
zpravodaj

Vamberecký

5. 2010

Foto: Zdeněk Fabiánek

Poslední víkend v tomto 
měsíci, konkrétně 28. a 29. 
května půjdeme k volbám. 
Svými hlasy rozhodneme 
o tom, kdo nám bude v Česku 
vládnout. S blížícím se ter-
mínem voleb se na nás bude 
politika hrnout ze všech 
stran. Po celé zemi vyrostlo 
množství více či méně vtipných 
billboardů. Jednotlivé strany 
či hnutí se nás, voliče, snaží 
přesvědčit o tom, že jedině 
správný je ten jejich program, 
že jedině ten zajistí naší zemi 
prosperitu a tím i užitek nám. 
Nedejte v té záplavě informaci 
na pěknou tvář, na populis-
mus a na nesplnitelné sliby. 
Vezměte na pomoc zdravý sel-
ský rozum a pečlivě vybírejte 
a pak volte. Při vhození obálky 
do urny si zkuste dát závazek, 
že po volbách budete ty „své“ 
koně sledovat a pokud nebu-
dou činit to, co slíbili, pak jim 
vystavte „červenou  kartu“, 
a to natrvalo.  Budete tak tro-
chu zodpovědní za úspěchy 
či neúspěchy, budete cítit 
spoluzodpovědnost. Přejeme 
Vám i sobě šťastnou ruku. 
A hlavně nezapomeňte přijít!

Redakční rada   



Otevírání studánky Otevírání studánky 
u sv. Prokopau sv. Prokopa

Již tradičně se v počátku dubna, letos to bylo 11. dubna, konalo vítání jara - 

„Otevírání studánky“ nedaleko sochy sv. Prokopa. Letos to bylo již 10 výročí 

této akce. Na 14 hodinu se u studánky sešlo asi 100 občanů, jak z Vamber-

ka a okolí, tak i turisté z Rychnova n. Kn., Sopotnice a Rybné n. Zdobnicí. 

Počasí opět nepřálo, neboť mrholilo a byla zima. Přicházející vítala hudba 

na heligonku a vozembouchy v podání p. Jaroslava Sokola, Jiřího Klekara                       

a Františka Martince. Přítomen byl též p. Velísek hrající fanfáry na lesní 

roh, žesťové kvarteto z Kostelce n. Orlicí pod vedením p. Přibyla - hrající 

fanfáry, děti ze Základní školy v Kostelci n. Orlicí s pí. učitelkami Ichovou                       

a Hurdovou a děti z Mateřské školy Vamberk s pí. učitelkou Dvořákovou, 

které zpívaly a přednášely básničky. Slavnostního zahájení se ujala pí. Zdena 

Jarešová - předsedkyně OST Vamberk. Po zahájení pan František Martinec 

pokřtil a poprosil mlýnský kámen „Melivák“, který sem byl dovezen z řeky 

Zdobnice před 10 lety, aby nám studánku zachoval a ochraňoval. Samotné 

otevření studánky velkým zlatým klíčem, který dal k tomuto účelu zhotovit 

p. učitel Jan Lakmayer, provedla Karolínka Koutná. Potom pokračoval kul-

turní program. Na závěr zahrálo žesťové kvarteto a akci ukončila pí. Jarešová. 

Členy výboru OST pí. Čoupkovou a p. Přibylem bylo poděkováno pí. Jarešo-

vé za každoroční přípravu této akce a byla ji předána kytice. 

Po ukončení této akce se vedení pochodu ujal p. Stanislav Holoubek, který 

šel s několika účastníky přes Liščí doly, Sršňův lom, Potštejn, Záměl do Vam-

berka. Celkem asi 10  km. 

Foto: Zdeněk Fabiánek
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Ze zasedání Rady města
� Letos se stále ještě neobjevil 

na komíně v cihelně čapí pár. Si-

tuaci sledujeme, ale jelikož by 

měl již být zpět, máme obavy, zda 

letos vůbec přiletí z daleké cesty.

� V minulém měsíci proběhl zá-

pis dětí do mateřské školy. Pra-

coviště Tyršova je již naplněno 

zcela, na pracovišti Jugoslávská je 

ještě několik míst volných.

� Pro volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České repub-

liky, které se konají ve dnech 28. 

a 29. května 2010 obdržíte soubor 

hlasovacích lístků domů. Volební 

místnosti budou otevřeny v pátek 

od 14,00 hodin do 22,00 hodin, 

v sobotu od 8,00 hodin do 14,00 

hodin. V prostoru pro úpravu hla-

sovacích lístků (za plentou) vloží 

volič do úřední obálky, kterou 

obdrží ve volební místnosti, jeden 

hlasovací lístek. Zároveň může 

volič zakroužkováním pořadového 

čísla preferovat nejvýš u 4 kandi-

dátů ty, jimž dává přednost. 

� V Královéhradeckém kraji 

kandiduje z 51 zaregistrovaných 

politických stran a hnutí 17 (tolik 

lístků obdržíte domů). Z města 

Vamberk kandidují dva občané. 

Pan Jaroslav Divíšek za KSČM 

(na místě 4 kandidátky) a pan Aleš 

Melnický za ODS (na místě 19 

kandidátky).

� Volič může požádat ze závaž-

ných, zejména zdravotních, důvo-

dů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, 

aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost (do přenosné schránky – 

urny), a to pouze v územním ob-

vodu volebního okrsku, pro který 

byla OVK zřízena.

� Žádáme občany, kteří nemají 

řádně označeny domy a byty a ne-

mají instalovány poštovní schrán-

ky, ať tak ve vlastním zájmu učiní. 

Jedině tak mohou doručující oso-

by splnit řádně svůj úkol. Těžko 

se prokazuje doručení (nedoruče-

ní) musí-li být zásilka zastrčena 

za dveře či do plotu.

� Lesy České republiky vyhlási-

ly stromem pro 2010 břízu. Bříza 

bělokorá (Betula pendula) dosahu-

je výšky až 30 m a dožívá se 100 

až 150 let. Je silně světlomilná 

dřevina. Velmi dobře snáší imise, 

klimatické extrémy a nemá žádné 

zvláštní nároky na živiny. Roste 

prakticky všude, a proto byla vy-

užívána jako pionýrská dřevina. 

Její dřevo je velmi výhřevná a je 

ceněno jako palivo. Protože hoří 

klidným plamenem (nestřílí) je 

velmi oblíbeným palivem do krbů. 

Březová míza je ceněna pro vyso-

ký obsah saponinů, silic, vitamínů 

(A, C) a dalších látek. Její pyl pa-

tří k nejzávažnějším alergenům, 

a proto její využití v kulturní kra-

jině silně upadá.

� Ve dnech 24. až 29. května 2010 

se budou v Zádolí konat práce 

na rekonstrukci trasy vysokého 

napětí a to za použití vrtulníku. 

V těchto dnech by mohl být v této 

části města zvýšený hluk. Obyva-

telům dotčených nemovitostí bude 

zaslán osobní dopis od společnosti 

MONTAIR spol. s r.o. Práce bu-

dou v případě příznivého počasí 

trvat cca jeden den. Do prostoru 

činnosti vrtulníku (tj. místo přistá-

ní, trasa přeletu s břemeny a místo 

montáže stožárů) je na základě 

bezpečnostních předpisů vstup 

přísně zakázán. Poučte hlavně 

děti!!!

� Dne 2.3.2010 zasedala spor-

tovní komise, aby projednala 

a schválila přerozdělení fi nanč-

ního příspěvku z rozpočtu města. 

Návrh předložený panem Ry-

kalou byl schválen a postoupen 

ke schválení radě města. Částka 

k rozdělení 510 000,- Kč z toho 

504 000,- Kč na oddíly a jednoty 

(TJ Baník Vamberk 292 000,- Kč,  

TJ Sokol Vamberk 110 000,- Kč,  

Orientační běh 35 000,- Kč, Junák 

Vamberk 35 000,- Kč, TJ Sokol 

Peklo 22 000,- Kč, KČT Vamberk 

10 000,- Kč) a 6 000,- Kč na akci 

sportovec roku 2010.

Zajímavosti (nejen) z radnice
Rada města Vamberk se na svém 
83. zasedání dne 31. března 2010 
usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 82.

2)  Na základě vyjádření ředitele Sprá-

vy sportovních zařízení, rozhodla 

prodat zařízení lyžařského vleku 

na Honáku Penzionu Jívka a uloži-

la řediteli SSZ ve spolupráci s FO 

prodej realizovat.

3)  Schválila možnost přijímání pe-

něžních darů účelově neurčených 

a nabývání majetku k nahodilým 

činnostem souvisejícím s hlavním 

účelem a předmětem činnosti, Ma-

teřskou školou Vamberk, bez před-

chozího souhlasu zřizovatele.    

4)  Vzala na vědomí informaci pro ob-

čany, o počtu a sídlech volebních 

okrsků pro volby do PS Parlamen-

tu ČR a uložila její zveřejnění ve 

Vambereckém zpravodaji. 

5)  Projednala žádost o provedení 

opravy plechování, okapů a svodů 

na budově MK a rozhodla o pro-

vedení havarijní opravy v součin-

nosti ČP.

6)  Projednala a schválila zápis ze 

sportovní komise ze dne 02. 03. 

2010 a uložila zveřejnit ve VZ při-

dělení fi nančních prostředků 

7)  Projednala a schválila žádost             

o poskytnutí fi nančních prostředků 

z rozpočtu města Vamberk spol-

ku pro podporu sborového zpěvu 

TERCIA VOLTA ve výši 4 tis. Kč, 

v rámci schváleného rozpočtu.

8)  Projednala Dodatek č. 1 ke smlou-

vě o zajištění a poskytnutí pečo-

vatelské služby pro obec Potštejn          

a pověřila starostu podpisem do-

datku smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 
84. zasedání dne 14. dubna 2010 
usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 83.

2)  Předala k posouzení FV Usnesení 

kontrolního výboru ve věci kontro-

ly chaty Vyhlídka.

3)  Jmenovala zapisovatele a náhrad-

níky Okrskových volebních komisí 

pro volby do PS Parlamentu ČR.

4)  Vzala na vědomí informaci mana-

žera ODS o konání shromáždění 

občanů dne 18.05.2010 od 14,00 

do 16,00 hodin na parkovišti vedle 

MKS.

5)  Rozhodla, na základě doporučení 

výběrové komise, že smlouva na 

Rekonstrukci chodníku v ulici Tyr-

šova bude uzavřena s fi rmou Kon-

kret B, s r.o. 

6)  Projednala zápis průběhu konkurs-

ního řízení na místo ředitele/ky ZŠ 

Vamberk a na jeho základě jme-

novala ředitelem Základní školy 

Vamberk Mgr. Martina Vrkolsava. 

Jmenování je na dobu určitou dvou 

let – od 01.7. 2010 do 30.6. 2012.     

7)  Projednala a schválila návrh na 

aktualizaci nájemní smlouvy na 

pronájem bufetu v MKS Vam-

berk a uložila vedoucí odboru 

SMRM smlouvu připravit.

8)  Projednala Smlouvu o fi nancová-

ní osobní asistence na rok 2010 

s OS ORION a pověřila starostu 

podpisem dodatku smlouvy.

9)  Projednala Zprávu o plnění po-

vinností a závazků stanovených 

Smlouvou o přenesené správě 

veřejného osvětlení, předlože-

nou společností CITELUM, a.s. 

a vzala ji na vědomí.

10)  Vzala na vědomí, že v rámci 

schváleného rozpočtu města na 

rok 2010 bude poukázána na 

Cyklobusy Orlických hor částka 

4.000,- Kč a uložila vedoucí FO 

částku uhradit.

11) Rozhodla odepsat částku 1.000,-

- Kč za náklady řízení ve věci 

Jaroslava Horvátha pro její nevy-

mahatelnost.

12) Projednala, doplnila a schválila 

Smlouvu o umístění veřejné ko-

munikační sítě předloženou spo-

lečností Telefonica 02 a pověřila 

starostu města jejím podpisem.

13)  Rozhodla na základě zveřejnění 

možností pronájmu, že smlouva   

o pronájmu rychlého občerstvení 

a koupališti bude uzavřena s pa-

nem Stanislavem Štěpem, Doud-

leby nad Orlicí.

14)  Schválila pronájem nebytových 

prostor v Tyršově ulici čp. 260, spo- 

lečnosti Podlahářství Láska s.r.o., 

k rozšíření prodejních prostor.

15)  Projednala a schválila Dohodu         

o přenechání části pronajímaných 

prostor v Tyršově ulici čp. 19, kte-

ré má pronajaty paní G. Šlapáková 

paní K. Dvořákové, a sice na dva 

dny v týdnu k provozování masáží.

16)  Rozhodla zveřejnit možnost 

pronájmu části parcely 1754/2,                

v k. ú. Vamberk.

17)  Rozhodla zveřejnit možnost pro-

nájmu jedné místnosti ve sportov-

ní hale (Jůnova 63, Vamberk).

18)  Rozhodla, na základě zveřejnění, 

pronajmout volnou garsoniéru         

v Janáčkově ulici čp. 131, žadate-

lům Petrovi Bartoníčkovi a Anně 

Hodrové.

19)  Projednala a schválila Plán obno-

vy majetku města, spravované-

ho společností AQUA SERVIS 

Rychnov n. Kn., v souladu se 

schváleným rozpočtem města na 

rok 2010, tj. ve výši 680.000,- Kč.    

20) Udělila souhlas s použitím vedu-

ty Vamberka na přebalu připra-

vované publikace Pamětí města 

Vamberk.

Ing. Jiří Mazúch, starosta města
Květoslava Krpačová
místostarostka města                                        

V pátek 16. 4. 2010 zemřel 

ve věku 81 let bývalý starosta 

města pan Lubor Bořek. Byl 

vamberským patriotem a do po-

vědomí - nejen obyvatel města 

– se dostal díky organizování 

hudebního festivalu Voříškův 

Vamberk. Podrobný článek byl 

otištěn v minulém VZ. 

Čest jeho památce.
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I nadále celá řada občanů ukládá odpady růz-

ného druhu vedle kontejneru na směsný nebo i 

tříděný odpad. Pracovníci technických služeb 

jsou pak nuceni uvedené odpady svážet, čímž 

zbytečně rostou náklady na svoz odpadů. Z uve-

deného důvodu opakujeme informaci kam ve 

Vamberku odevzdat jednotlivé druhy odpadů. 

a) velkoobjemový odpad – každou středu je 

tento odpad odebírán v objektu kasáren po 

předchozí telefonické domluvě na telefonních 

číslech 605458723 (pozor v článku uveřejně-

ném v říjnovém zpravodaji byla u tohoto čísla 

chyba), 494 541 347, 494 541 840.

Co je to velkoobjemový odpad: 
jedná se především o starý nábytek, matrace, 
linoleum, staré oděvy apod.
b) nebezpečný odpad – tento bude i nadále odebí-

rán při mobilních svozech, které probíhají 2x ročně.

Co vše patří do nebezpečného odpadu:

baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářiv-
ky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové 
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby 
se zbytky škodlivin, pneumatiky. Ledničky, televi-
ze, rádia ( pokud možno kompletní ).
c) veškerá elektrozařízení – je možné bezplat-

ně odevzdat ve fi rmě Ekopart, s.r.o. každý pra-

covní den od 7.00 hod do 15.00 hod.                                                                                              

Pod pojmem elektrozařízení se skrývají:
televize, počítače, kopírky, el. psací stroje, kalku-
lačky, sdělovací zařízení, rádia, videorekordéry, 
zesilovače, reproduktory, elektrické hračky, digi-
tální teploměry atd. Dále pak ledničky, mraznič-
ky, pračky, sušičky, sporáky, elektrická topidla, 
elektrická nářadí, sekačky, vysavače, šicí stroje, 
kuchyňské elektrospotřebiče, elektrická zařízení 
na měření času, holicí strojky a další elektric-
ké a elektronické nástroje z domácnosti. Co se 
týče světelných zdrojů jsou to trubicové zářivky, 
úsporné zářivky, výbojky. 

d) sklo, plasty – po městě jsou rozmístěny kon-

tejnery na separovaný sběr

e) papír – využijte buď kontejnery na papír, 

nebo sběrnu druhotných surovin v Janáčkově              

ulici čp. 128.

f) kovy – vykupuje sběrna druhotných surovin 

v Janáčkově ulici čp. 128

g) kompostovatelný odpad – lze využít svozu 

kompostovatelného odpadu, který probíhá 2x 

ročně. Ostatní kompostovatelný odpad likvidu-

je každý občan na své náklady.

h) odpady ze stavebních činností – cihly, 

beton, stavební suť, vybouraná okna apod. Li-

kvidaci odpadů ze stavební činnosti si zajišťuje 

každý občan samostatně na své náklady

ch) směsný komunální odpad – patří do kon-

tejnerů a popelnic.

Ve Vamberku dne 16.4.2010

Ing. Václav Krsek, VAMBEKON, s.r.o.

1) Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR se uskuteční:

dne 28. května 2010 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin 
a dne 29. května 2010 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb je:

v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu bývalé Ma-

teřské školy pro voliče bydlící 

v části Merklovice, ul. Na Stru-

hách (RD u kotelny), Jiráskova

v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní 

školy pro voliče bydlící v části 

Peklo, Vamberk – část Roští, He-

louska a V Lukách

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

(budova MŠ Jugoslávská) pro 

voliče bydlící v části ul. Jirásko-

va (RD), Jiráskova čp. 831-836, 

848-850, Jugoslávská ul., Žam-

berecká  čp. 203, 339, 495, 496, 

Sebranice, Zádolí, Helouska, 

Kollárova, Polská, Bulharská, 

17. listopadu, nám. Dr. Lützowa

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

lovna (šatna – vchod od sportovní 

haly) pro voliče bydlící v ul. Rad-

niční, Tyršova, Lidická, Boženy 

Němcové, Mníšek, Palackého, Šaf-

aříkova, Jůnova, Na Struhách (RD)

v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu 

Sokolovna (malý sál – hlavní 

vchod) pro voliče bydlící na síd-

lišti Struha, Dvorec

v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice pro 

voliče bydlící v ul. Vilímkova, 

Nádražní, Dvořákova, Janáč-

kova, Förstrova, Fibichova, 

Voříškova, Vrabcova, Jánova, 

Smetanovo nábřeží, Podřezov, 

Popluží, Žamberecká,  Husovo 

nám., Hlavsova, Pekelská, Žiž-

kova, Krajkářská, Draha, Kouty.

3) Voliči bude umožněno hlasování 

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 hlasovacích lístků, případ-

ně technické závadě při doručo-

vání, obdrží volič nové hlasovací 

lístky na vlastní žádost ve volební 

místnosti ve dnech voleb.

Ve Vamberku dne 31.03.2010

Ing. Jiří Mazúch, v. r.

Město Vamberk, Husovo náměstí 1,  PSČ  517 54

Informace o počtu a sídlech 

volebních okrsků
Město Vamberk podle § 14 c písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  s t a n o v í :

Rozšíření služeb města 
v odpadovém hospodářství

Zubní pohotovost
ROZPIS SLUŽEB

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

MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana         
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942, Dobruška                                                        
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 501 711
494 371 783
494 621 665
494 515 696
494 623 755
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695

08.05.
09.05.
15.05.
16.05.
22.05.
23.05.
29.05.
30.05.
05.06.
06.06.
12.06.
13.06.

Projekt Živá paměť krajů ČR
Každý kraj je unikátní především díky lidem, kteří jej obývají.         

Na 99% z nich se po několika generacích zapomene. Projekt Živá pa-
měť krajů ČR umožní, aby nezapadly příběhy, jména a osudy, které 
stojí za to zaznamenat.

Znáte ve svém okolí příběhy, na které by se nemělo zapomenout? Pošlete 

je do redakce Šedesátka.cz, budeme je archivovat a vybrané uveřejníme 

na www.sedesatka.cz, nejzajímavější vydáme knižně.

Příběhy můžete zasílat poštou na adresu:

CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice nebo e-mai-
lem na: redakce@sedesatka.cz

Těšíme se na Vaše příběhy!
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Další z odpočinkových témat seriá-

lu je na stole. Nejprve ovšem stručně 

k tomu, na co je nutné zareagovat. 

V březnovém, třetím pokračování 

seriálu jsem se soustředil na trestní 

oznámení, či podněty, kterými se 

Vamberk v poslední době může 

„chlubit“. Kauza hospodaření na Vy-

hlídce je těsně před uzavřením a závěr 

se rýsuje takový, jaký soudný člověk 

předpokládal. Jen tak mimochodem, 

o chatě jdou v současné době jen ty 

nejlepší reference. To podtrhuji pro-

to, aby si ti, co dštili špínu na prodej, 

uvědomili, jak hluboce se mýlili a jak 

podcenili schopnosti pana Bačiny. 

Mezitím však vyšlo najevo, že pan 

ing. Preclík a jeho nejbližší spolupra-

covník ve věcech jakékoli destrukce 

p. Šlezinger, samozřejmě s požeh-

náním všech sympatizantů, fi gurují 

v dalších kauzách, které městu notně 

komplikují život. Dokonce aniž by 

o tom město vědělo. Jejich nešťastné 

kroky nemají konce. I když zápornou 

roli, jak vyšlo najevo, hrají tito páno-

vé i ve věci případné výstavby super-

marketu ve Vamberku, nyní jen zmí-

ním trestní oznámení, na které jsem 

v mém minulém příspěvku zapomněl. 

Bylo podáno na starostu města v sou-

vislosti se smlouvou na vybudování 

zemníku pro účely jeho využití při 

výstavbě obchvatu města. Také toto 

trestní oznámení nebylo shledáno 

jako oprávněné. Opět však výstižně 

charakterizovalo autory tohoto ozná-

mení. Mimochodem zemník městu 

přinesl zajímavé fi nanční prostředky 

v řádu statisíců Kč.

Musím rovněž zareagovat na pří-

spěvek p. Dusila v březnovém Vam-

bereckém zpravodaji, v kterém se 

také vyjadřuje k problematice čištění 

odpadních vod ve Vamberku. Obavy, 

které pan Dusil má, sdílím s ním. Ale 

tak dramatické, jak on píše, to určitě 

není. Na dokreslenou je však třeba 

uvést, že poskytnutí úvěru na realiza-

ci nenávratného projektu, kterým ná-

kup čističky byl a to ještě subjektem, 

který za sebou nemá vůbec žádnou 

historii /fa Premier servis/, byl přesně 

postup, který v devadesátých letech 

způsobil, že jsme my všichni museli 

přispět na vyřešení stamiliardových 

problémů našich bank. Ty se tehdy 

chovaly podobně, tedy maximálně 

nezodpovědně. Případ naší čističky 

je naprosto stejný. Ještě jedna věc je 

však u tohoto případu velice důležitá. 

Asi ne každý známe pojem insider 

trading. Je to, volně přeloženo, zne-

užití vnitřních, neveřejných infor-

mací o podniku v obchodním styku 

ve vlastní prospěch, či v prospěch 

třetí osoby. To je čin, který je na fi -

nančních trzích nepřípustný a tvrdě se 

trestá. I toto se ve Vamberku v souvis-

losti s ČOV stalo. Zastupitel města, 

opět s požehnáním kolegů, praco-

val s interními informacemi města 

ve prospěch svůj i ve prospěch Premi-

ér servisu. Nepřípustně a trestuhodně, 

a co je nejhorší - proti celému městu.

Nyní již k avizované osvětě. I zde je 

Vamberk doslova přeplněn dezinfor-

macemi všeho druhu. Mezi ně patří 

i pohled řady lidí na volené orgány 

jako na zaměstnance radnice, měst-

ského úřadu /MÚ/, přičemž zastupite-

lé a priori zaměstnanci města nejsou. 

Zaměstnanci však mohou být voleni 

zastupiteli /máme dva takové – pí 

Martinová a Šustrová/. Ale patří sem 

i dezinformace o platech zaměstnan-

ců a o odměnách zastupitelů. 

Organizační schéma MÚ ve Vam-

berku říká, že v jeho čele stojí sta-

rosta, jemuž jsou přímo podřízeny 

městská policie a organizační slož-

ky města, kterými jsou Technické 

služby, Městská knihovna, Městský 

klub Sokolovna, Pečovatelská služ-

ba, Krajkářská škola. Starostou je 

řízen i tajemník, který řídí Stavební 

úřad, Odbor správy majetku a rozvo-

je města a Finanční odbor. Součástí 

schématu je i sekretariát a uklízečka. 

Mimo toto schéma jsou městem říze-

né příspěvkové organizace: Mateřská 

škola, Základní škola a Správa spor-

tovních zařízení. Vambekon, s.r.o je 

obchodní společností se stoprocent-

ní účastí města. Ten je logicky také 

mimo jakékoli organizační schéma 

MÚ. MÚ ve Vamberku je městským 

úřadem vyššího stupně, takže vyko-

nává jisté úkony i pro některé okolní 

obce.

Patnáctičlenné městské zastupitel-

stvo volí ze svého středu další or-

gány města. Pětičlenná rada města, 

jako orgán starosty města, je orgá-

nem, který se schází pravidelně kaž-

dých 14 dní /i častěji/ a rozhoduje 

v operativních záležitostech. Radu 

v současné době představují starosta 

města ing. Jiří Mazúch, místosta-

rostka Květa Krpačová, dále paní 

Miroslava Šustrová a pánové Jiří 

Pinkas a Miroslav Berger. Místosta-

rosta byl v minulosti ve Vamberku 

akceptován jako neuvolněný a tu-

díž na radnici zaměstnán není. Má 

svoje zaměstnání a funkci vykonává 

ve svém volném čase buď tak, že 

dochází na radnici v určené hodiny /

pí Krpačová/, nebo dochází nepravi-

delně a veškerý pravidelný styk řeší 

přes komunikační prostředky, hlavně 

přes počítače a internet /v minulosti 

můj případ/. Náklady spojené s vy-

užitím komunikačních prostředků 

vždy v minulosti byly náklady, které 

šly na vrub místostarosty, nebyly re-

fundovány. Neuvolněný místostaros-

ta, i když Vamberk může mít starostu 

uvolněného /místostarosta tak může 

být zaměstnancem města/ je pro 

město fi nančně velmi výhodné řeše-

ní. Šetří se tím pro městskou poklad-

nu jen na mzdových prostředcích cca 

350 tis. Kč ročně.

A jak to tedy je s mzdovými nákla-

dy zaměstnanců, mezi něž vedle sta-

rosty, tajemníka, policie, sekretářky, 

uklízečky, stavebního úřadu, jehož 

činnost je částečně refundována stá-

tem /v současné době stát refunduje 

městu 83% nákladů vzniklých v útva-

rech, vykonávajících i státní agendu/, 

a obou odborů, patří všechny výše 

zmíněné organizační složky a správa 

sportovních zařízení? A jakou odmě-

nu dostávají zastupitelé města?

V roce 2009 vykazovalo měs-

to průměrné mzdové prostředky 

u úředníků, u kterých jsou žádány 

nadstandardní kvalifi kační před-

poklady, 24 150 Kč. U dělníků pak 

16 400 Kč průměrných měsíčních 

mezd. Celkový průměr, který je 

srovnatelný s vykazovanou průměr-

nou mzdou v ČR, činil 20 810 Kč. 

Pro zajímavost průměrná mzda v ČR 

byla v daném roce 23 598 Kč. Z po-

rovnání vyplývá, že o přeplácení 

zaměstnanců nemůže být nejmenší 

řeč a že to, co šíří opozice jsou jen 

a jen holé výmysly. Rozdíl v prů-

měru je v neprospěch města ve výši 

2 788 Kč. Odměny zastupitelů jsou 

stanoveny následovně: Řadový za-

stupitel má měsíční odměnu ve výši 

470 Kč, člen rady města 1390 Kč, 

předseda výboru /město má dva – 

kontrolní a fi nanční/ 1140 Kč, před-

seda komise 990 Kč. Odměna mís-

tostarostky činí 13 000 Kč. Odměny 

za jednotlivé funkce se sčítají, což 

znamená, že např. předseda fi nanč-

ního výboru má odměnu před zdaně-

ním ve výši 1610 Kč /470 + 1 140/. 

Vše je docela přísně upraveno nor-

mami, volnost ve stanovení odměn 

je mizivá.

Tolik nakročení k rozpočtům měs-

ta. Příští díly, jak jsem před měsíci 

slíbil, budou o všech zásadních roz-

počtových položkách. Předesílám, 

že senzace se konat nebudou. Vě-

řím, že si všichni uvědomíme, že ty 

desítky promrhaných milionů, jak 

je několikrát prezentovala opozice, 

jsou naprostými bludy. Město má již 

řadu let rozpočet zdravý, rozpočet 

bez nejmenších komplikací, rozpo-

čet s vysokým ratingem. Bohužel je 

úměrný množství prostředků do něj 

přitékajících.

Josef Martinek

KDYŽ SENIOŘI INTERNETU FANDÍ
Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz zahájil provoz 

teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes 75 000 ná-
vštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, 
ale vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity i mimo web.

„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze za-
hraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní každodenního života 
na webu. Senioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu, která se 
společně setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy, 
navzájem si fandí a podporují se“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce provo-
zovatele webu, občansjkého sdružení CENTRED.

Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci diskuzního fóra, ale 
poskytuje zpravodajství z jednotlivých regionů České republiky, uveřej-
ňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktuálním téma-
tům. Občanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty, spojené 
s www.sedesatka.cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jed-
notlivých českých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. 
Ve spolupráci s dalšími partnery připravuje rovněž vydání knihy příbě-
hů z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz.

„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako na skupinu, která 
je vůči pracovně aktivní generaci v nevýhodě a spíše ji omezuje. Jde 
přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých osobností, kteří by 
mohli společnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala vyváženost 
a zdravý selský rozum. Měli jsme na počátku obavy, že senioři budou 
uzavření ve svých světech a ulitách, přitom je to naopak. Díky projektu 
Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa seniorů, který je tak inspirativ-
ní, až nám z toho často jde hlava kolem“ dokončil Vojvodík.

Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na www.sedesatka.cz. 

Kontakt: Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
774 765 880, redakce@sedesatka.cz 

Rozumný, soudný a slušný Vamberku, zapoj se…
Díl čtvrtý – Trochu osvěty a úvod k rozpočtu města
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V Broumově 10.3.2010

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
během měsíců ledna a února 2010, 

jsme organizovali sbírky použitého 
textilu ve větších městech naší re-
publiky. K této aktivitě jsme byli nu-
ceni přistoupit z důvodu nedostatku 
textilního materiálu, se kterým naši 
klienti pracují, ale také z důvodu lep-
ší dostupnosti pro občany.

Jsme nezisková organizace, která 
se zabývá svozem použitých oděvů 
po celé republice. Veškerý textilní 
materiál vytřídíme a dále poskytu-
jeme sociálně potřebným občanům. 
Nepotřebný materiál dále poskytuje-

me k dalšímu průmyslovému zpraco-
vání, čímž chráníme životní prostře-
dí, jelikož by textilní materiál jinak 
skončil v odpadech. Na třídění toho-
to materiálu se podílejí lidé z okraje 
společnosti, kteří nejsou schopni si 
sami sehnat zaměstnání a kolikrát 
jim to ani jejich situace neumožňu-
je. Máme cca 70 takových klientů, 
kterým jsme schopni zajistit práci 
a zároveň i ubytování v naší azylo-
vé ubytovně. Bez pomoci lidí v celé 
republice a dostatečného množství 
materiálu,  nejsme schopni poskyto-
vat tyto sociální služby.

Z tohoto důvodu jsme do určitých 
části vašeho města vylepili letáky, kde 
jsme občany poprosili o darování, pro 

ně již nepotřebného textilního materi-
álu, před dům. Přes naše očekávání se 
v ulicích vašeho města nashromáždi-
lo obrovské množství oděvů. Za které 
jsme vašim občanům nesmírně vděč-
ní. Přesto, že řidiči  jezdili od čas-
ných ranních hodin, nebyli schopni 
vše v dohodnutém čase svézt. Proto 
na některých místech, (cca 1% ze 
všech oslovených míst), ležely darova-
né pytle v ulicích do večerních hodin, 
což vrhalo záporné pocity lidí na naší 
organizaci. Dovolte nám vyjádřit naší 
hlubokou omluvu za komplikace, které 
jsme nechtěně způsobili nejen vašemu 
městu, ale i vašim občanům, kteří měli 
jistě spoustu práce s přípravami odě-
vů pro naší Diakonii.

Dovolujeme si Vás požádat o zve-
řejnění, (ve vašich místních medi-
ích), velkého poděkování všem li-
dem, kteří přispěli svým materiálním 
darem a tím nemalou částí pomohli 
všem našim klientům a také  velkou 
omluvou všem, kterým jsme včas ne-
stihli věci odvézt.

Věříme, že přijmete naší omluvu 
a i nadále  zachováte přízeň naší 
organizaci v případě, že bychom  
v budoucnu tuto akci chtěli ve vašem 
městě opakovat.

Se srdečným pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík 

– ředitel
Mgr. Lenka Wienerová 

– oblastní ředitelka

Občanské sdružení Prosaz 
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je za-

měřeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: 

osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízké-

ho okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním 

poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale 

můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během vte-

řiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je 

určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se 

narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro ZP, 
které Prosaz pořádá v roce 2010:
� Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10.7. 2010
Cena akce: 3300,- Kč; cena pro dobrovolníky zajišťující provoz akce 1500,- Kč

V ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké vybavení

Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžkové 

chatičky (včetně lůžkovin), sociální zařízení společné; vše bezbariérové

Stravování: polopenze

Doprava na akci: vlastní

Pozn.: Asistence při nastupování a vystupování z lodí zajištěna. V případě 

potřeby celodenní osobní asistence si tuto účastníci zajišťují sami. Vyjád-

ření lékaře o způsobilosti k účasti na akci nutné.              

Určeno pro účastníky od 18 let či pro děti s doprovodem.

Uzávěrka přihlášek: 12.5.2010

� Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. - 17.7., II. 
turnus  17. - 31. 7.2010
Cena akce: 4000,- Kč děti do 15 let; 4500, Kč mládež nad 15 let, 8200,- Kč 

účastníci nad 26 let

Ubytování: dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné

Stravování: polopenze

Doprava na akci: autobus z Prahy a Olomouce nebo vlastní doprava

Uzávěrka přihlášek: 31.5.2010

� Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21. - 28.8.2010 
Cena akce: 3500,- Kč                 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez sociálního zařízení

Stravování: plná penze

Doprava na akci: vlastní

Pozn.: Na této akci není zajištěna osobní asistence.

Uzávěrka přihlášek:  30.4.2010

� Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. - 11.6. 2010 (Náměstí 
Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, poradna@
prosaz.cz, PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více infor-
mací na www.prosaz.cz

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že vstupuji do svého dru-

hého volebního období, mohli jste si o mně 

v různých periodikách již mnohé přečíst. 

I přesto, že jsem vám již v některých článcích 

představila sebe sama i své názory, nebude  

jistě na škodu  když  připomenu své vzdělání, 

praxi a priority.

Původním povoláním jsem stavební technič-

ka – projektantka, absolventka ČVUT Praha. 

V 80. letech jsem pracovala jako specialistka 

v oboru technická zařízení budov a technolo-

gická zařízení. V 90. letech jsem vstoupila do politiky – od r. 1994 

jsem zastávala funkci místostarostky v Týništi nad Orlicí – a od té doby 

jsem mimo krátké přestávky činná v zastupitelstvu obce. Rok 2006 byl 

pro mne přelomovým, protože jsem zúročila zkušenosti z komunální 

politiky a stala se poslankyní za ČSSD. Jsem členkou výboru pro so-

ciální politiku, předsedkyní podvýboru pro investice v sociální oblasti 

a místopředsedkyní Stálé komise pro rodinu. Ačkoliv se práci poslance 

věnuji na plný úvazek, snažím se i nadále udržet si svoji odbornost 

a nevyjít z projekční praxe.

Ráda bych vás také seznámila s tím, co je pro mě v nadcházejícím 

volebním období opravdu důležité. Budu se podílet na tom, aby se naší 

straně povedlo napravit chyby z předešlé neúřednické vlády. Mimo 

jiné: zmenšit a odstranit dopady antisociálních opatření neúřednické 

vlády zejména na nejvíce postižené skupiny obyvatel jako jsou rodi-

ny s dětmi a senioři; obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny 

obyvatele ČR; odstranění daňového ráje pro nejbohatší a nastavení 

spravedlivějšího daňového systému srovnatelného s vyspělými zápa-

doevropskými zeměmi; zásadně snížit korupci a zlikvidovat marasmus 

zejména ve státních zakázkách;  po rekordním zadlužení za vlád ODS 

ve výši téměř 300 miliard korun za poslední dva roky stabilizovat vý-

voj státních fi nancí a přijmout euro v období let 2015 – 2016.

Vaše město Vamberk je mi obzvláště blízké, Vamberecká krajka mě 

oslovila již před mnoha lety. Je to dědictví, které nemá ve světě obdo-

by, a proto si myslím, že je mou povinností podpořit všechny subjek-

ty, které se tomuto řemeslu věnují: školu, muzeum i výrobní družstvo 

Vamberecká krajka. Ať už formou podpory žádosti o poskytnutí fi nancí 

z Evropských fondů, nebo konáním akcí, kde je vaše krajka úspěšně 

prezentována. Doufejme, že se mi i díky vaší podpoře podaří Vambe-

recké krajce pomoci a v budoucnu tuto světoznámou tradici úspěšně 

předáte i další generaci. Chtěla bych vás všechny pozvat k volbám 

ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010.

 Vaše Ing. Vladimíra Lesenská
 Poslankyně PSP ČR
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V mém rodišti Vamberka byla 

v srpnu 1894 národopisná výstav-

ka. Vamberský učitel p. Josef Král, 

jehož prací výstavka hlavně přišla 

k místu, upozornil mne na některé 

vystavené knihy, tištěné i rukopis-

né, jež na výstavu půjčil p. Franti-

šek Procházka, soused ve vsi Pek-

le, náležející farou k Vamberku. 

František Procházka chová ty a jiné 

knihy jako památku po svém otci, 

Josefovi Procházkovi, jenž náležel 

k horlivým sběratelům a čtenářům 

knih, kterým říkalo se písmáci. 

Na první pohled poutal mou po-

zornost zvláště seznam knih, jejž si 

vyhotovil Josef Procházka r. 1837 

k tomu cíli, aby jeho děti věděly, 

kterak mají se po jeho smrti o kni-

hy rozděliti. Věc mne zajímala vždy 

živěji, čím více jsem z toho sezna-

mu i z jiných vypůjčených rukopisů 

poznával duševny obzor vesnické-

ho písmáka, v jehož blízkosti jsem 

za mládí svého žil, ale o němž jsem 

nic nevěděl. Neureškal jsem navští-

viti jeho syna Františka v Pekle, 

abych od něho slyšel, co umí vy-

pravovati o svém nebožtíkovi otci. 

Pan učitel Král napsal mi, rco sám 

přezvěděl jak slyšením tak i pro-

hlížením knih. Laskavá ochota du-

chovních správců a Kychnovského 

notáře p. Jana Borovského pomohla 

mi k několika údajům, jimiž paměť 

starcova se doplňuje. Z toho, čeho 

jsem se těmito cestami, dověděl, 

podám zde náčrtek o muži prostém, 

jehož duševny život — povážíme-li 

chatrné prostředky jeho a stísněné 

okolnosti, ve kterých žil — hoden 

jest podivu. 

Josef Procházka podle vypravo-

vání svého syna Františka pocházel 

ze vsi Slatiny u Vysokého Mýta. 

O otci Josefově čili o svém dědovi 

František neví nic jiného, než že 

provozoval košařství; tím živil se 

i Josef, a živí se dosud František. 

V matrice katolické fary choceň-

ské, k níž Slatina před rokem 1789 

náležela, jest poznamenáno, že Jo-

sef Procházka ze Slatiny č. 48 křtěn 

byl dne 27. února 1775; otec jeho 

jmenoval se též Josef Procházka 

a matka Eozina. Tito rodiče obdr-

želi potom r. 1791 syna Víta, kterýž 

však zemřel již 13. října 1793 v Sla-

tině č. 48; to stojí v matrice v Zá-

mrsku. U Josefa Procházky ve Slati-

ně psány byly v letech 1795—1806 

některé písně a jiné spisy, které 

zůstaly po mladším Josefu Procház-

kovi v Pekle; lze se tudíž domýšle-

ti, že již starší Josef Procházka byl 

písmákem, ba že snad on po svých 

předcích zdědil některé staré knihy, 

jež se nacházejí v pozůstalosti jeho 

syna Josefa. Podle jedné poznámky 

„Josef Procházka má jíti za pasáka 

do Korberského dvora r. 1795“; ro-

zumí se tím nepochybně poplužní 

dvůr Körber na panství litomyšl-

ském u samých hranic moravských, 

z něhož brzy potom udělali vesnici; 

nemohla to býti služba nucená z na-

řízení panského, nebof mladší Josef 

Procházka v matrice choceňské 

výslovně jest poznamenán jakožto 

poddaný choceňský, jakož Slati-

na patřila k panství choceňskému 

a nikoli litomyšlskému; kromě toho 

po r. 1731 vrchnosti již nikoho ne-

mohly ke službě čeledínské nutiti. 

Podle vypravování Františka Pro-

cházky otec jeho zakoupil se v Pek-

le u Vamberka r. 1810, byv dříve 

nějaký čas poklasným panským 

ve Lhotce Rychnovské či snad 

ve Velké Lhotě u Borovnice. Used-

lost, kterou si v Pekle koupil, byla 

chalupa č. 50, při kteréž byly teh-

dáž jenom dva korce pole; byli z ní 

povinni týdně jeden den vrchnosti 

robotovati. Podle zápisu, vtěleného 

1. října 1810 do knihy pozemkové, 

Josef Procházka z Velkých Lhot dal 

za tu usedlost 1140 zl. (bez udání 

měny, patrně v černých bankocedu-

lích). Josef Procházka měl se svou 

manželkou Apollenou čtyři děti; 

František narodil se, jak za to má, 

roku 1816, a přečkav bratra a dvě 

sestry, dosud zůstává v chalupě č. 

50, ke kteréž během času přikoupil 

několik korců polí; shledal jsem 

v ní dobrý pořádek a čistotu. 

Josef Procházka pekelský byl vše-

uměl. Kromě polního hospodářství 

pletl košíky; čeho v domácnosti jest 

potřebí ode dřeva, vše si udělal sám; 

i boty si ušil. Netoliko mnoho četl, 

ale také mnoho psal, zvláště v le-

tech 1830—1840; opisoval si pa-

tenty, recepty a články z časopisů, 

které ho zajímaly; opsal mnoho pís-

ní světských í kostelních, ano opsal 

i celé modlitební knížky; zachoval 

se po něm také sešitek, ve kterém 

se učil psáti velká ozdobná písmena 

do modlících knih. Též si knihy sám 

vázal. V neděli (jak vypravuje syn 

jeho František) místo toulek čítal 

a psal, a míval u sebe shromáždě-

no mnoho sousedů. Musel to býti 

člověk neobyčejně pracovitý, při-

činlivý a čilý. Zdá se, že byl pouhý 

Čech, ač snad sloužil ve dvoře kór-

berovském v německé krajině; v ru-

kopisech a knihách jeho není nic 

německého ani latinského, vyjma 

dvě školaí grammatiky a píseň De 

profundis, kterou si opsal latinsky, 

ale českým pravopisem, češtinu 

psal s mnohými chybami, též vy-

nechával i přestavoval nezřídka pís-

mena; písmo jeho prozrazuje ruku 

ve školách málo cvičenou. 

Četné spisy protestantské, jež se 

nacházejí v jeho pozůstalosti, dávají 

domýšleti se, že Josef Procházka již 

po svých předcích zdědil nespoko-

jenost s církevními řády, ve kterých 

žil. Byl zapsán v matrice katolické, 

ale v srdci snad vždy byl více pro-

testantem než katolíkem; obzvláště 

pak vážil si památek po jednotě 

českobratrské. Ve věcech světských 

nejvíce protivila se mu robota; proti 

ní mluvíval prudce. Tato nespoko-

jenost s panujícími řády církevními 

i poddanskými přiváděla ho do roz-

manitých protivenství a svízelů. 

Ježto panství vamberské, k němuž 

Peklo náleželo, mělo s fi deikom-

missem Kolovratským jednotnou 

zprávu v Rychnově nad Kněžnou, 

Josef Procházka míval obtíže s pány 

rychnovskými; jednou seděl 8 dní 

ve vězení pro nějaké ostré řeči; jin-

dy vrchnostenský úřad zabavil mu 

knihy, ale na konec mu zase skoro 

všechny vrátil. Páni prý vytýkali, že 

se těmi knihami lid kazí. Josef Pro-

cházka chodil do Vamberka do ka-

tolického kostela; ale tamější farář 

P. Peikert (jenž působil ve Vamber-

ce 1819—1847, napřed jako kap-

lan, pak jako farář), měl na něho 

obzvláštní pozor; nechtíval mu 

věřiti, že do kostela chodí, a koneč-

ně na Procházkovi žádal, aby stál 

vždy blízko oltáře hned za dětmi, 

tak aby kněz mohl ho viděti. Tomu 

Procházka se nepodrobil, řka, to že 

by byl za blázna. Následkem toho 

Josef Procházka potom přestoupil 

ve Sloupnici u Litomyšle k evange-

lické víře, ale učinil tak samojedi-

ný, bez ženy a bez dětí. Žena jeho 

zemřela po katoličku 1. prosince 

1855 v stáří 76 let, jakž zazname-

náno jest v matrice vamberské. 

Dětí svých Josef Procházka netoli-

ko nepřemlouval, aby přestoupily 

k protestantismu, nýbrž naopak je 

napomínal, aby nepřecházely, říka-

je, že každá víra jest dobrá, a v čem 

se kdo zrodí, k tomu že se i hodí. 

Často si prý stěžoval na to, co zku-

sil od úřadů, i říkával, že Bůh bude 

musiti jednou soudit obě strany zá-

roveň, totiž jej Procházku a spolu 

rychnovské pány, a opět jej a vam-

berského faráře.

(pokračování v příštím čísle)

Vamberk v tisku doby minulé – 1. díl
Časopis Český lid IV., 1895

Josef Procházka, příklad českého písmáka (1775-1859). Napsal prof. Dr. Josef Kalousek.

� 1. 4. 1835 se ve Vamberku narodil 

Josef Richard Vilímek, nakladatel 

a novinář. Roku 1857 stál u zrodu 

zdejší školní knihovny. O rok pozdě-

ji založil v Praze Humoristické listy, 

později Obrazy života. V roce 1871 

založil tiskárnu a knižní nakladatelství. 

Byl též poslancem Českého sněmu. 

Na sklonku života vydal vzpomínky 

Ze zašlých dob. Pohřben je na vam-

bereckém starém hřbitově. Pamětní 

deska původně umístěná na budově 

radnice je v současnosti umístěna 

v průčelí knihovny. Po Vilímkovi je 

pojmenovaná ulice od Husova náměs-

tí ke kamennému mostu. 175. výročí 

narození (+ 16. 4. 1911 v Praze)

� 4. 4. 1925 se ve Vamberku narodil 

Milan Dvořák, politický vězeň komu-

nistického režimu. Vyučil se holičem. 

Spolu s bratrem Josefem byl zadržen 

při pokusu o útěk do Německa. Trest 

odnětí svobody si oba odpykávali 

v uranových dolech. 85. výročí na-

rození (+ 17. 10. 1993 ve Vamberku)

� 19. 4. 1880 se v Lupenici narodil 

Jaroslav Čižinský, hudebník a hudební 

skladatel. Hrával na hoboj ve vambe-

recké fi lharmonii. Jeho první skladbou 

byla Modlitba za vlast (1939), která 

byla poprvé hrána ve zdejším kostele 

sv. Prokopa a poté se rozšířila po celé 

zemi (v koncentračním táboře Terezín 

dostala název Terezínský otčenáš). 

130. výročí narození (+ 12. 7. 1976 

v Albrechticích n. O.)

� 27. 4. 1945 zemřel v italském Tu-

ríně Jan Herger, voják a partyzán. 

Zemřel jako velitel partyzánského 

oddílu v boji o Turín. Pohřben je 

v Gravenu u Turína. 65. výročí úmrtí 

(* 19.3.1910 ve Vamberku)

� 7. 5. 1915 se ve Vamberku narodil 

František Koukol, vojenský letec, pří-

slušník RAF. Bydlel v Oboře čp. 366, 

kde dnes stojí nová vrátnice ESAB. 

Vyučil se elektrotechnikem. Roku 

1939 odešel přes Polsko do Francie 

a Anglie, kde bojoval v 311. bom-

bardovací peruti v bitvě o Anglii. Zde 

také zahynul. 95. výročí narození (+ 

1.10. 1940 v Eltonu u Peterborough 

ve Velké Británii)

� 30. 5. 1845 se v Dřevěnicích u Jičí-

na narodil Antonín Stahl, řídící učitel 

obecné školy v letech 1891-1904. 

Do Vamberka přišel z Doudleb, kde 

učil 27 let. 

Výročí osobností
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Několik zpráviček z našich školiček
Dnešní zprávičky ze školky VOD-

NÍČEK začneme velikonočním 

ohlédnutím. Svátky jara u nás mají 

své tradiční akce. Nejprve to bylo 

velikonoční tvoření s rodiči. V kaž-

dé třídě si děti společně s rodiči vy-

robily různé velikonoční dekorace, 

které si pak odnesly domů. Je milé 

pozorovat zaujetí malých i velkých 

kolem pracovních stolů. Ještě pří-

jemnější je však vědomí, že rodiče 

našich dětí si najdou čas a stráví ho 

s nimi při společné činnosti. Veliko-

noce pak završuje cesta za veliko-

nočním překvapením. Třebaže nám 

letos počasí příliš nepřálo, stačily 

jsme splnit všechny úkoly a veli-

konoční nadílku najít. Velikonoční 

zvířátka nás pak zavedla i do další 

části ekologického projektu „Máme 

rádi zvířata“. I Rybičky využily 

možnosti k návštěvě chovatelské-

ho kroužku v Domě dětí. Žabičky 

a Šnečci si zase povídali o hos-

podářských zvířatech, poznávali 

užitková domácí zvířata, jejich mlá-

ďata a v nahrávce se je učili poznat 

i podle autentického zvuku. Konec 

března a duben byly plné také diva-

delních představení. Nejprve jsme 

přivítaly „Jaro s čápem“, se sedmi 

trpaslíky jsme se bály o Sněhurku 

a pohádku „O pejskovi a kočičce“ 

nám v krásném představení svým 

nápaditým a originálním způsobem 

předvedlo divadlo Drak v MKS. 

Své vystoupení měla však i malá 

skupinka našich dětí s paní uči-

telkou Dvořákovou, která s nimi 

nacvičila krátké pásmo, se kterým 

se zúčastnila slavnostního Otvírání 

studánky. Nacvičování se pak pře-

neslo i do dalších tříd. Začalo totiž 

velké chystaní na besídku pro ma-

minky. Co všechno si děti s paními 

učitelkami připravily a jak se jim 

vše povedlo, o tom se dozvíte opět 

za měsíc. Přejeme krásný voňavý 

květen.

 Kolektiv MŠ Vodníček
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MC VAMBERECKÝ 

DRÁČEK o. s.

Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas společně strávený 

s dětmi. Srdečně zveme všechny rodiče se svými dětmi do herničky v pří-

zemí Městské knihovny, kde probíhá následující pravidelný program:

� Každé pondělí se koná od 16 hod. - 17 hod. Tvořílek, který je určen 

pro děti, které rády malují a vyrábějí z různých materiálů.

� Každý čtvrtek probíhá od  09 - 11:30 hod. Hernička. Zveme všechny 

na hrací den do našeho MC. Pod hesly: „Bude nás víc, nebudeme se bát 

vlka nic!“  a „kdo si hraje nezlobí!“ se těšíme na Vaši hojnou účast.

Naše e-mailová adresa: mcdracek.wordpress.com

Zprávy o činnosti:
� Dne 19.4.2010 jsme uspořádali „čarodějnický rej“ v našem MC DRÁ-

ČEK. Děti soutěžily, tancovaly a samozřejmě přišly v masce. Holčičky 

jako čarodějnice a kluci jako čarodějové. Za své výkony byly děti odměně-

ny malou sladkostí. Tento den se nám vydařil a jsme rádi za hojnou účast.

� Dne 10.4.2010 se v mateřském centru  uskutečnil velký jarní úklid 

i s malováním obou herniček. Do jedné místnosti se položil nový koberec 

a umístil nový nábytek s plastovými boxy na hračky. 

� Za mateřské centrum chceme poděkovat pí. Jarušce Martinové, která 

nám umožnila nákup nového koberce a nábytku a samozřejmě tatínkům, 

kteří nám s tímto nelehkým úkolem pomohli. S jejich pomocí se vše zvlád-

lo, tak jak jsme si představovali. Ještě jednou všem moc a moc děkujeme 

a všechny zveme na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční  20.5.2010 

od 9:00 - 11.30 hod. a od 14:00 - 17:00 hod. v MC Dráček.

Akce na KVĚTEN
� 5.5. 2010 se uskuteční  DOPRAVNÍ DEN (v Merklovicích na hřišti 

v 16:00hod. Při nepříznivém počasí je náhradní termín 19.5.2010).   

Doprovodný program bude vždy vyvěšen na nástěnce v MC nebo na vý-

věsce naproti drogerii Teta.

Poplatky: HERNA 10 Kč/den, člen 5 Kč/den; TVOŘÍLEK 25 Kč/hodinu, 

člen 15 Kč.                                                                         Těšíme se na Vás.

Na duben jsme se všichni těšili, 

ale sluníčko jako by ne a ne hřát 

a tak i když jsme se rozloučili se 

zimou, stále jsme chodili do škol-

ky pořádně ustrojeni. 

Ve školce si nejmenší děti vy-

právěly o domácích zvířátkách, 

byli jsme se podívat na kuřátkách 

a na koníčkách. Povídali jsme si 

o jejich užitku, proč je chováme, 

jak nám pomáhají a tak podobně. 

Hráli jsme si hry, zpívali jsme 

o nich písničky. 

V Žabičkách děti vymýšlely 

hádanky, zkoušeli jsme je popiso-

vat, jak vypadají, děti je malovaly. 

Dále jsme si povídali o změnách 

na jaře, pozorovali jsme zahrádky, 

jak je lidé připravují a upravují 

po zimě. Co pěstujeme, co jíme 

rádi a co ne. 

Nejstarší ptáčátka si hrála Na ry-

tíře“, seznamovala se se životem 

v daném období, jak se žilo dříve 

a jak nyní, změna způsobu života. 

Děti malovaly děj písně o rytířích, 

stavěly hrady a vyráběly erby dle 

své fantazie. Podle encyklopedií 

a dalších různých knížek porovná-

valy pokrok ve vývoji vědy. Hrály 

si Na vynálezce a pozorovaly věci 

kolem nás. A pak porovnávaly 

v knížkách. Uvědoměním bylo, že 

knížka je důležitou součástí naše-

ho života a že v knížce se dá najít 

vše, co potřebujeme zjistit a vědět.

Dále si hrály „Na dopravu“, 

navázaly tímto tématem na to, 

jak vypadala technika dříve a jak 

nyní, porovnávaly auta, lokomoti-

vu, mašiny dříve a nyní. Zaměřily 

se na bezpečnost dětí, pojmenová-

valy základní dopravní značky ur-

čené pro chodce, ale i některé pro 

cyklisty a auta. Děti je většinou 

správně pojmenovávaly. Pozoro-

vali jsme je pak i venku. Vyprávěli 

jsme si, kde si můžeme bezpečně 

hrát a kde nikoli. Dávali jsme si 

otázky, co by se stalo kdyby… 

Děti pak reagovaly správně. 

Na konci dubna se školka pro-

měnila v čarodějnický rej. Spo-

lečně jsme odemkli zahradu s pís-

ničkou.

Ve školce proběhl zápis dětí 

na příští školní rok.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Neskutečný úspěch
Ve středu 31. března 2010 uspořádala vamberecká škola ve spolupráci 

s evropským projektem Volba povolání exkurzi pro druhý stupeň základní 
školy do podniků a fi rem okolí Vamberka.

My žáci 9.B jsme se vydali s 8. třídou do Hradce Králové do podniků 
ZVU POTEZ a.s. (něco spíše pro kluky) a poté do Třebechovic pod Orebem 
do fi rmy ELEGA, spol. s.r.o., což zaujalo zejména dívky.

ZVU POTEZ a.s.
Firma ZVU a.s. existuje déle než 150 let. Akciová společnost ZVU POTEZ 
a.s. byla založena 1. 4. 1997. Je to fi rma s dlouholetou tradicí v dodávkách 
pro potravinářský, chemický průmysl a pro energetiku.
Hlavní dodavatelský a výrobní program ZVU POTEZ a.s.je zaměřen na:
- speciální aparáty pro farmaceutický, energetický, chemický, petrochemic-
ký průmysl
- trubkové výměníky
- tlakové nádoby
- pivovary
- chemické aparáty
- cukrovary
V této fi rmě najdeme dělnické i nedělnické profese.

ELEGA, spol. s.r.o.
Společnost byla založena roku 1992 jako nástupce jednoho ze závodů 
GALA s.p., který byl orientován na export výrobků kožené galanterie 
do zahraničí. Tato nově vzniklá společnost ELEGA spol. s.r.o. navázala 
vazby s dnes největším výrobcem střední kožené galanterie v Čechách, ale 
především uznávaným obchodím partnerem pro odběratele luxusní kože-
né galanterie. Podstatnou část výroby – 80% ELEGA spol. s.r.o. dodává 
do zahraničí, především do Německa a Itálie. Zbylých 20% se dováží pře-
vážně do společnosti Baťa a.s. a LABOTA a.s. Společnost vyrábí různé 
tašky, kabelky, opasky, ale i peněženky a mnoho dalších věcí vyrobených 
převážně z hovězin a kůže. ELEGA spol. s.r.o. zaměstnává v průměru 110 
zaměstnanců ve dvou provozovnách.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci i fi nancování celé akce, 
protože sami bychom se asi do těchto závodů nikdy nepodívali.

Michaela Morongová, 9.B.

Jako každý rok se i letos kona-

lo okresní kolo ve vybíjené dívek 

v Kostelci nad Orlicí. Turnaj spon-

zoruje PREVENTAN a věnuje 

hráčkám krásné poháry a drobné 

dárky.

Letos dívky však nečekaně hrály 

o měsíc dříve již 13.4. a neměly to-

lik natrénováno na hřišti soutěžních 

rozměrů. O to větší radost a nadšení 

měly, když získaly 1. místo a postup 

do krajského kola. Máme sice měsíc 

na trénování, ale využíváme každý 

tělocvik a volné hodiny k tréninku.

Velká pochvala patří B. Součkové 

z 5. třídy, ale i všem hráčkám celého 

týmu z 5.a 4. tříd: Hlávkové, Hejné, 

Kubíčkové, Hudákové D., Cabalko-

vé, Vackové, Sýkorové, Hudákové 

G., „Ňumi“, # Lipovská, Čepelíko-

vé, Rosslerové a Čermákové.

Všem děvčatům držím palce a přeji 

radost a dobrý pocit ze hry i v Pace.       

Adéla Podolská - uč. Tv

Další úspěch žáků ZUŠ F.I.Tůmy, 

Kostelec nad Orlicí
O úspěchu saxofonového kvarteta v krajské soutěži v Jičíně jsme již 

psali, nyní připojuji skvělou informaci ze dne 16. dubna 2010, kdy v Li-

berci proběhlo Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ ČR  v komorní 

hře s převahou dechových nástrojů. Naše kvarteto ve složení Nikola 

Hejčlová, Magdaléna Koubová, Štěpán Přibyl a Tereza Suchánková pod 

vedením pana učitele Václava Klecandra získalo fantastické 1.místo. 

Gratulujeme dětem i panu učiteli a přejeme další úspěchy, ale hlavně 

neustrnout a s chutí pilně pokračovat v objevování krásy hudby. 

Blahopřejeme žákyním ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci nad Orlicí (pod vede-
ním Mgr. Jany Ichové) Kateřině Kováčové k 2. místu a Nguyen Cam 
Nhung k místu prvnímu v pěvecké soutěži Novopacký slavíček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, 
e-mail: knihovna@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz

Informace o vybraných titulech

„Láska je příliš cenná, 
než aby se ztrácela..“

(TENNYSON, Alfred)

...neztrácejme. Ať neztratíme, milí 

čtenáři. Krásný květen.

A přečtěte si s námi následujících 

(úžasných) pár řádků: 

DĚTSKÉ NÁZORY 
NA LÁSKU

(odpovědi dětí ve věku mezi 
čtyřmi až osmi lety...)

*  Láska je to, co vás nutí se 
smát, i když jste unavení...

*  Láska je to, co je s tebou        
v pokoji na tvé narozeniny, 
když přestaneš otvírat dárky 
a zaposloucháš se.

*  Láska je, když maminka dá 
tatínkovi nejlepší kousek       
kuřete...

*  Když vás má někdo rád, vy-
slovuje vaše jméno jinak.  Tak 
prostě víte, že vaše jméno je       
v jeho ústech v bezpečí.

* Láska je, když vám vaše štěně 
olíže celý obličej i přesto, že 
jste ho nechali doma samotné 
celý den...

Neuvěřitelné? Kéž bychom         
zůstali dětmi celý život.

Pravidelná 

půjčovní 

doba

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek: 

8,00 - 11, 00; 13,00 - 17,00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13,00 - 17,00

Pátek: 12,00 - 15,00

MOUDŘENÍNEK 
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9,00 - 11,00

Beletrie
� GROFFOVÁ, Lauren: 
    Příšery templetonské
Osud mladé ženy, která se vrací 

do rodného města, je neoddělitelně 

propojen s dějinami města.

� SPARKS, Nicholas: 
    Milý Johne
Románová předloha fi lmu, který 

přichází do kin. Voják americké 

armády se vrací na pár dní domů 

a zamiluje se do dívky svých snů. 

Po týdnu se rozcházejí se slibem 

– jestliže se vrátíš, provdám se 

za tebe. Přišlo však 11. září 2001 ...

� UNSWORTH, Barry: 
    Země zázraků
Britský archeolog se snaží zjistit, 

jaké zázraky skrývá pahorek v pouš-

ti. Blíží se však 1. světová válka ...

� VAŠÍČEK, Arniošt: 
    Návrat Strážce duší
Čtyři napínavé kriminální příběhy, 

beletristické zpracování televizního 

seriálu. 

� ZUSAK, Markus: 
    Zlodějka knih
Lisel je malá dívka, která prožívá 

své dětství v městečku uprostřed 

Německa,  pravicí zdravívá nepří-

tomného Führera a krade knihy ....

Naučná literatura
� HORA-HOŘEJŠ, Petr: 
    Toulky českou minulostí 12.
Další díl ze série knih o dějinách, 

tentokrát  z přelomu 19. a 20. sto-

letí.

� JUNG, Mathias: 
    Malý princ v nás

Autor se zamýšlí nad dramatickou 

dobou vzniku slavné knihy Antoina 

de Saint-Exupéry. 

� SAUDEK, Jan: 
    Jan Saudek na útěku
Rozhovor Renaty Kalenské a Jana 

Saudka se Saudkovými fotografi e-

mi.

� STREICHSBIER, Roman: 
    Martina Sáblíková
Kniha sleduje krok za krokem zatím 

krátkou, ale o to blyštivější kariéru 

hlavní favoritky zimní olympiády 

ve Vancouveru 2010.

� SUCHÁ, Jitka: 
    Trénink paměti pro každý věk
Konkrétní návody k procvičování 

dlouhodobé i krátkodobé paměti, 

slovní zásoby, soustředění, myšlení 

v souvislostech. 

WALDENBERŠTÍ RYTÍŘI
... možná i vy patříte k těm šťast-

ným, kteří na vlastní oči zahlédli 

v den „Noci s Andersenem“ pro-

cházet starobylým Waldenbergem 

statečné rytíře ozbrojené meči, se-

kyrami a halapartnami spolu s je-

jich družinou věrných...

Vysvobození spanilé walden-

berské princezny Dorotky z rukou 

černokněžníka Modrovouse byl 

takřka nadlidský úkol. Nevěříte? 

No, kdopak z vás dnes dokáže třeba 

jen vyrobit ochranný štít a čarovnou 

čelenku, která vás bude chránit před 

zlou mocí?

Vidíte, jen málokomu se poštěstí 

takový husarský kousek. Zato naši 

malí stateční čtenáři jej zvládli 

na výbornou. Nejenže dokázali 

vyrobit středověkou zbroj, nejen-

že složili slavnostní rytířský slib 

odvahy. Dokonce je po zhlédnutí 

představení dvou potulných kejklí-

řek „Evanuely a Štěpule z městečka 

Dodomuluděťulu“ o přesmutném 

životě krásné Dorotky nevyděsil ani 

sám černokněžník držící ve svých 

spárech naříkající princeznu. Všich-

ni se okamžitě jako jeden muž vy-

dali po jejich stopách – rytíři Ada-

mián, Lucián, Terezián, Adamouš, 

Natalián, Karol, Barbarel, Zdendu-

lín, Adelaitis a další udatní proná-

sledovali zloducha až do hradního 

sklepení, kde se jim přes veškerou 

snahu ztratil jako pára nad hrncem. 

I se zoufalou Dorotkou. Nezbývalo 

nic jiného, než nasadit vlastní ži-

vot a se zbraněmi v rukou vykročit 

na cestu středověkými bažinami 

a houštinami. Sedm přetěžkých 

úkolů zakončených přeukrutnou bi-

tvou dělových (alobalových) koulí 

nakonec všichni zvládli, byť zkřehlí 

zimou, ušmudlaní a úplně promáče-

ní. O to však šťastnější...

Z nalezené Dorotky, z polepše-

ného Modrovouse, který nakonec 

zjistil, že být dobrým je o moc „lep-

šejší“. I waldenberské sklepení vy-

dalo svůj poklad, aby potěšil udatná 

srdce našich malých rytířů.

A co dál? Šťastný návrat s hořící-

mi pochodněmi za zpěvu středově-

ké písně, slavnostní tanec s princez-

nou, slavnostní večeře u kulatého 

rytířského stolu, řád a diplom wal-

denberského rytíře, středověké 

kejkle... To vše  bylo pro děti odmě-

nou za jejich vytrvalost a odvahu.

Pro nás, jejich družinu, byla zas 

největší odměnou jejich radost. Je-

jich smích. Hřejivý šťastný dětský 

smích, který potěší každého dobré-

ho člověka. 

A tak ho alespoň na dálku posílá-

me i vám...

Za družinu věrných -  rytíř “Jaro-

slav“.
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Výstava na červen 2010
Letadla ČSA ve výtvarné tvorbě

akademického malíře 
Vladimíra BIDLA

Výstava je zapůjčena ze soukromé sbírky Josefa Poláčka a je pořádána 
ve spolupráci s galerií “D” Městského divadla ve Varnsdorfu. 

Akademický malíř a grafi k Vladimír BIDLO (1926 – 1997) už během studií 
navštěvoval speciální školu grafi ky a užitého malířství, kterou vedl profesor 
František Tichý a katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Byl členem Svazu výtvarných umělců a jeho grafi cká 
tovrba byla široká a zahrnovala ilustrace knih, plakátů, zejména s motoris-
tickou a fi lmovou tématikou. Neoddělitelnou součástí jeho umělecké dráhy 
byly i kresby historických a současných motocyklů, letadel, ale i vojenské 
techniky. Během svého života vytvořil kresby téměř všech typů letadel, která 
ČSA používaly. 

Návštěvníci si mohou ve studovně městské knihovny prohlédnout repro-
dukce historických a současných letadel ČSA, které jsou dokladem autorova 
umění, ale  současně i obrazem historie Českých aerolinií.      Josef Poláček

Výtvarná skupina, která vznikla 

spontánně z přátelských i tvůrčích 

setkání výtvarníků a kamarádů  

v roce 1979.  Někteří členové sku-

piny se během let měnili  a nakonec 

ze zakládajících členů zůstali až 

do dneška Josef Benedikt, Jan Ho-

lec, Miroslav Malý a Jan a Karel 

Martincové. Je to činorodá skupina, 

vystavují svá díla společně i každý 

jednotlivě, navzájem si pomáhají, 

diskutují, ale hlavně scházejí se 

stále pravidelně. V roce 2009 měla 

skupina GAMA výročí – oslavila 

30 let svého trvání a jak jinak, než 

výstavou. 

Celý květen je přístupná výstava prací 

jednoho ze zakladatelů Josefa Benedik-

ta s prostým názvem GRAFIKA zahá-

jená 5. 5. 2010 vernisáží. Výtvarník volí 

několik grafi ckých postupů, nejčastěji  

užívá suchou jehlu, lept, linoryt a mo-

notyp. Jeho grafi cké listy a vůbec celá 

jeho tvorba je inspirovaná přírodou, 

krajinou a témata jednotlivých listů se 

prolínají. Jak napsal Jan Kapusta ml. 

ke katalogu výstavy, která byla k vidění 

v Galerii výtvarného umění v Náchodě 

2009 : “... obsah svého umění Josef Be-

nedikt nevymýšlí, plyne ze života.”

Přijďte a potěšte krásou výtvarného 

umění !!!

Gama se vrací do Vamberka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
+ Městské informační centrum Vamberk

NETRADIČNÍ 

VÍTÁNÍ LÉTA 

II. KONCERT
NA ZÁCHRANU PARKU

v neděli 6. června 2010 ve 14.00 hod

v parku u nádraží

Hosté:

„TĚŽKÁ DOBA“ Ústí nad Orlicí
REPERTOÁR:

Beatles, Čechomor, DeepPurple, Pink Floyd, Vlasta Redl, 
Rolling Stones, Jiří Schelinger...

TANEČNÍ STUDIO „M“ VAMBERK 
a Julek Šimko s kytarou

Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno     
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  Možnost SPLÁTEK BEZ NAVÝŠENÍ !!!
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ZDARMA
cenová nabídka na rekonstrukci

nebo novostavbu vaší

STŘECHY
rekonstrukce - novostavby - nátěry 

čištění - opravy proti zatékání
poradenství - atd.

774 103 995

www.vyskovepracesova.cz

774 103 995
duskova@vyskovepracesova.cz

více info na

VÝŠKOVÉ PRÁCE
práce horolezeckou technikou

STŘECHY
rekonstrukce, opravy
novostavby, nátěry

FASÁDY
zateplení z lešení, spárování

ZÁBRANY PROTI PTACTVU
síťový a hrotový systém

ZÁMEČNICTVÍ
zábradlí, sušáky na prádlo, atd.

PŮJČOVNA
lešení, plošiny, výtahy, kontejnery

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

Koupím 
rekreační 
chalupu 
v Potštejně, Liticích 
nebo okolí do 20km.
Tel.: 602 121 807

Radni�ní  102       V A M B E R K
(na nám�stí nad kv�tinkou)

Vám nabízí: - výcvik �idi�� sk. A, B,
- školení �idi�� referent�,
- kondi�ní jízdy

Provozní doba: Po  14:00 – 17:00
Tel:  608 025 845

Informační centrum Vamberk 

přijme na letní turistickou sezónu 

brigádníky
(červen-září 2010)

Požadavky: 

věk minimálně 18 let, nejlépe student SŠ, VŠ; 

znalost Vamberka a okolí, znalost Aj nebo Nj, 

komunikativnost, zodpovědnost a ochota pracovat s lidmi.

Bližší informace na tel: 494 320 171, 733 772 650 
nebo na e-mailu: infocentrum@vamberk-city.cz

Vážení,
jaro už tady máme v plné kráse a trochu s nadsázkou se dá říci,            

že turistická sezóna právě začala. Určitě uvítáte prodloužení otevírací 
doby v našem infocentru. Od května máme otevřeno každý všední den 
od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 h.

Mimo jiné jsme zažádali o certifi kaci u Czech Tourism a zvažujeme 
také členství u A.T.I.C. - Asociace turistických informačních center. 
Tato asociace má dlouholetou tradici a působí v ní opravdoví profesi-
onálové cestovního ruchu. 

Můžeme se také pochlubit novými upomínkovými předměty. Sběrate-
le určitě potěší turistické magnetky s motivem Vamberka. Dále si u nás 
můžete zakoupit nově tyto knihy: Česká republika 

od A do Z, Kudy z nudy, Průvodce Orlické hory, Velká cestovní kniha 
– Česká republika, Stoleté hospody, Nejkrásnější pověsti – Vládcové 
našich hor, Ze světa pověstí, Babička vypravuje a Rampušák vypravu-
je. Vše za lidové ceny. 

Stále nabízíme vstupenky v předprodeji na JamRock a nově vstu-
penky na středověké představení „Čarodějnice“, které se uskuteční 
za pěkného počasí již tento měsíc na Hradě Potštejn a nadále ho bude-
te moci navštívit během celé turistické sezóny v dané termíny, o kterých 
Vás budeme zavčas informovat na našem webu.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Stanislavu Holoubkovi, 
že nám umožnil používat jeho fotografi e pro propagaci Vamberka. 
A také děkuji Vám všem, kteří jste nám doposud poskytli pověsti 
a vyprávění o Vamberku, především panu Sedláčkovi, panu Bergrovi 
a dalším. Pokud o nějakých místních pověstech a vyprávěních víte 
i Vy, podělte se o ně s námi. Do budoucna chceme vydat knihu „Po-
věsti Vamberka a okolí.“

Pěkný máj za Informační centrum Vamberk přeje 
Bc. Jana Červinková

INFORMAČNÍ CENTRUM

Prodám zahrádku 
v zahrádkářské kolonii Mníšek 

- 400 m2, vzrostlé stromy a keře, 
bouda na nářadí. 
Cena dohodou. 

Telefon 608 078 841
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VZPOMÍNKA

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

program květen - červen 2010

Dne 7. května vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy 

od nás náhle odešel náš milovaný bratr, strýc, pan 
FRANTIŠEK VODEHNAL z Pekla nad Zdob-
nicí.
Stále vzpomínají sourozenci s rodinami.

BRÝLE PRO NEPÁL
24. března se konala v Městském klubu Sokolovna poutavá přednáška 

s paní Táňou Hejlovou o Indii. Přednáška se uskutečnila, díky dobrým vzta-

hům, bez nároku na honorář. Během přednášky zmínila Táňa úmysl své ka-

marádky MUDr. Karkanové, oční lékařky, která plánuje cestu do Nepálu se 

svým otcem organizátorem expedice do odlehlého údolí TSUM VALLEY 

/Živé údolí/, nacházející se severně od Manaslu ve střední části Nepálu 

těsně u Tibeckých hranic, pomoci místním obyvatelům. Nadmořská výška 

obývané části údolí je 2400 – 4100 m, takže lze předpokládat, že většina 

obyvatel bude trpět některou z očních chorob. Proto tam chtějí dovézt brýle 

i příslušné léky /podaří-li se sehnat nějakou hotovost/. Sběrný box na brýle 

již existuje. Od 1. 4. 2010 je zatím jako první ve Fakultní nemocnici v Brně 

Bohunicích na oční klinice. Po skončení přednášky projevili zájem pomo-

ci Nepálu darováním brýlí i mnozí návštěvníci. Tímto vyzýváme i ostatní 

obyvatele Vamberka, pokud by jste chtěli pomoci i vy a máte doma brýle, 

které Vám již neslouží, přineste je do Městského klubu Sokolovna, odkud 

budou předány MUDr. Karkanové a následně poputují  tam, kde budou 

nadále sloužit.                                                                   Zdeňka Freivaldová

PROČ JIM VADILA?
Pokus zkrášlit prostředí Městského klubu Sokolovna opět nevyšel. Vzácná 
sukulentní rostlina vydržela zdobit hlavní vstup pouze dva dny. Proč dvěma 
čtrnáctiletým výrostkům vadila? Rozbili květináč a samotnou rostlinu zni-
čili. K jejich smůle zapomněli, že prostor střeží kamerový systém. Mladíci 
byli ze záznamu identifi kováni. Vzhledem k věku pachatelů bude vzniklá 
škoda požadována na rodičích.                                     Zdeňka Freivaldová   

� 14. května ve 20.00 hodin
BLADEX - rocková zábava.

Vstupné 60 Kč.

� 19. května v 19.30 hodin
DEZERTÉR Z VOLŠAN

Egon Artur Longen

DIVADELNÍ SPOLEČNOST J. JU-

RIŠTOVÉ

Napravitelný fl amendr hlídaný na pří-

kaz manželky sluhou to přežene s ko-

ňakem. Je pokládán za mrtvého. Man-

želka mu vystrojí pohřeb, ale domnělý 

nebožtík se probudí a vyrazí na další 

fl ám. A doví se leccos nepěkného 

o svém manželství a úmyslech „truch-

lících“ pozůstalých… Staropražská 

fraška je jednou z úspěšných komedií 

proslulého scénáristy, herce, malíře 

a bohéma z rozhraní monarchie a první 

republiky E. A. Pittermanna-Longena. 

Je plná komických situací a gagů. Za-

zní v ní známé pražské písničky.

Hrají: O. Navrátil, K. Špráchalová, J. 

Jurištová, Ornesto Čekan, Petr Oliva 

a další.

Režie: Milan Schejbal  

Vstupné 160 Kč.  

� 6. června v 19.30 hodin
BLBOUN                                                                                           

Georges Feydeau 

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

Nejúspěšnější představení Divadla 

Na Fidlovačce. 

Velký francozský komediograf /na-

rozený roku 1862 v Paříži/ si bere 

na mušku počestnost svých krajanů. 

Zábavný kolotoč pikantních nedoro-

zumění a ztřeštěných záměn začíná 

ve chvíli, kdy donchuán Edmond 

Pontignac /Tomáš Töpfer/ pronásledu-

je na ulici neznámou krasavici. Jenže 

ta je manželkou jeho přítele Vatelina, 

jehož věrnost ovšem také není bez 

poskvrny. Není proto divu, že se obě 

podváděné ženy odhodlají k rafi nova-

né pomstě. A potrestanému záletníko-

vi nezbývá než konstatovat, že i ten 

největší chytrák se může jednou spálit 

a skončit jako „blboun“!

Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzero-

vá, Otakar Brousek ml., Tereza Beba-

rová, Sandra Pogodová, Petr Rychlý, 

Monika Kobrová, Ctirad Götz, Pavlí-

na Vojáčková, Ladislav Trojan, Zde-

něk Palusga a další.

Režie: Juraj Herz 

Vstupné 160 Kč. 

� 14. června v 16.00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Koste-

lec n. Orl. – pobočka VAMBERK

Výstavní síň

MĚSTSKÝ KLUB
SOKOLOVNA VAMBERK

PŘIJÍMÁ CHLAPCE
DO KURZU TANCE

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ 3. ZÁŘÍ 2010 

Přihlášky na tel. č. 494 541 484
Nebo v kanceláři MKS Vamberk

DS Zdobničan

XII. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK

V. BIENÁLE ČESKÉ KRAJKY

Dovolujeme si Vám připomenout datum konání významné události,        

těšící se velkému zájmu veřejnosti i řadě odborníků, která pomáhá oživo-

vat tradici nádherného ručního řemesla a je spjata s historií krajkářství ve 

Vamberku – XII. Mezinárodní setkání krajkářek a V. Bienále české krajky 

– Vamberk 25. – 27. června 2010. 

V červnovém čísle zpravodaje zveřejníme kompletní program krajkář-

ských slavností, slibující bohaté kulturní a společenské vyžití, načerpání in-

spirace, výměnu zkušeností a v neposlední řadě nezapomenutelné zážitky. 

Těšíme se i na Vaši návštěvu.

Za organizační výbor MSK                                Zdeňka Freivaldová

Máme za sebou velmi úspěšný divadelní měsíc plný představení. Ti, kteří si 

našli chvilku, tak nás mohli ve hře Rozmarný duch vidět v jedné ze sedmi repríz 

uvedených v blízkém okolí. Všem za tuto přízeň děkujeme a pro ty z Vás, kteří 

nestihli ani jedno představení, rádi nabídneme některou z podzimních repríz. 

V měsíci květnu se s tímto představením chystáme na divadelní přehlídku 

do Miletína a s nově nastudovanou pohádkou Kterak se o princeznu čert po-

koušel taktéž na divadelní přehlídku, ovšem do Havlíčkova Brodu. Ve Vam-

berku pohádku uvedeme začátkem měsíce června. Věříme, že si na své přijde 

dětský i dospělý divák.                                                          Miroslava Sojková
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MASNA 
VAMBERK ANDRYS

Od 10.5. do 10.6.2010

AKCE
Vepřová kýta           99,-  105,-
Vepřová plec           89,-    99,-
Debrecinské párky 117,-  124,- 
Cikánka                  145,-  168,-

Při nákupu nad 1000 Kč 
SLEVA 6%

Potřebujete půjčit peníze?

Volejte Provident 
 

� Peníze do několika hodin
� Bez skrytých poplatků

� Bez ručitele
� Jednoduše na cokoliv

 
 Volejte zdarma 800 169 169

 nebo 
 Jedlinská M. 605 185 220, Motyčková Pavla 724 810 83
 Matějusová I. 773 565 436, Matějková N. 777 751 534

Oblastní přebor 1. třídy
Jičín B –  Baník Vamberk A 10 : 7
Body: Valášek 3,0/4,5 ; Macháček 

2,0/4,5 ; Vrkoslav 2,0/4,5 ; Podolka 

0,0/3,5

Hořice A - Baník Vamberk A 9 : 9
Body: Vrkoslav 3,0/4,5 ; Macháček 

3,0/4,5 ; Valášek 2,0/4,5 ; Podolka 

1,0/4,5

Poslední zápasy sezóny odehrál 

Vamberk se ctí, bez nějakého nervo-

vání a v pohodové atmosféře. Škoda 

jen, že se nepovedlo vyhrát nějakou 

čtyřhru, pak by mohly být výsledky 

ještě lepší.

Přestože se A družstvu poslední kolo 

příliš nepovedlo, 4. místo v tabulce 

je při vyrovnanosti všech družstev 

velmi dobré.  

Konečná tabulka soutěže
1.  Úpice A  22 19 2 1 216:88 62
2.  Vrchlabí B  22 14 1 7 190:141 51
3.  Hostinné B  22 10 4 8 181:158 46
4.  Vamberk A  22 9 6 7 182:171 46
5.  Sokol HK 2 D  22 9 5 8 176:167 45
6.  Hořice A  22 9 5 8 187:171 45
7.  Jičín B  22 10 3 9 163:183 45
8.  Libchyně A  22 9 2 11 157:178 42
9.  Slavia HK B  22 7 5 10 154:178 41
10.  Rtyně v P. B  22 7 4 11 167:177 40
11.  Stěžery A  22 7 3 12 141:184 39
12.  Náchod A  22 1 2 19 98:216 26

Oblastní přebor 2. třídy
Jaroměř A – Baník Vamberk B 
10 : 4
Body: Svěrák 2,5/3,5 ; Rybka  

1,5/3,5 ; Kosek 0,0/3,0 ; Palčisko 

0,0/2,5 ; Melkes st. 0,0/1,5 

Česká Skalice A– Baník Vamberk 
B  5 : 10
Body: Rybka 3,5/4,5 ; Kosek 

3,0/4,0 ; Melkes st. 1,5/1,5 ; Svěrák 

1,5/2,5 ; Palčisko 1,5/3,5

B družstvo to mělo o mnoho slo-

žitější než A družstvo. V jejich po-

sledním zápase se hrálo o všechno. 

Matematika byla jasná – pokud 

alespoň jednou vyhrají, nespadnou. 

A odpoledne se to povedlo.

Konečná tabulka soutěže
1. DTJ HK B  22 21 1 0 0 219:89 65
2.  N. Město n.M. A  22 19 1 2 0 211:77 61
3.  KPST HK A  22 18 1 3 0 209:99 59
4.  Lhoty u Potšt. B  22 13 1 8 0 170:153 49
5.  Častolovice A  22 12 1 9 0 167:142 47
6.  Úpice B  22 11 1 10 0 171:159 45
7.  Broumov A  22 9 2 11 0 153:156 42
8.  Jaroměř A  22 6 3 13 0 138:184 37
9.  Kostelec n.O. B  22 6 4 10 2 139:187 36
10. Vamberk B  22 3 2 17 0 90:207 30
11. Č. Skalice A  22 2 2 17 1 105:205 27
12. Č. Kostelec A  22 2 1 19 0 96:210 27

Mgr. Martin Vrkoslav, 
předseda oddílu ST

STOLNÍ TENIS

Poslední zápas

Koupím poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky, 
tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství 
- pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny.

Info na tel. 724 229 292

  Financování včetně STÁTNÍ DOTACE! w
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ZATEPLENÍ
FASÁD

Zateplení paneláků a činžáků
poradenství - možnost zajištění

veškeré dokumentace až po 
fi nancování - infrakamera

rozpočet ZDARMA

774 103 995

Sháním zemědělskou 
usedlost na Vamberecku, 
nejlépe s uzavřeným dvorem. 

Tel.: 602 308 774

Pro všechny ženy, 
co chtějí vypadat ještě lépe, 
připravil nově otevřený 

kosmetický kosmetický 
salon Janasalon Jana
v Žamberecké ulici 27, Vamberk 

kosmetické služby
s programovou řadou 
luxusní francouzské 
značky Le Chaton         Telefon 731 045 502Telefon 731 045 502
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Elite Cup v Semilech 

Do turnajových Semil se 27.3. vy-

dala také mladší generace. Na elitní 

žákovský turnaj se tak mohla prv-

ně vypravit trojice starších žáků 

ve složení: Vojta Žůrek, Matouš 

Nermuť a Tomáš Bodlák. Marián 

Příhoda bojoval díky předchozí 

domluvě trenérů v mladších žácích 

za tým Jablonce nad Nisou. Výkon 

starších žáků poukázal na nedostat-

ky především v oblasti mezihry. 

Naopak překvapením bylo poměrně 

dobré vypořádání s obtížným dvou-

dopadovým systémem. Nicméně 

bylo zřejmé, že kluci hrající teprve 

krátkou chvíli si jedou na prestižní 

turnaj spíše pro cenné zkušenosti. 

Po odehrání základní skupiny tak 

přišlo vyřazení týmem Čakovice 

A v prvním kole KO systému, byť 

se favorité a pozdější vítězové sami 

divili, jak nečekaně ve druhém setu 

prohrávali o čtyři míče s neznámým 

celkem. V konečném zúčtování tak 

Peklo obsadilo 5-8 příčku mezi de-

víti týmy.

Mnohem zajímavější výkon však 

předváděla trojice Jablonce s her-

ním příspěvkem Máji Příhody. 

Kluci, jenž se nikdy neviděli si 

rychle porozuměli na hřišti i mimo 

něj a ihned válcovali jeden věhlas-

ný tým za druhým. Zádrhel přišel 

teprve v semifi nále, kde narychlo 

sestavený Jablonec nestačil na tým 

Prostějova, jehož talentovaný hráč 

kvalitně zatápěl i ve starších žácích. 

V konečných soubojích o zlato 

a bronz bylo patrné, že právě Pro-

stějov a Jablonec byly jediné celky, 

jenž mohly pomýšlet na vítězství, 

neboť jejich hra soupeře znatelně 

převyšovala. Konečné třetí místo 

v republikové konkurenci a skvělý 

předvedený výkon proto byly im-

pulzem k dohodě mezi oběma celky 

v další spolupráci.

TJ Peklo x TJ Plazy 

Peklo si na úvod vybralo Černého 
Petra (0:6)

Nohejbalisté z Pekla nad Zdobni-

cí odehráli 3. dubna ve vamberské 

sportovní hale své premiérové utká-

ní v druhé lize proti celku TJ Plazy 

z Mladé Boleslavi. Bylo tak jasné, že 

se bude jednat o velmi těžkého sou-

peře, neboť výsledky Plazů z minu-

lých let byly v soutěži velmi kvalitní. 

Klání zahájila hra prvních dvojic, 

do které naskočili Dušan Bezdíček 

s Ladislavem Pyskatým. Vyrovna-

ný průběh však ukončila obrovská 

smůla v podobě zranění. Při výběru 

obtížného míče zůstal Pyskatý le-

žet na palubovce s poraněním vazů 

v koleni. Od tohoto momentu se 

hráči rychnovska vezli na vlně smů-

ly i v dalším průběhu zápasu, kdy 

po vyrovnaných výkonech podlehli 

soupeři vždy v samotné koncovce, 

čímž zaplatili nováčkovskou daň. 

Klání tak skončilo stavem 0:6, byť 

konečné skóre zdaleka nevypovídá 

o vyrovnanosti celého zápasu.

Sestava: 1. dvojice (Bezdíček, Pys-
katý - střídal Bier) 2. dvojice (Jed-
linský, Jindra) vložená dvojice ( 
Váňa, Hostinský – střídal Blaha) 1. 
trojice (Jindra, Voříšek, Hostinský) 
2. trojice (Bezdíček, Blaha, Jedlin-
ský) singl (Jedlinský)

Horažďovice x Peklo 

Černý scénář pokračuje (6:0)
Pekelští odjížděli 10.4. do vzdá-

lenějších Horažďovic bez větších 

ambicí. V kádru krom zraněných 

hráčů chyběl i Jakub Jedlinský, což 

znamenalo improvizované sestavy, 

ve kterých nezůstala žádná složka 

zachována. Překvapením byla hra 

venku, která byla v této zimě dosti 

nepříjemná. Smolnou bilanci snad 

už nešlo lépe potvrdit, neboť se při 

zápase zranil Milan Bier, který si 

při souboji na síti vykloubil palec 

na noze. Pekelští navíc nedokázali 

proměnit žádnou disciplínu ve vítěz-

ství, přestože hned čtyřikrát se roz-

hodovalo ve třetím setu a průběh byl 

velmi vyrovnaný. Z pohledu jasná 

prohra tak opět nevypovídá o průbě-

hu utkání, ve kterém si štěstí sedlo 

na stranu domácího celku. Věřme, že 

se odveta v domácím prostředí proti 

tomuto týmu podaří mnohem lépe.

Sestava: 1. dvojice - (Blaha, Bier) 2. 
dvojice (Bezdíček, Váňa) vložená dvo-
jice (Hostinský, Jindra) 1. trojice (Bez-
díček, Bier, Hostinský) 2. trojice (Jind-
ra, Váňa, Blaha) singl (Hostinský)

Peklo x Semily

Smůla prolomena (6:2)
Jako zápasové miniderby by se dal 

označit střet Pekla s již ostříleným 

účastníkem druhé ligy ze Semil, 

které proběhlo 17.4. ve vamberské 

sportovní hale. Hráči se velmi dob-

ře znají z turnajů a proto bylo jasné, 

jak těžký oříšek před pekelskými 

stojí. Hráči Pekla ovšem předvedli 

nesrovnatelný výkon oproti dvěma 

předchozím zápasům a na výsledku 

to bylo znát. Skvělou práci odvedli 

ve dvojicích Martin Váňa i Jakub 

Jedlinský, neboť nadmíru obstáli 

v roli tahounů, přes které se pokou-

šel soupeř tlačit svoji hru. Úvodní 

dva body z dvojic proto byly pro do-

mácí velmi povzbuzující a soupeři 

naopak vzaly vítr z plachet. Ve tro-

jicích, o jejiž sestavení se rozhodo-

valo těsně před začátkem utkání, se 

Dušan Bezdíček dobře zhostil role 

obávaného útočníka a spolu s dobře 

fungující obranou v podobě Radka 

Blahy a Jakuba Jedlinského přihodili 

třetí bod. Druhá trojice (Váňa, Jind-

ra, Hostinský) si také nevedla špatně 

a ve zcela nové sestavě dokázala pře-

hrát druhou trojici soupeře. Vložená 

dvojice byl první střet, ve kterém 

bodovali hosté. Zde se projevila 

především absence zraněných hrá-

čů. Do hry se tak dostal s Michalem 

Hostinským Pavel Kytlík z B týmu, 

za kterého později střídal Radek 

Blaha. V singlu měl Jakub Jedlin-

ský velmi těžkou úlohu, neboť proti 

němu nastoupil hráč který je v této 

disciplíně velmi respektován. Borec 

ze Semil potvrdil roli favorita  a  při-

psal  hostům druhý bod.  Hra  trojic 

však  ukázala,  že  Peklo  má silné  

zbraně  v této disciplíně poté, co obě 

trojice v bojích zvítězily a mohly tak 

slavit senzační vítězství 6:2.

Sestava: 1. dvojice - (Bezdíček, 
Váňa) 2. dvojice (Jedlinský, Jindra) 
vložená dvojice (Hostinský, Kytlík – 
střídal Blaha) 1. trojice (Bezdíček, 
Blaha, Jedlinský) 2. trojice (Jindra, 
Váňa, Hostinský) singl (Jedlinský)

Komentář trenéra Michala Hostin-
ského k utkáním.
Přesvědčili jsme se, že každý zá-
pas může být hratelný, jelikož se 
všemi týmy jsme prozatím hráli 
vyrovnanou partii, byť konečný 
výsledek vypadal dvakrát zcela na-
opak. V prvních dvou zápasech nás 
trápila smůla v koncovce a přede-
vším zranění. Momentálně máme 
na marodce tři hráče a můžeme 
se s přehledem nazývat největšími 
smolaři začátku soutěže. Nezbý-
vá než doufat, že jsme si veškerou 
smůlu vybrali na úvod a Martin 
Stejskal, Milan Bier a Láďa Pys-
katý se budou moci co nejdříve 
vrátit zpět do hry. Přesto jsme byli 
schopni pružně reagovat na ne-
příznivý stav věcí. Právě proto se 
nám podařilo přehrát celek Semil, 
což určitě málokdo čekal. Troufám 
si tvrdit, že při kompletním kádru 
bychom měli reálnou šanci stát se 

černým koněm soutěže a bojovat 
v tabulce o zajímavé příčky. Vel-
kým přínosem je pro nás také kapi-
tán Martin Stejskal, který nám díky 
zkušenostem hodně pomáhá ales-
poň z lavičky. Nesmíme však také 
zapomenout na perfektní diváky 
a fanoušky, kteří nás svojí podpo-
rou tlačí stále vpřed, uděláme ma-
ximum, abychom jsme se jim nejen 
na hřišti dostatečně odvděčili. 

NOHEJBAL

(Elite cup v Semilech) Marián Pří-
hoda (vpravo) nebyl se svými spolu-
hráči daleko od senzačního triumfu. 
Foto TJ Peklo 

Základní sestava: Horní řada zleva - Martin Stejskal (kapitán), Radim Vo-
říšek, Láďa Pyskatý, Dušan Bezdíček a Michal Jindra. Dolní řada zleva - 
Michal Hostinský (hrající trenér), Jakub Jedlinský (vedoucí oddílu), Milan 
Bier a Martin Váňa. Na fotu chybí Radek Blaha, který byl čerstvě povolán 
jako náhrada za zraněného Stejskala.                                 Foto Jiří Novák
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FOTBAL - TJ BANÍK VAMBERK

Českomoravský fotbalový svaz 

každoročně oceňuje bývalé vynika-

jící hráče, dlouholeté obětavé trené-

ry a funkcionáře Cenou Dr. Václava 

Jíry. Toto vyznamenání nese jméno 

uznávaného fotbalového diploma-

ta, někdejšího 1. místopředsedy 

UEFA a předsedy ČSFA, a uděluje 

se od roku 1993 těm, kteří svůj život 

obětují práci ve fotbalu. Tato cena má 

dva stupně, a to „Velkou plaketu“, 

kterou dostávají tři vybrané osobnosti 

(hráči, funkcionáři, novináři) a „Ma-

lou plaketu“, která je udělována osob-

nostem naší kopané v krajích. 

V Praze dne 7. dubna 2010 v Ná-

rodním domě na Smíchově probí-

halo letošní předávání těchto cen. 

Jeden z nejúspěšnějších českých 

trenérů Karel Brückner, bývalý vy-

nikající brankář Ivo Viktor a obránce 

Rostislav Václavíček převzali Vel-

kou plaketu a stali se držiteli Cen 

Dr. Václava Jíry. Fotbalový svaz 

na sedmnáctém ročníku této akce 

ocenil Malou plaketou dr. Václava 

Jíry také po třech osobnostech z kaž-

dého krajského fotbalového svazu.

Za účasti mnoha známých fotba-

lových hráčů, trenérů a funkcionářů 

se letos této cti dostalo také panu 

Zdeňku Vodákovi z TJ Baník Vam-

berk, který z rukou předsedy ČMFS 

Ivana Haška a generálního sekretáře 

svazu Rudolfa Řepky převzal Cenu 

Dr. Václava Jíry s Malou plaketou.

Pan Zdeněk Vodák aktivně hrál 

jako žák a později za dospělé v ma-

teřském oddíle Sokol Slatina nad 

Zdobnicí, kde začal také pracovat 

jako funkcionář. Po přestěhování 

do Vamberka pracuje v letech 1980 

– 1998 v různých funkcích v míst-

ním fotbalovém oddíle TJ Baník. 

V letech 1993 – 2005 pracoval jako 

předseda Výkonného výboru TJ 

Baník, po volbě na Valné hromadě 

v roce 2005 pracuje až dodnes jako 

tajemník VV TJ Baník. 

V roce 1984 přebírá vedení mlá-

deže ve Vamberku a je předsedou 

Komise mládeže Okresního fot-

balového svazu (KM OFS) panem 

Horákem „přetažen“ do KM OFS, 

kde působí až do roku 2000 (jako 

místopředseda, vedoucí a trenér 

OV). V letech 1986 – 1998 je také 

členem KM Krajského fotbalového 

svazu, posléze „Grémia mládeže“, 

kde vykonává funkce vedoucího či 

asistenta trenéra u žákovských KV 

– největším úspěchem je třetí místo 

na přeborech ČR – KV 13 v Třinci 

v květnu 1989. Od roku 1990 je „pří-

sedícím“ ve VV OFS jako vedoucí 

a trenér okresních výběrů, ve výbě-

rech OFS vede také hráče, kteří se 

později v kategorii mužů prosadili 

i v ligových mužstvech, jako např. 

Zemánek, Hájek, Killar. Jarda Plašil 

se prosadil dokonce v reprezentaci 

ČR a v zahraničí. Pan Zdeněk Vodák 

byl v roce 1996 zvolen do VV OFS 

a od roku 2000 (s krátkým přeruše-

ním) až do dne zastává funkci před-

sedy Trenérsko-metodické komise 

OFS, která nyní také úzce spolu-

pracuje k KM OFS. Od roku 2003 

je také členem STK OFS. Na úrovni 

OFS (komise + VV) pracuje pan Vo-

dák již více jak 35 let a téměř 12 let 

v KM KFS. 

V roce 1991 byl odměněn zlatým 

odznakem ČMFS u příležitosti 90 let 

kopané za práci v KM KFS a modrým 

odznakem za práci v OFS, je také dr-

žitelem „Čestného odznaku ČSTV“). 

Na nejvyšší ocenění, Cenu Dr. Vác-

lava Jíry, byl za výše uvedenou práci 

pro fotbal navržen výkonným výbo-

rem OFS a výkonným výborem KFS. 

Dle slov pana Vodáka bylo příjem-

ným a nezapomenutelným zážitkem 

setkat se při této slavnostní akci osob-

ně s takovými velikány české a čes-

koslovenské kopané a laureáty Ceny 

Dr. Václava Jíry z minulých let, jako 

jsou Josef Masopust, Josef Jelínek, 

Jan Lála, Josef Vojta, Tadeáš Kraus, 

Ján Geleta, Rudolf Kučera, Antonín 

Panenka a mnoho dalších. Do roku 

2010 včetně bylo již uděleno 53 cen 

(Velkých plaket) a více než sedm set 

funkcionářů převzalo za sedmnáct 

ročníků Malou plaketu. 

Zpracoval:           Václav Matějka, 
kronikář  

Cena Dr. Václava Jíry 

pro Zdeňka Vodáka
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� 27.03.2010 
1.kolo Východočeského poháru                         
Vyhnanice  (OB Týniště n.Orl.) 
Po dlouhé zimě začal opět kolotoč 

závodů a první kolo se běželo ne-

daleko Týniště v obci Vyhnance. 

Ještě dva týdny před závody leželo 

v okolí poměrně velké množství 

sněhu, ale týden před prvním ko-

lem přišlo oteplení a pořadatelé 

mohli závod připravit. Běhalo se 

ve svažitém terénu silně podmáče-

ném, plném popadaných stromů 

a těžce prostupných hustníků. Po-

časí bylo proměnlivé, ale po tak 

dlouhé pauze, kdy se nedalo příliš 

trénovat, byli mnozí závodníci spo-

kojeni a organizačně vše dopadlo 

dobře.

Výsledky: HDR/3.Adéla Vandaso-
vá, 9. Láďa Zeman, 12.Jan Koblic, 
45.Linda Zářecká, D21A/1. Věra 
Műllerová, D21C/8.Jana Smutná, 
9. Pavla Smutná, 21. Katka Sršňo-
vá,  D21D/3.Iva Kodytková, 7. Mi-
chaela Bednářová, 8. Hana Műlle-
rová, 16. Jana Hostinská, 17. Yveta 
Veverková, D35C/5. Jana Klapa-
lová, 13. Jitka Rykalová, D45D/9.
Lenka Suchanová
H12D/6. Jakub Vídeňský, H12C/3.
Dan Vandas (SRK), H14C/9.Ště-
pán Vyskočil, 15. Filip Rykala, 
H14D/8. Martin Valeš, 10. Dan 
Hudák, H16C/3. Radek Dvořáček, 
H18C/12. Šimon Smutný, H21C/7. 
Tomáš Petras, 19. Jan Koblic, 27. 
Jiří Andrš, 31. Michal Klapal, 32. 
Tomáš Veverka, 39. Viktor Hladký, 
41. Petr Drhlík,  H21D/17. Daniel 
Rykala, 20. Tomáš Sršeň, 23. Jiří 
Král, H45C/18. Zdeněk Hostaš, 
H45D/2. Karel Rykala, 10. Jiří No-
vák

� 01. – 04.04.2010     
Soustředění oddílu 
ve Slatiňanech
Přesně na apríla odjela početná 

skupinka (26 členů) na jarní sou-

středění do Slatiňan u Chrudimi. 

Zázemí pro naše členy bylo připra-

veno v ubytovně vedle fotbalového 

stadionu ve Slatiňanech. Odtud se 

chodilo do blízkého okolí na trénin-

ky a zde se také všichni stravovali. 

Na každý den byly připraveny vždy 

dvě fáze tréninku, po druhé fázi 

bylo osobní volno, které každý vyu-

žil po svém (fotbálek v hale, basket, 

vybíjená apod.), večer se vyhodno-

tily výsledky a všem se sdělilo, co je 

bude čekat následující den, potom 

se hrály společenské a vědomost-

ní hry. Trenéři vybírali nejrůznější 

prvky tréninků (paměťový závod, 

scorelauf, okruhy, klasický závod 

apod.), závěr soustředění byl zavr-

šen tradičním závodem štafet, který 

se běžel v místním parku. Počasí 

vyšlo opět výborně a to i přesto, že 

předpověď nebyla příliš příznivá, 

neboť ze čtvrtka na pátek napadlo 

v některých místech republiky až 

20 cm sněhu, ale ve Slatiňanech 

napadlo pouze 5 cm a tato pokrývka 

během dopoledne roztála. Soustře-

dění dopadlo tedy dobře, k žádné-

mu zranění nedošlo a všichni odjeli 

velmi spokojeni. Poděkování patří 

všem dospělým za přípravu a hlad-

ký průběh soustředění.

� 10.04.2010             
2.kolo Východočeského poháru                       
Zdechovice  (Loko Pardubice)
Nedaleko chvaletické elektrárny 

v obci Zdechovice se konalo mis-

trovství na krátké trati. Pořadate-

lem byl největší oddíl v republice 

(Loko Pardubice) a ten také při-

pravil na nových mapách mistrov-

ský závod na shromaždišti se zají-

mavým názvem Katovna. Běhalo 

v rovinatém terénu s hustou sítí 

cest a velkým množstvím podros-

tu (ostružiny apod.). Start i cíl byl 

téměř v jednom místě na shromaž-

dišti, takže byl velmi dobrý přehled 

o průběhu závodu. Počasí a občer-

stvení bylo skvělé a tak celková 

atmosféra byla výborná. Našim zá-

vodníkům se po soustředění dařilo 

a mnozí podali dobré výkony.

Výsledky: HDR/6.Adéla Vandasová, 
25. Linda Zářecká, D12D/3. Katka 
Kubíčková, D21A/3.Věra Műllero-
vá, D21C/5. Jana Smutná, 12. Pavla 
Smutná, D21D/3.Hana Műllerová, 
5. Míša Bednářová, 14. Yveta Vever-
ková, 16. Jana Hostinská, D35C/6. 
Jana Klapalová, 8. Jitka Rykalová, 
D45D/10. Lenka Suchanová
H12D/3. Jakub Vídeňský, H12C/2.
Daniel Vandas (SRK), H14C/3.
Štěpán Vyskočil, 5. Filip Rykala, 
H16C/3. Radek Dvořáček, H18C/17.
Šimon Smutný, H21C/12.Tomáš Pe-
tras, 27. Jiří Andrš, 32. Tomáš Ve-
verka, 41.Viktor Hladký, 53.Michal 
Klapal, 60.Petr Drhlík, H21D/8.
Martin Novák, 13.Daniel Rykala, 
17.Jiří Král, H35C/3.Luděk Vandas, 
H45C/1.Michal Smutný, 11.Zdeněk 
Hostaš, H45D/3.Karel Rykala, 5.Jiří 
Novák, H50C/8. Jiří Tupec

� 10.04.2010             
3.kolo Východočeského poháru                                
Zdechovice  (Loko Pardubice)
Dopolední krátkou trať vystří-

dal odpolední mistrovský závod 

ve sprintu, který proběhl na stejném 

místě, ale v jiné části lesa. Jednalo 

se o bývalý vojenský prostor, který 

byl plný kupek, prohlubní a drob-

ných skalek. Běželo se opět na nové 

mapě s velkým množstvím drob-

ných detailů, které působily mno-

hým závodníkům velké problémy. 

Naši závodníci se opět s nástrahami 

tratí vypořádali výborně a podali 

dobré výkony a především získali 

hodně bodů do žebříčku.

Výsledky: D12D/2. Katka Kubíč-
ková, D21A/1.Věra Műllerová, 
D21C/9. Jana Smutná, 14. Pavla 

Smutná, 15. Markéta Vandasová, 
D21D/2.Míša Bednářová, 8. Hana 
Műllerová, 15. Yveta Veverková, 16. 
Jana Hostinská, D35C/3. Jana Kla-
palová, 7. Jitka Rykalová, D45D/5. 
Lenka Suchanová
H12D/2. Jakub Vídeňský, H12C/1.
Daniel Vandas (SRK), H14C/9. 
Filip Rykala, 14. Štěpán Vysko-
čil, H16C/4. Radek Dvořáček, 
H18C/14.Šimon Smutný, H21C/8.
Tomáš Veverka, 19. Tomáš Petras, 
33. Jiří Andrš, 46.Viktor Hladký, 
49.Michal Klapal, H21D/5.Martin 
Novák, 9.Daniel Rykala, 11.Jiří 
Král, H35C/5.Luděk Vandas, 
H45C/1.Michal Smutný, 8.Zdeněk 
Hostaš, H45D/1.Karel Rykala, 
5.Jiří Novák, H50C/8. Jiří Tupec

� 17.04.2010           
4.kolo Východočeského poháru                            
Brzice  (Slavia Hradec Králové)
Obec Brzice (nedaleko České Ska-

lice) byla centrem dalšího kola po-

háru. Do této vesničky se sjelo přes 

620 závodníků, kteří běhali tento-

krát v kopcovitém terénu plném 

skalek a balvanů. Proti předešlým 

závodům se běhalo již na klasic-

kých tratích a tak časy mnohých zá-

vodníků byly vysoké a vyčerpanost 

byla poměrně velká. Organizace 

klapala výtečně a tak až na pár při-

pomínek ke stavbě tratí se závody 

vydařily a také naši závodníci poda-

li dobré výkony.

Výsledky: HDR/1.Adéla Vandaso-
vá, 17. Jan Koblic, D12D/4. Kat-
ka Kubíčková, D21C/8. Markéta 
Vandasová, 12. Pavla Smutná, 13. 
Jana Smutná, D21D/13. Iva Kodýt-
ková, 17. Jana Hostinská, 24. Yve-
ta Veverková, 26. Katka Sršňová, 
D45D/8. Lenka Suchanová
H12D/3. Jakub Vídeňský, H12C/1.
Daniel Vandas (SRK), H14C/12.
Štěpán Vyskočil, 13. Filip Rykala, 
H14D/8. Martin Valeš, H16C/4. 
Radek Dvořáček, H18C/7.Šimon 
Smutný, H21C/19. Tomáš Veverka, 
20. Jan Koblic, 23. Tomáš Petras, 
33. Viktor Hladký, H21D/15. Tomáš 
Sršeň, 18. Jiří Král, H35C/7.Luděk 
Vandas, H45C/11.Zdeněk Hostaš, 
17. Jiří Tupec, H45D/1.Karel Ryka-
la, 7. Jiří Novák
Za oddíl OB               Karel Rykala

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VAMBERK

Informace o závodech

Pozor, už se bude 

cvičit jen měsíc!
Přijďte před létem shodit poslední špíčky!! 

Těšíme se na Vás ve vamberecké sportovní hale 
každé úterý a čtvrtek vždy od 19,00 hod. 

V úterý si posílíte tělo body stylingem, ve čtvrtek 
si „zatančíte“ při hodinách plných překvapení.

Bližší informace na našich stránkách 
www.aerobikvbk.estranky.cz 

Spoustu elánu do cvičení. 
Přejí Pavla, Zdenka a Šárka.
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Předávání ceny Dr. Václava Jíry Zdeňku Vodákovi

za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu


