
zpravodaj

Vamberecký
Vánoce jsou svátky kli-

du, nezkoušejte naší třídu. 

To jsme mívali napsáno 

na tabuli poslední týden 

před Vánocemi a, kupodi-

vu, učitelé to respektovali. 

Klid byl, pokud jsme věřili 

na Ježíška. Od té doby za-

čal vždycky šrumec. Uklidit, 

nakoupit, napéct... a hlav-

ně, sehnat dárky. Při ,,gene-

rálním úklidu“ jsem našla 

přáníčka od kluků. Zašlá, 

ušmudlaná, psaná kostrba-

tým písmem, ale z LÁSKY 

daná. A to je to, co by mělo 

provázet každý dárek. Cena 

není rozhodující, rozhodují-

cí je pocit, že mně má někdo 

rád, že na mě myslel, když 

vyráběl nebo psal. 

Ať jsou ty letošní radostné, 

plné lásky, zdraví, spokoje-

nosti.

 

Květa Krpačová 

a Redakční rada VZ 

12. 2012
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jarmarkjarmark
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Ze zasedání Rady města

Upozornění!!! 

Příští rok by měl vycházet VZ 

vždy na začátku měsíce. Je NUT-

NÉ!!! dodržovat datum uzávěrky 

příspěvků 20. každý měsíc, jinak 

bude příspěvek zařazen v příštím 

čísle. Zároveň upozorňuji pořada-

tele akcí, že do 15.12 je potřeba 

odevzdat seznam na další polo-

letí leden - červen, aby tyto akce 

mohly být zařazeny do Kalendáře 

kulturních, sportovních a spole-

čenských akcí ve Vamberku. 

Kulturní komise přeje všem 

občanům Vamberka krásné pro-

žití vánočních svátků a hodně 

zdraví v příštím roce.

Květa Krpačová

Rada města Vamberk se na svém 
51. zasedání dne 24. října 2012 
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM 

č. 50.

2) Projednala za účasti společ-

nosti Sodexo a vedení ZŠ pro-

blematiku školního stravování 

a uložila člence rady města 

každý měsíc informovat RM 

o plnění dohodnutých opatření.

3) Projednala příkaz starosty k za-

jištění provedení inventarizace 

majetku, zásob, pohledávek 

a závazků za rok 2012 v účet-

ní jednotce Město Vamberk 

a schválila složení inventari-

začních komisí. 

4) Vzala na vědomí zamítavé sta-

novisko KÚ Královéhradecké-

ho kraje k žádosti o účelovou 

dotaci na ČOV Vamberk a kana-

lizační sběrač v Merklovicích.   

5) Projednala nabídku komuni-

kačních služeb od společnosti 

MAJT s.r.o. – ENTER Polička 

a uložila tajemníkovi provést 

poptávkové řízení u dalších 

operátorů za účelem porovnání 

nabídek. 

6) Projednala výroční zprávu Zá-

kladní školy Vamberk za školní 

rok 2011/2012 a vzala ji na vě-

domí.

7) Jmenovala komisi pro oteví-

rání obálek ve složení Ing. Jiří 

Mazúch, Ing. Václav Krsek a  

Zuzana Rousková a komisi pro 

hodnocení jednotlivých nabídek 

ve složení Ing. Jiří Mazúch, Ivo 

Jiřele, Ing. Václav Krsek, Zuza-

na Rousková a Ing. Josef Šlech-

ta obě pro veřejnou zakázku 

Svoz odpadů ve Vamberku.

8) Projednala zápis ze zasedá-

ní sportovní komise ze dne 

09.10.2012 a rozhodla, že vol-

né fi nanční prostředky dle Zk. 

202/1990 Sb. O loteriích a ji-

ných podobných hrách budou 

rozděleny v rámci schvalování 

rozpočtu na rok 2013.    

9) Projednala žádost společnosti 

Hydro Energy s.r.o. o vzdání se 

předkupního práva k pozemkům 

č. 2368/2, 360/3 a 1871/4 v k.ú. 

Vamberk (u jezového tělesa 

v prostoru kasáren) a postoupila 

ji zastupitelstvu města k projed-

nání s doporučením předkupní-

ho práva se nevzdávat. 

10) Projednala žádost Sdružení 

turistů města Vamberk o přidě-

lení části fi nančních prostřed-

ků z výtěžku loterií a jiných 

sázkových her a rozhodla zá-

ležitost řešit v rámci rozpočtu 

na rok 2013.

11) Projednala a schválila smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a o právu 

stavby na akci „IZ-12-2000206 

Vamberk, Bačinka, Město – 

přeložka VN, TS, KNN“ a po-

věřila starostu jejím podpisem.

12) Vzala na vědomí rezignaci paní 

Vladimíry Bayerové na post 

přísedící u Okresního soudu 

v Rychnově nad Kněžnou.

13) Vzala na vědomí dopis paní 

Bohdany Archlebové, který za-

slala řediteli ZŠ Vamberk ohled-

ně nevhodného chování žáků ZŠ. 

Dopis zaslala na vědomí také 

krajskému inspektorátu ČŠI.

14) Vzhledem k postupu prací 

na přípravě cyklostezky rozhod-

la o zaslání žádosti KÚ Králové-

hradeckého kraje o změně termí-

nu (prodloužení do 31.12.2013) 

realizace projektu č. 11RR-

D7A-0014 „Projektová doku-

mentace Cyklostezka Doudleby 

nad Orlicí – Vamberk“.

15) Rozhodla a základě žádosti spo-

lečenství vlastníků o zveřejnění 

záměru pronájmu části p. č. 

155 v k.ú. Vamberk za účelem 

zřízení bezbariérového přístupu 

do domu č.p. 1175.

16) Na základě žádosti ředitele ZŠ 

Vamberk jmenovala od Škol-

ské rady ZŠ Vamberk na obdo-

bí 11/2012 – 11/2015 Ing. Jiří-

ho Mazúcha.

17) Schválila aktualizované směr-

nice města Vamberk č. 1 až 20.    

Rada města Vamberk se na svém 
52. zasedání dne 7. listopadu 2012 
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM 

č. 51.

2) Projednala vyjádření vedou-

cího SÚŘ a pracovnice odbo-

ru Správa majetku a rozvoje 

města k možnosti přestavby 

bytu v domě s pečovatelskou 

službou pro osobu se sníženou 

schopností pohybu a rozhodla 

přestavbu pro vysokou fi nanční 

náročnost nerealizovat.

3) Vzala na vědomí sdělení k žá-

dosti města Vamberk zaslané 

vedením odboru grantů a dota-

cí KÚ Královéhradeckého kra-

je, kterým se prodlužuje lhůta 

pro dokončení projektu „Cy-

klostezka Doudleby nad Orli-

cí – Vamberk“ do 31.12.2013 

a pověřila člena RM dozorem 

nad přípravou projektu.

4) Projednala žádost Oblast-

ní charity Červený Kostelec 

o poskytnutí veřejné fi nanční 

podpory a rozhodla do návrhu 

rozpočtu na rok 2013 zařadit 

stejné částky jako v roce le-

tošním, tj. pro Hospic Anežky 

České 5 tis. Kč a pro Domov 

sv. Josefa 15 tis. Kč.

5) Projednala žádost Farní charity 

Rychnov nad Kněžnou o pří-

spěvek na rok 2013 a rozhodla 

do návrhu rozpočtu na příští 

rok zařadit částku 10 tis. Kč. 

6) Projednala inspekční zprávu 

ČŠI ze Základní školy Vam-

berk a vzala ji na vědomí.

7) Projednala žádost Gymnázia 

Žamberk o přípěvek na obnovu 

šaten a rozhodla příspěvek ne-

poskytnout.

8) Vzala  na vědomí oznámení 

společného jednání o návrhu 

územního plánu Jahodov, které 

se bude konat dne 13.11.2012 

v 10.00 hodin v zasedací míst-

nosti MÚ Rychnov n. Kněžnou.    

9) Vzala na vědomí informaci 

tajemníka o přípravě volby 

prezidenta republiky a uložila 

mu informovat občany města 

prostřednictvím Vambereckého 

zpravodaje.

10) Na základě provedeného perso-

nálního auditu a návrhu tajem-

níka a s přihlédnutím k připra-

vované reformě veřejné správy 

schválila organizační změny 

na MÚ – snížení úvazku sociální 

pracovník o 0,5 úvazku a zvýše-

ní pracovních úvazků na FO o 1 

s účinností od 01.01.2013.   

Ing. Jiří Mazúch
starosta města

Ivo Jiřele
místostarosta města

Zubní pohotovost
ROZPIS SLUŽEB

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

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. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických h.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Náměstí Dr.Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Vamberk 

494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 123
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732

08.12.
09.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.
05.01.

Zveme Vás na řádné Zase-
dání zastupitelstva města 
Vamberk, které se koná 
dne 19.12.2012.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že po-

kladna Městského úřadu bude 

naposledy otevřena v tomto roce 

ve středu 19. prosince.

Ve dnech 27., 28. a 31. prosin-

ce bude Městský úřad Vamberk 

uzavřen z důvodu čerpání do-

volené.  

Redakční rada prosí všech-
ny, kdo máte doma jaké-
koliv fotografi e, které jsou 
humorné, vtipné, pošlete je 
na e-mail VZ do 20.12.2012.        
Děkujeme.
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Vánoce 2012 
O vánocích si lidé často přáli požehnané svátky. Vyjadřovalo se tím, že 

svým blízkým a milým přejeme, aby tyto svátky prožili v pokoji a vzájemné 
lásce. Aby alespoň na čas dokázali odsunout stranou všechno to, co naše 
vzájemné vztahy zatěžuje závistí, zlobou nebo jiným nepřátelstvím, takže 
naše soužití ve společnosti je obtížné a plné problémů a vzájemného ne-
pochopení.

Opravdu zvláštní na tom je, proč právě o vánocích si dovedeme přát 
takové věci, když jindy máme na mysli hlavně zdraví a štěstí, které se kryje 
zpravidla s hmotným dostatkem. Jako bychom právě v této době cítili, že 
lidé potřebují k plnému životu ještě něco víc než jen plné talíře. Člověk 
není to samé jako ostatní živočichové. Jeho potřeby se neuspokojí jen pl-
ným žaludkem. To potřebuje ke spokojenosti jeho tělo. Celý člověk však 
potřebuje také duchovní spokojenost, kterou určují především dobré vztahy 
s ostatními lidmi, založené na vzájemném pochopení, úctě, uznání, svobo-
dě, zkrátka na tom, co označujeme pojmem láska k našim bližním. Proto tr-
vale neuspěly ty různé „ráje na zemi“, které někteří politici tak rádi slibují. 

Vánoční příběh z Betléma nám ukazuje, že štěstí člověka lze prožít i v ob-
tížných podmínkách. Život není procházka růžovým sadem. Stále je třeba 
překonávat různé překážky, které nám život komplikují. Máme-li však v ži-
votě kolem sebe někoho, u koho můžeme vždy hledat pomoc, pak překoná-
vání těch překážek pro nás není neštěstím, ale růstem k dokonalosti. Pokud 
se ovšem nesoustředíme jen na sebe, ale bude nám záležet i na spokojenos-
ti druhých lidí, našich spoluobčanů.

Přeji Vám proto, aby nejen ty letošní vánoce, byly svátky skutečného po-
koje v našich vztazích. Aby dárky, které budeme dávat svým nejbližším, 
nebyly projevem objemnosti naší peněženky, ale aby byly pravdivým ob-
razem naší lásky k nim. Lásku si nekupujme, ale dávejme ji z upřímného 
srdce a v hojnosti.

            Váš farář.

Jak už bylo několikrát sděleno Měs-

to Vamberk je vlastníkem veřejného 

vodovodu a související infrastruktu-

ry, kterou pronajímalo společnosti 

AQUASERVIS a.s., Rychnov nad 

Kněžnou. Ve snaze zlevnit nebo ale-

spoň zastavit růst cen vodného a stoč-

ného zastupitelstvo města rozhodlo 

o vypovězení smlouvy se současným 

provozovatelem a realizovat provoz 

této soustavy vlastní řízenou organi-

zací, tj. v současnosti fi rmou Premier 

servis s. r. o., Doudleby nad Orlicí, 

kterou město Vamberk v roce 2012 

odkoupilo (je tedy 100% vlastníkem).

Přechod na uvedený způsob pro-

vozu sebou nese nemalé technické 

a právní problémy, které jsou prů-

běžně řešeny. Tímto se omlouváme 

za vzniklé nesrozumitelnosti.

Vámi nejčastěji kladené dotazy:

� Hrozí přerušení dodávek vody?
V žádném případě ne. V rozhodném 

období (konec prosince) dojde pouze 

k odsouhlasení stavu vodoměru. Vo-

doměry se v souvislosti s přechodem 

měnit nebudou.

� Co se stane, když na nabídku 
města nebudu reagovat?
Nestane se nic. Voda Vám bude do-

dávána stále. Dalším dopisem budete 

vyzváni k uzavření smlouvy s novým 

dodavatelem.

� Jak to bude s placením za ode-
branou vodu?
Vodou odebranou do rozhodného 

okamžiku (kontrolní odečet vodo-

měru) uhradíte AQUA SERVISu, a.s. 

Rychnov n. Kn. (jako doposud), vodu 

odebranou po odečtu uhradíte městu 

(dohodnutým způsobem).

� Jaká bude cena vodného a stočné 
v roce 2013?
Cenová kalkulace je provedena, ale 

s ohledem na nepřesné ceny vstupů 

(spotřeba el. energie, úhrada úplat 

za odběr podzemní vody atd.) ne-

lze tuto cenu přesně stanovit. Dle 

provedené kalkulace, a to právě 

s vědomím snížení ceny bylo vodné 

stanoveno na 39 Kč/m3 a stočné také 

na 39 Kč/m3. 

� Proč jsou ve Všeobecných pod-
mínkách pro uzavíraní smluv uvá-
děny podmínky a formulace, které 
se nemusí vztahovat na každého 
odběratele vody nebo producenta 
odpadních vod?
Smlouva je koncipována tak, aby ob-

sáhla všechny odběratele a producen-

ty, tj. jak osoby fyzické – majitele jed-

notlivých nemovitostí, tak právnické 

osoby. Samozřejmě, že tyto podmín-

ky ve svém důsledku nemohou být 

při jejich plnění a to oboustranně nad 

rámec platných zákonných norem. 

(např. zákon 274/2001 Sb.o vodovo-

dech a kanalizacích pro veřejnou po-

třebu, v platném)

� Proč rozeslané smlouvy nejsou 
podepsané a jsou pouze v jednom 
vyhotovení?
Částečně to bylo způsobeno chybou 

v distribuci, ale zároveň se nám v prů-

běhu předávání smluv ukázalo, že 

vyplněné smlouvy mají některé nedo-

statky, které jsme schopni při osobním 

kontaktu ihned odstranit. Při osobním 

kontaktu dochází ihned k zodpověze-

ní Vašich případných dotazů.

V současné době je kancelář fi rmy 

Premier servis s. r.o., umístěna v prv-

ním poschodí (nad prodejnou květi-

nářství) domu čp. 102 v ul.. Radniční 

na náměstí vedle budovy radnice. 

Telefonické kontakty na odpovědné 

pracovníky jsou:

Ing. L. Podsedník  737 287 852
Bc. R. Bulíř  602 121 203
a nebo na sekretariát města Vam-
berk.
V této souvislosti se pracuje na zříze-

ní e-mailové adresy.

Provozování kanalizace a čistírny 

odpadních vod je a bude zatím bez 

podstatných změn.

starosta města Vamberk
Ing. Jiří Mazúch

Náboženská obec 
Církve československé husitské 

v Rychnově nad Kněžnou
místní obec Vamberk, farářka Mgr Alena Naimanová, 

bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16, tel. 494 534 854 nebo 739 071 416 
e-mail: naina@seznam.cz, důvěrnice Jana Klárová

Bohoslužby do odvolání v místě nejsou. 

Nejbližší bohoslužebná místa jsou v Husově sboru 
v Rychnově nad Kněžnou proti poště 
(každá 2. a 4. neděle v měsíci v 8,30) 

a v Husově sboru, bývalé synagoze v Doudlebách 
(každá 1. a 3. neděle v měsíci v 10 hodin)

Vánoční bohoslužby v Rychnově: 
24.12. ve 23 h. a 25.12. v 10 h.

Vánoční bohoslužby v Doudlebách: 
24.12. ve 21 h. 

a v Kostelci n.O. 
25.12. v 8,30.

Bližší informace na vývěsce na náměstí naproti spořitelně.

Vážení občané města Vamberka
Po proběhlém veřejném zasedání, které se konalo 28.11.2012 v MK 

Sokolovna ve Vamberku si Vás dovolujeme informovat o podstatných 
záležitostech ve smyslu činnosti provozování veřejného vodovodu. 

Zapojit se můžete ihned, od oka-

mžiku, kdy si vytisknete leták 

s místy pro razítka z webových 

stránek www.asekol.cz, sekce Sbí-

rej a vyhraj!. Leták si je možné také 

vyzvednout při odevzdávání elekt-

rospotřebičů přímo ve sběrném 

dvoře, to je u společnosti Ekopart 

v areálu bývalé cihelny ve Vam-

berku.

Pak už jen stačí najít doma, 

v garáži, na půdě, nebo na chatě 

staré vysloužilé elektro a odnést 

je na sběrný dvůr. Tam Vám le-

táček orazítkují (1 spotřebič = 1 

razítko). Jakmile jich budete mít 

pět, vyplníte kontaktní údaje a od-

povíte na otázku, zda elektro patří 

do směsného odpadu. Pak leták 

odešlete na PO BOX č. 75, 460 03 

Liberec 3. Tisk letáků není ome-

zen, naopak, čím více donesete 

elektra a odešlete orazítkovaných 

letáků, tím větší šanci máte na vý-

hru zbrusu nového tabletu Sam-

sung, nebo další elektroniky. Více 

informací o soutěži je k dispozici 

na www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat 

za celý kraj, první místo bude 

oceněno zbrusu novým tabletem 

od společnosti Samsung, hodnot-

né spotřebiče obdrží i vylosovaní 

na 2. – 5. místě. Přesná pravidla 

jsou uvedena na www.aseko.cz, 

opět v sekci Sbírej a vyhraj!.

Zapojením do soutěže můžete 

vyhrát hodnotné ceny a záro-

veň přispějete recyklací elektra 

k ochraně životního prostředí. 

Každý spotřebič totiž obsahuje 

až 80 % materiálů, které lze zno-

vu využít. Navíc se zabrání úni-

ku škodlivých látek, jako je rtuť 

nebo olovo. Nenechte proto le-

žet staré elektro v šuplíku, raději 

sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá 

do 28.02.2013!

Soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, společnost ASEKOL, ve spolupráci s Králove-
hradeckým krajem, pro Vás připravila soutěž ve sběru drobného 
elektra.
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Vážení spoluobčané, dle zákona č. 

275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zá-

konů se uskuteční první přímá vol-

ba prezidenta republiky.

1) Termín a doba konání – pá-

tek 11. ledna 2013 od 14.00 

do 22.00 hodin, sobota 12. 

ledna 2013 od 08.00 do 14.00 

hodin. 

2) Případné II. kolo se uskuteční 

v pátek 25. ledna a v sobotu 26. 

ledna 2013 ve stejných hodi-

nách.  

3) Volební okrsky – zůstávají beze 

změny (viz Informace o počtu 

a sídle volebních okrsků).

4) Volební místnosti – zůstávají 

také stejné (č. 1 - Merklovice,  č. 

2 - Peklo, č. 3 - Jugoslávská, č. 4 

- MKS – šatna – vchod od spor-

tovní haly, č. 5 - MKS – malý sál 

– hlavní vchod, č. 6 - radnice).

5) Počet členů Okrskové volební 

komise – min. 5 členů (min. 4 

za kandidáty a strany + zapiso-

vatelka).

6) Voličské průkazy – ano – žá-

dost od 3.10.2012 do 4.1.2013 

 -  v listinné podobě s ověřeným 

podpisem voliče

 - v elektronické podobě pode-

psané uznávaným elektronic-

kým podpisem

 - v elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím datové schránky

 - osobně – od 3.10.2012 

do 9.1.2013 16,00 hodin  na ma-

trice MÚ  

Voličský průkaz může být předán 

voliči nejdříve 27.12.2012 a to osob-

ně, nebo osobě která se   prokáže 

plnou mocí s ověřeným podpisem 

voliče, nebo může být voliči zaslán.            

Na průkaz lze volit v kterékoliv vo-

lební místnosti v České republice.

7)  Delegování člena a náhradníka 

do OVK (dle § 18 odst.  2 záko-

na) – do 12.12.2012 do 16 hod.

8)  První zasedání OVK – pátek 

21.12.2012.

9)  Doručení hlasovacích lístků 

voličům v modré obálce spolu 

s informačním letákem – nej-

déle 8.1.2013. Pro hlasování 

použijete úřední šedou obál-

ku, kterou obdržíte od OVK. 

V případě ztráty, poškození či 

nedoručení hlasovacích lístků 

obdrží volič novou sadu lístků 

v hlasovací místnosti.

 Pro případné II. kolo obdržíte 

hlasovací lístky přímo ve vo-

lební místnosti.

10) Uzavření stálých volebních se-

znamů – 9.1.2013 v 16,00 hod.

Josef Šlechta, 
tajemník MÚ

Informace k volbě prezidenta republiky

Jmenování zapisovatelů a náhradníků

v okrskových volebních komisích
Dle § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů jmenuji zapisovatele okrskových 

volebních komisí města Vamberk takto:

okrsek č. místo zapisovatel náhradník
1. MŠ Merklovice Milada Nováková Kateřina Samková

2.  ZŠ Peklo  Irena Šponarová  Soňa Mandausová

3.  DDM Jugoslávská  Bohuslava Halašková  Jolana Richterová

4.  MK Sokolovna  Ing. Martina Jusková  Eva Bezděková

5.  MK Sokolovna  Zdeňka Freivaldová  Ing. Šárka Vyskočilová

6.  Městský úřad  Lenka Prokešová  Jitka Luňáková

Ve Vamberku dne 16.11.2012

Ing. Jiří Mazúch, v. r.
starosta města

Město Vamberk podle § 14 odst. 

1 písm. d) zákona č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky 

a o změně některých zákonů sta-

noví:

1) Volby prezidenta republiky se 
uskuteční:
dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin
a dne 12. ledna 2013 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin
Případné druhé kolo volby prezi-

denta se uskuteční 25. a 26. ledna 

2013.

2) Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu bývalé Mateřské 

školy

pro voliče bydlící v části Merklovi-

ce, ul. Na Struhách (RD u kotelny), 

Jiráskova

v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní školy

pro voliče bydlící v části Peklo, 

Vamberk – část Roští, Helouska 

a V Lukách

v okrsku č. 3 – Vamberk
místnost v Domě dětí a mládeže 

(budova MŠ Jugoslávská)

pro voliče bydlící v části ul. Jirás-

kova (RD), Jiráskova čp. 831-836, 

848-850, Jugoslávská ul., Žambe-

recká čp. 203, 339, 495, 496, Se-

branice, Zádolí, Helouska čp. 222 

a 225, Kollárova, Polská, Bulhar-

ská, 17. listopadu, nám. Dr. Lützo-

wa

v okrsku č. 4 – Vamberk
místnost v Městském klubu Soko-

lovna (šatna – vchod od sportovní 

haly)

pro voliče bydlící v ul. Radniční, 

Tyršova, Lidická, Boženy Němco-

vé, Mníšek, Palackého, Šafaříkova, 

Jůnova, Na Struhách (RD)

v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu Soko-

lovna (malý sál – hlavní vchod)

pro voliče bydlící na sídlišti Struha, 

Dvorec

v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice

pro voliče bydlící v ul. Vilímkova, 

Nádražní, Dvořákova, Janáčkova, 

Főrstrova, Fibichova, Voříškova, 

Vrabcova, Jánova, Smetanovo ná-

břeží, Podřezov, Popluží, Žambe-

recká, Husovo nám., Hlavsova, Pe-

kelská, Žižkova, Krajkářská, Draha, 

Kouty, Na Kameni, Komenského.

3)  Voliči bude umožněno hlasová-

ní poté, kdy prokáže svou totož-

nost, státní občanství České re-

publiky a údaje o oprávněnosti 

hlasovat v uvedeném okrsku.

4)  Každému voliči budou doručeny 

nejpozději tři dny přede dnem 

voleb hlasovací lístky, spolu 

s nimi bude voličům doručen též 

informační leták, v němž budou 

seznámeni s údaji potřebnými 

pro realizaci hlasovacího práva.

5)  V případě ztráty či poškození do-

ručení hlasovacího lístku, případ-

ně technické závadě při doručo-

vání, obdrží volič nový hlasovací 

lístek na vlastní žádost ve volební 

místnosti ve dnech voleb.

6)  Dle zákona je umožněno hlaso-

vání na voličský průkaz.

Ve Vamberku dne 16.11.2012

Ing. Jiří Mazúch, v. r.
starosta města

Stanovení minimálního počtu 

členů okrskové volební komise
Dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-

denta republiky a o změně některých zákonů stanovuji minimální 
počet členů okrskových volebních komisí:

Okrskové volební komise města Vamberk budou při zabezpečování 

voleby prezidenta republiky, které proběhnou ve dnech 11. a 12. ledna 

2013, pracovat v počtu pěti členů.

Do tohoto počtu je započítáván zapisovatel.

Ve Vamberku dne 06.11.2012

Informace o počtu a sídlech 

volebních okrsků
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VAMBERK

Burza zimního sportovního
oblečení

V letošním roce proběhl druhý ročník burzy, kterou pořádalo KRPŠ. Během 

ní se vybralo 747,- Kč, které budou dál použity pro děti ZŠ. Děkujeme všem 

za spolupráci. Opět se máme možnost potkat 1.12 na Vamberském náměstí 

při akci Knihovny- Městem chodí andělé. Rádi Vás uvidíme.               KRPŠ 

Jdeme k zápisu 
rodičům budoucích školáků

Vážení rodiče,

Vaše dítě čeká důležitý životní krok, nástup do školy. Během jednoho 

roku se naučí číst, psát a počítat. Je to veliký zlom v jeho životě. Po období 

vcelku bezstarostných her ho už čeká řada povinností a zážitků, se kterými 

se bude muset vyrovnat. Co od něj bude nová úloha vyžadovat? Co  by  měl  

budoucí  prvňáček  znát a  umět už při prvním setkání se školou?

Dítě:

- zná svoje jméno a příjmení

- umí navazovat kontakty s vrstevníky

- umí s nimi spolupracovat

- uznává autoritu učitele a jiných dospělých, umí pozdravit, poděkovat

- akceptuje pokyny a udrží pozornost alespoň 20 minut

- je samostatné – umí se samo obléknout, nasvačit, připravit si pomůcky 

a udržuje pořádek

- má vědomí, že druhým se neubližuje

- ví, že cizí věci se neničí (samozřejmě i osobní)

- má dokončenou řeč

- umí rozlišit práci a hru

- má návyk správného sezení a správného držení tužky (špatný úchop je 

těžko odstranitelný)

- v matematice má představu přirozeného čísla 1 – 5

- umí rovnat podle velikosti

- má časové představy

- má vyhraněnou lateralitu (dominanta pravé x levé ruky)

- dodržuje základní hygienické návyky (používání kapesníku, splacho-

vání toalety, mytí rukou) 

Vážení rodiče,

zapojte své děti doma do jednoduchých manuelních činností, her a drob-

ných domácích prací. Uvědomte si, že televize, video a počítačové hry nena-

hradí tátu a mámu. Pokud máte dojem, že by Vaše dítě nároky školy špatně 

zvládalo, požádejte o radu a pomoc pedagogicko-psychologickou poradnu.

Vstup dítěte do školy je důležitý mezník v jeho životě. Udělejme my, učitelé 

a rodiče společně vše proto, aby budoucí prvňáčci byli úspěšní a spokojení.

Zápis do 1. ročníku Základní školy ve Vamberku 
se koná 9. února 2013 v prostorách základní školy 
v době od  9.00 – 12.00 hod.   13.00 – 15.00 hod. 

Při podzimním sběru papíru jsme se opět snažili. Přestože bylo vyhlášeno 

omezení sběru kartonu, podařilo se nám odevzdat 6 340 kg novin a 820 kg 

kartonu. Sběr papíru již po několikáté pro naši školu zajišťuje fi rma Wega 

recycling. Pokud však někdo odveze sběr přímo do místní sběrny a ode-

vzdá tř. učiteli příspěvek pro třídu, jsme také rádi. Všem, kteří třídí odpad, 

shromažďují papír a následně ho odevzdají do sběru, děkujeme.          JCh
1.A 391

1.B 580

2.A 348

2.B 509

3.A 325

3.B 531

4.A 531

4.B 533

5.A 295

5.B 274

6.tř. 368

7.tř. 889

8.tř. 531

9.tř. 162

škola 73

karton 820

celkem 7160

Sběr papíru
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Kdo je pan Auerbach? Zdá se to až neuvěřitelné, ale měli jsme mož-
nost 29.10. vidět a mluvit se člověkem, který by možná II. světovou 
válku nepřežil. Je totiž Žid a jak z historie víme, tato národnost byla 
rozhodnutím nacistů v Německu určena k vyhlazení.

Beseda s panem Auerbachem

Před námi se odvíjel příběh ma-

lého chlapce a jeho bratra, kteří 18. 

července 1938 nastoupili v Praze 

do tzv. Wintonova vlaku a odjeli 

do Anglie, do neznáma. Rodiče 

jim při loučení slíbili, že se setkají 

v Ekvádoru. Bohužel to bylo pouze 

přání a pro chlapce poslední oka-

mžiky, kdy byli se svými rodiči.

Besedy se zúčastnili žáci 7., 8. a 9. 

třídy. Všichni velice citlivě vnímali 

osud člověka před nimi a množství 

dotazů v závěru besedy svědčilo 

o jejich zájmu a pochopení.

Chtěla bych především poděkovat 

p. Auerbachovi, že vážil tak dlou-

hou cestu vlakem z Prahy a p. ředi-

telce Muzea Orlických hor v Rych-

nově nad Kněžnou Ireně Krejčí 

za zprostředkování celé akce.    

Krs

ZŠ VAMBERK - školní dílny
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Několik zpráviček z našich školiček

V listopadu sice Martin přijel na bí-

lém koni dříve, za to na krátkou dobu 

a my jsme si užívali příjemného poča-

sí, kterého jsme využili k vycházkám 

do lesa. V závěru měsíce jsme koneč-

ně zamkli zahradu. 

Listopad byl ve znamení tématu 

stromy na podzim a zvířata v lese.  

V „Kuřátkách“ se věnovali tématu 

Lesní království a jeho obyvatelé. 

U dětí se věnovali získávání nových 

poznatků o přírodě a svém okolí, kte-

ré nás obklopuje, v jejích zákonitos-

tech a proměnách, poznávali jsme 

stromy, rostliny a lesní živočichy. 

U dítěte rozvíjíme environmentální 

myšlení a cítění, budujeme kladný 

vztah k přírodě a okolí, ve kterém 

dítě žije a pohybuje se. Snažíme se, 

aby si dítě uvědomilo své jednání 

a chování vůči všemu kolem. Nejen 

k lesu a přírodě, ale i k ostatním svým 

kamarádům, zvířátkům, ale také 

k sobě, svému zdraví. Snažíme se, 

aby si dítě uvědomilo, že je a může 

být schopno svým jednáním, svými 

postoji a svých chováním různým 

způsobem přírodě i pomoci např. 

sbírání žaludů a kaštanů jako pomoc 

a potravu zvířátkům v zimě, pomoc 

při čištění lesa a vody, ale i uvědo-

mění si významu a důležitosti čistého 

životního prostředí i pro své zdraví 

(voda, vzduch, půda) a duševní po-

hodu. Na nás záleží, jak se budeme 

k přírodě a v přírodě chovat: hezký 

vztah ke zvířátkům, čištění lesa, sběr 

větví a odpadu, nekopeme do hub, 

nešlapeme po hmyzu a broučcích, 

nerozkopáváme mraveniště, zbyteč-

ně netrháme rostlinky, ale jenom ty 

přírodniny, co opravdu potřebujeme 

a použijeme.

U „Žabiček“ jsme měli téma „Pa-

vouček ve stříbrném lese“.

Motali jsme pavoučí sítě na čtverec 

tvrdého papíru, učili jsme se básnič-

ky, kreslili jsme pavoučky v síti, tím 

jsme posilovali grafomotoriku u dětí, 

zaměřujeme se na správné držení tuž-

ky. Upevňujeme u dětí matematické 

schopnosti, počítáme od  1-4. věnu-

jeme se pojmům více, méně, stejně 

a proč tomu tak je nebo není.

Vyráběli jsme domečky pro ježky, 

otiskovali jsme listy, malujeme bar-

vami, technika malování, barevnost, 

zapouštění barev do sebe, kouzla 

s barvičkami. Věnujeme se modelo-

vání, lepení a stříhání. 

Ke všemu máme dostatek básniček 

a písniček. Účastnili jsme se spolu 

s rodiči „Drakiády“ v DDM, a vy-

mýšleli jsme jména pro dráčky. Roz-

víjíme slovní zásobu dětí.

 U „Ptáčátek“ se věnovali tématu 

„Cestujeme čarovnou přírodou“.

Hallowena jsme oslavili Třídním 

karnevalem, kde jsme bili převlečeni 

za různé bytosti, patřící k tomuto svát-

ku. Hráli jsme si na les, povídali jsme 

si o lese, kdo v něm žije,, jaké stromy 

a keře tam můžeme najít, rozlišovali 

jsme listnaté a jehličnaté, přiřazovali 

jsme k nim příslušné plody Vyprávě-

li jsme si o zvířatech, kteří žijí v lese, 

v korunách stromů aj. Pracovali jsme 

s obrázkovým materiálem, ale i se 

skutečnými přírodninami, pozorovali 

jsme svět a zvuky kolem nás - nejen 

očima, ale i mikroskopem. Nechybě-

lo ani výtvarné tvoření, kresba a prá-

ce s barvou tradičním i netradičním 

způsobem. Děti sestavovali zvířátka 

z rozstříhaných částí těla a tak pozná-

vali i nepatrné rozdíly mezi nimi. Pro 

lepší představu jsme si dramatizovali 

růst stromů a jiné. Popisujeme zvířata 

a tak rozlišujeme jejich charakteristic-

ké znaky.

Malujeme, stříháme, modelujeme 

a vedeme děti k samostatnosti.

Učíme se popisovat obrázek tak, 

abychom při zavřených očích si mohli 

představit, co slyšíme. Podporujeme 

logické myšlení a přípravu na školu, 

protože zápis do ZŠ se blíží. 

Hra Na meteorologa se dětem vel-

mi líbila a bavila je i předpověď po-

časí v TV.

Celá školička byla na pohádce 

v místní sokolovně a ve školce jsme 

měli pana Kouzelníka.

Chtěli bychom poděkovat tatínkům 

za pomoc na úpravě plochy pod prů-

lezkami v MŠ Sluníčko. 

Děkujeme  kolektiv MŠ

Sluníčko

Listopadové dny nebyly v mateř-

ské škole VODNÍČEK vůbec pod-

zimně smutné a pochmurné. Naopak, 

ve všech třídách vládla tvůrčí aktivita 

a dětská spontaneita. Posuďte sami. 

Ve třídě Žabiček si v tématu „Čer-

vená, zelená, co to asi znamená“ děti 

hrály na dopravní situace, naučily se 

některé dopravní značky a teď už ví, 

jak se chovat na ulici. Když se nad 

Vamberkem objevily dešťové mraky, 

v bloku „Když padaj deště kapičky“ 

zkoumaly, jak vlastně kapičky vzni-

kají, kde se berou a jak důležitá je pro 

život na Zemi voda. Téma zabývající 

se tímto živlem si pro své děti při-

pravily i paní učitelky ze třídy Rybi-

ček. V rámci ekologického projektu 

„Voda je vzácný poklad“ si nejen vy-

světlily koloběh vody v přírodě, ale 

i její užitek a význam šetření s vodou. 

Voda je všude v přírodě a Rybičky si 

o přírodě povídaly i v bloku „Smály 

se veverky“, tentokrát však o volně 

žijících zvířátkách. Šnečkové měli 

trochu jiné starosti. Slíbili Kašpárko-

vi, že mu pomohou vyléčit nemocné 

království. Pana krále učili otužování 

i správnému používání kapesníku, 

paní královnu cvičit, aby ji nebolela 

záda, prince si správně čistit zoubky 

a princeznu jíst zdravá jídla. Za jejich 

pomoc je pak pan král pozval na krá-

lovský bál. Z nemocného, vlastně už 

zdravého království, byl jen krůček 

k dalšímu tématu a to ke knížkám. 

Blok „Knížka je náš kamarád“ patřil 

k projektu „Celé Česko čte dětem“, 

k němuž se přihlásila i naše mateřská 

škola. Šnečkové si o knížkách nejen 

povídali, ale také navštívili dětské 

oddělení Městské knihovny ve Vam-

berku, kde se jim věnovala nejenom 

paní knihovnice Jaruška, ale i kni-

hovnický slon Bimbo. 

Celá školka společně shlédla po-

hádku „Hrnečku, vař“ divadla DRAK 

v MKS a všichni předškoláci si byli 

vyzkoušet keramické tvoření v Domě 

dětí. To se dětem i paním učitelkám 

moc líbilo a tak velmi rády přijaly 

nabídku paních vychovatelek, aby si 

práci s keramickou hlínou vyzkou-

šely i mladší děti. Je to první akce, 

která nás v předvánočním čase čeká. 

Těch akcí, ale spíše se chce napsat ra-

dostí, je před námi celá řada. Některé 

si připravíme ve školce sami, jiné na-

bízejí Městská knihovna, Krajkářská 

škola, Městský klub Sokolovna. Je to 

obdivuhodné, kolik lidí v tak malém 

městečku dovede připravit pro své 

spoluobčany krásné adventní zážit-

ky. Jsou to vlastně malé dárečky pro 

nás všechny a my ve školce se na ně 

moc těšíme. Přejeme i vám, čtenářům 

našich Zpráviček, abyste se dokázali 

z adventního času těšit, prožili si ho 

v pohodě a nenechali si jej zkazit ner-

vozitou, spěchem a stresováním. Ber-

me každý den jako malý čokoládový 

bonbonek z adventního kalendáře 

a s požitkem si jej pomalu, nejlépe 

společně s dětmi či vnoučátky, vy-

chutnejme. 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Mateřské centrum pomáhá ro-

dičům aktivně prožít čas strávený 

společně s dětmi.

Srdečně zveme všechny rodiče, 

prarodiče či jiný doprovod, aby se 

svými dětmi přišli do herny v příze-

mí Městské knihovny, kde probíhá 

následující pravidelný program:

� Každou STŘEDU probíhá 
od 09:00 hodin do 11:30 hodin 
„HERNIČKA“. Zveme všechny 

hravé děti do našeho MC. V prů-

běhu 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 rato-

lesti doprovázejí.

� POZOR NOVINKA –  každý 
PÁTEK od 09:30 hodin do 11:00 
hodin v prostorách domu dětí 
a mládeže probíhá „BATOLE-
NÍ“. Pohyb s říkadly pro děti 

do 3let. Dům dětí a mládeže ve spo-

lupráci s MC Dráček Vás zvou  na  

zábavné pohybové hry. Přijďte si 

zacvičit se svými batolátky na ryt-

mické básničky. Vstup 10,- Kč. 

Informace o činnosti a akcích MC 

Dráček lze získat na internetové 

adrese http://mcdracek.wordpre-

ss.com a na nástěnce v MC nebo 

na vývěsce naproti drogerii Teta.

ZVEME VÁS NA  

„DĚTSKÝ BAZÁREK“

Každou středu od 9,00 hod 
do 11,30 hod. v Mateřském cen-
tru Dráček (informační centrum, 
knihovna).
Přijďte si levně nakoupit podzimní 

i zimní oblečení pro svoje ratoles-

ti (trička, kalhoty, mikiny, svetry, 

kombinézy, boty, …). Různé veli-

kosti pro holky i pro kluky od na-

rození do cca tří let. Ceny od 10 Kč.

Zprávy z činnosti:

� Přednáška s ředitelkou MŠ Vam-
berk – Mgr. Lenkou Faltusovou
 „Půjdeš na tu přednášku do Dráč-

ku?!“, zeptala se mne v kamarádka... 

„Na jakou?!“, odvětila jsem jí nezau-

jatě, hlavu plnou dětí, práce, nákupu, 

úklidu,... prostě všeho toho, co my 

maminky musíme dnes a denně zajiš-

ťovat pro blaho a spokojenost svých 

rodin. ... Dozvěděla jsem se, že mám 

možnost jít na přednášku s ředitelkou 

MŠ Vamberk, Mgr. Lenkou Faltuso-

vou, a tématem bude: DOCHÁZKA 

DO MŠ, VÝVOJ DÍTĚTE DO 6 

LET, VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

apod. ... Mnozí máme z podobných 

setkání smíšené pocity. Někde tam 

vzadu sice hlodá červíček zvědavosti, 

ale na druhou stranu má asi každý ro-

dič strach, že na takové akci zjistí jen 

to, že podle odborníka dělá spoustu 

věcí špatně a přednášející, mnohdy 

bez osobní zkušenosti, na něj bude 

chrlit poučky vyčtené z knížek, které 

byste sice rádi dodržovali, ale život 

prostě není brožura.... Moje odpověď 

zněla: „Díky za tip. Ještě si to roz-

myslím.“ ............ A červíček zvítězil 

;-) .... V úterý 13.11.2012 jsem se 

přednášky zúčastnila. A udělala jsem 

dobře!!! Přednáška byla určena pro 

všechny rodiče jejichž děti už školku 

navštěvují, ale i pro ty, které docház-

ka do MŠ teprve čeká. Paní ředitelka 

je, jak se ukázalo, člověk na svém 

místě. Pedagog - profesionál - s lid-

ským přístupem! Žádné zbytečné 

poučky, žádné moralizování, které 

jsem čekala. Naopak! Mile a přívě-

tivě jsme si povídali o dětech a naší 

MŠ. Dozvěděli jsme se vše, co nás 

o problematice docházky do škol-

ky zajímalo. Probrali jsme adaptaci 

na nové prostředí školky, rozdělení 

dětí do tříd, vzdělávací plány reali-

zované v našich školkách, výchovné 

problémy, období vzdoru apod. Moc 

se mi na přednášce líbilo, že nám 

paní ředitelka vyprávěla mnoho kon-

krétních případů a osobních zážitků 

s dětmi. Mnozí z nás se díky tomuto 

setkání ubezpečili, že naše děti jsou 

v MŠ Vamberk v dobrých rukou a to 

je nádherný pocit. Musím říci, že 

jsme se jen neradi loučili a příslib 

dalšího možného setkání nás všech-

ny nadchnul.

Ráda bych touto formou paní ředi-

telce, Mgr. Lence Faltusové, moc 

poděkovala, za její čas a vstřícnost 

a vzkázala: Těšíme se na příště.

� „Opičí olympiáda“
Copak si pod tímto názvem asi tak 

představíte? Šplhání, skákání, plaze-

ní, běhání? Ano, to všechno a nejen 

to, především zábava pro děti a rodi-

če, které mají rádi pohyb a překoná-

vání malých překážek. „ Opičí olym-

piáda“ se uskutečnila 17.11.2012 

ve školní tělocvičně. Začátek byl 

naplánován na půl desátou a sešlo 

se nás opravdu hodně. Děti, rodiče 

i prarodiče si přišli toto krásné so-

botní dopoledne zacvičit a my jsme 

za to velice rádi :-D. „ Opičí olym-

piáda“ je sestavena tak, aby za asis-

tence rodičů či prarodičů byla zvlád-

nutelná jak pro ty nejmenší děti, co 

nedávno udělali první krůčky, tak 

pro ty větší, co již běhají a skákají 

jako „opičky“. Houpání na kruzích, 

přechod přes kladinu, plazení pod 

lanem, skákání na trampolíně, to vše 

děti zvládly. Nakonec všechny do-

staly krásnou „ Opičí medaili “ a sa-

mozřejmě něco na doplnění energie. 

Olympiáda se moc vydařila a za rok 

se na Vás opět těšíme :-D. 

� „Tvoření z fi ma“
Líbí se Vám šperky z fi ma? Že neví-

te, co to je? Šperky z fi ma jsou velmi 

lehké, příjemně se nosí a také jsou 

velmi neobvyklé a originální. Z fi -

mem jsme se měly možnost sezná-

mit jedno sobotní dopoledne. Pod 

vedením odborníka jsme si mohly 

vyrobit náhrdelníky, přívěsky, ná-

ušnice i cokoli jiného, co nám tato 

modelovací hmota podobná modu-

ritu dovolí a výsledek nás všechny 

mile překvapil. Myslíme, že mnoho 

účastnic vyrobilo originální a krásný 

dárek pro někoho blízkého třeba pod 

stromeček a že akce tohoto druhu ur-

čitě nebyla poslední.

Plánované akce 

� Termín bude upřesněn – MALO-

VÁNÍ NA TRIČKA III

Pro velký úspěch budeme již po tře-

tí malovat na trička s paní Najma-

novou z MC 

Brouček. Trič-

ka s sebou vy-

praná, bez avivá-

že. Poplatek 50 Kč za namalované 

tričko.

 

PROSINEC 2012
� 5. 12. 2012 v 9,30 hod. – MIKU-

LÁŠSKÁ NADÍLKA v MC Dráček 

Do Dráčku přijde Mikuláš s Andě-

lem a nadílkou. Čerta k nám nepus-

tíme, protože u nás jsou jen hodné 

děti.  Přihlášky na 

tel.č. 733 198 135. Poplatek za ba-

líček 25 Kč, členky zdarma.

� 12. 12. 2012 v 9,30 hod. - VÁ-

NOČNÍ ARANŽOVÁNÍ PRO MA-

MINKY V MC DRÁČEK 

Aranžování vánoční výzdoby. Ma-

teriál zajištěn, nádobu či věnec s se-

bou. Poplatek 30 Kč, členky zdarma.

� 19. 12. 2012 v 9,30 hod. – VÁ-

NOČNÍ NADÍLKA v MC Dráček  

Do Dráčku Ježíšek dětem také na-

dělí nové hračky a pro maminky 

předvánoční pohodu a cukroví.

Další doprovodný program bude 

vždy vyvěšen na nástěnce v MC nebo 

na vývěsce naproti drogerii Teta.

Poplatky: 

HERNIČKA 10 Kč / den, člen 5 Kč/den 

TĚŠÍME SE NA VÁS

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
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„Výtvarka“ ZUŠ na výletě 
za komiksem 

18. října jsme se vydali s žáky výtvarného oboru vamberecké pobočky 

Základní umělecké školy F.I.Tůmy v Kostelci n. Orl. na malý výlet. Naším 

cílem byla výstava s názvem 13 komnat komiksu v Galerii Kinský v No-

vém zámku v Kostelci nad Orlicí. Výstava, která byla dvakrát prodloužena 

a stala velmi úspěšnou co do návštěvnosti, ale zejména svou kvalitou, byla 

přehlídkou toho nejlepšího co v českém komiksovém žánru vzniklo. Díky 

ochotě kurátorky paní Jasníkové, která nám umožnila vstup do galerie 

mimo ofi ciální otvírací dobu, jsme měli celou expozici jen pro sebe a děti 

měly tak klid i na vlastní tvůrčí  práci  při zadaných výtvarných úkolech. 

Výstavu jsme si užili a k celkovému příjemnému výletu přispělo i přívětivé 

počasí.                                                     Tomáš Martinec, učitel VO ZUŠ

DDM ZŠ MOZAIKA

DDM

Co byste chtěli, aby se u nás děti na-

učily? Co by podle Vás měly děti do ži-

vota umět? 

Mají děti dostávat domácí úkoly? 

Jak by podle Vás měl domácí úkol vy-

padat?

To je jen několik otázek z těch, které 

zazněly během středečního odpoledne 

v Základní škole Mozaika o.p.s.

Paní ředitelka, učitelé a rodiče se 

sešli u kávy a čaje, aby diskutovali 

o svých dosavadních zkušenostech 

ve škole a se školou a dalších předsta-

vách.  Během odpoledne měl každý 

možnost a prostor vyjádřit svůj názor 

k tématu domácí přípravy a profi lu ab-

solventa ZŠ Mozaika a připomínkovat 

strategie navržené k tématu pedagogy. 

Doba se mění. Přibývá informací 

a příležitostí a je na každém jedinci 

jakým způsobem je využívá a bude vy-

užívat dál. Rodiče i učitelé se v „kavár-

ně“shodli na tom, že škola by k tomu 

dětem měla dát především nástroje 

a rozvíjet dovednosti každého jedince.

Na setkání panovala velmi příjemná, 

otevřená atmosféra a zúčastnění se do-

mluvili na dalším setkávání. 

Výstava modelů letadel
Dům dětí a mládeže Vamberk vás srdečně zve na netradiční mode-

lářskou výstavu letadel, která bude otevřena již od 6. prosince 2012 
a nebude chybět ani ukázka létání letadýlek zkušenými modeláři. V rámci 

této výstavy se uskuteční i nábor dětí na kroužek modelářů, který začne 

od 2. pololetí šk. roku 2012/13.

Bližší informace budou sděleny na našich webových stránkách a na pla-

kátech ve vývěsce a v domě dětí. Těšíme se na vaši účast!

PRVNÍ ŠKOLNÍ KAVÁRNA 

PRO RODIČE V ZŠ MOZAIKA 
aneb „rodičovské sdružení“ je něco jiného

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů 
v novém roce 2013 připojujeme poděkování za důvěru a dobrou 
spolupráci s vámi se všemi!                                     Štěpka a Verča
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Nové knihy - prosinec 2012

Městská knihovna
Informační centrum

Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, IC: 494 320 171
e-mail: knihovna@seznam.cz, infocentrum@seznam.cz, 

www.knihovna-vamberk.cz, www.ic-vamberk.cz

Co vás čeká 
v měsíci prosinci...
• Výstava loutek a loutkových di-

vadýlek – z Boučkova loutkové-

ho divadla v Jaroměři 

Pak Vám popřejeme krásné Váno-

ce a šťastný vstup do nového roku 

2013. Poprvé v novém roce se uvi-

díme ve čtvrtek  3. 1. 2013

a co se chystá 
v dalším měsíci...
• Výstava loutek a loutkových di-

vadýlek – do 31.1.2013

• 17.1.2013 – 17,30 hod. přednáš-

ka – Líčení

• 31.1.2013 – 17,30 hod.přednáš-

ka Tomáše Černohouse – Banát: 

naši krajané a jejich krajina

BELETRIE
� BAINBRIDGEOVÁ, Beryl: 
    Dívka v puntíkových šatech
Vyprávění o cestě mladé Angli-

čanky Rose ze státu Maryland až 

do Los Angeles v Kalifornii, je 

svižně napsané a kořeněné jemným 

anglickým humorem.

� FRANKLINOVÁ, Ariana: 
    Město stínů
Tajemství emigrantky z východu, 

která pracuje pro bezcharakterního 

knížete Nikolaje...

� PAYNE, C.D.: Neviditelný
Humorný příběh o neviditelnosti.

� POTTER, Alexandra: 
    Není přání jako přání

Vtipná kniha pro moderní samostat-

níé ženy, které dokážou brát život 

s nadhledem a humorem.

� ASHWORTH, Alele: 
    Moje drahá Caroline
Mladá Caroline se ocitá na rozces-

tí – uposlechnout svůj rozum, nebo 

následovat hlas svého srdce ?

NAUČNÁ LITERATURA
� ŠIMÁNEK, Leoš: 
    Z Nového Zélandu přes Havaj 
    do Austrálie
Zážitky cestovatele ze zemí, jejichž 

břehy omývá Tichý oceán.

� UZEL, Radim. Rozpomínání
Ve své biografi i se sexuolog a po-

rodník Radim Uzel představuje 

ve více životních rolích.

� BRYCZ, Pavel: Tátologie
Kniha rad všem tatínkům, ale i ma-

minkám nebudou cizí.

� HRUŠKOVÁ, Marie
    LUDVÍK, Bedřich: 
    Paměť stromů
Námětem knihy, tak jak je patrné 

z názvu, jsou památné stromy.

� KIYOSTAKI, Robert T. : 
    Nefér výhoda
Tato kniha je o moci fi nančního 

vzdělání a pěti neférových výho-

dách, které skutečné fi nanční vzdě-

lání nabízí.

Se starým rokem 
jako bychom zavřeli knihu
a s rokem novým
jako bychom brali čistý arch 
a tužku do ruky…

Spoustu příjemných řádků,
krásné svátky vánoční
a pohodový rok 2013 
Vám všem ze srdce přeje

Městská knihovna
Informační centrum Vamberk

Jsou rozdílné. Různé. Jako my, lidé. Většinou  jsou  však 

odrazem doby a prostředí, ve kterém žijí. A vypovídají 

víc, než bychom si my – dospělí - chtěli přiznat.  

Přesto však mají obrovskou výhodu: můžeme je změnit. 

My. Velcí. A rozumnější. Máme jedinečnou šanci – naše 

děti tu přece budou po nás…

Co tě napadá, když se řekne „KNIHA“?
(anketní otázka pro všechny školou povinné)
*nic *krása *zbytečnost *kamarád *povinnost * tajemství 

*informace *povinná četba *nutné zlo *otrava *ztráta 

času *přítel *útěk *klid*fantazie*radost *pohádka *ma-

minka *večer *spolu*odpočinek * schovávačka

V celé naší zemi, v celém světě moudří pochopili… 

Projektů na podporu dětského čtenářství – a nejen dětské-

ho – existuje již celá řada:  Noc s Andersenem, Den pro 

dětskou knihu, ČteSyRád, Rosteme s knihou, BiblioHelp, 

LiSToVáNí, Moje první kniha, Čteme v nemocnicích…

Jejich cíl je však totožný:

Upozornit společnost, že pravidelné předčítání pozitivně 

ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a podporuje jeho zájem 

o čtení v dospělosti. Že pravidelné předčítání rozvíjí 

slovní zásobu dítěte, jeho myšlení, paměť a fantazii. Že 

obohacuje nejen vědomosti, ale má vliv i na mravní a hod-

notový vývoj dítěte. Že pravidelným předčítáním v přívě-

tivém prostředí lze dosáhnout toho, že se čtení pro dítě 

stane stejně poutavým, či dokonce ještě poutavějším než 

televize. Že chvíle „SPOLU“ nad půvabnou knihou nic 

a nikdy nenahradí. Dětem, ani nám.

Jsme rády, že i naše knihovna má právo, povinnost i mož-

nost takto pomáhat.  Práci s dětmi budeme věnovat vždy 

spoustu času a energie. 

Je to jedno z  našich nejdůležitějších poslání.

Krásný rok 2013, milí přátelé knihy. 

Jaroslava Martinová

Naše nabídka pro příznivce 

elektronických způsobů 

komunikace:

Na webových stránkách knihovny 

(www.knihovna-vamberk.cz) kro-

mě běžných informací a pravidel-

ných aktualit najdete nově ke sta-

žení i přihlášky pro nové čtenáře 

stejně jako knihovní řád.

Pokud ještě nemáte založeno tzv. 

„ČTENÁŘSKÉ KONTO“, sděl-

te prosím knihovnici přesné datum 

svého narození. Pod tímto kódem si 

potom v klidu domova můžete zjistit 

veškeré údaje týkající se vašich pla-

teb, výpůjček, prolongací i rezervací.

OZNÁMENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Knihovnu i informační centrum můžete naposledy 

v roce 2012 navštívit v následující dny:

� 20. prosince (všechna oddělení včetně IC)
� 21. prosince (oddělení pro děti+ IC)
� Ve čtvrtek, 10. ledna 2013, budou všechna od-

dělení uzavřena z důvodu povinného školení řidičů. 

Děkujeme za pochopení.

PŘEČTĚTE SI… názory našich dětí
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Dobrý den,

zdravíme všechny své příznivce v posledním kalendářním měsíci tohoto 

roku.

Některé domácnosti možná již voní cukrovím a jinde naopak její členové 

našlapují tichounce po špičkách, aby nerušili naše amatérské herce v pří-

pravě na letošní premiéru. 26. prosince v 18.00 hod. uvedeme komedii 

Manželka se nepůjčuje na motivy hry Jana Havláska Nepožádáš manželky 

bližního svého. Setkáte se s herci Oldřichem Plašilem, Renatou Vašátko-

vou, Karlem Uhlířem j.h., Jaroslavou Kubíčkovou, Lucií Vodákovou, Sta-

nislavem Gebou, Milanem Pergerem, Petrem Barvínkem, Janou Sojkovou, 

Miroslavou Sojkovou a Jiřím Macounem

 A pokud chcete potěšit své ratolesti divadelní pohádkou Byl jednou je-

den drak (televizních se nabaží o Vánocích do sytosti), reprízujeme přesně 

5. prosince, tedy při čertovské nadílce, v 17.00 hod. v Divišově divadle 

v Žamberku.

 Doufáme, že Vám zpříjemníme vánoční chvíle a zachováte nám svou 

přízeň i v následujícím roce 2013. Přejeme Vám mnoho klidných chvil, 

pohody a hodně sil.

Za DS Zdobničan                                                           Miroslava Sojková

� 11. prosince v 8.30 a v 10.00 h.
ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL ANEB 

ANDĚL PÁNĚ ZLÁMAL SÁNĚ 

Divadlo DRAK. 

Kolektivní předvánoční večer s ko-

ledami – herců a muzikantů divadla 

DRAK.

Pro děti od 6 let. 

Vstupné 30 Kč.

� 12. prosince v 19.30 hodin
ČECHOMOR

Vánoční koncert.

Vstupné 300 Kč.

� 17. prosince v 16.00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kos-

telec n. Orl. – pobočka Vamberk

� 17. prosince v 19.00 hodin
CARMINA A MLADÝ TÝNIŠŤ-

SKÝ BIG BAND

Srdečně Vás zveme na koncert Car-

miny a Mladého týništ‘ského big 

bandu, který se koná u příležitosti 

společně vydaného vánočního CD 

naděleného k oslavám 20. výročí 

od vzniku obou těles. Během kon-

certu uslyšíte vánoční koledy v mo-

derních swingových úpravách.

Přijďte si zpříjemnit čas vánoční! 

Vstupné 70 Kč.

� 26. prosince v 18.00 hodin
MANŽELKA SE NEPŮJČUJE

DS Zdobničan Vamberk

Vstupné 50 Kč. 

� 30. prosince v 18.00 hodin 
PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇO-

STROJ

POSEZENÍ S HUDBOU

� 4. ledna v 19.00 hodin
PLES TANEČNÍCH

Vstupné 100 Kč.

Krásné Vánoce 
a rok 2013 přejí 

zaměstnanci 
MK Sokolovna 

Vamberk.

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

program prosinec 2012 - leden 2013

DS ZDOBNIČAN
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Krajkářky, děti a učitelky Krajkářské školy ve Vamberku
si Vás dovolují pozvat na adventní výstavu

 „STŘÍBRNÉ VÁNOCE“ 
v Krajkářské škole

 Paličkované krajky budou obohaceny o stříbrné šperky 
Jany Sedláčkové z Doudleb nad Orlicí

10. - 21.12. 2012 
Pondělí, úterý, středa: 

9:00-12:00  13:00-19:00 hodin.
Čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 
9:00-12:00  13:00-17:00 hodin.

Vánoce na zámku v Potštejně
Zveme Vás na hranou prohlídku vánočně ozdobeného zámku v Potštejně. 

Letos nově Vás i Vaše děti pozve potštejnský anděl Ariel do tajemného 

příběhu vánoc. Přivítá Vás zvídavá malá holčička, která pátrá po původu 

vánočních oslav. Dívka doputuje spolu s ostatními, prostým i vznešeným 

lidem, až do Betléma. Příběh Vám přiblíží mnoho zkušených herců i nad-

šených ochotníků. Současně si prohlédnete  zámecké místnosti, krásně vy-

zdobené v duchu starých českých vánočních  tradic, živý Betlém a mnoho 

dalšího. Celý zámek provoní vánoční punč, který pro Vás chystají služebné 

v dobových kostýmech. Neváhejte a přijďte spolu s námi putovat v čase, 

zámek Potštejn ožívá každou adventní sobotu odpoledne. Už se na Vás tě-

šíme! Rezervace doporučena!

8.12.
10:00 - 17:00 Betlémský příběh - hrané vánoční prohlídky zámku, 

                       předvánoční jarmark, výstava patchworku

15:30 Premiéra divadelní pohádky, Ochotnicko- čtenářská beseda Orlice

16:00 Mikulášská nadílka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu

17:00 1. adventní koncert na zámeckém nádvoří 

15.12.
14:00 - 17:00 Betlémský příběh - hrané vánoční prohlídky zámku 

17:00 2. adventní koncert na zámeckém nádvoří 

22.12.
14:00 - 17:00 Betlémský příběh - hrané vánoční prohlídky zámku

17:00 3. adventní koncert na zámeckém nádvoří

Každý rok v pátek před 5. prosincem, 

kdy chodí Mikuláš s čerty, se už po léta  

ve vamberském lese pravidelně otevírá 

poklad čerta Kleofáše. Poklad střeží 

čertovské babičky, které jej rozdávají 

všem dětem, které ho najdou. Najít po-

klad a část si odnést není jednoduché, 

protože jej hlídají čerti, kteří se  nechtějí 

s nikým rozdělit, a proto děti chytají.  

Dětem pomáhají andělé a skřítci. Děti, 

které se pro poklad vydají, dostanou nej-

dříve od andělů a skřítků dušičky, které 

musí čertovi, pokud je chytí odevzdat. 

Andělé se skřítky také doprovázejí malé 

děti, které se přeci jenom čertů bojí. 

Přinést si  kousek pokladu každoročně 

přijde průměrně osmdesát dětí. V lese 

se mimo to pohybuje asi dvacet  čertů, 

andělů, skřítků a pak rodiče a prarodiče, 

kteří děti doprovází. Prostě to tam jed-

nou v roce v podvečer pěkně žije.

Letos to bylo také tak.  Do čertovské-

ho kruhu vstoupilo 84 dětí, které se od-

vážily vydat do lesa pro poklad.  Na dět-

ských tvářích bylo vidět, že pro ně není 

jednoduché překonat strach a vykročit 

do tmy. Zamaskovaní čerti vypadali 

opravdu hrozivě. Přesto děti běhaly 

k pokladu a snažily se přechytračit čerty 

po celé dvě hodiny. Mašinky dětí vede-

né skřítky a anděly se neohroženě sunu-

ly lesem k čertovským babičkám, kde 

potom děti nevěděly, kterou sladkost si 

z pokladu nejraději vybrat.

My skauti, kteří tuto akci chystáme, 

máme radost, že se dětem líbí. Kaž-

doroční velká účast nám to potvrzuje. 

Máme z toho radost a těší nás to. I když 

nás dospělých, kteří se o vše starají je 

jenom pár, budeme se snažit připravit 

tuto akci i v příštím roce.

Žádná z akcí, které po celý rok chys-

táme se neobejde bez podpory Města 

Vamberka, který nás podporuje nejen 

fi nanční částkou.  

Děkujeme nejenom fi rmě Tercie, kte-

rá čertovský poklad již tradičně spon-

zoruje svým ovocem, ale také všem 

ostatním vamberským fi rmám, které 

přispívají na naši činnost v průběhu 

roku,  na naše akce pro děti, především 

na Pohádkový les. 

Přejeme všem přátelům Junáku poho-

dové Vánoce, v novém roce především 

zdraví, pohodu a spokojenost.

… a prosíme Vás, zachovejte nám pří-

zeň i v příštím roce.

Lenka Frejvaldová

Poklad čerta Kleofáše
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před 70 lety
18. prosince 1942 byly z města deportovány dvě rodiny židovského původu,  

Šlaplovi a Holzbauerovi. Sedm občanů bylo nejprve soustředěno v Hradci 

Králové, poté v Terezíně a nakonec byli všichni převezeni do koncentračního 

tábora Birkenau, kde zahynuli.

před 30 lety
V prosinci 1982 byla otevřena samoobslužná prodejna potravin na sídlišti Struha.

Výročí osobností

Stalo se aneb bejvávalo

� 17.12.1747 se v Rožďalovicích narodil František Josef II. Kolowrat-Lieb-
steinský, majitel vambereckého panství. Byl nejvyšším purkrabím Království 

českého. Majitelem panství byl v letech 1758-1814. Do roku 1771, kdy dosáhl 

plnoletosti, spravoval majetek Filip Kolowrat-Krakovský. František se oženil 

v roce 1768 s Kateřinou Kolowrat-Krakovskou (1747-1812). Měli spolu čtyři 

děti, mezi nimi i Františka Antonína (1778-1861), který působil u vídeňského 

dvora a roku 1848 se stal prvním ministerským předsedou v habsburské mo-

narchii. František Josef II. zřídil v Rychnově vrchnostenský soud. Roku 1805 

prodal ve Vamberku panský pivovar. Ve stáří přenechal správu panství synovi 

a odstěhoval se do Vídně. 265. výročí narození († 28.9.1825 ve Vídni)

� 31.12.1892 se v Brně narodil MUDr. Vladimír Šichan, obvodní lékař. 
Lékařskou praxi měl v našem městě v letech 1928-1956 na Bačince. Byl zá-

stupcem Ligy proti TBC. Během 2. světové války zachránil mnoho lidí před 

totálním nasazením, čímž riskoval vlastní život. V letech 1945-1946 byl členem 

národního výboru za lidovou stranu. V roce 1956 se odstěhoval do Prahy. 120. 

výročí narození († 10.7.1970 v Praze)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

V měsíci prosinci oslaví:
75 let Oluška Kubíčková

80 let  Vlasta Kočlichová

80 let  Hana Fibigerová

80 let  Erich Halbgebauer

85 let  Vlasta Zezulková

90 let  Anna Václavíková

91 let  Anna Šejnová

91 let  Alois Mimra

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dnes 30. 12. to bude 10 let, co zemřel pan Josef Pavlišta 
z Vamberka.

Stále vzpomíná rodina

Mladý pár shání byt ve Vamberku 
v osobním vlastnictví. 

Tel.: 734 622 739

Ohlédnutí za festivalem 
Vamberák

Vzhledem k tomu, že začaly přípravy na 2. Ročníku festivalu „Vam-
berák“, vracíme se článkem p. Rejzlové o využití fi nancí z 1. ročníku.

První ročník festivalu Vamberák 

navštívilo nad očekávání mnoho ná-

vštěvníků, kteří vedle zábavy a ra-

dosti z nabitého programu nešetřili 

ani na dobrovolném vstupném pro 

správnou věc. Do zapečetěných ka-

siček bylo vybráno přesně 15.110,- 

Kč, které organizační výbor rozdě-

lil na dva díly mezi Dětský domov 

v Potštejně a Dětský domov v Kos-

telci nad Orlicí. Zatímco potštejn-

ským dětem pomohl dar zpříjemnit 

léto a šestnáct dětí obdrželo pří-

spěvek na letní aktivity jako např. 

koupaliště či motokáry, v Kostelci 

se děti radují z nové trampolíny. 

Vřelost, s jakou v dětských domo-

vech uvítali organizátorky festiva-

lu, a poděkování od dětí proto pa-

tří především všem návštěvníkům 

Vamberáku. 

Věřme, že i příští rok se organi-

začnímu týmu pod vedením Petry 

Kašparové, který letos odvedl vyni-

kající práci, podaří na tento úspěch 

navázat a festival Vamberák opět 

příjemně překvapí. 

Martina Rejzlová
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KRABIČKOVÁ DIETA 
Chcete již opravdu zhubnout,  

trápí Vás žaludeční potíže? 
Přivezeme vám zdarma celodenní stravu, 

se kterou budete hubnout správně a zdravě. 
Více na  www.dietarozvoz.cz. 

Mobil: 775 49 30 90 od 9 do 19 hod.
Možnost zakoupení Dárkového poukazu!

NEHTOVÉ 
STUDIO KALA

(ve Vamberku, Holicích)

Kaplanová Ladislava
603 171 313

Vám nabízí do konce února 2013

SUPER CENU
MODELÁŽ NEHTŮ

za cenu doplnění 460 Kč

LEPENÍ ŘAS
metodou lepení řasa na řasu 

(ne trsové) 850 Kč

www.studiokala.cz 

Koupím pozemek na vamberecku 
k výstavbě rodinného domu. 

Tel.: 734 255 150

Jůnova 63, VAMBERK (ve sportovní hale, za sokolovnou)

Nabízí:
- výcvik řidičů sk.A, B

- školení řidičů referentů
- kondiční jízdy

Provozní doba: Po 14:00 - 17:00, Tel.: 608 025 845
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Různých anket jako je sportovec 
roku, zpěvák roku, myslivec roku, 
atd. je hodně, ale co modelář roku?  
S myšlenkou na oceňování význam-
ných modelářů, kteří se zasloužili 
o rozvoj tohoto koníčku v regionu, 
přišel vamberecký BZUK team. 
Jako vhodný pro realizaci tohoto 
záměru se nám jeví Euroregion Gla-
censis, protože zasahuje i do soused-
ního Polska a v Rychnově nad Kněž-
nou má své české sídlo. Za první 
desetiletí 21. století ocenění získali:

• Jaroslav Mach, 1959, Doudleby 

nad Orlicí – výrobce proslulých 

leteckých modelů F3A a kon-

struktér ultralightu 

• Ladislav Macháň, 1960, Ná-

chod – úspěšný výrobce mode-

lů lodí, propagátor rychlostních 

člunů ECO 

• Miroslav Miletín, 1990, Vysoká 

nad Labem – lodní modely sku-

piny M, mistr ČR, úspěšný repre-

zentant ČR 

• Jan Sršeň, 1985, Vamberk - lod-

ní modely skupiny M, mistr ČR, 

úspěšný reprezentant ČR 

• Jiří Špinar, 1940, Borohrádek 

– lodní modely skupiny NS a C,         

mistr ČR, úspěšný reprezentant 

ČR

• Pavel Jakoubek, 1969, Velké 

Poříčí – zakladatel modelářské 

parolodní společnosti, výrobce 

a restaurátor parních strojů

• Josef Nývlt, 1957, Červený Kos-

telec – výrobce modelů pozemní 

techniky, jeho tanky, traktory, 

podvalníky, tahače, valníky,… 

jsou ozdobou dětských dnů

• Daniel Pelikán, 1974, Sezemi-

ce – dříve letecký modelář, nyní 

provozovatel největšího velkoob-

chodu s modelářskou technikou 

v ČR

• Michal Švagerka, 1959, Hradec 

Králové – zakladatel nejstaršího 

a největšího klubu modelů ná-

kladních a užitkových aut RC 

Truck klub Hradec Králové

• Klaus Vater, 1942, Rychnov 

nad Kněžnou – 2x  zakládal 

modelklub v Rychnově n.Kn., 

několika násobný mistr ČR 

upoutaných modelů, má lví podíl 

na vzniku nových automobilo-

vých drah v Solnici a Rychnově 

n Kn.

Bližší podrobnosti včetně fotografi í 

a odkazů na jednotlivé modeláře na-

jdete na www.bzuk.cz 

Dosud posledním oceněným mode-

lářem za rok 2011 se stal:

• Zdeněk Beneš, 1985, Náchod – 

zakladatel automodelářské dráhy 

v Náchodě a současný předseda 

sekce elektrických automodelů 

v RC autoklubu ČR

Nominace na modeláře roku 2012 

posílejte na adresu info@bzuk.cz, 

nebo na adresu Bzuk team, Šafa-

říkova 383, 517 54 Vamberk až 

do 31. ledna 2013. 

Hledá se „ Modelář roku 2012“

Výbor FO Baník Vamberk rozhodl pro soutěžní ročník 2012/2013 přihlásit 

do soutěží okresu a kraje šest mužstev. V soutěžích řízených OFS Rychnov 

nad Kněžnou hrají přípravka a muži. V soutěžích řízených KFS Hradec 

Králové hrají st. přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.

Stručné hodnocení mužstev po odehraných zápasech podzimu 2012.
Přípravka: hraje okr. přebor přípravek, z 11 mužstev tabulky druhé místo 

– překvapení, pěkné umístění i výkony.

Muži: vedení v okr. přeboru II. třídy „SYNYT“

Dorost: vedení v krajské soutěži – všechny zápasy vítězné.

Starší žáci: vedení v soutěži – těmito výkony je čím se chlubit.

Mladší žáci: třetí místo v krajské soutěži – velmi dobré umístění.

Starší přípravka: čtvrté místo v krajské soutěži – dobré umístění.

Josef Hanyk
KS starších žáků KHK – sk. B – 2012/2013
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Ba Vamberk/Doudleby 12 12 0 0 76: 14 36

2. So Voděrady 12 9 1 2 49: 22 28

3. SK Babí 12 6 0 6 39: 34 18

4. SK Týniště 12 4 1 7 24: 41 13

5. FC Č.Meziříčí 12 4 0 8 35: 44 12

6. Velké Poříčí 12 3 2 7 27: 47 11

7. SK Albrechtice 12 2 0 10 20: 68 6

KS dorostu KHK sk. D – 2012/2013
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Ba Vamberk/Doudleby 12 12 0 0 76: 14 36

2. So Voděrady 12 9 1 2 49: 22 28

3. SK Babí 12 6 0 6 39: 34 18

4. SK Týniště 12 4 1 7 24: 41 13 

5. FC Č.Meziříčí 12 4 0 8 35: 44 12 

6. Velké Poříčí 12 3 2 7 27: 47 11 

7. SK Albrechtice 12 2 0 10 20: 68 6

G1B - Okresní přebor přípravek
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 
1. Solnice 16 14 2 0 55: 7 44 

2. Vamberk 20 13 2 5 67: 26 41 

3. Týniště 20 12 2 6 59: 19 38 

4. České Meziříčí 17 12 1 4 48: 11 37 

5. Ohnišov 13 11 1 1 50: 13 34 

6. Opočno 18 9 2 7 58: 27 29 

7. Častolovice 18 4 4 10 12: 27 16 

8. Borohrádek 18 4 3 11 21: 49 15 

9. Kostelec 17 4 2 11 20: 61 14 

10. Doudleby 15 1 1 13 10: 75 4 

11. Rychnov B 18 0 2 16 4: 89 2

A1A – Okresní přebor II.třídy - SYNYT
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

1. Vamberk 14 12 2 0 46: 14 38 

2. Rychnov B 14 11 2 1 40: 19 35 

3. Albrechtice A 14 11 1 2 61: 18 34 

4. Lípa A 14 9 3 2 46: 16 30 

5. Solnice 14 6 2 6 29: 31 20 

6. Zdelov 14 5 3 6 25: 29 18 

7. Kostelecká Lhota A 14 6 0 8 35: 44 18 

8. Křivice 14 5 1 8 24: 26 16 

9. Petrovice 14 3 6 5 21: 28 15 

10. Žďár 14 4 2 8 34: 38 14 

11. Přepychy B 14 4 2 8 23: 36 14 

12. Javornice A 14 4 2 8 25: 43 14 

13. Roveň 14 2 4 8 20: 41 10

14. Doudleby B 14 1 0 13 14: 60 3

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví a štěstí přeje FO Baník Vamberk

TJ Baník Vamberk - FO Baník Vamberk
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Všem cvičenkám děkujeme 
za celoroční přízeň a těšíme 
se na Vás opět 8.1.2013! 

Přejeme klidné vánoční 
svátky, splněné touhy a přá-
ní. V novém roce nejen štěstí, 
zdraví a pohodu, ale hlavně 
hodně elánu do cvičení! 

Za oddíl aerobiku přejí 
Pavla, Máca, 

Majda a Simča

Krajská soutěž 1. třídy
Baník Vamberk A  – Sokol Libchyně A 10 : 4
Body: Vrkoslav 3,0/3,5; Tauer 2,0/2,0; Macháček 

1,0/2,0; Valášek 0,0/2,5

27. 10. přijeli hosté jen ve třech hráčích, a tak bylo do-

cela rychle hotovo.

Baník Vamberk A – TTC Nové Město n. M A 10 : 2
Body: Novotný 2,5/2,5; Vrkoslav 3,0/3,5; Valášek 

2,0/2,5; Tauer 2,5/3,5

Pro nás překvapivě snadné vítězství, protože zápasy 

s tímto soupeřem bývají vždy velmi vyrovnané.

TJ Lánov A – Baník Vamberk A 1 : 10
Body: Tauer 3,5/3,5; Vrkoslav 2,5/2,5; Novotný 

2,5/2,5; Valášek 1,5/2,5

V sobotu 10. 11. jsme zajížděli k důležitému dvojzápa-

su. Začali jsme dobře – konečně jsme zase vyhráli obě 

čtyřhry čímž jsme položili dobrý základ k až nečekaně 

jednoznačné výhře.

TJ Trutnov-Poříčí A – Baník Vamberk A 5 : 10
Body: Novotný 3,5/3,5; Vrkoslav 2,0/3,5; Valášek 

2,0/3,5; Tauer 2,5/4,5

Zápas pravdy. Domácí, kteří ale díky opravě jejich 

herny hráli v herně Lánova, totiž do tohoto zápasu ješ-

tě neprohráli a v tabulce byli na 1. místě právě před 

Vamberkem. Kolektivně dobře hrající vamberáci v čele 

s výborným Novotným ale neponechali nic náhodě 

a po tomto vítězství se po zásluze posunuli do čela ta-

bulky. 

KS 1. třídy mužů, 2012/13
Tabulka:
1. Baník Vamberk A 7 7 0 0 70:27 21

2. TJ Trutnov - Poříčí A 7 6 0 1 65:33 19

3. Sokol Valdice A 7 6 0 1 66:37 19

4. Sokol Železnice A 7 5 0 2 63:38 17

5. TTC Nové Město n.M. A 7 3 0 4 49:58 13

6. Sokol Libchyně A 7 2 2 3 46:53 13

7. Jiskra Hořice A 7 3 0 4 54:55 13

8. TJ Lánov A 7 2 1 4 43:60 12

9. Sokol Chlumec n.C. A 7 2 0 5 43:62 11

10. DTJ-Slavia H. Králové D 7 2 0 5 39:61 11

11. Sokol Kostelec n.O. B 7 1 1 5 42:63 10

12. Sokol Stěžery B 7 1 0 6 35:68 9

Další domácí zápasy:
� 22. 12. 2012 9:00    
Baník Vamberk A – Sokol Železnice A

� 22. 12. 2012 14:00   

Baník Vamberk A – Sokol Valdice A

A družstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní 

haly ve Vamberku. Diváci jsou srdečně zváni! 

Mgr. Martin Vrkoslav, předseda oddílu ST

Nejúspěšnější 
sportovec 
roku 2012

Sportovní sdružení ČSTV Rych-

nov nad Kněžnou ve spolupráci 

s Rychnovským deníkem, agentu-

rou ČOK-CZ Praha,   MěÚ Rych-

nov nad Kněžnou a pod záštitou 

starosty města Rychnova n.Kn. 

ing. Jana Skořepy připravuje slav-

nostní vyhlášení ankety Nejúspěš-

nější sportovec roku 2012, které 

proběhne v pátek 1. února 2013 

od 18 hodin v Pelclově divadle 

v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněno bude: 5 jednotlivců 

v kategorii mládež, 5 jednotlivců 

v kategorii dospělí, 5 nejúspěšněj-

ších sportovců z řad veteránů (nad 

40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 

kolektivy dospělých, 3 nejúspěš-

nější trenéři-cvičitelé, pořadatelé 

významné sportovní akce a předána 

bude i cena FAIR PLAY.

Návrhy podávané na adresu:  

Sportovní sdružení ČSTV, U Sta-

dionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. 

nebo e-mailem: cstvrychnov@

seznam.cz musí obsahovat: jméno 

a příjmení sportovce, data narození, 

adresu bydliště, členství v TJ/SK, 

oddíl, ve kterém sportu je a sportov-

ní úspěchy dosažené v roce 2012.

Akceptovány budou návrhy po-

dané na ČSTV Rychnov n.K. do 5. 

ledna 2013.

Poslední říjnoví víkend začala dal-

ší sezóna celostátní ligy sálového 

fotbalu - futsálu za účasti jediného 

zástupce rychnovského okresu týmu 

z Vamberka. Mužstvo Bomby k tyči 

Vamberk vstoupí do soutěže v sobo-

tu 3.11.2012 v Praze kde se střetne 

s Chemcomexem Praha a jedním 

z  nováčků soutěže Novým Borem, 

další utkání sehrají 10.11.2012 v Po-

ličce kde jim bude soupeřem další 

z nováčků tým Vansdorfu a Jilem-

nice, 24.11.2012 zajíždí do Českých 

Budějovic kde se střetnou s Klatova-

mi a Větřním, 1.12.2012 v domácím 

prostředí Rokytnicé haly přivítají 

Slavičín a Zlín, 8.12.2012  zajíždí 

k dalšímu nováčkovi a to do Brna 

kde se s ním utká a další soupeř 

bude Polička, 15.12.2012 se utkají 

v Poličce s Chemcomexem Praha 

a Novým Borem, po novém roce 

pojedou do Jilemnice, kde soupeřem  

jim bude Vansdorf a domácí tým, 

12.1.2013 opět v Rokytnici přivítají 

Větřní a Klatovy, 19.1.2013 zajíždějí 

do Slavičína kde se utkají s domácí-

mi a Zlínem, 2.2.2013  v domácím 

prostředí přivítají Poličku a Brno, to 

bude ze základní části vše. V přípa-

dě postupu do čtvrtfi nále  hraném 

na dva vítězné zápasy (v termínu 

9.2., 16.2., 23.2.2013) se utkají 

nejdříve lépe postavená mužstva 

po základní části s hůře postavenými             

(1-8, 2-7, 3-6, 4-5).

Za Bomby k tyči Vamberk 

Jedlička Milan
vedoucí družstva

Bomby k tyči Vamberk vstoupili 
do další sezóny celostátní ligy 

sálového fotbalu - futsálu

Stolním tenistům „A“ družstva 
se zatím daří

Klasická jóga 
opět ve Vamberku pod názvem

Relaxační pátky 
s jógou

Lektorka: Hanka Kosková
více info na: 

www.jogaprovsechny.
estranky.cz



SOKOLSKÁ AKADEMIE
TJ SOKOL Vamberk uspořádala 

ve středu 14. listopadu Sokolskou aka-

demii u příležitosti 150. výročí založení 

Sokola. Slavnost začala krátce po 17. 

hodině odpolední . Když se 

ozvaly první tóny znělky, přítomní po-

zdravili sokolskou akademii povstáním. 

Poté je již slova ujala sestra Vrkosla-

vová, která úvodem přivítala všechny 

přítomné, cvičence, cvičenky, diváky 

a hosty. Připomenula účast našich cvi-

čenek 5. a 6. července v Praze na XV. 

Všesokolském sletu, kde se představily 

ve třech skladbách. 

Dvě skladby byly uvedeny i v rámci 

akademie. A hned od začátku cvičební 

program začal ve svižném tempu, ostat-

ně jak již to u členů a členek Sokola 

bývá. Jako první nastoupily mladší žá-

kyně v kategorii 7 – 10 let se skladbou 

Jonatán. Cvičily na modrožlutém roz-

kládacím klínu, „Jonatán“ byl látkový 

kužel s ouškem. Ústřední hudbou byla 

melodie z fi lmu Mach a Šebestová. Poté 

se v krátké části gymnasticko – taneční 

skladby, obsahující prvky lidových tan-

ců, představily ženy a seniorky. Cviče-

ní provázela klasická hudba Antonína 

Dvořáka – jeho Česká suita.

Následně pódium patřilo klukům, 

kovbojům. Ve skladbičce Sedm sta-

tečných předvedli chlapci souboj dvou 

kovbojských skupin. Do činnosti Soko-

la patří i práce s dětmi. Začínáme od út-

lého věku, jak se mohli diváci přesvěd-

čit v dalším vystoupení oddílu Rodičů 

a dětí. Ti za doprovodu písničky skupiny 

Maxim Turbulenc Vařila myšička kašič-

ku předvedli něco z náplně svých hodin.

Oddíl všestrannosti, kam dochází 

od září 30 cvičenců a cvičenek, připravil 

ukázky cvičení na lavičkách, žíněnkách, 

přeskoku a malé trampolíně. Mezi tato 

cvičení byla vložena závodní sestava 

Báry Schejbalové, která reprezentovala 

naši jednotu na přeboru ČOS v Plzni 

a Brně, kde si nevedla špatně. Nejlépe se 

jí dařilo ve šplhu a dosáhla krásného 5. 

místa mezi 43 závodnicemi. Do mozai-

ky programu přispěl také oddíl basket-

balu pod vedením bratra Vajdy s ukáz-

kami ze svých tréninkových hodin.

Pak následovala ukázka kázně a se-

beovládání. To bratr Lux přivedl členy 

oddílu Karate, který je v činnosti již 28 

let a v současné době má 20 členů. Za-

čátečníci předvedli několik základních 

technik, pokročilejší zacvičili techniky 

z KIHONU. Následovala ukázka tech-

nik KATA (boj proti imaginárnímu 

protivníkovi). Karatisté zakončili své 

vystoupení ukázkou sebeobrany proti 

noži a tyči.

Děvčata z oddílu všestrannosti si vy-

zkoušela prvky moderní gymnastiky. 

Na písničku z pohádky „Princové jsou 

na draka“ si nacvičila skladbičku se 

stuhou.

Sokol, to není jen obliba ve sportech 

a pohybových aktivitách, které mají zá-

klad v minulosti a tradici podle svých 

zakladatelů před 150 lety. To ostatně 

dokazuje i oddíl capoeiry, který vznikl 

před 8 lety a za tu dobu dosáhl nejedno-

ho skvělého ocenění. Vlastníky bílého 

pásu jsou Michal Šrom a Standa Pavel. 

Bílý a žlutý pás má Aneta Jeníčková. 

První místo na soutěži Capoeira Master 

Games 2 obsadil Michal Šrom a nejlep-

ším hráčem na Capoeira Master Games 

1 byla Aneta Jeníčková. Capoeira je 

brazilské bojové umění. Jde o komplex-

ní kulturní fenomén, obsahující bojové 

umění, připomínající pohybovým sty-

lem tanec s akrobatickými prvky, dopro-

vázené původní hudbou. A to všechno 

nám předvedli cvičenci z našeho oddílu.

Poslední cvičení provedlo svým vy-

stoupením 18 cvičenek se skladbou 

Mambo, která svižným tempem vypro-

vokovala diváky k potlesku.  

Slavnostním závěrem celé akademie 

bylo ocenění sester Marie Bartošové 

(Česká suita), Věry Vídeňské (Jonatán), 

Marcely Dolečkové (Jen pro ten dneš-

ní den) a Vlasty Tomáškové (účetní) 

za aktivní přístup k nácviku jednotli-

vých skladeb i práci v rámci TJ Sokol. 

Poděkování a kytice přijaly od Mgr. Vr-

koslava a sestry Lžíčařové, dřívější 

náčelnice jednoty. Poté se již všichni 

účastníci tohoto setkání rozcházeli plni 

dojmů do svých domovů.

Václav Matějka, kronikář města 

Foto: Radoslav Vídeňský



Z děl vambereckých malířů

Akad. malíř Otakar Sedloň

Josef Gruntorád


