny, skládali skládanky, … a nakonec objevili poklad plný dobrot. 

To už byl nejvyšší čas se vrátit na večeři a rychle se připravit na karneval. 

Večerní karneval se konal venku, takže měli místní starousedlíci a zvířátka 

z nedaleké ohrady nebývalou možnost spatřit mnohé pohádkové bytosti či 

jiné postavy. Karneval se rovněž povedl. Večer se rozdováděným dětem 

opět moc nechtělo do postýlek, ale nakonec jsme všichni usnuli plni očeká-

vání dalších her plánovaných na neděli. Neděle nás trochu zklamala svým 

počasím, takže sportovní hry plánované po snídani jsme odsunuli na neur-

čito a věnovali jsme se hrám výtvarným. Každé dítě také obdrželo pamětní 

list a čokoládovou medaili. Následoval oběd a odjezd domů. Mnohým dě-

tem se domů vůbec nechtělo, tak jsme jim prostě musely slíbit, že příští rok 

se akce „RZY 2012“ opět zúčastníme. Všichni účastníci se totiž shodli, že 

si příští jaro bez této akce nedovedou představit, tak moc se nám to líbilo.

Plánované akce
� Červenec + srpen: Přejeme všem pravidelným i občasným návštěvní-

kům našeho MC co nejlépe prožité prázdniny, kvalitní odpočinek a relaxa-

ci. V průběhu prázdnin se budeme snažit naplánovat zajímavý doprovodný 

program na podzimní měsíce, takže se i v příštím školním roce budete mít 

na co těšit. Informace o činnosti a akcích MC Dráček lze získat na interne-

tové adrese http://mcdracek.wordpress.com

Doprovodný program bude vyvěšen na nástěnce v MC nebo na vývěsce 

naproti drogerii Teta.

� Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč/dopoledne, člen 5 Kč/dopoledne; 

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ: 50 Kč/hodinu

                                                                                              Těšíme se na Vás

Deset let – někdy pouhá chvilka, někdy ne-
představitelně dlouhý úsek života. Deset let 
spolupráce dětského oddělení knihovny s pe-
dagogy a našimi nejmenšími se nedá jen tak 
vměstnat do několika řádků. Chtěla bych jen 
touto cestou poděkovat. 

Paním učitelkám, které tento nápad uvítaly 

a ruku v ruce s námi pomáhaly a pomáhají roz-

víjet a formovat čistou dětskou dušičku v cestě 

za poznáním.

A stejně tak děkuji dětem. Za jejich zvída-

vost, radost a nakažlivý smích. Za upřímnost, 

srdečnost a touhu vědět. Cesta do světa knih je 

pro někoho snadná, pro někoho kostrbatá. Ale 

jednoznačně je cestou důležitou pro další život 

a rozvoj dítěte. A paní knihovnice vás touto ces-

tičkou vždy rády povedou…

Každým rokem se v červnu loučí téměř padesát 

dětí i v knihovně se svými předškolními botič-

kami. Diplomem malého čtenáře jsou pasová-

ny do světa žáčků. Letos okusily jaké to je, být 

princeznou či rytířem, poznaly dokonce rytíře 

skutečného stejně jako českého rytíře „Honzu“. 

A jejich milovaní slonečkové Bimbo a Bumbo 

rozesmály i tu nejvážnější dětskou tvářičku.

Svět pohádek dětem učaroval - kde jinde je 

zlo vždy potrestáno a poctivost vítězí. Kéž by je 

provázel životem i dál. Přejeme jim to ze srdce.

Krásné léto, naši milí malí čtenáři. A na vi-

děnou v knihovně. Kamarádky knížky na vás 

trpělivě čekají. Vždy tu budou pro vás.

ZA MK Vamberk           Jaroslava Martinová

Vamberská knihovna a naše „mateřinky“ 
DESET LET SPOLU 
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Několik zpráviček z našich školiček
Přestože jsou prázdniny v pl-

ném proudu, nabízíme vám malé 

ohlédnutí za červnem, posledním 

měsícem školního roku 2010–2011 

v mateřské škole VODNÍČEK. 
Červen je nazýván měsícem třešní. 

A opravdu takovou třešničkou je – 

poslední třešničkou na dortu školní-

ho roku. Co všechno nám tedy při-

nesl? Samozřejmě nejprve oslavu 

Mezinárodního dne dětí. Ty začaly 

poněkud dříve, již v pátek 27. květ-

na výletem na Kunětickou horu. 

Bohužel nám nepřálo počasí a celý 

výlet nám propršel. Zato návštěva 

starších dětí v nové hasičské zbroj-

nici v Rychnově se vyvedla na více 

jak 100 % a to nejen díky slunnému 

počasí. Hlavní podíl na velmi zdaři-

lé a přínosné akci měl především ta-

tínek pan Radim Sloupenský, který 

nám tuto návštěvu vyjednal a velký 

dík patří i pánům nstržm. Radkovi 

Hemelíkovi a nstržm. Petrovi Jare-

šovi za jejich naprosto profesionální 

přístup k takto malým dětem. Z ná-

vštěvy odcházely nadšené nejen 

ony, ale i učitelky a uklizečky, které 

nám vždy při takovýchto akcích po-

máhají. Ještě jednou všem pánům 

velmi děkujeme. Oslavu 1. června 

si pak každá třída zorganizovala 

podle svého – hledáním pokladu či 

princeznovským rytířským karne-

valem. Červen také patří dlouhým 

vycházkám a drobným výletům 

do okolí. Například třída Rybiček 

si také udělala výlet k pekelskému 

rybníku a třída Šnečků se jela po-

dívat do Rychnova nad Kněžnou 

na výstavu loutek. Chodily jsme 

se koukat na koníčky do Merklo-

vic. Všechny třídy se byly podívat 

na pohádku v MKS. Další akce byly 

už ve znamení loučení. Naši před-

školáci, kteří se loučili v kroužcích, 

které celý rok navštěvovali, ukázali 

rodičům, co všechno se v nich na-

učili. Děti, které navštěvovaly nad-

standardní aktivitu „Koťátko“ před-

vedly, jak probíhalo každé cvičení 

a děti, které docházely do sborečku 

„Tyršováček“ zazpívaly rodičům 

spoustu známých i méně známých 

písniček. Předškoláci se šli rozlou-

čit i do knihovny, odtud se však 

vrátili už jako malí čtenáři. Nu 

a vyvrcholením pak byla tradičně 

Kouzelná noc a Pasování na školá-

ky. Dětmi je tento podvečer a pře-

devším noc očekávány už od zimy 

a velmi se na ně těší. Tentokrát 

počasí nezklamalo a vše se mohlo 

odehrávat v prostoru školní zahrady 

– plnění úkolů na stanovištích, slav-

nostní pasování i společné opékání. 

Pak už se děti s rodiči rozloučily 

a hurá na poslední koupání do ba-

zénu. Mohlo by se zdát, že je voda 

unaví, ale většinou to tak do půlnoci 

trvá, než usnou. Ráno je  pak čeká 

malé překvapení pod polštářem 

a zvědavé otázky mladších kamará-

dů, kteří si  velmi ohleduplně hrají 

ve třídě a nechávají předškoláky do-

spat. Každá třída si pak ještě užila 

poslední společný týden, aby se pak 

na prázdninový čas rozloučila. Bě-

hem prázdnin se děti, jejichž rodiče 

nemají dovolenou, samozřejmě ješ-

tě setkávají buď v jedné nebo druhé 

školce (vamberečtí pracující rodiče 

mají totiž výhodu, která v mno-

hých městech či vesničkách není 

– mohou kdykoliv během prázdnin 

umístit své dítě do jedné či druhé 

mateřské školy), ale do svých tříd 

a ke svým kamarádům se vrátí až 

v září. Čekat je budou nejen upra-

vené třídy, odpočaté paní učitelky, 

paní kuchařky i paní uklizečky, ale 

především deset měsíců her, pozná-

vání a nových zážitků. Teď si ale 

užíváme ty prázdninové. Tak si je 

nenechte proklouznout mezi prsty. 

Hezké léto!

Kolektiv MŠ Vodníček

Hlásí se vám Mateřská škola 
SLUNÍČKO a chceme se s vámi 

podělit o činnosti v naší školičce. 

Hned první týden v červnu jsme 

slavili jako každoročně „Den dětí“, 

celý týden. 

Začali jsme 30.5. v pondělí sto-

povanou na Sebranice, kde jsme si 

ověřovali ekologické znalosti dětí, 

plnili jsme připravené úkoly z naše-

ho enviromentálního programu.

V úterý 31.5. jsme měli Dopravní 

den, který si děti užily. Děti jezdi-

ly samostatně po uzavřené silnici 

a upevňovaly si tak získané doved-

nosti o dopravě.

1.6. jsme měli na zahradě sanitku, 

policejní auto, veterána a formuli. 

Pan Drtík ukázal dětem, jak pomá-

há nemocným a zraněným lidem, 

z policie pan Vajda a pan Lux dě-

tem ukázali policejní auto, výzbroj 

a pistole. Největší úspěch pak byla 

ukázka odchyceného opravdického 

hada. Pan Ledr přijel s formulí a ve-

teránem. Děti tak mohly názorně 

vidět rozdíly mezi auty.

2.6. jsme měli sportovní soutěže 

pro děti, závěr soutěží bylo prokou-

sávání do koláčů. Na to se děti těšily 

nejvíce.

Další týden 7.6. jsme jeli celá škol-

ka na výlet. Stavili jsme se v Leto-

hradě v muzeu řemesel, kde jsme si 

ověřovali téma povolání, o kterém 

jsme si povídali. Děti tak viděly vše, 

co je k  jednotlivým řemeslům potře-

ba. Pak jsme pokračovali do vesnič-

ky Studené, kde děti viděly domácí 

zvířata a jejich mláďata, mohly si je 

pohladit. Navštívili jsme i kravín. 

Potom si děti opekly buřty, vydová-

děly se, doplnili jsme tekutiny a po-

kračovali jsme do Těchonína do obo-

ry daňků a mufl onů. Při návratu zpět 

jsme se stavili v Jablonném a dě-

tem jsme koupili zmrzlinu. Pak už 

nás čekal jen návrat do školky, kde 

na nás čekali rodiče. 

9.6. k nám zavítali policisté se 

dvěma psy a ukázali dětem jejich 

výcvik. Odpoledne jsme pak měli 

pasování školáků s rodiči a opéká-

ním buřtů a soutěže rodičů s dětmi.

10.6. jsme byli v místní sokolovně 

na pohádce „Nevěsta pro hastrma-

na“

16.6. jsme  na rozloučenou se 

školním rokem uspořádali pro rodi-

če a děti Pohádkovou cestu.

21.6. jsme viděli ukázku výcviku 

dravců společně se základní školou.

Celá školka byla u hasičů v Rych-

nově nad Kněžnou, kde dětem byla 

ukázána technika hasičů a jejich auta. 

Všem výše uvedeným bychom 

chtěli poděkovat za vstřícnost a za   

ochotu při akcích a těšíme se na další 

spolupráci v příštím školním roce.

Ještě bychom chtěli touto cestou 

poděkovat personálu restaurace 

Na Vyhlídce za vstřícnost a ochotu, 

kterou projevili, když jsme s dětmi 

uskutečnili pěší výlet Na Vyhlídku 

a dětem připravili pití a poháry. 

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ve čtvrtek 30. června se za žáky 

naposledy v tomto školním roce za-

vřely dveře a začaly jim tak dlouho 

očekávané prázdniny. Učitelé roz-

dali vysvědčení a čeká je zaslouže-

ná dovolená. Školní rok skončil – je 

čas na krátké bilancování.

Naši školu navštěvovalo 320 žáků 

ve 14 třídách, školní družinu 161 

žáků ve 4 odděleních. Do DDM, 

který je součástí školy chodilo 

do 19 kroužků 169 dětí. Ve škole 

je zaměstnáno celkem 26 pedagogů 

a 8 ostatních zaměstnanců. Výuka 

probíhala podle dvou vzdělávacích 

plánů. V 5. ročníku dobíhal učební 

plán „základní škola“, v ostatních 

ročnících jsme už učili podle na-

šeho školního vzdělávacího plánu 

„Škola – okno do života, dveře 

do světa“.

Během školního roku jsme se 

úspěšně zapojili do projektu EU 

Peníze školám, který má vést 

ke zkvalitnění a modernizaci výuky. 

Uskutečnilo se mnoho akcí – např. 

2x sběr papíru, adaptační pobyt 6. 

ročníků v Potštejně, Mikulášské 

zápolení, Den plný her, Den Země, 

Čarodějnické učení. Účastnili jsme 

se spousty vědomostních soutěží 

(Přírodovědný klokan, Matema-

tický klokan, Olympiáda z CH, F, 

ČJ, AJ, Poznávání přírodnin, Mla-

dý zdravotník, atd.), sportovních 

soutěží (Orion fl orbal cup, turnaje 

v minifotbale, vybíjené a přehazo-

vané, dopravní soutěže) a několika 

zajímavých exkurzí (Terezín, IQ 

park Liberec, elektrárny). Na žádné 

soutěži se naši žáci neztratili, vždy 

s nadšením úspěšně reprezentovali 

naši školu. Pořádali jsme několik 

akcí pro veřejnost – Vánoční zvo-

nění, Velikonoční dílny, besídka 

ke Dni matek. Druhé a třetí roč-

níky jezdily od září do listopadu 

do Rychnova nad Kněžnou do pla-

veckého bazénu na plavání. V břez-

nu se byla 8. a 9. třída podívat 

ve Špindlerově Mlýně na Světovém 

poháru žen v alpském lyžování. 

Na začátku května byli někteří žáci 

7. – 9. ročníku na poznávacím zá-

jezdě v Londýně. V průběhu roku 

byli žáci 3., 5. a 9. ročníků testováni 

(SCIO testy) ze znalostí českého 

a anglického jazyka, matematic-

kých a obecných studijních před-

pokladů. Tradiční Den dětí pořádal 

KRPŠ, který se fi nančně podílel 

na spoustě dalších akcí. Jak je vidět, 

bylo toho opravdu dost. Všechny 

zde zmíněné aktivity a mnoho dal-

ších, i s fotografi emi, můžete shléd-

nout na našich webových stránkách 

www.zsvamberk.cz.

V současné době probíhá ve ško-

le velká rekonstrukce. V průběhu 

prázdnin nám fi rma Stating z Kos-

telce nad Orlicí vymění všechna 

okna, zateplí obvodové zdi a udělá 

novou fasádu celé budovy včetně 

přístavby. Pak se bude muset ještě 

všechno vymalovat. Nutno podo-

tknout, že některé práce se budou 

dokončovat ještě na začátku školní-

ho roku. Nový školní rok tak prav-

děpodobně zahájíme 5. září. Přes-

ný termín nástupu do školy bude 

vyvěšen nejpozději poslední týden 

v srpnu na dveřích školy, webových 

stránkách školy a ve vestibulu rad-

nice.

Všem zaměstnancům a žákům 

školy bych chtěl popřát hezké 

prázdniny.

Za vedení školy 

 

Mgr. Martin Vrkoslav, 
ředitel školy

Ředitelství základní školy oznamuje:
� nový školní rok pravděpodobně zahájíme 5. září, sledujte prosím we-

bové stránky školy, dále bude přesný termín vyvěšen na dveřích školy 

a ve vestibulu radnice

� školní rok bude zahájen před budovou školy (včetně 1. tříd) v 8.00 h. 

� provoz školní družiny bude zahájen také 5. září

Letos proběhl již 3. ročník dětské-

ho dne, organizovaný KRPŠ Vam-

berk ve spolupráci s knihovnou. 

Minulé roky se setkal s kladným 

ohlasem, a tak byl letos očekáván 

s radostí dětských účastníků Vam-

berecké školy.

Tento rok si děti zařádily se sněž-

nicemi, chůdami či pálkami. Vy-

zkoušely si chůzi se zavázanýma 

očima, roztočit obruč kolem těla, 

uhodnout koření podle vůně nebo 

se trefi t balónem do otvoru. Na pl-

nění všech 14 úkolů okolo celé 

školy dohlížely maminky, kterým 

ochotně pomáhali žáci z 8 tříd. 

Pro děti bylo připraveno i několik 

překvapení. První pro ně připravili 

rodiče, především maminky, které 

jim napekly výborné buchty, cukro-

ví nebo udělaly jednohubky. Touto 

cestou bychom jim rádi poděkovali 

za jejich nápaditá a chutná díla, kte-

rá potěšila nejeden mlsný jazýček. 

Dalším překvapením pro děti byla 

odměna od KRPŠ za jejich snahu 

v podobě pití a dalších drobností.

Zda se den vyvedl? Podle reakce 

dětí určitě.  A jaký bude příští rok? 

Možná bude podobný letošnímu, 

možná vymyslíme jinou variantu, 

ale určitě se opět bude celá vamber-

ská škola bavit.

Touto akcí končí práce KRPŠ pro 

školní rok 2010/2011, ve kterém jste 

se mohli pobavit v lednu na tradičním 

školním rodičovském plese, v úno-

ru na dětském karnevalu, v březnu 

na bleším trhu a v červnu na dětském 

dni. Podle ohlasů rodičů i dětí byly 

tyto aktivity úspěšné a doufáme, že 

příští školní rok 2011/2012 bude pro 

vás též tak zajímavý a zábavný.

Všem dětem i rodičům přejeme 

slunečné, báječné prázdniny plné, 

zajímavých zážitků a odpočinku.

V září nashledanou 

KRPŠ

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Poděkování
Vedení školy děkuje všem rodičům za pomoc při stěhování lavic a židlí 

z půdy. Vyklizení půdy bylo potřeba z důvodu zateplování budovy, které 

i s výměnou oken proběhne o letních prázdninách. 

Speciálně pedagogické centrum Náchod děkuje Základní škole Vamberk 

za dobrou práci s handicapovanými žáky. Dík patří vedení školy, pedago-

gům a asistentům.      Mgr. Iva Doudová, zástupkyně ředitelky pro SPC

Ráda bych poděkovala všem třídním důvěrníkům a zaměstnancům školy 

za skvěle odvedenou práci ve školním roce 2010/2011. Za jejich originální 

nápady, organizační schopnosti a vynaložené úsilí při podílení se na všech 

projektech pořádaných KRPŠ. Touto cestou také děkujeme pracovnicím 

knihovny a všem rodičům za jejich pomoc, podporu, dary i jejich čas, vě-

novaný našim společným aktivitám pro děti.

Doufáme, že se příští školní rok 2011/2012 opět zapojíte s chutí udělat 

radost našim ratolestem a bude pro všechny zajímavý a překvapující.

Všem rodičům a dětem přejeme nádherně prožité léto plné nezapome-

nutelných zážitků a v září se na vás všechny těšíme s další porcí aktivit.

Na shledanou za KRPŠ                                     předsedkyně L. Stonová

Dětský den 1.6.2011
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Další ročník divadelního před-

platného do Klicperova divadla 

v Hradci Králové je uzavřen. Jistě 

si mnoho i bývalých žáků vzpo-

mene, že i oni jezdili za divadlem 

do krajského města. Tato tradice je 

ve Vamberku úctyhodná.

Letos přihlášení žáci viděli 4 před-

stavení. Z tradičních titulů to byly 

Petrolejové lampy Jaroslava Hav-

líčka, Klicperův Hadrián z Římsů 

a Maškaráda M. J. Lermontova. 

Všechny ovšem pojaté velmi moder-

ně a netradičně. Takovému divadlu 

mladí posluchači někdy rozumějí líp 

než jejich učitelé. Velký úspěch za-

znamenal původní muzikál Ještěři, 

který napsal umělecký šéf Klicpero-

va divadla David Drábek.

Už nyní mohou žáci a jejich ro-

diče přemýšlet o nabídce pro příští 

školní rok 2011/12. Ta je opět vel-

mi zajímavá. Možnost setkat se se 

slavnými herci a vidět, jak se hraje 

divadlo v jednom z nejoceňovaněj-

ších divadel v ČR, stojí za zkoušku.

Nabídka bude širší. Celkem 5 

přestavení za cenu až o 60 % nižší 

než je běžné, kvalitní a rozmanitý 

repertoár od činohry až po muzikál. 

Představení se hrají od 14,30 hodin 

a jezdíme pronajatým autobusem. 

Návrat bývá kolem 18. hodiny. 

VŠI

Na návštěvě v ZUŠ
Ve středu 18. 5. jsme odjeli autobusem do Kostelce nad Orlicí. Zdej-

ší ZUŠ představila dětem velice zajímavým způsobem všechny obory, 

které se zde vyučují. Děti viděly pohádku O červené Karkulce, navští-

vily výtvarnou třídu a zhlédly ukázky baletního vystoupení. Na rozlou-

čenou dostaly drobné dárky.

Touto formou bychom chtěli poděkovat všem učitelům ZUŠ za po-

zvání a za velice nápaditou a poutavou ukázku jejich činnosti.     
učitelky 1. tříd

Poznávání přírodnin
Příroda se probudila a žáci opět měli možnost vyzkoušet si, jak ji znají. 

Na začátku června se 56 žáků 2. stupně zúčastnilo školního kola v pozná-

vání rostlin a živočichů. Byli rozděleni do dvou kategorií a z každé jich 6 

nejlepších postoupilo do okresního kola, které se konalo na zemědělské 

škole v Kostelci nad Orlicí. Zde nás reprezentovali tito žáci: 

� I. kategorie: Petr Holenda, Nikola Sabová, Kateřina Kováčová, Pav-

lína Holendová, Kateřina Kubíčková, Michal Matoušek se pro účast 

v jiné soutěži nakonec nezúčastnil 

� II. kategorie: Martin Sladký, Dominik Hlavatý, Martin Hotmar, Do-

minik Anders, Jindřich Boháč, Kamil Rochl  

Ani zde jsme se neztratili a při vyhlašování výsledků zaznělo jmé-

no Petra Holendy, který obsadil ve své kategorii 3. místo a postoupil 

do kola krajského. To se konalo 13. 6. na gymnáziu v Jaroměři. Zde 

Petr v silné konkurenci z celého kraje obsadil 19. místo. Děkujeme mu 

za reprezentaci školy a přejeme mu hodně dalších pěkných zážitků, 

prožitých při pozorování a poznávání přírody.                                  JCh

Pojeďte s námi příští školní rok 

2011/12 do divadla!

Exkurze se uskutečnila v rámci 
projektu Hospodářské komory 
Královehradeckého kraje Volba 
povolání. Hospodářská komora nám 
pro naše putování poskytla zcela 
zdarma autobus. Dvoudenní exkurze 
se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. 

Navštívili jsme tepelnou elektrárnu 
ve Chvaleticích, vodní elektrárnu 
ve Štěchovicích, která je elektrárnou 
průtočnou a přečerpávací. Cestou 
do Českého Krumlova, kde jsme byli 
ubytovaní, jsme se prošli po hrázi 
Slapské a Orlické přehrady. První 
den našeho poznávání jsem zakončili 
večerní prohlídkou Českého Krum-
lova, který je na seznamu památek 
UNESCO. Z krumlovského zámku 
se nám naskytl úžasný výhled 
na osvětlené město a při procházce 
malebnými uličkami jsme se začali 
těšit na léto a prázdniny. 

Druhý den jsme vyrazili na vodní 
elektrárnu Lipno – 1. elektrárnu 

Vltavské kaskády a v odpoledních 
hodinách jsme dorazili do jaderné 
elektrárny Temelín. Trochu jsme 
již měli obavy, zda přes únavu 
budeme schopni ještě vstřebávat 
další informace. Opět jsme seděli 
v informačním centru a s napětím 
očekávali paní průvodkyni. Jejím 
výkladem a připraveným programem 
jsme byli uchváceni. Půjčila nám 
3D brýle a my viděli štěpnou reakci 
a zažili virtuální prohlídku elektrárny 
v prostoru. Nakonec jsme v mlžné 
komoře sledovali dráhu částic 
radioaktivního záření. V připravené 
expozici jsme si prohlédli makety 
elektrárny, reaktoru a také si vyzkoušeli 
díky testu sami sebe z poznatků, které 
jsme při výkladu získali. 

Během exkurze nám přálo počasí, 
užili jsme si spoustu legrace a někteří 
budou vzpomínat i na jejich první 
téměř probdělou celou noc.           

           žáci 8. a 9. roč. 

Po stopách elektráren
v Čechách
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Většina z nás nyní prožívá nejkrás-

nější roční období. Jaro je v plném 

proudu a několik dnů jsme se vyhří-

vali i v letních teplotách. A jak jsme 

prožívali konec zimy a jaro s dětmi 

ve školní družně?

V březnu se u nás stává tradicí „Pě-

vecká soutěž“. Děti si samy vybírají 

písničky, domlouvají se s kamarády, 

kdo s kým bude zpívat (což se i ně-

kolikrát změní), ale zpívají i sólo-

vě. Protože nás je hodně, zpíváme 

po dva dny. Děkujeme paní učitelce 

Janě Ichové, která si na nás našla čas 

a pomohla nám odborně ohodnotit 

pěvecké výkony. Chválíme všechny 

děti, které se zúčastnily. Malou slad-

kou odměnu dostal každý zpěváček, 

ale protože to byla soutěž, měla i své 

vítěze. Tady jsou:

� I. oddělení - 1. místo - Jakub Štencl 

a Tomáš Málek, 2. místo - David 

Brožek, 3. místo - Katka Holečková

� II. oddělení - 1. místo - Michalka 

Peňazová a Anička Svobodová, 2. 

místo - Kája Koželuh, Terezka Poláč-

ková a Martinka Řeháková, 3. místo 

- Janička Skokanová a Pavlínka Bě-

lohlávková

� III. oddělení - 1. místo - Káťa Čer-

máková, 2. místo - Andrejka Bojču-

ková a Pavlínka Hlávková, Klaudie 

Bejrová a Káťa Čermáková, 3. místo 

- Adélka Vandasová, Káťa Kotyzová 

a Filip Nguyen

� IV. oddělení - 1. místo- Veronika 

Barvířová, Nikolka Hejlková, Klára 

Hošáková a Janička Thamová

Další naší tradiční akcí je „Druži-

nový karneval“. Než však začne, pro-

žíváme tvůrčí období. Proč bychom 

zatěžovali rodiče vymýšlením a shá-

něním masky? Každý má možnost 

si obličejovou masku vyrobit sám. 

Snad všechny děti malovaly a vy-

střihovaly, každý podle svých schop-

ností. Pochvalu si zaslouží prvňáčci 

i ti starší, z nichž někteří si vyrobili 

i několik masek, a potom řešili pro-

blém, kterou si vzít, která by mohla 

vyhrát v soutěži. Vyhodnocení těch 

nejlepších jsme si nechali na závěr 

karnevalu až po Židličkové, tanci 

a skotačení. Z každého oddělení se 

na předních místech umístil šašek 

nebo klauni, ale i slon, čarodějnice, 

pejsek, medvídek, vodník, želva Nin-

dža, kuřátko, žirafa, víla. Všechny 

děti dostaly malou sladkost a nejlepší 

masky i drobný dárek. Překvapením 

byl pro nás sponzorský dar naší škol-

ní jídelny Adeva. Výborný závin pro 

každého nám předala přímo na kar-

nevale paní Exnerová. Děkujeme.

V dubnu byla většina našich čin-

ností spojena s Velikonocemi. Jejich 

letošní pozdní termín nám poskytl 

dostatek času. Děti se seznamovaly 

s velikonočními zvyky a tradicemi 

formou testů, soutěží, her a zpěvem 

koled. Ty starší si vyzkoušely složit 

vlastní koledu a nakreslit k ní obrá-

zek. Vyráběly přáníčka, zdobily ve-

jdunky z vajíček různými technikami 

a motivy. Asi nejvíc děti zaujalo bar-

vení umělohmotných vajíček jedno-

duchou technikou, kterou si vyzkou-

šely při velikonočních dílnách.

20. dubna měla celá škola ředitelské 

volno, ale to se netýkalo naší družiny. 

Kdo chtěl a potřeboval, mohl k nám 

přijít. Dopoledne se děti rozdělily 

na dvě skupiny. Jedna skupina se vy-

dala za koníčky do Merklovic. Tam se 

jich ochotně ujala paní Tomková a pro-

vedla je i stájemi. Druhá skupina si šla 

prohlédnout nový obchvat Vamberka. 

Cestou děti pozorovaly ovečky a v le-

síku u Mníšku si zahrály hry. Po obědě 

už všechny děti zamířily na zahradu 

do DDM. Tady na ně čekala hlavně 

trampolína, ale i stolní tenis, míčové 

hry a zvířátka v přírodovědném kout-

ku. Nesli jsme si s sebou i výbornou 

svačinu (krabici buchet), kterou nás 

opět vybavila naše školní jídelna Ade-

va. Velkým hrncem šťávy uhasila naši 

žízeň paní Štěpánka z DDM. Přálo 

nám i počasí, a tak při zpáteční cestě 

se dobře poslouchalo vypravování dětí 

o tom, jak si to dnes pěkně užily.

Přišel konec dubna a s ním Čaro-

dějnice. Že se jich po škole vyrojilo. 

Čekala na nás čarodějnická překáž-

ková dráha i soutěže v malování.

Na začátku května nás trochu trá-

pilo počasí (přišel i sníh), ale nám 

to zase tolik nevadilo. Vyráběli jsme 

přáníčka a drobné dárečky mamin-

kám. Starší žáky pozvala paní uči-

telka Strážnická z LŠU na hodinu 

výuky hry na akordeon. A poznání 

dětí? Vždyť je to harmonika. Velmi 

poutavě dětem vyprávěla, jak vlastně 

takový akordeon funguje a se svým 

žákem Michalem Hotmarem zahrála 

řadu známých písniček a skladbiček. 

Paní učitelce moc děkujeme za po-

zvání a věříme, že nebylo poslední.

A pak už jsme se snažili být co 

nejvíc venku. Zahájili jsme „Spor-

tovní olympiádu“ v tradičních i ne-

tradičních disciplínách. Děti rády 

jezdí na koloběžkách. Toho si všimly 

i maminky a tatínek z výboru KRPŠ, 

a tak nám jedno ráno paní Potužníko-

vá přivezla dvě úplně nové koloběžky 

a k tomu ještě pěnové a skákací míče, 

které využíváme hlavně při hrách 

na terasách. Příspěvek všech rodičů 

školy tak určitě našel vhodné využití 

pro děti. Děkujeme.

Děkujeme touto cestou i všem zná-

mým i neznámým dárkyním vlny, 

které zareagovaly na naši výzvu. 

Děti baví už i samotné motání klubí-

ček z přaden.

V červnu s dětmi oslavíme Mezi-

národní den dětí, a pak se už budou 

nezadržitelně blížit jejich vytoužené 

a zasloužené prázdniny. Ať jsou ne-

jen pro ně, ale i pro vás všechny, plné 

sluníčka, odpočinku a pohody.

Kolektiv vychovatelek ŠD

Školní družina od zimy do léta
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V neděli 29.5.2011 jsme díky našim 

sponzorům  mohli uspořádat Pohád-

kový les pro děti.  Bránou do pohád-

kového lesa vstoupilo 231 dětí a více 

než dvojnásobný počet dospělých.  

Před vstupem do pohádkového lesa 

dětem babička vyprávěla pohádku 

o Chlumákovi, Chluměnce, pokladu 

o strace, která s pokladem uletěla. 

Děti se vydávaly do pohádkového 

lesa, kde jim Chlumák  s Chluměn-

kou žijící v lesích pod Chlumem dali 

startovní glejt a poslali je na cestu. 

Po cestě děti potkávaly pohádkové 

bytosti, které jim ukázaly kudy letěla 

straka, až když splnily úkoly, které 

jim připravily.  Na konci cesty obje-

vily děto hnízdo straky, ze kterého si 

mohly vzít zlatý kamínek. Za někte-

ré disciplíny děti dostávaly kartičky 

s body, které potom směnily v po-

hádkové směnárně u dědečka Hří-

bečka za pohádkové peníze. A za ty 

pak nakupovaly v cukrárně u Macha 

a Šebestové sladkosti.

Děti, které čekaly na cestu pohád-

kovým lesem nebo se z ní vrátily, 

mezitím soutěžily v různých disci-

plínách na louce. Za splněný úkol 

dostávaly také kartičky, které také 

směňovaly a pak nakupovaly.

Ze spokojených výrazů dětí i do-

spělých soudíme, že se jim náš pro-

gram líbil, a že byli všichni spoko-

jeni.

Děkujeme touto cestou všem níže 

uvedeným organizacím a fi rmám, 

které nám pomohly fi nanční částkou 

či věcným darem uspořádat akci pro 

děti na dobré úrovni:

� Podpora de minimis 

    Královehradeckého kraje  

� Richard Sokol

� Josef Hlaváček   

� Libor Velísek

� Město Vamberk   

� Hušek, a.s.

� LANA VAMBERK,   s.r.o.  

� Železářství Vidourek

� Lékárna Nika   

� Cukrárna paní Krausová

Naše velké díky patří našemu part-

nerovi této akce – kolektivu chaty 

Na Vyhlídce pod vedením Lenky 

Kobliškové.

Za moji osobu bych ráda podě-

kovala našemu 40člennému týmu 

nejenom nás skautů, ale taky našich 

kamarádů, děvčatům z vamberské 

knihovny a dalším nadšencům, kteří 

mají stále ještě chuť udělat něco pro 

dětský úsměv ve vlastním volném 

čase bez jakékoliv  fi nanční odměny.

Lenka Frejvaldová
vedoucí střediska Vamberk

Další autobusový zájezd Občanského sdružení 

turistů Vamberk se uskutečnil 18. června 2011. 

Jeli jsme se podívat na unikátní technické dílo, 

na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně 

v Jeseníkách. Ne zcela obsazený autobus nás vezl 

přes Jablonné nad Orlicí, Červenou Vodu do Šum-

perka. Zde jsme měli přestávku na prohlídku města 

a občerstvení. Asi po hodině jsme pokračovali přes 

Velké Losiny do Koutů nad Desnou k areálu „Hor-

ské centrum sportu a zábavy“. Zde jsme přestoupili 

z našeho autobusu do ekologického autobusu ČEZ. 

Ten nás dovezl k návštěvnickému centru ČEZ, kde 

jsme od průvodce vyslechli informace o elektrárně 

a shlédli o ní fi lm. Stavba byla zahájena roku 1978. 

V osmdesátých letech byla na popud vlády stavba 

přerušena, dokončena a uvedena do provozu byla 

v roce 1996. Potom jsme pěšky navštívili podzem-

ní elektrárnu. Po prohlídce jsme opět nastoupili 

do autobusu, který nás vyvezl na parkoviště pod 

horní nádrž. Po 80 ti schodech jsme z parkoviště vy-

stoupali k horní nádrži na vrchlu hory Mravenečník 

do nadmořské výšky 1350  m, jejíž velikost je 15,4 

ha s hloubkou vody 26  m. Pohled byl v tomto místě 

báječný a po chvilce přicházející mlha začala po-

krývat vodní hladinu. Po návratu k „Horskému cent-

ru.....“ jsme přestoupili do našeho autobusu a vydali 

se na zpáteční cestu. Cestou jsme se stavili v bistru 

v Červené Vodě na večeři, která byla předem domlu-

vena. Domů jsme přijeli kolem 19 hodiny.

Tento zájezd byl v ročním plánu akcí, výbor ho 

zajistil a byl včas prezentován ve vývěsní skříňce. 

Přesto většinu účastníků tvořili nečlenové OST 

Vamberk, i tak zdařilý výlet a dobrou náladu ne-

mohlo nic pokazit a již nyní se těšíme na další po-

dobný zájezd.   

Za výbor OST Vamberk         Jarešová, Adámek 

POHÁDKOVÝ LES

TURISTÉ VAMBERK

SKAUTI VAMBERKDDM VE VAMBERKU

Jeseníky - Dlouhé Stráně - největší dílo Evropy

Vážení rodiče, milé děti!

Upozorňuji Vás, že činnost domu dětí bude pokračovat i ve školním roce 

2011/2012 a to v rozsahu, který již znáte. Některé kroužky budou rozšířené 

a objeví se i nové a zajímavé. Naše nabídka se Vám dostane do rukou na 

začátku září. Dále Vás chci upozornit, že jsou ještě poslední volná místa na 

příměstský tábor. Informace můžete získat přímo v DDM nebo na tel. č. 

494541545 a mob. 736443729. Internetové stránky se vytvářejí, takže na 

nich nás v současné době nenajdete.  Dále bych Vám chtěla poděkovat za 

účast na akcích a na zájmových činnostech a těším se na Vás po prázdninách. 

Krásné léto a pohodové návraty z dovolených Vám přeje     Š. Maříková

Moje první soutěž
Ve středu 4. května 2011 jsem 

se společně s Káťou Kováčovou, s 
Ňuminkou z Vamberka a s Vlastou 
Hlaváčkovou z Doudleb nad Orli-
cí vydala na moji první pěveckou 
soutěž do Hradce Králové. Konal 
se tam Hradecký slavík 2011, kde 
se zpívají tři lidové písničky. Na 
klavír nás doprovázela paní uči-

telka Hana Věchtová. Měla jsem 
trochu strach, ale povedlo se nám 
to všem. Za naši „zušku“ získa-
la Ňuminka 3. místo. Naše paní 
učitelka Jana Ichová nás všechny 
pochválila, že jsme hezky zpívaly. 
Po napínavém dnu jsme se těšily 
domů.

Pavla Potužníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 31. července uplyne 10. výročí od tragické smr-

ti našeho drahého syna Aleše HALBGEBAUERA 
z Vamberka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají rodiče

Smutným dnem pro nás zůstává 15. srpen, kdy nás před 

třemi lety navždy opustil manžel a tatínek pan Josef 
DVOŘÁČEK, učitel z Vamberka.

S láskou vzpomínají manželka a dcera Ilona.

Dne 7. Července uplyne 31 let od chvíle, kdy nás opus-

til milovaný manžel, tatínek, dědeček a věrný kamarád 

pan Oldřich JELÍNEK.
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Děkujeme všem, kteří svým projevem soustrasti k úmrtí našeho syna a bratra 

Petra ČIŽINSKÉHO, nám pomohli toto těžké období překonávat.

Díky také SDH Merklovice.                      

Rodina Čižinských, Merklovice

Dne 10. 7. 2011 vzpomeneme smutné desáté výročí 

ode dne, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dě-

deček, pan Svaťa ŽŮREK. Kdo jste ho znali a měli 

rádi, prosíme, vzpomeňte s námi.  

Rodina Žůrkova a Jedličkova

� 3. 7. 1896 zemřel Antonín Bednář st., zakladatel strojní textilní výroby 
ve městě. Roku 1855 založil barvířství a bělidlo. Od roku 1882 vlastnil mecha-

nickou tkalcovnu se 32 stavy Na kameni. Koupil dolní mlýn a přilehlé stavení 

a postavil zde v roce 1889 mechanickou tkalcovnu. Podnik předal synům, kteří 

jej dále úspěšně rozvíjeli. Působil též v obecním zastupitelstvu. 115. výročí 

úmrtí (* 27. 12. 1830)

� 12. 7. 1976 zemřel v Albrechticích nad Orlicí Jaroslav Čizinský, hudeb-
ník a hudební skladatel. Ovládal hru na několik nástrojů. Působil ve vambe-

recké fi lharmonii, kde hrál na hoboj. Jeho skladba „Modlitba za vlast“ z roku 

1939 se později proslavila jako tzv. „Terezínský otčenáš“. Mnoho jeho skladeb 

se stávalo součástí repertoáru místních kapel. 35. výročí úmrtí (* 18. 4. 1880 

v Lupenici)

� 13. 7. 1851 se ve Vamberku narodil Arnošt Praus st., učitel hudby a hu-
dební skladatel. S rodinou žil v Rychnově, odkud se odstěhovali na Moravu. 

Stal se učitelem hudby na učitelském ústavu v Příboře. 160. výročí narození (+ 

26. 6. 1912 v Příboře)

� 14. 7. 1946 zemřel v Hradci Králové Josef Jána, odbojář. Pracoval jako 

dělník v Bednářově textilce. Pro svou protinacistickou činnost (člen KSČ) byl 

roku 1940 zatčen a vězněn až do konce války (mj. Terezín, Osvětim, Buchen-

wald). Je po něm pojmenována jedna z vambereckých ulic. 65. výročí úmrtí (* 

22. 11. 1903 v Ústí n.O.)

� 24. 7. 1671 zemřela ve Vamberku Magdalena Štosová, roz. Rejchlinová 
z Meldeku, zakladatelka zdokonaleného krajkářství. Provdala se za důstoj-

níka Kašpara z Grambu, s nímž přišla v roce 1627 do Vamberka. Po manželově 

brzké smrti převzala roku 1633 panství a zdejší ženy naučila paličkování na bel-

gický způsob. Roku 1637 zrušila Vambereckým robotu a převedla ji na popla-

tek. Podruhé se provdala za Ottu Jindřicha Štose z Kounic. Žila až do své smrti 

ve Vamberku. 340. výročí úmrtí

� 1.8. 1896 se ve Vamberku narodil František Drašner, odbojář. Bojoval 

v ruských legiích, poté pracoval jako krejčí a později byl poštovním úředníkem. 

S rodinou byl členem Jednoty bratrské. Za 2. světové války přechovávali doma 

pronásledované osoby. S manželkou a synem byl zatčen a všichni tři byli poprave-

ni v koncentračním táboře. 115. výročí narození (+ 24. 10. 1942 v Mauthausenu)

� 4. 8. 1936 zemřel ve Vamberku Jindřich Kubias ml., majitel velkouze-
nářského podniku. Byl nejstarším ze synů zakladatele uzenářské fi rmy. Zku-

šenosti sbíral v cizině a před 1. světovou válkou převzal po otci vedení podniku. 

Byl dlouholetým členem zastupitelstva (1923-1927 byl 2. náměstkem starosty 

města), starostou Sokola a fotbalovým mecenášem. Rodina byla známa svým 

sociálním cítěním. 75. výročí úmrtí (* 20. 8. 1880 ve Vamberku)

� 4. 8. 2001 zemřel prof. ThDr. Rudolf Horský, biskup Církve českosloven-
ské husitské. V letech 1950-1980 byl profesorem na Husově čs. bohoslovecké 

fakultě. Jako farář působil na mnoha místech v Čechách i na Moravě. V letech 

1951-1953 byl biskupem v Ostravě. Psal skripta a učební pomůcky. 10. výročí 

úmrtí (* 4. 12. 1914 ve Vamberku)

� 16. 8. 1936 zemřela Albína Ostermanová, zřizovatelka muzea. Se svým 

manželem iluzionistou Františkem Ostermanem cestovala po celé Evropě. 

Roku 1890 se usadili v ruském Kišiněvě a založili zde muzeum. Po manželově 

smrti spravovala muzeum sama. Za své zásluhy byla odměněna carem. Do rod-

ného Vamberka se často vracela a nezapomněla na své město ani při pořizování 

závěti. 75. výročí úmrtí (* 28. 2. 1855 ve Vamberku)

� 24. 8. 1901 se narodil Pavel Holzbauer, oběť holocaustu. Pracoval jako 

úředník. Spolu s manželkou Markétou byl v roce 1942 zatčen a deportován 

do Hradce Králové, Terezína a Birkenau, kde oba zahynuli v plynové komoře. 

110. výročí narození

� 27. 8. 1931 zemřela Marie Panochová, poštmistrová. Během 1. světové 

války se velice zasloužila o vojenský lazaret zřízený ve vambereckých továr-

nách. Její manžel František byl ředitelem měšťanských škol. 80. výročí úmrtí 

(* 23. 1. 1867)

Výročí osobností

Koupím ornou půdu na rychnovsku nebo vamberecku. 

Tel.: 602 308 774

Divadelní prázdniny
Další divadelní sezóna je za námi, troufáme si říci, že úspěšná. A stejně 

jako děti školou povinné i my se chystáme na prázdniny. Letošní divadelní 

rok byl náročný, ale krásný a my všichni doufáme, že nabereme v letních 

měsících dostatek sil, abychom Vás opět překvapili nějakým příjemným 

divadelním kouskem. Na podzim začne náš soubor nacvičovat nové před-

stavení pro dospělé. O průběhu a titulu Vás samozřejmě zase budeme včas 

informovat. Pokud někdo z Vás nestihl pohádku Nevěsta pro hastrmana, 

rádi Vás pozveme na některou z podzimních repríz. Termíny najdete v srp-

novém nebo zářijovém čísle zpravodaje.

Přejeme Vám všem krásné prosluněné léto a těšíme se na Vaši přízeň po 

divadelních prázdninách!                                                                                                                                                                   

Za DS Zdobničan                                                       Miroslava Sojková

Provoz „INFORMAČNÍHO CENTRA Vamberk“ 
o letních prázdninách:

PONDĚLÍ: 8:00 hod. - 11:00 hod., 13:00 hod. - 17:00 hod.

ČTVRTEK: 8:00 hod. - 11:00 hod., 13:00 hod. - 17:00 hod.

PÁTEK: 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. - 16:00 hod.

Víkend

SOBOTA: 9:00 hod. - 15:00 hod.

S přáním příjemně prožitého léta - IC Vamberk.

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

Městský klub Sokolovna Vamberk

přijímá chlapce do kurzu tance 
a společenské výchovy

Zahájení: 2. září 2011. Přihlášky na tel. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS
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Nebaví Vás cvičení ve fi tcentrech? 
Chcete zformovat postavu?

Tak právě pro Vás je určen 
špičkový španělský přístroj 
BODYTER PREMIUM
Bodyter Premium je tělový termostimulační přístroj, který má exkluzivní biaktivní efekt. Jedná se           
o nejnovější metodu formování postavy od prestižní španělské fi rmy SORISA. Tato metoda je založe-
na na kombinaci dvou způsobů práce: působení tepla + stimulace

Pro koho je BODYTER určen?
Je určen ženám, mužům, pro ženy po porodu, pro sportovce, pro osoby se sedavým zaměstnáním, 
pro aktivní i neaktivní jedince. Díky svým vlastnostem a účinkům je BODYTER vhodný zejména:
• pro maminky po porodu
• při problémech s celulitidou
• pokud chcete zhubnout
• pro sportovce (rekondice, zvýšení výkonu)
• pokud nemáte čas chodit do fi tcentra
• pokud chcete cíleně vytvarovat postavu

Využijte velmi výhodné 

zaváděcí ceny

1 ošetření 45 minut 150,-

Balíček 10 ošetření 1300,-
Proto neváhejte a již nyní se informujte 
a objednávejte na mobilním čísle 

604 928 904
Na Vaši návštěvu se těší Karolína Dvořáková, 

Masáže Vamberk, Tyršova 19
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www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
� 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

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

Reality Divíšek s.r.o., Vamberk
nabízí k prodeji

Byt 1+1 ve Vamberku, 32 m2, plastová okna, 
v domě s výtahem. Cena 540.000,- Kč

Rekonstruovaný byt 3+1 ve Vamberku, osobní 
vlastnictví, cihlový dům. Cena 990.000,- Kč

Byt 3+1 ve Vamberku, osobní vlastnictví, přízemí, 
zateplený dům. Cena 930.000,- Kč

Řadový RD 5+1 v Doudlebách. 
Cena 2.300.000,- Kč

Starší RD s pozemkem 649 m2 v Doudlebách.
Cena 370.000,- Kč

Starší RD s pozemkem 952 m2 ve Vamberku.
Cena 500.000,- Kč

Tel. 777 154 474, www.realitydivisek.cz

Letní akce 

červenec, srpen 

- lakování 

zdarma

Koupím 
poštovní známky, pohledy, 

obálky, bankovky, 
tuzexové bony, losy, 

akcie, celé sbírky - větší 
množství - pozůstalost 

po sběrateli. 

Platím v hotovosti 
nejvyšší možné ceny. 

Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 22 92 92

Sháním rekreační 
chatu nebo chalupu 

se zahradou 
ve Vamberku a okolí. 

Tel: 777 114 004
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Ve dnech 21. - 26.6. se města Olomouc a Pro-

stějov pyšnila největší koncentrací sportovních 

talentů v České republice. V těchto dnech totiž 

proběhly páté letní olympijské hry dětí a mlá-

deže ČR. Ač může název této akce někomu 

vyznívat jakkoli přehnaně, věřte, že není ni-

kterak nafouknutý. Olympiáda dětí a mládeže 

České republiky (ODM) je republiková soutěž 

krajských reprezentací v kategoriích mladších 

a starších žáků a žákyň. Svým charakterem na-

vozuje atmosféru opravdových Olympijských 

her. Mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o zapá-

lení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, 

soužití v olympijské vesnici nebo složení olym-

pijské přísahy. Celou velkolepou akci organizuje 

Český olympijský výbor ve spolupráci s jednot-

livými kraji.

Bouřlivého potlesku ze zaplněných tribun An-

drova stadiónu v Olomouci se dostalo oštěpaři 

Janu Železnému poté, co převzal od parašutistů 

pochodeň a zapálil olympijský oheň. Boje mezi 

více než 3500 sportovci ve dvaceti sportech 

a dvěmi kulturními soutěžemi mohli začít.  

Královéhradeckou výpravu tvořilo 278 sportov-

ců a 49 trenérů. V této početné skupině se našlo 

i šest hráčů a jeden trenér z nohejbalového oddílu 

TJ Peklo. Vojta Žůrek, Tomáš Bodlák a Marian 

Příhoda se pokoušeli prosadit v kategorii starších 

žáků. Jan Lisek, Dominik Prachař a Petr Šimeček 

měřili síly mezi mladšími žáky. Oba týmy měl 

na starosti trenér Michal Hostinský.

Všechny nohejbalové soutěže probíhaly 

ve městě Prostějově, které je jedním z nejúspěš-

nějších nohejbalových center na výchovu mlá-

deže nejen v republice, ale dost možná na celém 

světě. Právě zásluhou prostějovského oddílu, se 

nohejbal na tuto akci, o kterou projevilo zájem 

přes osmdesát sportů, podařilo prosadit. Potěše-

ním také bylo, že juniorští nohejbalisté bojovali 

po celé tři dny, což se málokterému sportovnímu 

odvětví poštěstilo. 

Už od počátku bojů se začali rýsovat největší 

favorité. Patřila mezi ně především Praha, Olo-

moucký kraj, kraj Středočeský a kraj Budějo-

vický. Královéhradečtí zástupci neměli v mladší 

kategorii příliš šancí. Dá se říci, že oproti jiným 

krajům se jednalo spíše o nováčky a jen díky 

trpělivé práci Pavla Prachaře, jenž se výchově 

nohejbalové přípravky v Pekle věnuje, se mohli 

kluci v důstojné pozici soubojů zúčastnit. Kate-

gorie starších žáků naskýtala větší příležitosti. 

Ve dvojicích však zabránil postupu velmi nepří-

jemný los. Trojice už byly herně mnohem lepší. 

V tříčlenné základní skupině pekelští přehráli 

zástupce Libereckého kraje a následný vyřazo-

vací systém je poslal na Karlovy Vary. V tomto 

zápase ale rozhodlo příliš velké množství chyb 

a především díky tomu bylo zamezeno postupu 

na bodované pozice.  

Nejúspěšnějším krajem se po bouřlivých 

bojích stala Praha se dvěmi zlatými, stříbrem 

a bronzem. V těsném závěsu se umístila Olo-

mouc, které chyběla bronzová medaile. Slavit 

mohli i Jihočeši a Středočeský kraj, kteří si ro-

zebrali zbylé medaile.

Komentář trenéra Michala Hostinského
Jednalo se o naprosto jedinečnou sportovní 

akci, na kterou budeme všichni dlouho vzpo-
mínat. Akce měla skvělou sportovní atmosféru, 
úžasný doprovodný program a další jedinečné 
atributy. Mrzí mě, že jsme nebyli schopni se 
prosadit hlavně mezi staršími žáky. Rozhodující 
zápas trojic s Karlovarskými jsme měli jedno-
značně vyhrát, jelikož jsme určitě lepším celkem. 
Bohužel rozhodla malá herní zkušenost kluků 
a především jejich psychika ve zbytečně vypjaté 
koncovce. Beru to však jako impuls k intenziv-
nějšímu tréninku hlavně o letních prázdninách, 
přes které jako jeden z mála oddílů aktivně pra-
cujeme. Dá se říci, že kvůli jiným povinnostem 
je to naše jediná šance, jak ostatní kluby ales-
poň částečně dohnat, jelikož mimo toto období 
můžeme trénovat zatím pouze o víkendech. Mezi 
mladšími žáky jsme si iluze moc nedělali, ale 
určitě je dobře, že jsme se alespoň důstojně zú-
častnili. Pokud bych však měl některého hráče 
vyzdvihnout, tak to bude právě jeden z našich 
mladších žáků a to Petr Šimeček. Byl nejmlad-
ším účastníkem ze všech startujících nohejba-
listů, ale svou bojovností by mohl jít příkladem 
všem ostatním a zkušenějším hráčům.

Pokud by měli někteří rodiče zájem o umístění 
svého syna, případně i dcery do nohejbalové-
ho oddílu TJ Peklo, stačí kontaktovat Michala 
Hostinského na tel. 739 234 224. Tréninky ob-
vykle probíhají každé pondělí od 15 hod a středu 
od 17 hod na hřišti v Pekle. Klub má největší 
zájem o hráče z prvního stupně základních škol.

Více informací o oddíle a fotografi e nalez-
nete na www.nohejbalpeklo.webnode.cz 

Je možné také navštívit ofi ciální stránky 
celé akce na www.olympic.cz/odm2011

Všichni příznivci aerobiku a powerjogy!
Děkujeme všem za přízeň a doufáme, že se Vám s námi hezky cvičilo. Věříme, že se 

ve velkém počtu v září opět sejdeme!! Přejeme pohodové prázdniny, hodně sluníčka 

a ještě více odpočinku. 

O možnostech cvičení o prázdninách se dočtete na našich webových stránkách www.

aerobikvbk.estranky.cz  

Za oddíl V-Aerobik Pavla, Zdenka a Máca

BR Sport Centrum
Javornická 1705, Rychnov n. K.
www.brsportcentrum.cz
tel.: 494 620 249

OD ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME:
•  MAMI, POJĎ SI HRÁT A CVIČIT 

- cvičení pro maminky s dětmi (1-2 roky)
- cvičení bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 10 h.

•  CVIČENÍ, HRANÍ, DOVÁDĚNÍ
- cvičení pro maminky s dětmi (2-4 roky)
- cvičení bude probíhat každou středu od 10 h.

•  SPORTOVNÍ PRŮPRAVA PRO DÍVKY (5-7 let)
- aerobic, protahování, hry
- cvičení bude probíhat každou středu od 15 h.

•  SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI (7-10 let)
- cvičení bude probíhat každé pondělí od 14 h.

•  BADMINTON S PROFESIONÁLNÍM TRENÉREM
- badmintonové tréninky pro děti a mládež (7-15 let)
- tréninky budou probíhat každý čtvrtek od 16 a 17 h.
- ukázková hodina tréninku badmintonu dětí 
  pro veřejnost proběhne dne 13. 8. 2011 
  (čas bude upřesněn na našich webových stránkách)

•  SQUASH PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- squashové tréninky pro děti (7-15 let)
- tréninky budou probíhat každou středu v odpoledních
  hodinách

•  POWER JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
- lekce budou probíhat každé pondělí od 8 hod

•  POWER JÓGA PRO POKROČILÉ
- lekce budou probíhat každou středu od 8 hod

•  POWER JÓGA PRO SENIORY
- lekce budou probíhat každý čtvrtek od 8 hod

•  POWER JÓGA PRO MUŽE
- lekce budou probíhat každé úterý od 8 hod

•  CARDIO TRÉNINK S INSTRUKTOREM
- lekce budou probíhat každé pondělí od 10 hod a 11 h., 
   každé úterý od 13 hod a každý čtvrtek od 13 hod

•  TURNAJ V RACKETLONU PRO VEŘEJNOST
- čtyřboj ve stolním tenise, badmintonu, squashi a tenise
- turnaj proběhne v sobotu 24. září 
- zájemci se mohou hlásit na níže uvedený kontakt

U všech sportovních aktivit je kapacita omezena. Při-
hlášky zasílejte nejpozději do 26. srpna na email: lenka.
zemankova@brsportcentrum.cz nebo telefonujte na tel. 
č. 776 25 75 75.

Na přihlášku uveďte o jakou sportovní aktivitu máte 
zájem, uveďte jméno a příjmení, datum narození (u cvi-
čení pro děti uveďte jméno a datum narození dítěte),  
adresu a email nebo tel. číslo.

Podrobné informace k novým aktivitám najdete na  
našich webových stránkách www.brsportcentrum.cz

Nohejbalisté zažili 
atmosféru olympiády



Koupaliště
ve Vamberku

Foto: Zdeněk Fabiánek



Tématické cvičení SDH Vamberk

Nohejbalisté zažili atmosféru olympiády

Tribuny burácí, oštěpař Jan Železný 
kráčí s pochodní zapálit Olympijský 
oheň.                          Autor: LODM

Petr Šimeček projevoval i přes svůj věk a silnějšímu 
soupeři velkou bojovnost, za což si zasloužil uznání 
i od jiných trenérů.   Autor: TJ Peklo

Chybělo velmi málo, aby vybojovali starší žáci toužený 
postup v soutěži trojic. Zbytečná prohra 9:10 a 8:10 poz-
ději hodně bolela.                                        Autor: LODM

Společná fotografi e zástupců nohejbalové výpravy Krá-
lovéhradeckého kraje.                               Autor: TJ Peklo  

Mezi lákavé body doprovodného 
programu patřil i koncert skupiny 
Chinaski.                    Autor: LODM 

Foto: Václav Matějka


