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Znak a vlajka města Vamberk
Vamberk zatím nemá oficiálně přidělený znak města, náš jednorožec je používán ve znaku léty vydrženém.
Na prosincovém zasedání zastupitelstvo schválilo kodifikaci znaku a vlajky města, abychom mohli požádat
Parlament ČR o jejich oficiální přidělení. Vytvoření návrhu znaku předcházela celá řada příprav, na nichž se
podíleli členové Spolku přátel historie Vamberka, zejména pan Jiří Hostinský a PhDr. Jaromír Klášterecký. Rád
bych jim tímto za jejich nezištnou činnost pro město poděkoval.
Zastupitelstvem schválený návrh znaku
i vlajky s patřičným zdůvodněním teď čekají na projednání v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Právo přidělit
městu jeho symboly náleží předsedovi
Poslanecké sněmovny a já věřím, že mu
podvýbor předloží doporučující stanovisko. Vrcholným krokem je převzetí dekretu o přidělení městského znaku a vlajky
ve sněmovně.
Rudolf Futter
Nejedná se o zcela nový znak, pouze o jeho
vylepšení, kdy na předchozím znaku byla
degradována zejména dominantní figura
znaku - jednorožec, který byl postupně vykreslován jako kůň se svěšenou hlavou.
V květnu minulého roku byl Spolek přátel
historie Vamberka osloven panem starostou s prosbou o poskytnutí historických materiálů k městskému znaku a jeho vyobrazení. Následně byla oslovena firma Velebný &
Fam z Ústí nad Orlicí, kterou jsme s panem
starostou a panem tajemníkem navštívili.
První návrh znaku však neodpovídal heraldickým pravidlům. Šlo zejména o tvar štítu,
překrývání borovice dominantní figurou
jednorožce a nevyznačení jeho zbroje.
Jen pro ilustraci - jednorožec je v literatuře
uváděn jako mytická zvířecí nadpřirozená
bytost, která má podle heraldických pravidel „útlé tělo jako lev nebo jelen, nohy
sudokopytníka, ocas lví, koňskou hlavu, ale
s bradkou, krk s hřívou a dlouhý vroubkovaný roh, který vychází z čela a jde šikmo kupředu. Pokud není popsání jinak, zobrazuje
se ve skoku“.
Nový návrh, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení, byl upraven podle našich
požadavků. Byl použit nejpoužívanější, tzv.
španělský štít. Jednorožec je zobrazen jako
kráčející (oproti původnímu ve skoku), čímž
byla v horní části znaku zviditelněna podstatná část druhé z figur - koruna borovice.
Postavení jednorožce odpovídá i starším
zjištěným popisům znaku. Podoba stříbrného jednorožce je řádně heraldicky vykreslena, včetně jeho zbraní v barvě zlaté. Popis
znaků, který je heraldicky důležitější, než
samotné zobrazení zní:
„V červeném štítě s borovicí přirozené barvy
na zeleném trávníku kráčející stříbrný jednorožec se zlatou zbrojí a jazykem.“
K vlajce (praporu města) historie mnoho neuvádí.
V jediném známém pramenu je uvedeno, že barvami Vamberka jsou bílá a červená – barvy totožné
s barvami zemskými – a proto město svůj prapor nemá
a užívá zemský. Tady jsme se museli trochu odchýlit od historie, abychom dostáli nepsanému pravidlu, že prapor by měl
obsahovat stejné barvy jako znak. A na bílou barvu znaku bychom nemohli umístit figuru jednorožce, která je dominantní figurou
jak znaku, tak i navrženého praporu. Výsledek je kompromisem z nabízených variant.
Jiří Hostinský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
28. zasedání dne 18. listopadu
2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
26 a 27.
2) Seznámila se se záměry vedoucí
odboru Stavební úřad pro další
období.
3) Projednala za účasti jednatele
VAMBEKONU, s. r. o. možné varianty zefektivnění správy nemovitého majetku města.
4) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 21 pro rok 2015
podle předloženého návrhu.
5) Projednala žádosti na ocenění
trenérů a cvičitelů pro TJ Baník
a pro TJ Sokol, a rozhodla požadovanou částku (46.360 Kč) zahrnout do návrhu změn rozpočtu.
6) Schválila dodatek ke smlouvě s ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, ke smlouvě č.
4121135690 – odběrná místa Bačinka, 23 RD, Lidická, a pověřila
starostu jeho podpisem.
7) Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování
města Vamberk ke všem věcem
souvisejícím s přihlášením pohledávky v celkové výši 15.742 Kč
s příslušenstvím vedených městem Vamberk za panem Radkem
Šnajdrem, nar. xxxxxxxx, bytem
Vamberk, xxxxxxxxx, do exekučního řízení vedeného soudním
exekutorem Mgr. Jaroslavem
Kocincem pod sp. zn. 142 EX
01433/13, a to včetně zastupování v tomto řízení.
8) Vyslovila souhlas s umístěním
sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Vamberk
na adrese Jůnova 36, 517 54
Vamberk.
9) Schválila zveřejnění záměru
směny pozemků v průtahu ulice
Jůnova – Merklovice mezi manželi Vyčítalovými a městem Vamberk.
10) Schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci PK 675/1, v k.ú.
Merklovice.
11) Schválila ukončení nájemního
poměru s nájemcem paní Jarmilou Daňsovou na provozovnu
kosmetiky v domě č. p. 260 v Tyršově ulici ve Vamberku dohodou
ke dni 31.12.2015.
12) Projednala dopis Ing. Jiřího
Vitvara, ved. odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

problematiky transformačního
plánu Ústavu sociální péče pro
mládež Kvasiny a ztotožnila se
s vyjádřením vedoucí odboru
SMRM, že město nemá vhodný
pozemek ani objekt pro tyto
účely.
Projednala návrh kodifikace znaku a vlajky města a doporučila
zastupitelstvu návrh schválit.
Projednala žádost IV – Nakladatelství s.r.o., Praha 3 o příspěvek
na publikaci zaměřenou na prevenci trestných činů páchaných
na dětech a rozhodla příspěvek
neposkytnout.
Na základě zhodnocení aktivit
vedoucích organizací (ZŠ, MŠ,
VAMBEKON, Vamberecká voda)
rozhodla o udělení ročních prémií dle přílohy.
Na základě připomínky jednatele společnosti Vamberecká voda
s.r.o. prodloužila termín plnění
Ing. Podsedníkovi (bod č. 3, 25.
zasedání RM ze dne 21.10.2015)
do 30.6.2016.
Vzala na vědomí informaci tajemníka o omezení provozu
městského úřadu v době mezi
Vánočními svátky a Novým rokem.
Schválila přijetí dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje ve výši 10.000 Kč pro JSDH
Vamberk a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Vzala na vědomí, že zvoleným
zástupcem do Školské rady ZŠ
Vamberk na období listopad
2015 – listopad 2018 je z řad
rodičů Ing. Alan Mikyska a za pedagogický sbor Mgr. Bc. Martin
Černoch.
Vyslovila souhlas s umístěním
sídla TJ Baník Vamberk, z. s.
na adrese Jůnova 63, 517 54
Vamberk.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
Rada města Vamberk se na svém
29. zasedání dne 2. prosince 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
28.
2) Rozhodla o doplnění veřejného
osvětlení v ulici Žamberecká
o dva světelné body a uložila
zapracování potřebné částky
80.000 Kč do rozpočtu města.
3) Projednala nabídku na vypracování architektonické studie
na přístavbu a stavební úpravy
Mateřské školy Vamberk, pracoviště Jugoslávská, a pověřila sta-

12)

13)

rostu podpisem smlouvy s ATELIEREM TSUNAMI s. r. o., Náchod.
Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 22 pro rok
2015 podle předloženého návrhu.
Projednala nabídku společnosti
Seznam.cz, a. s. a pověřila starostu podpisem Smlouvy o spolupráci.
Souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy a přijmutím účelově
určeného finančního daru pro
Základní školu Vamberk, příspěvkovou organizaci, v maximální výši 3.668 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.
p. s., Praha, a to na obědové služby od 07.12.2015 do 30.6.2016
ve prospěch 1 nezletilého dítěte,
žáka obdarovaného na základě
projektu „Obědy pro děti“.
Souhlasila s přijetím daru ve formě multifunkčního kopírovacího
zařízení HP LaserJet M2727nf
MFP, výrobní číslo CNDT88LGXK,
v hodnotě 2.000 Kč pro Mateřskou školu Vamberk, příspěvkovou organizaci. Dar bude použit
pro činnost Mateřské školy.
Projednala a schválila Operační
plán zimní údržby městských komunikací a chodníků ve Vamberku v zimním období 2015 - 2016.
Projednala a schválila Smlouvu
o podmínkách odběru povrchové vody z vodního toku číslo
SMPV 150078 s Povodím Labe,
státní podnik, Hradec Králové
a pověřila starostu jejím podpisem.
Projednala žádost Oddílu orientačního běhu o příspěvek
na Mistrovství ČR v horském
orientačním běhu a rozhodla poskytnout částku 10.000 Kč a současně pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Projednala žádost Oddílu fotbalu TJ Baník Vamberk o příspěvek
na Sportovní ples 2015 a rozhodla poskytnout částku 6.500 Kč
a současně pověřila starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Vamberk
o počtu zapsaných dětí v jednotlivých třídách k 01.12.2015.
Projednala a schválila Dodatek č.
1 Smlouvy o dílo na zateplení Pečovatelské služby Vamberk – snížení DPH z 21 % na 15 % a pověřila starostu podpisem dodatku.

14) Vzala na vědomí oznámení
ředitelky Mateřské školy o přerušení provozu školky v době
vánočních prázdnin v době
od 23.12.2015 do 01.01.2016, tj.
na 5 pracovních dnů.
15) Projednala a schválila návrh
na uzavření kupních smluv
na nákup vítězných prací VII. Bienále české krajky:
a) s prodávající Alenou Maškovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,
na nákup souboru 3 ks paličkovaných náhrdelníků s názvem
„Jedna cesta“ za celkovou cenu
2.000 Kč;
b) s prodávající Alicí Bedrošovou,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, na nákup souboru 4 ks paličkovaných
objektů s názvem „Brouci“ za celkovou cenu 4.000 Kč;
c) s prodávající prof. Marií Vaňkovou-Kuchyňkovou,
bytem
xxxxxxxxxxxx, na nákup souboru
paličkovaných krajek: „Diptych 1
Rodina, Diptych Sama, objekt Ty
a Já, objekt Splynutí“ za celkovou
cenu 40.000 Kč; a pověřila starostu podpisem smluv.
16) Projednala zápis z výběrového
řízení na svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek:
a) Schválila vítěze zadávacího řízení společnost Marius Pedersen
a. s., se sídlem Hradec Králové,
Průběžná 1940/3, Nový Hradec
Králové PSČ: 500 09,
b) Schválila vyloučení ze zadávacího řízení společnost KENVI CZ
s. r. o., se sídlem Vamberk, Popluží 936, PSČ: 517 54 v souladu s §
76 odst. 1 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (nesplnění zadávacích podmínek),
c) pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vybranou
společností.
17) Projednala nabídku na komplexní zpracování pasportu do systému Gramis pro město Vamberk
a rozhodla do návrhu rozpočtu
na rok 2016 zapracovat na tento
účel částku 300.000 Kč.
18) Rozhodla, že posouzení přihlášek zaslaných do výběrového
řízení na Vedoucího organizace
správy nemovitého majetku
města provedou členové RM.

skytnutých dotací z rozpočtu
města po celé volební období
2014 – 2018.
Schvaluje upřesnění Pravidel
fondu rezerv a rozvoje.
Schvaluje dodatek smlouvy
o úvěru KB ze dne 25.03.2015
o změně úrokové sazby z původní 3,05 % na 1,85 %.
Schvaluje:
Prodej:

a)

Rudolf Futter, starosta města
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 9. veřejném zasedání
dne 9. prosince 2015 usneslo:
1) Schvaluje zprávu Finančního
výboru č. 6 a 7.
2) Schvaluje změny rozpočtu č. 23
pro rok 2015 dle předloženého
návrhu a změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací.
3) Schvaluje rozpočet města pro rok
2016 podle předloženého návrhu,

včetně zapracování schválených
pozměňovacích návrhů. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou výše
výdajů jednotlivých paragrafů
a výše příspěvků příspěvkovým
organizacím.
4) Schvaluje prominutí úroků z prodlení paní Alence Ksandrové
ve výši 22.208,16 Kč.
5) Pověřuje Kontrolní výbor a přizvané osoby ke kontrole po-

6)
7)

8)

www.vamberk.cz

stavební parcely č. st. 91, zastavěná plocha a nádvoří, 179 m2,
jejíž součástí je stavba technické
vybavenosti bez č. p., vodojem,
vše v k. ú. Roveň u Rychnova
nad Kněžnou, včetně technologie, za cenu podle znaleckého
posudku 136.020 Kč + náklady
na vyhotovení znaleckého posudku 500 Kč, kupujícímu městu
Rychnov nad Kněžnou.
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Odkoupení:
b) pozemkových parcel č. 1835/4,
313 m2 a č. 1143/5, 109 m2, obě
druh pozemku ostatní plocha,
obě v k. ú. Vamberk, od spoluvlastníků Jana Filipa, Ing. Františka Mikysky, Hany Mikyskové
a Pavla Němce, za cenu podle
znaleckého posudku 33.300 Kč.
Neschvaluje:
Vzdání se předkupního práva:
c) k pozemkové parcele č. 528/5,
druh pozemku orná půda, v k.
ú. Vamberk, vlastník pan Ladislav Frejvald,
d) k pozemkové parcele č.
528/1, druh pozemku orná
půda, v k. ú. Vamberk, vlastníci
manželé Petráškovi.
Schvaluje:
Dohodu o směně pozemků
v pozemkových úpravách:

e)

mezi městem Vamberk a paní
Stanislavou Mimrovou na směnu podílů o velikosti ideální ½
ve vlastnictví každého z nich
z pozemkové parcely č. 297,
druh pozemku trvalý travní
porost a z pozemků ve zjednodušené evidenci PK 293, 366/3
a 794/5, všechny v k. ú. Peklo
nad Zdobnicí, v rámci komplexní pozemkové úpravy.
Snížení kupní ceny:
f ) na 350 Kč/m2 pro prodej pozemkové parcely č. 1140/7,
druh pozemku orná půda,
v k. ú. Vamberk pro kupující Kamilu Hájkovou.
Dodatek ke Smlouvě o koupi
nemovitosti:
g) ze dne 30.04.2015 – vynětí
potrubního mostu ve vlastnictví společnosti ESAB CZ,

s. r. o. z prodávaných nemovitostí.
Bezúplatný převod:
h) pozemkových parcel č. 26/5,
197 m2 a č. 26/8, 156 m2, obě
druh pozemku, obě v k. ú.
Vamberk, z majetku České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města
Vamberk.
9) Schvaluje:
a) zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným
Vamberecká voda,
s. r. o.
v předloženém úplném znění
zakladatelské listiny,
b) podřízení společnosti právní
úpravě obsažené v zákoně č.
90/2012 Sb.,
o obchodních
korporacích,

Na MěÚ Vamberk dochází k několika změnám. Na podatelně najdete
místo paní Dagmar Veverkové, která odešla do důchodu, paní Alenu
Bartošovou, která i nadále zůstává zařazena do Finančního odboru.
Spolu s vymáháním pohledávek bude vykonávat běžné práce podatelny spolu s vidimací a legalizací. Nově zde budete moci provést bezhotovostní platby ve prospěch města (platební kartou). Za Ing. Jiřího
Mazúcha, který odešel pracovat na MěÚ do Rychnova nad Kněžnou,
byla vedoucí odboru Stavební úřad jmenována paní Jolana Richterová a počet pracovníků stavebního úřadu doplnil od 04.01.2016 pan
Lukáš Chaloupka, DiS. Jelikož město Vamberk začalo v daleko větším rozsahu realizovat a připravovat investiční výstavbu či rozsáhlé
rekonstrukce, byla z Odboru správa majetku a rozvoje města vyčleněna funkce samostatného investičního technika. Tuto pozici bude
vykonávat paní Zuzana Rousková, která byla přeřazena do útvaru
tajemníka. Původní odbor byl přejmenován na Správní odbor a jeho
řady doplní od 01.03.2016 nová pracovnice, která postupně převezme od paní Zuzany Rouskové činnosti referenta životního prostředí,
agendu silničního správního úřadu plus vydávání rybářských lístků,
evidenci včelařských stanovišť a některé další činnosti.
Jsem přesvědčen, že tyto změny budou ku prospěchu Vás, občanů
města. Pokud si z počátku nebudete jisti, na koho či kam se s Vaším
problémem obrátit, zastavte se na podatelně nebo v sekretariátu pro
informaci.
Ing. Josef Šlechta, tajemník

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Kašková Kateřina

pověření starosty města zajištěním vyhotovení notářského
zápisu o těchto skutečnostech.
10) Zastupitelstvo města Vamberk
po projednání návrhu Zadání
změny č. 2 územního plánu
Vamberk schvaluje Zadání
změny č. 2 územního plánu
Vamberk ve smyslu § 47 odst.
5) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
11) Schvaluje kodifikaci znaku
a návrh vlajky města Vamberk.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

V listopadovém Vambereckém zpravodaji, v článku týkající se značení
parkovacích míst na Husově náměstí a v jeho okolí, byl uveden termín
dokončení dopravního značení 30.11.2015. Bohužel velmi deštivý měsíc listopad neumožnil dodavateli, společnosti INKA – dopravní značení
Hradec Králové s.r.o., provádět v tomto období vodorovné dopraní značení. Z uvedeného důvodu byly práce realizovány až v měsíci prosinci.
Ing. Václav Krsek

Zubní pohotovost
09.01.
10.01.
16.01.
17.01.
23.01.
24.01.
30.01.
31.01.
06.02.
07.02.

c)

Dopravní značení
na vambereckém náměstí

Personální změny
na městském úřadě

datum jméno lékaře

4

adresa ordinace

telefon

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Kvasiny 145

494 371 783
494 515 694
494 383 417
494 371 088
494 532 330
734 324 600
494 531 955
494 323 958
494 539 225
494 596 174
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Sběr a využití biologicky rozložitelného
odpadu ve městě Vamberk
V souladu s trendem vývoje v oblasti odděleného sběru, třídění
a následného využití biologicky rozložitelného odpadu přistoupilo
město Vamberk k realizaci první etapy projektu, který řeší v omezené míře likvidaci a eventuálně i využití biologických odpadů produkovaných na území města.
Na rozdíl od předimenzovaných městské zeleně, parků a hřišť, dále
projektů, které se po naší repub- dřevní štěpka, získávaná rovněž
lice v posledních letech rozmoh- z městské zeleně a z pravidelných
ly a které jsou založeny na svozu svozů od občanů města, jakož i libiomasy i z desítek kilometrů kvidace části kalů z městské čistírvzdálených lokalit a u kterých se ny odpadních vod.
pojem „ekologie“ značně vytrácí, S tímto záměrem a s touto myšstojí vamberecký projekt na zcela lenkou byl zpracován příslušný
opačném přístupu. A sice, za co projekt, který uspěl v žádosti
nejnižších pořizovacích nákladů o dotaci na Státním fondu životníhledat optimální cestu k využití ho prostředí, kdy město Vamberk
místních zdrojů. Celý projekt byl prostřednictvím své organizace
proto kalkulován pouze na míst- VAMBEKON s.r.o. obdrželo dotaní podmínky, kdy surovinami ci ve výši 4.494.960 Kč s podílem
se kterými projekt pracuje, jsou spolufinancování z vlastních propředevším travní hmota z údržby středků ve výši 499.440 Kč, za kte-

ré byla ve výběrovém řízení pořízena následující zařízení:
- fermentační kontejner s řízením kompostovacího procesu,
- 3 kusy velkoobjemových kontejnerů pro sběr travní hmoty
a štěpky,
- štěpkovač s vlastním motorem
na podvozku k tažení za traktorem, event. nákladním autem,
- malý čelní nakladač.
Samotné zařízení je založeno
na procesu, kdy travní hmota s přídavkem kalů a eventuálním menším množstvím štěpky pro lepší
provzdušnění bude zpracována
ve fermentačním kontejneru, kde
biologickým procesem dojde k rozložení na bioplyn a tzv. digestát,
neboli kompost. Rovněž výsledný

produkt tedy bude možno použít
např. k údržbě městské zeleně.
Využití štěpky, kterou město díky
pořízenému štěpkovači bude získávat, je odvislé od podrobnější
studie kapacity regionu města
a případně okolních obcí. Štěpka
je poměrně dobře obchodovatelná komodita, o kterou je dosti
velký zájem. Rozhodující bude
propočítat náklady na její výrobu.
V dalších etapách projektu je možno začít řešit další oblasti existujících biologických odpadů na území města, jako jsou biologicky
rozložitelné odpady z domácností,
vývařoven, výroben potravin, zahradnictví a dalších činností v nejbližším okolí města.
Ing. Leoš Podsedník
manažer projektu

Mobilní zařízení na zpracování
biologicky rozložitelného odpadu
Zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu je tvořeno ocelovým kontejnerem s tepelnou izolací a ochranným nátěrem o objemu fermentační části cca 50 m3.
Zařízení je vybaveno podlahovým topením,
systémem provzdušnění, tzv. aerace, a pod
stropem nástřikovým potrubím pro nástřik

Ing. Leoš Podsedník představuje fermentační
kontejner, který byl nainstalován v areálu čistírny odpadních vod

tzv. perkolátu, což jsou aktivní anaerobní
mikroorganismy rozpuštěné ve vodném
roztoku. Tato fermentační část kontejneru je
vybavena měřením teploty a plynotěsnými
vraty s nájezdy pro vjezd a výjezd techniky
pro nakládání a vykládání biomasy.
Druhou část kontejneru tvoří technická část,
která je osazena prvky pro řízení procesu
fermentace, analýzy a dalších prvků měření
a regulace, a dále kotlem na ohřev fermentační části kontejneru a zdrojem vzduchu
pro aeraci a analyzátorem bioplynu.
Provoz zařízení probíhá v několika krocích.
Nejprve je biomasa naložena do kontejneru
malým nakladačem. Po naložení biomasy se
uzavřou plynotěsná vrata kontejneru, spustí
se podlahové topení a započne se s aerací
biomasy pomocí vnitřního vzduchového
systému. Po dosažení teploty biomasy cca
40°C – 42°C se ukončí aerace a započne se
s intervalovým nastřikováním perkolátu,
čímž dojde k postupnému přechodu z aerobní na anaerobní fermentaci, při které dochází k výrobě bioplynu. Bioplyn se pomocí
potrubí ze zařízení odvádí do stávající kotelny, kde je po vychlazení a snížení vlhkosti
pomocí kompresoru dávkován do hořáku
kotle stávající kotelny. Tato fáze trvá obvykle 21 - 28 dní v závislosti na kvalitě vstupní
biomasy a následném množství a kvalitě
bioplynu. Po skončení anaerobní fermentace se začne opět dávkovat vzduch a dojde
k opětnému přechodu z anaerobní na aerobní fermentaci. Délka aerobní fermentace
záleží na požadavku na strukturu a kvalitu
zbytkového digestátu (kompostu) pro další

www.vamberk.cz

zpracování. Minimální doba aerace je dána
složením výstupního plynu, aby bylo možno vrata fermentační části bezpečně otevřít.
Proces je zakončen vykládáním vyčerpané
biomasy v podobě digestátu pomocí nakladače a následným vložením nové biomasy
a opakováním procesu.

Jedním ze zařízení, která byla získána z dotace,
je malý nakladač zn. Bobcat.
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Zhodnocení činnosti
Vamberecké vody s.r.o. v roce 2015
Třetí rok naší činnosti se vyznačoval opět pilnou prací na opravách a obnově vodovodů
a kanalizací. Podařilo se nám i přes potíže se
subdodavatelem dokončit rozsáhlou výměnu potrubí v horní části Pekla, vyměnit dožité
úseky u hřbitova a část potrubí u sokolovny.
Dalším krokem bylo zahájení rekonstrukce objektu vodojemu „u tanku“ včetně rozpadajícího
se oplocení.
Při přípravě kalkulací na rok 2016 počítáme
s udržením tempa obnovy a rozvoje stále

ještě hodně zastaralé infrastruktury a dále
s přípravou většího projektu Rekonstrukce
ČOV a dostavba kanalizačního sběrače Bačinka. Skutečnost, že i přes tyto nemalé ambice
jsme mohli prakticky udržet cenovou hladinu
vodného i stočného na rok 2016 je dána postupným snižováním provozních nákladů naší
společnosti. Velkou úsporou je snížení podílu
ztrát vody ve vodovodní síti. Od data převzetí provozování jsme snížili čerpané množství
vody z vrtu z 1.000 m3 na přibližně 750 m3 den-

www.vamberk.cz

ně. Dalším faktorem je příznivý vliv, v loňském
roce, realizované výměny čerpadel v čerpací
stanici „v lukách“, který přinesl značně menší
položku v kolonce spotřeba elektřiny.
Za společnost Vamberecká voda s.r.o. vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2016,
a to i spokojenosti se službami Vamberecké
vody.
Ing. Leoš Podsedník, ředitel společnosti
Bc. Radek Bulíř, vedoucí provozu
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Dvacetiletí s novou tváří
Po prosincovém nultém čísle obdrželi všichni občané našeho města v lednu 1996 do svých schránek
Vamberecký zpravodaj (VZ) v nové
podobě. Zmizela dosavadní tvrdá
obálka, zdvojnásobil se rozměr,
přibylo fotografií, měsíčník se stal
čtivější a přehlednější. Změnil se
i název Vamberský zpravodaj byl
nahrazen Vambereckým. Další
převratnou novinkou byl fakt, že
VZ byl distribuován do všech domácností zdarma. Do té doby si jej
zájemci museli kupovat. Ke všem
občanům se tak začaly pravidelně

dostávat informace o dění ve městě. Odpovědným redaktorem
byl tehdy Michal Drtina, vedoucí
Městského klubu Sokolovna.
V uplynulých dvaceti letech se vizáž našeho měsíčníku dále měnila.
Zprvu ojedinělá barevná obálka se
od listopadu 2007 stala běžnou.
Od roku 2013 je zpravodaj tisknut na kvalitnějším papíře a horní
okraj každé stránky zdobí motiv
krajky. Současná tvář našeho zpravodaje je plně srovnatelná s obdobnými periodiky okolních měst.
Miroslav Berger

Vážení občané města Vamberka,
v prosincovém vydání zpravodaje byla uvedena informace o tom,
že skauti z Rychnova nad Kněžnou dovezou Betlémské světlo
do Vamberka. Ve skutečnosti tomu je jinak. Díky skautům z Vašeho
města můžeme občanům Rychnova nad Kněžnou a okolních obcí
toto vánoční poselství předávat dál.
Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucí střediska Lence Frejvaldové a všem Vambereckým skautům za pomoc a spolupráci při
různých akcích konaných v minulém roce.
Dovolte mi Vám popřát vše nejlepší a hodně osobních úspěchů
v roce 2016.
S pozdravem Zdeněk Kheil
Vedoucí skautského střediska Stetson
v Rychnově nad Kněžnou.

Zateplení Mateřské školky Tyršova

Ohlédnutí za investičními
akcemi roku 2015

Zateplení Domu s pečovatelskou službou

Zateplení Sportovní haly

40 společných let
Již od 50. let 20. století se objevovaly snahy o snížení počtu obcí
a jejich spojení do větších celků. Tomuto kroku nahrávaly i celospolečenské jevy jako vylidňování venkova, koncentrace obyvatel
do větších měst ad. V polovině 70. let bylo rozhodnuto o zrušení
mnoha menších dosud samostatných obcí a jejich administrativní
začlenění do větších obcí či měst.
Tato situace se dotkla i Vamberka s Vamberáky již pouze Pekeláci
a sousedních obcí. Rozhodnutím a Merklováci. Lupenice se po 14 levyšších státních orgánů byly od 1. tech osamostatnila a zvolila si své
ledna 1976 připojeny obce Merklo- vedení obce.
vice, Peklo nad Zdobnicí a Lupeni- A jak si vedou Peklo a Merklovice
ce k městu Vamberk pod společný v éře pod Vamberkem? V jednom
Městský národní výbor (MěNV). ohledu více než zdatně, vždyť poVznikl tzv. „velký Vamberk“ čítají- lovinu z oněch 40 let stál v čele
cí 5,5 tisíc obyvatel. V následujících města Merklovák (Josef Šlezinger
podzimních volbách bylo do roz- 4 roky) a Pekelák (Ing. Jiří Mazúch
šířeného MěNV zvoleno 56 členů, 16 let)! Navíc Josef Řehák, předsevčetně 13 členů rady.
da MěNV v období 1976-1981, byl
Do svobodných komunálních vo- tehdy už napůl Merklovák.
leb v listopadu 1990 šli společně
Miroslav Berger

Rekonstrukce komunikace v Roští

Nové chodníky v ulici Struha, Na Struhách, Jůnova před DPS
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ROD, KTERÝ OBOHATIL NAŠE MĚSTO
Obecní zastupitelstvo 19. prosince
1930 většinou 21 ze 28 členů rozhodlo, aby komerční rada a průmyslník Antonín Bednář byl za své
zásluhy o město jmenován čestným
občanem. Zvláště bylo zdůrazněno,
že v době nynější hospodářské krize
udržuje závod v provozu a též jiným
způsobem se stará o rozkvět města.
Stejného ocenění se dostalo i jeho
bratru Ladislavovi. Ocenění byla
oběma bratrům předána na oslavném večírku Měšťanské besedy 20.
května 1932.
U příležitosti 70. narozenin Antonína Bednáře, které připadly na 26.
července 1933, uspořádala řada
místních organizací, jichž byl dlouholetým členem a jež finančně
podporoval, několik oslavných akcí.
Ochotníci sehráli na oslavencovu počest Tylovu zpěvohru Podzimní píseň lásky za řízení pana ředitele Františka Vícha. Turisté a Sokol uspořádali
14. srpna slavnostní večer na Vyhlídce. Měšťanská beseda připravila na
4. září slavnostní večer, na němž
účinkoval pěvecký sbor Orlice z Kostelce n.O. a hudební kroužek pana
Dvořáčka z Vamberka. Oslavenec věnoval různým korporacím peněžité
dary v hodnotě 15 000 Kč.
Na mimořádné valné hromadě TJ
Sokol konané 21. července 1937
za přítomnosti 108 členů bylo jednomyslně rozhodnuto, že se přikročí
ke stavbě sokolovny. Bude postavena v Potštejnské ulici na pozemku,
který Sokolu darovali manželé Bednářovi i s domkem čp. 18.
Rozhodnutím obecního zastupitelstva z 10. června 1936 byl prezident
Edvard Beneš poctěn čestným občanstvím našeho města. Nastal čas,
aby mu tato pocta byla vhodným
způsobem předána. Kancelář prezidenta republiky byla požádána o stanovení data, kdy by mohl prezident
přijmout delegaci Vamberka a ta
oznámila, že pan prezident ji přijme
24. listopadu 1937. Delegace bude
mít 4 členy: starostu Antonína Koblice, 1. náměstka Vojtěcha Kotyzu,
2. náměstka Jana Držmíška a komerčního radu Antonína Bednáře
za kuratorium krajkářské školy. Delegace s sebou nesla umělecky zhotovený diplom o čestném občanství
zdobený paličkovanou krajkou s iniciálami jména pana prezidenta. Text
byl ručně vyšit na bílém hedvábí zlatým dracounem, ozdoben znakem
města Vamberk a vsazen do bohatého rámu. Pan prezident setrval s hosty asi půl hodiny v družném hovoru,
při kterém mu pan rada Bednář předal dárek krajkářské školy pro paní
choť a pan starosta skvostně vázané

Královy Paměti podepsané všemi
členy obecní rady.
Velkou společenskou událostí a veřejným projevem úcty a vděčnosti
převážné části vamberecké veřejnosti byla 23. července 1938 oslava
75. narozenin jednoho z nejznámějších a nejzasloužilejších občanů
Vamberka - komerčního rady Antonína Bednáře. Pořadatelem slavnosti
byl Spolek divadelních ochotníků
Zdobničan, Klub československých
turistů a TJ Sokol. Ti všichni mu chtěli
poděkovat za vše, čím podpořil jejich
činnost, čím přispěl ke kulturnímu

povznesení Vamberka a čím se jako
majitel textilních závodů v době nejhlubší hospodářské krize zasloužil
o pracovní příležitosti značné části
zdejších občanů. Vztah k rodnému
městu vysvítá z tohoto přehledu
jeho veřejné činnosti:
- přes 50 let je členem Sokola
- přes 40 let je předsedou divadelních ochotníků Zdobničan
- 33 let vykonává funkci předsedy
kuratoria První české odborné školy krajkářské
- 15 let je předsedou místního odboru Klubu československých turistů.
Z mnoha ocenění jeho zásluh vysvítá, že je pokládán za vzor občana

oddaného národu a vlasti nejen
slovy, ale i svými činy a že jeho život
směřuje vždy k jednomu cíli, k práci
a obětavosti.
U příležitosti svých 77. narozenin
v roce 1940 věnoval Antonín Bednář
10 000 K na stavbu sociálního domu
a 2 000 K na vánoční nadílku chudým
dětem.
V roce 1941 bylo na výroční schůzi
Občanské záložny, nejstaršího a největšího peněžního ústavu v našem
městě, rozhodnuto, že k 80. výročí
svého trvání daruje městu 200 000
K na výdlažbu Husova náměstí.

V čele ředitelství tohoto ústavu stál
obecní starosta Antonín Koblic,
předsedou záloženského výboru byl
komerční rada Antonín Bednář. Občanská záložna měla v té době 885
členů. Na úpravu náměstí přispěl továrník Antonín Bednář 10 000 K, Báňská a hutní 5 000 K a další organizace
a jednotlivci 12 000 K.
U příležitosti své zlaté svatby zřídil
Antonín Bednář v roce 1942 dva fondy po 3 000 K ve prospěch nadílky
chudé školní mládeži. V témže roce
přispěl na opravu hřbitovního kostela sv. Barbory.
V roce 1942, u příležitosti svých 80.
narozenin, věnoval Antonín Bednář
5 000 K pro místní chudé.
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V euforických týdnech po osvobození naší vlasti roku 1945 byla vypsána
po vzoru jiných měst mimořádná
daň pro všechny občany ve výši nejméně 50 K jako dík za to, že město
bylo ušetřeno válečných hrůz. Získané prostředky, téměř 400 000 K, byly
použity na zlepšení hospodářské situace města. Továrník Antonín Bednář se synem darovali obci pozemky
v Lupenici ve výměře 3,37 ha.
Rada MNV rozhodla roku 1950,
že od Antonína Bednáře vykoupí
všechny pozemky nad 2 ha.
Práce - firma - podnikání
Před vypuknutím 1. světové války
zaměstnávala První vamberecká
továrna na bavlněné látky, úpravna, barevna a bělidlo 600 lidí. Jak
neblahýý vliv mělo vyhlášení války
v červenci 1914 na naše hospodářství, se projevilo již po několika týdnech. 20. srpna museli Bednářovi
propustit 250 zaměstnanců, ostatní
pracovali jen tři dny v týdnu. V důsledku nedostatku drobných peněz
vydala textilka téhož dne náhradní
papírové poukázky, na něž složila
hotovost na obecním úřadě. V polovině září bylo rozhodnuto, že obec
otevře vojenský lazaret pro raněné
vojáky. Místní podnikatelé nabídli
své prostory, Bednářovi v dělnických
domcích v Zářečí. Do lazaretu byl zaveden elektrický proud a z Bednářovy továrny zdarma dodáván. V lednu
1915 bylo ve městě ubytováno 71
haličských uprchlíků, převážně Židů.
Část z nich bydlela v Bednářových
dělnických domcích.
Diametrální rozdíl v pracovní atmosféře a podmínkách ve dvou
nejvýznamnějších vambereckých
závodech se projevil při generální
stávce v prosinci 1920. Tehdy došlo
k roztržce v sociálně demokratické
straně. Brzy nato se odštěpila radikální levice a založila komunistickou stranu. Z Bednářovy tkalcovny
se do půldenní stávky zapojilo 14
ze 300 dělníků, kdežto u Hernycha
přestalo pracovat všech 128 zaměstnanců!
V březnu 1922 byla otevřena První
česká továrna na krajky ve Vamberku. Bednářovi koupili objekt bývalé
Zemanovy továrny na brda a paprsky, postavili zde 10 strojů na výrobu
krajek a začali zdárně konkurovat
německým továrnám. Mnozí místní
lidé této továrně nepřáli, domnívali
se, že to bude na újmu ruční výrobě
krajek.
Ještě před vypuknutím velké hospodářské krize byla v září 1929 po čtyřiceti letech uzavřena Hernychova
textilka ve Vamberku, největší kon-
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kurent Bednářových. I oni však museli v prosinci 1930 omezit výrobu
pro váznoucí odbyt. V důsledku neutěšené finanční situace vybírá obec
dávky z elektrické energie, kterou si
firmy vyrábějí samy. Největší poplatek byl vyměřen Bednářově továrně
(400 Kč), následuje Kubiasův uzenářský podnik se 300 Kč a Zemanova
továrna platí 150 Kč.
Obec i podnikatelé se v době krize snaží ulehčit nejpotřebnějším.
V únoru 1933 uspořádalo rodičovské
sdružení podomní sbírku, při níž se
podařilo vybrat 2 400 Kč. Bednářova továrna darovala ve prospěch
nezaměstnaných 1 000 Kč, stejný
obnos poukázala i Občanská záložna. Potravinami přispělo Kubiasovo
velkouzenářství a Hájkův a Suchánkův podnik. Při obvyklé lednové
sbírce ve prospěch nezaměstnaných
se ve městě vybralo téměř 2 000 Kč.
Bednářovi věnovali 500 m flanelových a barchetových látek, které sociální komise přidělovala nejpotřebnějším. I v roce 1934 byla firma pro
omezený odbyt textilních výrobků
nucena snížit výrobu a řada dělníků
ztratila práci.
V únoru 1942 byla v Bednářových
textilkách zavedena noční pracovní doba od 19:30 do 5:30. Pro neJe tomu právě 100 let, kdy ve švýcarském Territetu u Montreaux
13. ledna 1916 zesnul ve věku 66
let PhDr. František hrabě Lützow,
šlechtic německé krve, ale českého
smýšlení. Krvavý světový konflikt,
do té doby největší a svou krutostí
nevídaný, nedospěl ještě ani do své
poloviny. Na mnoha válečných frontách hynuly statisíce mužů mnoha
národností, v týlu trpěli lidé čím dál
více hladem a bídou. Takový byl leden před 100 lety.
Manželé Lützowovi, přes léto žijící
na Žampachu, trávili ve Švýcarsku
již druhou válečnou zimu. Ani zde
však nebyli skryti před dohledem
rakousko-uherské policie, která
měla Lützowa ve svém hledáčku
pro jeho protirakouské postoje. Hrabě Lützow byl nemocný a policejní
špiclování jistě nepřispívalo k jeho
uzdravení. Náhlá smrt byla přesto
dosti překvapivá. Smuteční obřad
se uskutečnil za přítomnosti několika příbuzných a přátel zesnulého
v malé kapli farního kostela v Montreaux na břehu Ženevského jezera.
Tělo hraběte Lützowa zde bylo
15. ledna 1916 vykropeno a po desetidenní cestě dorazilo do Vamberka, kde měly dle přání zesnulého
spočinout jeho ostatky. Rakev byla
postavena na katafalk před hlavní
oltář hřbitovního kostela sv. Barbory. V následujících měsících nechala
ovdovělá hraběnka na místě már-

zpravodaj
dostatek uhlí se přešlo na pohon
elektrický, který byl v noci levnější.
Na sklonku války, v prvních květnových dnech, vypukla v protektorátu
generální stávka. 3. května se k zaměstnancům Báňské a hutní přidávají též textiláci od Bednářů a další
vamberecké podniky.
Při sčítání obyvatelstva 31. ledna
1946 bylo zjištěno, že v Bednářových závodech je zaměstnáno 128
osob (v Báňské a hutní 604, v Kubiasově uzenářství 105). O dva měsíce později prodal Antonín Bednář
bývalou mechanickou tkalcovnu
čp.131 řezníku Emilu Vodovi, který
zde zřídil parostrojní výrobu uzenářského zboží. Tento objekt z roku
1882 stál na počátku rozmachu Bednářovy textilky. Ještě počátkem roku
1948 měli vamberští podnikatelé
rozsáhlé plány na rozšíření výroby.
Ladislav Bednář ml. chtěl postavit
velkou továrnu na strojovou výrobu
krajek. Následující politický vývoj
v naší zemi však věechny tyto plány
pohřbil.
V lednu 1949 byla Bednářova textilní továrna znárodněna. Komunistický režim ústy svých zákonů
prohlásil, že lidé nemají právo vlastnit jakoukoli firmu, je jedno zda zaměstnávali 10 či 1 000 pracovníků.

Rod Bednářových, který po dvě generace z malé dílničky takřka sto let
budoval prosperující textilní podnik,
který dával práci tisícům obyvatel
Vamberka i okolí, který byl po dlouhá desetiletí u všeho podstatného,
co se ve Vamberku dělo, který byl
štědrým a neúnavným mecenášem
vamberecké kultury a sportu, přišel
takřka o všechen majetek.
V březnu 1952 byla textilní továrna, nyní již pod názvem Orban 03,
uzavřena. Celý areál pod náměstím byl předán armádě, která zde
zřídila sklady tankového vojska.
Brzy po roce 1989 přestala armáda
objekty využívat. O bývalou Bednářovu textilku se v restituci neúspěšně ucházelo několik vzdálených
příbuzných. Počátkem 21. století
přešly budovy bývalé Bednářovy
továrny do majetku města. V roce
2015 byl celý areál prodán firmě
Pewag.

nice na starém hřbitově vystavět
hrobku.
Datum posledního rozloučení s hrabětem Lützowem bylo stanoveno
na 1. červenec 1916. Ani po smrti
hraběte však nezmizel strach z jeho
vlivu na české obyvatelstvo. K okresnímu hejtmanu v Rychnově nad

důvodů a na přání hraběnky, že
nechce být ve svém smutku rušena. Účast na pohřbu byla zakázána
dokonce i starostovi Bednářovi. On
i členové obecní rady se tedy mohli
smutečního obřadu zúčastnit pouze jako členové pěveckého kroužku
Měšťanské besedy. Nad samotným

Rodinný život
Rodina žila v tzv. Růžové vile čp. 138
na břehu řeky Zdobnice. V roce 1916
se Bednářovi přestěhovali do svého
nového domu čp. 88 naproti kostelu
sv. Prokopa. Navrhl jej královéhradecký architekt Oldřich Liska. Manžele Bednářovy postihla krutá rána,

Dr. František hrabě Lützow

Pouť ke hrobu hraběte Lützowa 13.01.1919 (archiv Milana Sedláčka)

Kněžnou Adolfu Wunschovi byl
předvolán vamberecký obecní starosta Antonín Bednář, farář Václav
Hvězda a správce lesního velkostatku Konrád Roitner. Dozvěděli se, že
na způsobu pohřbu má zvláštní zájem dohlédací válečný úřad ve Vídni
a celý obřad musí být neveřejný.
Faráři Hvězdovi byla zakázána promluva nad rakví i účast jiných kněží.
Pokrytecky bylo rozšířeno sdělení
c. k. okresního lékaře, že účast veřejnosti není možná ze zdravotních

průběhem rozloučení mělo dohlížet
četnictvo, s čímž zástupci města nesouhlasili a zavázali se sami na pořádek dohlédnout.
U příležitosti třetího výročí úmrtí
hraběte Lützowa v lednu 1919, již
v nové republice, se uskutečnila
národní pouť k jeho hrobu. Podnět
vzešel od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnosti
ve Vamberku 13. ledna 1919 se
zúčastnili četní hosté v čele s ministrem železnic dr. Zahradníkem
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když roku 1922 zemřela ve svých 29
letech jejich dcera Marie.
Večer 27. července 1944, den po Antonínových narozeninách, zemřela
jeho manželka Božena, rozená Vyskočilová ve věku 76 let. Byla to paní
tiché a mírné povahy, na veřejnosti
nevystupovala. Ovdovělý Antonín
věnoval k uctění její památky 2 000
K do fondu pro zasloužilé občany
města a 10 000 K pro místní chudé.
Synovec zesnulé Ladislav Bednář složil k témuž účelu 5 000 K.
Pan Antonín Bednář ml. o dva měsíce přežil uzavření své bývalé továrny.
Zemřel v Rychnově nad Kněžnou 11.
května 1952 v požehnaném věku
88 let. Od znárodnění své firmy žil
bez jakéhokoli nároku na životní
zabezpečení. Dokud měl co prodávat z bytového zařízení, žil z tohoto
výtěžku. Když tuto možnost vyčerpal, postaral se kdosi, že dostával
nepatrnou starobní podporu. Ten,
který dříve štědře podporoval veřejný život ve Vamberku, dožíval v bídě
a opuštěnosti. Zemřel téměř hluchý
a slepý, bez cizí pomoci neschopný
chůze. Přesto mohl ze světa odejít
s pocitem naplněného života. Své
schopnosti věnoval službě druhým,
své rodině, svým zaměstnancům,
svým spoluobčanům.
a zástupcem prezidenta republiky
plukovníkem Husákem.
Anna Gustava hraběnka Lützowová
byla uložena po boku svého manžela po své smrti v dubnu 1932. Manželé Lützowovi neměli potomky.
PhDr. František hrabě Lützow
* 21.3.1849 Hamburk
† 13.1.1916 Territet
šlechtic, diplomat, historik, spisovatel a politik
Studoval práva ve Vídni a Innsbrucku. V období 1873-1881 působil
jako diplomat v Římě a Londýně.
Po sňatku s Annou Gustavou von
Bornemann žili střídavě na zámku na Žampachu a v zimním sídle
v Londýně. Jako poslanec Říšské
rady v letech 1885-1889 byl stoupencem českého státního práva.
Později se věnoval studiu české
historie a literatury, vědecké práci
a publikování. Propagoval českou
kulturu v Anglii a Spojených státech.
Byl čestným členem České akademie věd a umění, čestným předsedou Českého olympijského výboru
a získal čestný doktorát Univerzity
Karlovy v Praze.
V letech 1909-1916 byl majitelem
vambereckého velkostatku.
Po vypuknutí 1. světové války odešel do neutrálního Švýcarska, kde
navázal kontakty s lidmi usilujícími
o českou samostatnost.
Miroslav Berger
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Ze života mateřské školy
Pepík potkal Mikuláše“. Na závěr
tohoto tématu vypukl ve všech
třech třídách Čertovský rej s karnevalem. U Šnečků, Žabiček i Rybiček
se prohánělo mnoho čertíků, pozadu nezůstávali ani Mikuláši a andílci. Děti si společně zasoutěžily,

blíží „Štědrý den“ u nás ve školce.
Proto vrcholí přípravy jak u Šnečků s tématem „Vánoce s myškou
Všudybylkou“, tak i u Žabiček
s tématem „Andělské Vánoce“.
A pozadu nezůstaly ani Rybičky,
které měly téma „Kapřík Pepík slaví

Vánoce nám utekly jako voda
a máme tu nový kalendářní rok
2016. Přijměte malé pozvání
k ohlédnutí za vánočním časem
v mateřské škole Vodníček. Určitě
většina z vás, obzvlášť pokud máte
malé děti, vzpomínáte na rozzářené tváře dětí u vánočního stromečku, sladké a voňavé cukroví
a mnoho radostí a milých vzpomínek z prožitých svátků.
Ve všech třech třídách – u Šnečků,
Žabiček i Rybiček začal adventní
čas nejen zapálením první adventní svíčky, ale i přípravou na příchod
svaté Barborky. Ve všech třídách si
děti vzorně uklidily hračky, a tak
mohla Barborka dětem předat nejen voňavé perníčky, ale i větvičku
„Barborky“. Druhý adventní týden
byl ve znamení čertíků, Mikulášů
a andílků. U Šnečků s tématem
„Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku“. Ve stejném duchu probíhalo
téma i v oddělení Žabiček a Rybiček. U Žabiček s tématem „Čertí
školka“ a u Rybiček „Jak kapřík

zatančily a už netrpělivě očekávaly příchod známé trojice – čerta,
andílka a Mikuláše. Společně jim
zazpívaly písničku, kterou si pro
ně připravily a jak už to tak všichni
„dospěláci“ známe, opět slibovaly,
že budou hodné a poslušné. Týden
se seběhl s dalším a už nám hoří
na adventním věnci třetí svíčka.
Co to znamená? Že se velmi rychle

Vánoce“. Poslední vánoční týden
byl vyvrcholením našeho adventního času. Rybičky a Šnečkové se
ještě stihli vypravit do Rychnova
nad Kněžnou na Výstavu betlémů. Všechny třídy navštívily Krajkářskou školu zde ve Vamberku
a její kouzelnou vánoční výstavu.
A nyní už k tomu nejhlavnějšímu
– Štědrému dnu u nás ve školce.

Vážení rodiče, milé děti, prosinec
je za námi a s ním i další dlouhé
vánoční prázdniny. Přestože tento
kouzelný měsíc byl hodně krátký,
děti z naší školky stihly vše to krásné a důležité. Mikulášskou nadílku,
čertí rej s čarováním a soutěžemi
i návštěvu vševědoucího Mikuláše
a jeho andělského a čertovského
doprovodu a také krásné a úplně
nestrašidelné paní čertice z Domu
dětí, které si připravily pro naše
děti krásné vystoupení. Samozřejmě přišel tak jako každý rok
i Ježíšek a přinesl pod stromeček
dětem mnoho hezkých i nauč-

ných dárečků. Nesměla chybět
ani vánoční besídka a zajímavé
tvoření ve spolupráci s rodiči. Ptáčátka se také pečlivě připravila
na svůj pěvecký vánoční koncert
při rozsvěcení vánočního stromu
a potěšila svým zpěvem i paní
knihovnice, babičky a dědečky
z domu s pečovatelskou službou
i celý MÚ. Proběhlo také vánoční focení a mnoho dalších a pro
naše děti zajímavých aktivit. Mezi
nejkrásnější patřila určitě výstava
Betlémů z Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, která dokázala
dětičky i dospělé vánočně naladit.

I pohádka Vánoční hvězda byla
plná kouzel. Těší nás, že se nám
v tento čas podařilo připravit tolik
aktivit, které děti zaujaly a přilákaly do naší školky i Vás rodiče. Chtěli
bychom Vám všem ještě jednou
poděkovat za spolupráci. Nejkrásnější svátky v roce „Vánoce“ rychle
uběhly a z vánočních prázdnin se
děti vrátily do školky plné dojmů.
Každý se musel pochlubit, co našel
pod stromečkem a který dárek mu
udělal největší radost.

se kterou se děti seznamovaly
na všech třídách. A i když nám
zatím příroda ještě nenadělila to
pravé mrazivé a sněhové počasí
přesto přišel on a převzal svým
mrazivým žezlem zimní vládu nad
krajem.

Na vánoční zážitky pak navázala
v naší školce tříkrálová tradice,

Pohodové zimní dny Vám všem.
Kolektiv MŠ Sluníčko

„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše…“

www.vamberk.cz

Od samého rána nás po celé školce provázel zpěv vánočních koled
a na třídách krásně prostřené stoly
s cukrovím – mnohokrát děkujeme všem rodičům, kteří cukroví
dětem nachystali. Nesměly chybět
ani vánoční tradice – pouštění lodiček, rozkrojení jablíčka, házení
bačkůrkou či foukání svíčky. A to
nejkrásnější po zazvonění zvonečků…rozzářené dětské tváře u stromečků. To je jak pro nás učitelky,
tak určitě i pro Vás, rodiče, ten nejhezčí vánoční dárek. Odpoledne
jsme si společně s rodiči poseděli
u Vánočního stromečku, kde děti
s nadšením ukazovaly nové hračky
a hry.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
nejen rodičům, za jejich spolupráci, ale i včelařům z Vamberka
a okolí, kteří nám v zastoupení
pana Merty věnovali dvě sklenice
medu květovaného a dvě medu
smíšeného pro zpestření jídelníčku. Dále mezistěny z včelího vosku
a knoty na vytváření svíček.
A protože je tento příspěvek prvním v novém roce 2016, přejeme
sobě i Vám, čtenářům Vambereckého zpravodaje, aby to byl rok
plný dobrých dnů a dobrých lidí
kolem nás.
Kolektiv MŠ Vodníček

LEDEN
Tak už je tu zase leden,
ten co vládne sněhem, ledem.
Leden ten je vlastně prima
i když je nám hrozná zima.

11
Projekt
rekonstrukce zpravodaj
schodiště v ulici Voříškova
Vamberecký

strana

Předkládaná studie je dílem ATELIERU TSUNAMI s.r.o. Ing. Arch. Aleše Krtičky. Řeší území od zbořeniště bývalého domu za farou až po most přes
řeku Zdobnici. Vzhledem k tomu, že areál kasáren mizí, otevřou se po odstranění plechových zátarasů výhledy z horní části schodiště.

www.vamberk.cz
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Kromě základní funkce schodiště byly navrženy rovněž široké stupně, které umožní kolemjdoucím krátké vydechnutí, zároveň tvoří výrazný estetický prvek, který opticky rozděluje přechod mezi zeleným svahem a schodištěm. V horní části schodiště je umístěna menší
odpočinková zóna s lavičkami.

www.vamberk.cz
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Projekt
rozšíření zahrady
Městské knihovny
Vamberecký

strana

Dlouhodobý záměr zkultivování Voříškovy ulice vyústil v architektonickou studii studia Martin Kožnar Architekt s.r.o., jejímž zadáním bylo využití nároží s bývalými veřejnými záchodky a rozšíření zahrady knihovny, kde
by v budoucnu měl vzniknout též altán pro využití od jara do podzimu.

Zahrada knihovny počítá zároveň s menším herním zázemím pro nejmenší z Mateřského centra Dráček, které knihovnu rovněž využívá.

www.vamberk.cz
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Variabilní prostor altánu by
měl přes dopoledne tvořit
zázemí maminkám při dohledu nad hrajícími si dětmi v zahradě, odpoledne
dát kryté a příjemné posezení čtenářům knihovny
a ve večerních hodinách
nabídnout prostor pro výstavy, komorní koncerty
i autorská čtení.
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde probíhá
následující pravidelný program:
z Každou STŘEDU probíhá
od 9:00 hodin do 11:30 hodin
„HERNIČKA“.
Zveme všechny místní i přespolní děti do našeho MC. V průběhu
celého dopoledne je dětem přístupna herna se spoustou hraček,
doprovod si může posedět u čaje
či kávy a popovídat si o radostech
i starostech, které péči o naše ratolesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč/den,
člen 5 Kč/den
První návštěva je zdarma.
z ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁREK“ každou středu od 9:00 hod
do 11:30 hod. v MC Dráček.
Přijďte si levně nakoupit oblečení pro
svoje ratolesti (trička, kalhoty, mikiny,
svetry, kombinézy, boty..). Různé velikosti pro holky i pro kluky od narození do cca tří let. Ceny od 10 Kč.
z Batolení – začínáme 04.01.2016
každé pondělí v DDM od 8:30
do 9:15 hod. Pro děti od 6 měsíců do 12 měsíců. Ale mohou i děti
do 18 měsíců. Poplatek 15 Kč.
První návštěva je zdarma.
z Hrátky s dětmi – začínáme
04.01.2016 každé pondělí v DDM
od 10:00 do 11:00 hod. Pro děti
od 1 roku do 3 let. Poplatek 20 Kč.
První návštěva je zdarma.
z Masáže miminek – začínáme
07.01.2016 každý čtvrtek v DDM
od 9:00 do 9:45 hod. Pro miminka
od 3 měsíců. Součástí je také aromaterapie, masážní olejíčky a relaxační hudba. Poplatek 30 Kč.
První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
Vánoční aranžování 25.11.2015
Ve středu 25.11.2015 se hernička
proměnila spíše v dílničku. Děti samozřejmě nebyly o svoji herničku
ochuzeny a byla pro ně přichystána
místnost na hraní v prvním patře
knihovny. Pro nás maminky tak zůstal větší prostor na tvoření vánočních dekorací. Pod vedením Terezy
Suchánkové, které tímto moc děkujeme za pomoc, se maminky pustily
do tvoření adventních věnců, svícnů a dalších dekorací. Terezka nám
ochotně pomáhala a radila, takže
se nám podařilo vytvořit spoustu
hezkých aranžmá, které budou
zdobit náš vánoční stůl.

Mikulášská nadílka 9.12.2015
I letos Mikuláš nevynechal naše MC
Dráček a zavítal do něj 09.12.2015
za doprovodu hodného andílka.
Protože máme v Dráčku jen samé
hodné děti, tak čert i tentokrát zůstal v pekle. Hned na začátku jsme
Mikulášovi zazpívali několik písniček a pak už začala samotná nadílka. Některé děti se trochu bály, ale
pohlazení od andílka jejich strach
překonalo. Mikuláš si s každým dítkem popovídal a zeptal se zda ne-

kladinu, skákat do duchny, plazit
se pod překážkou, proběhnout slalom, balancovat na kladině nebo
se pohoupat na kruzích. Za každou
splněnou disciplínu dostaly děti
značku do kartičky.
A protože jsme chtěli, aby se děti
pořádně vyřádily a utahaly, musely proběhnout celou dráhu znovu.
Další cvičení bylo opět pod vedením Míši. Děti válely sudy, zahrály
si různé hry a asi nejvíc se jim líbila hra “Zlatá brána”. Pokud se Vám

DOPROVODNÉ AKCE
LEDEN - BŘEZEN 2016
Leden
z Pohádka - od Verči a Štepánky v úterý 05.01.2016 v DDM
z Přednáška “Jak si užít mateřskou dovolenou”- 14.01.2016 od 15:00 hodin
z Hrátky ve vodě - pátek 15.01.2016
z Solná jeskyně - úterý 19.01.2016
z Focení s Monikou Severýn Faltysovou - středa 27.01.2016 od 9:00 h.
z Karneval - v sobotu 30.01.2016
od 9:30 v DDM

zlobí. A protože se málokdo přiznal,
že občas zazlobí, měl Mikuláš pro
každé dítko připravený balíček.
Po nadílce jsme si udělali všichni
společné foto a potom si maminky s jejich dětmi mohly udělat samostatnou fotografii s Mikulášem.
Na rozloučenou jsme Mikulášovi
i andílkovi zamávali a těšíme se, že
se s nimi setkáme zase příští rok.
Naše velké poděkování patří Štěpánce a Verče z DDM.

cvičení s Míšou zalíbilo, neváhejte
navštívit její hodiny, které se konají
každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ.
Nakonec byli všichni malí opičáci
odměněni sladkostí, drobnou hračkou a medailí s opičkou.
Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že se dobře pobavili a strávili
hezké sobotní dopoledne.

Únor
z Přednáška zubní prevence - středa 03.02.2016 od 16:30 hodin
z Solná jeskyně - úterý 09.02.2016
z Zimní olympiáda - sobota 13.02.
2016 od 9:30 hodin
z Hrátky ve vodě - pátek 19.02.2016
z Malování na trička - středa 24.02.
2016 od 16:00 hodin
z Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové “Komunikace s dětmi” – sobota
29.02.2016 od 17:00 hodin v Sokolovně Vamberk

Divadelní představení Vánoční
Hvězda 10.12.2015
Opět jsme byli s dětmi v Sokolovně na pohádce. Byla to pohádka plná
koled a vánočních zvyků a společně
s veverkami Zubkou a Drápkem,
které se vyšplhaly po ozdobeném
vánočním stromku až k jeho hvězdě
na vrcholu, jsme se dozvěděli, co to
vlastně jsou vánoce. Představení se
nám moc líbilo a odcházeli jsme vánočně naladěni.
Opičí olympiáda 12.12.2015
I v předvánočním čase si plno rodičů s dětmi udělalo čas na trochu
sportu. Sešli jsme se 12.12.2015
v 10:30 v tělocvičně ZŠ. Na začátek
si Míša Langerová připravila pro
děti krásnou rozcvičku, do které se
zapojili i rodiče. Poté už se děti vrhly do plnění jednotlivých disciplín.
Děti měly za úkol přeběhnout přes

Vánoční nadílka 16.12.2015
Poslední hernička v letošním roce
byla ve vánočním duchu. Pro maminky a děti byla připravena vánoční
výzdoba, cukroví, koledy a v neposlední řadě i stromeček. A pod ním
Ježíšek nechal pro naše děti z Dráčku dárečky. Když se ozval zvoneček,
děti se začaly těšit na rozbalování
dárečků, ale trochu jsme je zdržely
focením. Bylo těžké udržet je všechny pohromadě, ale nakonec se jejich
společná fotografie podařila. Pak už
začalo rozbalování. Největší radost
udělala dětem stavebnice, plyšák,
hasičské auto, ale i nové míčky do bazénku. Děti si pak s novými hračkami
hezky pohrály a byla to krásná tečka
za poslední herničkou v roce 2015.
Hrátky ve vodě a Solná jeskyně
11.12.2015 a 15.12.2015 proběhly
naše oblíbené akce v bazénu a solné jeskyni. Jsme rády, že se vám líbí
a těší se velké oblibě. Proto i v roce
2016 budou pokračovat.

Březen
z Keramika - úterý 01.03.2016 od
9:30 do 10:30 v DDM
z Solná jeskyně - úterý 08.03.2016
z Výlet Tongo - neděle 13.03.2016
z Jarní aranžování - středa 16.03.2016
z Hrátky ve vodě - pátek 18.03.2016
z Morana - pondělí 21.03.2016
I v roce 2016 Vás čeká bohatý program a věříme, že si každý z nabídky
připravovaných akcí vybere. Všechny
akce budou včas vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.mcdracek.
wordpress.com, či na Facebooku,
na nástěnce naproti drogerii Teta
a školkách či škole, nebo také okamžité zodpovězení dotazu na tel.
čísle 732 212 970 a emailu mcdracekvamberk@seznam.cz.
Moc předem děkujeme za Vaši přízeň.
Maminky MC Dráček

Vamberecký
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Základní škola Vamberk

Jdeme k zápisu
rodičům budoucích školáků
Vážení rodiče,
pro Vaše dítě nastává důležitý životní krok, nástup do školy. Ve škole na něj čeká množství
nových zážitků. Během jednoho roku se naučí
číst, psát a počítat. Je to veliký zlom v jeho životě. Po období vcelku bezstarostných her ho
už čeká řada povinností, se kterými se bude
muset vyrovnat. Co od něj bude nová úloha
vyžadovat? Co by měl budoucí prvňáček znát
a umět už při prvním setkání se školou?
Dítě:
z zná svoje jméno a příjmení
z umí navazovat kontakty s vrstevníky
z umí s nimi spolupracovat
z uznává autoritu učitele a jiných dospělých,
umí pozdravit, poděkovat!!!
z akceptuje pokyny a udrží pozornost alespoň 20 minut
z je samostatné – umí se samo obléknout,
nasvačit, připravit si pomůcky a udržuje pořádek
z má vědomí, že druhým se neubližuje

z ví, že cizí věci se neničí
(samozřejmě i osobní)
z má dokončenou řeč
z umí rozlišit práci a hru
z má návyk správného sezení a správného
držení tužky (špatný úchop je těžko odstranitelný)
z v matematice má představu přirozeného
čísla 1 – 5
z umí rovnat podle velikosti
z pozná barvy
z má časové představy
z má vyhraněnou lateralitu (dominanta pravé
x levé ruky)
z dodržuje základní hygienické návyky
(používání kapesníku, splachování toalety,
mytí rukou)
Vážení rodiče,
zapojte své děti doma do jednoduchých manuálních činností, her a drobných domácích
prací. Uvědomte si, že televize, video a počítačové hry nenahradí tátu a mámu.

www.vamberk.cz

Pokud máte dojem, že by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte o radu a pomoc
pedagogicko-psychologickou poradnu.
Vstup dítěte do školy je důležitý mezník v jeho
životě. Udělejme my, učitelé a rodiče společně
vše proto, aby budoucí prvňáčci byli úspěšní
a spokojení.
Zápis do 1. ročníku Základní školy ve Vamberku se koná 6. února 2016 v prostorách
základní školy v době od 9.00 - 12.00
hod., 13.00 - 15.00 hod.
K zápisu se dostaví děti narozené v termínu
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné
školní docházky o jeden rok.
Prosíme rodiče, aby nezapomněli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Základní škola Vamberk

Účast žáků na sportovních soutěžích
Na podzim se žáci II. stupně se
zájmem o sport mohli zúčastnit
několika sportovních soutěží. Nejprve jsme 1. října odehráli turnaj
okresního kola v minifotbale, který
se již tradičně koná v Rychnově.
Soutěž byla určena pro žáky i žákyně 8. - 9. ročníku, organizátorem
však byla povolena účast i mladších žáků. Vzhledem k menšímu
zájmu mezi žáky jsme této možnosti využili a družstvo ve složení
D. Čonka, P. Čonka, D. Škrába (z 9.
třídy), V. Kovaříček, F. Mikyska, J.
Panocha, Z. Tobiška a N. Mládková
(z 8. třídy) bylo doplněno sedmáky
P. Diblíkem a P. Šimečkem. V konkurenci 9 družstev rozdělených
do dvou skupin se nám výsledkově příliš nevedlo a po 5. místu
ve skupině jsme obsadili celkové
9. místo.
Další podzimní soutěží je florbal,
o který je mezi žáky školy větší zájem. Okrsková kola pro kategorie
mladších i starších žáků se uskutečnila v Rokytnici. Nejprve se 22.
října zúčastnilo turnaje družstvo

žáků 6. – 7. ročníku ve složení J. Falta, M. Hájek, V. Melkes, R. Michalík
(z 6. třídy) a P. Diblík, M. Chmelík,
L. Jindra, K. Koželuh, L. Lang, M.
Michera, V. Suchánek, P. Šimeček
(ze 7. ročníku). S dalšími 5 účastníky rokytnického okrsku odehráli
zajímavá a bojovná utkání, i když
nakonec obsadili ve skupině až 6.

místo. Družstvo starších spolužáků
ve složení J. Dubánek, D. Hýbner, F.
Mikyska, P. Ondernický, J. Panocha,
Z. Tobiška (8. ročník) a D. Čonka,
P. Čonka, L. Dvořák, D. Škrába (9.
ročník) se do rokytnické haly vydalo o 5 dní později 27. října. Turnaje
se zúčastnilo 7 škol a došlo na rozdělení do dvou skupin. Naši žáci vy-

bojovali v tříčlenné skupině 2. místo a dostali se do skupiny o postup.
Tady po dvou porážkách obsadili
konečné 4. místo. Do okresního finále postupovala první 3 družstva.
Dne 27. 11. se v Kostelci nad Orlicí
konalo okresní kolo soutěže v přehazované žákyň 8. a 9. ročníků.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení N. Mládková, P. Potužníková, A. Vandasová, M. Chánová, K. Dočekalová, B. Fleglová,
A. Kučerová a K. Koutná. Děvčata
v základní skupině získala 4 body
(2 výhry a 2 prohry). Proto nakonec bojovala o 5. – 6. místo. Přestože šla děvčata do všech zápasů
s maximálním nasazením, nakonec neměla tolik štěstí a skončila
na 6. místě.
Všem účastníkům sportovních
soutěží děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.
Zároveň bychom rádi poděkovali
i KRPŠ za podporu žáků spojenou s úhradou nákladů na jízdné
a startovné v soutěžích.
M. Černoch, J. Teplá

Advent v Ratibořicích
V tomto krásném adventním čase navštívili žáci 1. - 4. ročníků vánočně
vyzdobený zámek v Ratibořicích. Zde je přivítala paní kněžna i se svým
služebnictvem. Jako mrknutím oka se děti přesunuly do doby Barunky
a její babičky a seznámily se s tehdejšími způsoby vánoční výzdoby, tradicemi a zvyky. Babiččiným údolím došly až do mlýna, kde zhlédly představení folklorního souboru Barunka z České Skalice.

Adventní dílny
V úterý 1. 12. jsme na naší škole
uspořádali Adventní dílny – jednalo
se o jubilejní 10. ročník. V přízemí
naší školy připravily paní učitelky
několik velmi zajímavých aktivit
včetně malého občerstvení. Celou
akci zahájil ředitel školy, po kterém
následovalo vystoupení dětského
pěveckého sboru ZUŠ Kostelec nad
Orlicí pod vedením Mgr. Dagmar
Potštejnské. Pak už se všichni rozešli do připravených tříd a pustili se
do vyrábění. Na toto odpoledne si
žáci 7. B a 8. A připravili krátké pásmo, které zpestřilo toto odpoledne.

Těší nás, že je o tuto akci v našem
městě tak velký zájem. Jak se dílny povedly, můžete sami posoudit
ve fotogalerii.
Děkujeme firmě Sodexo – školní
stravování za upečení výborných
kakaových řezů, žákům školy pod
vedením pí uč. Jaroslavy Přibylové, kteří napekli perníčky a linecké
cukroví. Dále Štěpánce Maříkové a Veronice Matiáskové z DDM
za napečení vánoček a makovců
a Dagmar Potštejnské a jejímu sboru za příjemné navození adventní
atmosféry.
Vedení školy

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Nám všem JAN WERICH:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka,
na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to štěstí
větší.
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé
tajemství a snad jediný recept
na štěstí…“
Šťastný rok 2016.
Vaše knihovnice
Pravidelná půjčovní doba:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8,00 – 11, 00 13,00 – 17,00

Nabídka z nových knih na leden 2016
Beletrie
z DVOŘÁK, Otomar:
Vřeteno osudu
Život Karla Jaromíra Erbena
i s jeho temnými kouty.
z EBERTOVÁ, Sabine:
1813 válečný požár
Příběhy lidí po bitvě národů u Lipska.
z KLEVISOVÁ, Michaela:
Ostrov šedých mnichů
Česká detektivka z odlehlého holandského ostrova Schiermonnikoog.

z PEKÁRKOVÁ, Iva:
Pečená zebra
Příběh podložený skutečnou událostí psaný s obvyklým autorčiným
nadhledem, vtipem a pochopením.
z SAUDKOVÁ, Sára:
Ta zrzavá
Až brutálně upřímná zpověď
od raného dětství po současnost.
Naučná literatura
z BERZSIOVÁ, Pavlína:
Dnes nepeču!

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13,00 – 17,00
Pátek: 12,00 – 15,00

Možná i Vy jste měli to štěstí o první adventní neděli potkat
na vamberském náměstí anděla posla naděje a čistoty…
Celý průvod andílků rozdávajících
koláčky vánočního štěstí.
Možná jste i Vy přišli o pár dní později zazpívat si s námi a dětmi krásné české koledy.
Děkujeme všem za milá slova, přívětivost, za váš zájem. Děkujeme
vystupujícím a všem přátelům,
kteří nám i přes nepřízeň počasí
pomohli potěšit Vás.
Kéž by v nás i v roce novém přetrvával pocit dobroty a laskavosti,
který provázel celý podvečer první
adventní neděle roku 2015.

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

V lednu 2016 můžete
vidět a slyšet ...
z Výstavu obrazů Marcely Řezníkové
z Literárně-hudební besedu
14. 01. 2016 v 17:30
z MILOŇ ČEPELKA A JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ
TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE
Autoři představí své knihy A jestli
neumřel… a Ženy, které rozdávají
adventní věnce, stejně jako další
tituly ze své prozaické i poetické
produkce, rádi odpoví na dotazy a podepíší zakoupené knihy.
Hudební doprovod Josef Pepson
Snětivý
z Cestopisnou přednášku Peru –
vypráví PaeDr. Libor Turek
21.01. 2016 v 17:30
... a dále chystáme
z Milan Zacha Kučera – přednáška
z období 2. světové války
z Cestopisnou přednášku

Rok 2015 nám rychle utekl
a nastává nový 2016, do kterého přejeme všem jen to dobré,
zdraví a těšíme se, že se budeme vídat v knihovně na přednáškách a besedách, které pro
Vás chystáme.
Kolektiv městské knihovny

200 dezertů připravených bez
trouby.
z MAHLER, Zdeněk:
… ale nebyla to nuda
Osobitý náhled na mnohé dějinné
a osobní události.
z PANOCH, Pavel:
Hradec Králové
Architektura krajského města
od středověku do současnosti.
z POHL, Friedrich:
Včelaření nejen pro začátečníky
Chov včel, způsob jejich života,
ošetřování včelstev a mnoho zajímavých rad.
z TAYLOR, Richard:
Život s alzhiemerem
Autentické svědectví člověka, který žije s Alzheimerovou chorobou.

Novoroční...?
„Když andělé roztáhnou
svá křídla a vzlétnou
výš, můžeš je
prosit o pomoc,
pak budeš jim stále blíž.
Tak poslouchej šum
jejich křídel, když
k tobě na zem slétnou,
neboj se poprosit
o pomoc, oni pomohou
ti vzlétnout…“
www.vamberk.cz
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Předmět měsíce

Výročí osobností

Vážené čtenářky a čtenáři,
po celý loňský rok jsme pro vás ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk
a Krajkářskou školou Vamberk, kterým tímto vzdávám velký dík, připravovali rubriku, nazvanou Krajka měsíce, kterou jsme chtěli připomenout a představit něco málo z onoho velikého bohatství, které našemu městu přineslo
dobré jméno ve světě a díky němuž po staletí nacházely místní rodiny sice
skromnou, ale pravidelnou obživu.
I letos bychom chtěli věnovat trochu prostoru vzpomínání a na drobných
předmětech, které nám naši předci zanechali, leckdy zaprášené na půdách
domů, si připomenout, čím naše město v minulosti žilo. Budete-li i vy, milí
čtenáři, mít svou vlastní raritu či vzácnost, se kterou se chcete pochlubit,
neváhejte nám do redakce Vambereckého zpravodaje zaslat fotku s vaším
vlastním příběhem.
Novou rubriku otevíráme vzpomínkou na uzenářský závod pana Jindřicha
Kubiase, jehož výrobky jako „Vamberecký párek“ či „Pražská šunka“ se staly
fenoménem u nás i ve světě. Jeho podnik, založený roku 1873 jako malá
živnost při hostinci, rychle vzkvétal a před koncem 19. století již působil
s desítkami zaměstnanců v továrně rozprostírající se na místě bývalého pivovaru za radnicí.
Nezbytností úspěšné propagace mu byly plechové reklamní tabule, vydávané i v cizojazyčných variantách, jako na fotografii představovaná německy psaná cedule z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století,
na které se vyjímají konzervy s poetickými nápisy „Wamberger Würstel“ či
„Prager Kur-Schinken in Aspik“, vše Made in Czechoslovakia.
Mgr. Jan Rejzl

z 13.1.1916 zemřel ve švýcarském Territetu PhDr. František hrabě Lützow, majitel vambereckého velkostatku. V mládí se věnoval
diplomacii, později literatuře a historii. Stal se velkým propagátorem
českých dějin a literatury v anglosaském světě na sklonku habsburské monarchie. Připravil půdu pro Masarykovu politickou akci směřující ke vzniku samostatného státu. 100. výročí úmrtí (* 21.3.1849
Hamburk)

Stalo se aneb bejvávalo
Před 160 lety
Ve městě a okolí vypukla v lednu 1856 epidemie tyfu. Toho roku zemřelo ve Vamberku 229 obyvatel.

Před 135 lety
Počátkem roku 1881 byla zdejší škola v čp.86 na náměstí rozšířena
o pátou třídu.

Před 110 lety
V lednu 1906 se na základě voleb uskutečněných roku 1905 stal
obecním starostou průmyslník Antonín Bednář, kterému tehdy bylo
42 let.

Před 95 lety
Pan František Pazourek začal od 1. ledna 1921 ve městě provozovat
Bio invalidů.

Před 90 lety
Dne 22. ledna 1926 byl založen Městský muzejní spolek Lützow pro
Vamberk a okolí. Předsedou byl zvolen podnikatel Jindřich Kubias.

Před 70 lety
K velké radosti žáků trvaly vánoční prázdniny na přelomu let 1945
a 1946 celý měsíc.
Ke 31. lednu 1946 žilo ve městě v 647 domech 3 321 obyvatel. Největším zaměstnavatelem byla Báňská a hutní (604 zaměstnanců),
Bednářova textilka 128, Kubiasovo uzenářství 105, Vamberecká kamna, Stahalova textilka a Zemanův závod po 53 a Hájkova pila dávala
obživu 29 lidem.

Před 40 lety
Obce Merklovice, Peklo nad Zdobnicí a Lupenice byly 1. ledna 1976
připojeny k Vamberku. Vzniklý „velký Vamberk“ čítal 5 517 obyvatel.
V roce 1990 se Lupenice opět osamostatnila.

Před 35 lety
K 1. lednu 1981 žilo ve městě 5 593 obyvatel (z toho Peklo 380,
Merklovice 387 a Lupenice 274).
Na vrcholu Litického Chlumu byl 8. ledna 1981 dán do zkušebního
provozu retranslační televizní vysílač (2. program Československé televize), k němuž byla postavena přístupová silnice.

Před 25 lety
Vamberečtí skauti, dosud spojení s potštejnskou organizací, založili
1. ledna 1991 samostatný oddíl (součástí byl i duchovní oddíl Církve
adventistů). Byla to již třetí obnova v historii skautingu u nás.

Omluva
V minulém vydání VZ jsme otiskli článek pana Oldřicha Zemana „Vamberecké betlémy“ (převzato z: Betlémy a betlémáři 95). Článek nebyl
k dispozici v elektronické podobě a při přepisu došlo k několika chybám,
za které se autorovi omlouváme. V archivu VZ na stránkách města byla
provedena oprava.
RR

Před 15 lety
Ve městě, stejně jako v celé republice, se počátkem ledna 2001 poprvé uskutečnila největší dobrovolnická akce svého druhu Tříkrálová
sbírka ve prospěch Charity ČR.

www.vamberk.cz
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Přijímáme dívky a chlapce

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 8. ledna v 19:00 hodin
PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.

z 29. ledna ve 20:00 hodin
PLES KRPŠ

Plesová sezóna:
z 8. ledna v 19:00 hodin
PLES TANEČNÍCH
z 29. ledna ve 20:00 hodin
PLES KRPŠ
z 6. února ve 20:00 hodin
PLES SPORTOVNÍ

20

z 12. února ve 20:00 hodin
PLES BAREVNÝ
z 20. února ve 20:00 hodin
PLES STAVITELSTVÍ EU
z 26. února ve 20:00 hodin
PLES HASIČSKÝ

do kurzu tance a společenské výchovy
Zahájení: září 2016
Přihlášky na tel. č. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
5. prosince se v zaplněném sále Městského klubu Sokolovna tančilo,
skotačilo a soutěžilo při hudbě z domácí produkce Zdeňka Vranovského, která byla zaměřená na naše nejmenší posluchače a jejich rodiče.
Součástí pořadu bylo také vyhodnocení masek. Za všechny krásné
masky patří veliké poděkování rodičům. Mikuláši, čertům a andělům
děkujeme, že si do Sokolovny našli cestu a stali se tak neodmyslitelnou součástí příjemného odpoledne. Děti byly odměňovány cenami
a dárečky, které věnoval dlouholetý sponzor této akce ESAB VAMBERK
ve spolupráci s OS KOVO ESAB VAMBERK. Děkujeme, že nezapomínáte
na naše nejmenší!
Zdeňka Freivaldová

KEŇA, TANZANIE, ZANZIBAR
Poutavé vyprávění o státech východní Afriky navštívili žáci ZŠ v předvánočním období. Dozvěděli se zajímavosti o zvycích a schopnostech
domorodců a jejich způsobu lovu a chování. A ještě něco! Možná si
stejně jako cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi najednou uvědomili, jak málo musí někdy stačit lidem k životu. Jak skvěle si vlastně my
žijeme, jak mnoho důvodů máme k radosti, a přesto u nás neslyšíme
tak často jako ve východní Africe svahilské Hakuna Matata! Všechno
v pohodě! Vstupné na tento pořad bylo 45 Kč. Omlouváme se za chybu
v minulém zpravodaji.
Zdeňka Freivaldová

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V lednu 2016 oslaví:
94 let Františka Šišláková
85 let Josef Kočlich
85 let Dagmar Klofandová
80 let Miluška Jelínková
75 let Vlastislav Vanický

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Karel Bačina
Karel Kotlář
Václav Žampach
Mária Matějčíková
Františka Hauptová

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám Sboru pro občanské
záležitosti, které v loňském roce navštívily 106 jubilantů ve věku 75, 80, 85,
90 a více let. Popřát jim hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2016.
Lenka Prokešová, matrikářka

VZPOMÍNKA
z Dne 6. ledna uplyne již 50 let od chvíle, kdy nás
opustil náš tatínek JAN TEJKL z Vamberka.
Stále vzpomínají Jirka a Zuzka

z Dne 7. ledna 2016 uplyne 15 let, kdy pan LUBOŠ
FRANC odešel do věčných lovišť!
Nezapomínáme manželka a synové s rodinami

Poděkování všem příbuzným, přátelům, hasičům a známým, kteří se
s námi přišli 27.11.2015 rozloučit s panem JOSEFEM ČIŽINSKÝM
z Merklovic. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka Věra a syn Aleš

www.vamberk.cz
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HLEDÁME LEKTORY
ČEŠTINY PRO CIZINCE
Staňte se součástí našeho
lektorského týmu.
Požadujeme:
znalost jazyka, pedagogické vzdělání, časovou flexibilitu, moderní přístup
k výuce, zkušenosti, spolehlivost,
flexibilitu a příjemné vystupování.
Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, zázemí
jazykové školy, metodickou podporu
a systematické vzdělávání, flexibilní časový
rozvrh, možnost dlouhodobé spolupráce.
Prosíme o zaslání CV na:
lucie.t@magicenglish.cz

Mladý pár

koupí

byt
1+1 nebo 2+1
ve Vamberku
Tel: 734 622 739

KURZY ANGLIČTINY
od ledna/února 2016 v Rychnově n. Kn.
www. jcaj.cz

Pronájem objektu
k podnikání
Vamberk, Draha č.p. 781
Přízemní budova s dílenskými prostory a kanceláří.
Objekt vhodný k řemeslné činnosti, k výrobě, skladování
či jako obchodní prostory. Vnější rozměry budovy
19 x 10 m, užitná plocha 160 m2. Vytápěný plynem,
zavedena pevná linka, přípojka vody a elektrické energie.
Součástí objektu je vyasfaltovaný dvůr 480 m2
a plechová skladovací hala 15 x 6 m. Areál je oplocený.

- od února 2016 opět otevíráme nové a návazné kurzy
v Rychnově nad Kněžnou
- preferujete-li se skutečně něco naučit a začít angličtinu používat
před lacinými sliby, přijďte se podívat na naše zkušební hodiny,
vše vám rádi předvedeme
- s námi může studovat skutečně každý
- kurzovné 1.850,-Kč na celé pololetí, tedy 46,-Kč na hodinu,
a to bez ohledu lidí v kurzu
- naše hodiny probíhají v přátelské a pohodové atmosféře s milými kolegy,
čili není třeba se obávat ostychu či něčeho podobného

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 736 414 549, 494 532 102
www.vamberk.cz

Nájem cca 20 000,- Kč / měs. + energie
Bližší informace na tel. 494 539 111
nebo 606 820 542
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SECOND HAND LEVNÉ ODĚVY - LAURA
Náměstí u kostela

Nabízíme NOVÉ CENY
30
50

DO 100 Kč – NYNÍ
Kč
Kč
DO 200 Kč – NYNÍ
NAD 200 Kč – ZA POLOVINU
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12 13-15 h., SO 9-11 h.

50%

Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 737 354 045

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

Rozkveťte s jógou do krásy
fyzické i duševní
10 lekcí po dvou hodinách v Domě dětí ve Vamberku

Začínáme 8.1.2016 v 17:00 hod.
Hlásit se můžete na adrese:
hana.koskova@centrum.cz, tel.739911933
více info na www.jogaprovsechny.estranky.cz
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Stolní tenis - nábor mládeže
TJ Baník Vamberk pořádá nábor mládeže ve věku od 8 roků, která má
zájem naučit se stolní tenis. Zájemci se mohou hlásit v herně stolního
tenisu v neděli 10.1.2015 nebo v sobotu 16.1.2015 vždy od 9:00 hodin
do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin. S sebou si vezměte
obuv do tělocvičny a pálku.
Herna stolního tenisu se nachází ve sportovní hale v Jůnově ulici
ve Vamberku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv hráčů stolního tenisu
Tabulky soutěží po 1. polovině:
Krajská soutěž 1. třídy
1. Sokol Nemyčeves
2. TJ Dvůr Králové n.L. B
3. Sokol Valdice
4. DTJ -Slavia Hradec Králové E
5. Sokol PP Hradec Králové 2 E
6. Sokol Železnice
7. SK Janské Lázně
8. Baník Vamberk
9. TJ Trutnov - Poříčí A
10. Sokol Libchyně
11. Sparta Úpice
12. TTC KB Vrchlabí B

11 10
11 7
11 6
11 6
11 5
11 5
11 4
11 4
11 3
11 2
11 3
11 0

0 1
2 2
2 3
1 4
3 3
1 5
2 5
2 5
4 4
4 5
1 7
0 11

105:53
98:71
93:77
87:77
90:89
89:77
89:86
91:88
84:89
68:96
79:89
29:110

31
27
25
24
24
22
21
21
21
19
18
11

Regionální přebor 1. třídy
1. TTC Lhoty u Potštejna B
2. TTC Kostelec nad Orlicí D
3. TJ Sokol Častolovice B
4. TJ Sokol Rychnov n. Kn. A
5. TJ Peklo nad Zdobnicí A
6. TJ Baník Vamberk B
7. SK Vršovan Voděrady A
8. TJ Sokol Rychnov n. Kn. B
9. TJ Start Olešnice v Orl. horách A
10. Sportovní klub Solnice A
11. TJ Velešov Doudleby n.O. A
12. SK Týniště nad Orlicí A

11
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11
11

8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
2
0

1 2
0 3
0 4
0 3
1 4
2 4
1 5
2 5
2 4
0 7
0 9
1 10

103:68
98:65
93:72
87:62
89:76
85:83
85:81
91:89
82:77
73:86
50:104
36:109

28
27
25
24
24
23
22
21
20
19
15
12

Regionální přebor 2. třídy
1. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice A 11
2. TTC Lhoty u Potštejna C
11
3. TTC Kostelec nad Orlicí E
11
4. Sportovní klub Kounov
11
5. TJ Sokol Častolovice C
11
6. TJ Prorubky
11
7. TJ Sokol Hroška
11
8. TJ Baník Vamberk C
11
9. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou C 11
10. TJ Peklo nad Zdobnicí B
11
11. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí A 11
12. SK Týniště nad Orlicí B
11

9
9
7
7
7
6
4
4
3
3
2
0

2 0
0 2
1 3
1 3
0 4
1 4
2 5
0 7
1 7
0 8
2 7
0 11

126:72
122:76
114:84
121:77
119:79
114:84
100:98
87:111
95:103
85:113
85:113
20:178

31
29
26
26
25
24
21
19
18
17
17
11

Regionální přebor 3. třídy B
1. TJ Sokol České Meziříčí „B“
9
2. 1. FC Rokytnice v Orl. h. „A“
9
3. Sportovní klub Záměl „A“
9
4. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „B“ 9
5. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „E“ 9
6. TTC Hasiči Vrbice
9
7. SK Vršovan Voděrady „B“
9
8. TJ Baník Vamberk „D“
9
9. TJ Start Olešnice v Orl. h. „C“
9
10. Sportovní klub Solnice „C“
9

9
8
7
6
5
3
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

127:35
127:35
119:43
102:60
83:79
66:96
52:110
53:109
62:100
19:143

27
25
23
21
19
15
15
13
13
9

0
1
2
3
4
6
6
7
7
9
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KAMENICTVÍ

RAŠKA

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
z Kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene
z Opravy a úpravy pomníků z Moderní tvary pomníků
z Urnové pomníky za výhodné ceny z Nejlevnější světlá i tmavá žula
z 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

Mďsto Vamberk
Spolek pĢátel historie Vamberka
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnovď nad Knďžnou
Muzeum krajky Vamberk
vás zvou na výstavu

Šlechtic s českým srdcem

vďnovanou

Dr. Františku hrabďti Lützowovi,
která se koná ve dnech

15. 1. 2016 – 31. 3. 2016
v Muzeu krajky ve Vamberku
srdeĀnď jste zváni

v pátek 15. 1. 2016 v 17.00

na slavnostní vernisáž výstavy, Muzeum krajky Vamberk

v sobotu 16. 1. 2016 v 10.00

na vzpomínkový akt u Lützowovy hrobky, hĢbitov Vamberk

