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Tradiční troubení
vánočních koled
z balkónu radnice
se koná 24. prosince
ve 23,30 hodin

Vánoční
Bílá paní zima přichází,
na oknech mráz květy vytváří,
nad Betlémem hvězda vychází,
v chudičkém chlévě v Betlémě
Ježíšek leží na seně.
Stříbrné vločky z nebe se snáší,
vánoční strom se rozzáří,
tu krásnou atmosféru
hlas zvonu provází.
Vánoční kouzlo zanechává vzpomínky
na teplou náruč maminky,
na všechny ty, co měli nás rádi
a dnes již nejsou mezi námi,
B. Stárková

Vybíráme
z obsahu...
z Vamberecké
betlémy.................str. 8-9
z Předvánoční povídání
s vambereckým
farářem.............str. 10-11
z UNI BIG BAND
Vamberk ................ str. 20

Foto: Jindřich Trejtnar
Zdroj: Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Koncert MIG 21

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
25. zasedání dne 21. října 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 24.
2) Projednala a schválila změnu
rozpočtu č. 18 pro rok 2015.
3) Rozhodla, že vodovodní přípojka v Jugoslávské ulici bude
provedena dle projektu a uložila
řediteli společnosti Vamberecká
voda s.r.o. akci realizovat.
4) Rozhodla o vyznačení parkovacích míst na parkovišti u Městského klubu Sokolovna a uložila
řediteli společnosti VAMBEKON,
s. r. o. zajistit odborný návrh.
5) V působnosti valné hromady
společnosti VAMBEKON, s. r. o.
rozhodla o převodu prostředků
z rozpočtu města Vamberk na rok
2015 do společnosti VAMBEKON,
s. r. o. Finanční prostředky v objemu 600.000 Kč budou ve společnosti VAMBEKON, s.r.o. zúčtovány
jako peněžitý vklad společnosti
mimo základní kapitál do jiných
kapitálových fondů a použity pro
dofinancování akce „Sběr a využití BRKO ve Vamberku“.
6) Projednala a schválila smlouvu s MK Profi Hradec Králové
s.r.o., Brněnská 700/25 na akci
Projektová dokumentace pro
stavební povolení na: „Doplnění
technologie a intenzifikace ČOV
Vamberk“ za cenu 453.750 Kč
včetně DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
7) Projednala nabídku na zařazení
oficiálních webových stránek
města Vamberk do katalogu Netfirmy a rozhodla ji nepřijmout.
8) Projednala příkaz starosty k zajištění provedení inventarizace
veškerého majetku, zásob, pohledávek, závazků a rozvahových
účtů za rok 2015 v účetní jednotce město Vamberk a schválila složení inventarizačních komisí.
9) V působnosti valné hromady
společnosti Vamberecká voda
s.r.o. projednala a schválila dokumenty, týkající se společnosti:
a) smlouvu o výkonu funkce jednatele,
b) dohodu o ukončení pracovního poměru.
Současně RM doporučila zastupitelstvu města schválit změny
zakladatelské listiny obsažené
v předloženém úplném znění zakladatelské listiny, dále
podřízení společnosti právní
úpravě obsažené v zákonu číslo
90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku a pověření
starosty k zajištění vyhotovení
notářského zápisu o těchto skutečnostech.

10) Schválila organizační změny
s účinností od 01.01.2016:
a) změnu názvu „Odbor správa majetku a rozvoje města“
na „Správní odbor“,
b) přesun pozice stavební technik z odboru správy majetku
a rozvoje města (správního odboru) do přímé podřízenosti tajemníkovi městského úřadu,
c) zřídila pracovní pozici referent
životního prostředí v odboru
správy majetku a rozvoje města
(správním odboru), do pracovní
náplně nové pozice se přesouvají z pozice stavební technik
správní agendy životního prostředí a státní správy na úseku
silničního hospodářství a odpadového hospodářství.
11) Projednala vyjádření pana M.
Vejvody k dluhu z půjčky FRB
(Alenka Ksandrová, ručitel Marcel Ksandr), vzala na vědomí
informaci o splacení podstatné
části dluhu a doporučila zastupitelstvu města prominutí dluhu
na úrocích z prodlení v případě,
že do 31.10.2015 bude uhrazen
doplatek 7.650 Kč a tím splacena
celá jistina navýšená o úroky při
řádných splátkách.
12) Vzala na vědomí žádost paní
Hany Sejkorové o přidělení bytu
v DPS – Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
a souhlasí s postupem uvedeným v bodu 3 žádosti přidělení
bytu pro žadatele, kteří nejsou
hlášeni k trvalému pobytu
v Rychnově nad Kněžnou.
13) Projednala Výroční zprávu Základní školy Vamberk za školní rok
2014/2015 a vzala ji na vědomí.
14) Projednala Shrnutí ročních hodnocení Mateřské školy Vamberk
za období 2012- 2015 a vize
na období 2015-2018 včetně
ročního plánu na školní rok
2015/2016 a vzala předložené
materiály na vědomí.
15) Projednala žádost ředitele
Gymnázia Žamberk o příspěvek
na šatní skříňky pro žáky a rozhodla příspěvek neposkytnout.
16) Schválila dotaci pro T. J. Sokol
Vamberk, oddíl karate ve výši
5.000 Kč na ceny pro 14. Ročník
mezinárodní soutěže Shotocan
cup Sokol Vamberk 2015 a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
17) Projednala nabídku spol. COMA
s.r.o., Masarykova 8, Polička
na prodloužení služeb internetové konektivity a telefonie
a rozhodla ji nepřijmout.
18) Rozhodla, že příspěvkové organizace: Základní škola Vamberk,

19)

20)

21)

22)

okres Rychnov nad Kněžnou;
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 a Správa sportovních
zařízení budou i nadále vést
účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu, a to i po 01.01.2016.
Projednala žádosti o dotaci doručené před schválením pravidel pro jejich poskytování a rozhodla poskytnout:
a) TJ Sokol 10.000 Kč na činnost
oddílů všestrannosti,
b) Oddíl orientačního běhu 50 %
z požadované částky na dresy, tj.
25.000 Kč,
c) TJ Baník – doporučila podat
novou žádost v souladu s novými předpisy pro rok 2016.
Rozhodla o využití bývalé kotelny v ulici Jiráskova pro potřeby
technických služeb a odsouhlasila úpravu objektu dle návrhu
p. Vavrouška.
Posoudila protokol z nabídkového řízení na dopravní značení Vamberk - Husovo náměstí
parkovací místa a rozhodla, že
smlouva bude uzavřena se společností Inka - dopravní značení
Hradec Králové s.r.o. za cenu
93.961,94 Kč bez DPH a pověřila ředitele VAMBEKONU, s. r. o.
podpisem smlouvy.
Schválila objednávku stanovení
reprodukční a časové hodnoty
nemovitostí pro účely pojištění
majetku od dodavatele Ing. R.
Nekvindy za cenu 95.000 Kč,
dokončení do 31.12.2015 a doporučila zastupitelstvu města
schválit o tuto částku zvýšení
rozpočtu u § 6171 činnost místní
správy.

Rada města Vamberk se na svém
26. zasedání dne 4. listopadu
2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 25.
2) Seznámila se s produktem
„Pasport komunikací“ a uložila
tajemníkovi zajistit cenovou nabídku na nabízené dílčí produkty pasportu.
3) Vzala na vědomí vize dalšího
vývoje školských zařízení, předložené vedoucími Základní školy, Mateřské školy a Domu dětí
a mládeže.
4) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 19 pro rok 2015 podle předloženého návrhu.
5) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, umístění
elektrické přípojky – podzemního kabelového vedení elektrické
energie na pozemku ve vlastnictví města Vamberk č. 789/7,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ostatní plocha, k. ú. Merklovice, za jednorázovou náhradu
1.000 Kč + DPH a to na dobu
neurčitou.
Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, umístění
nového podzemního kabelového vedení elektrické energie
na pozemku ve vlastnictví města
Vamberk č. 1814, ostatní plocha,
k. ú. Vamberk, za jednorázovou
náhradu 1.200 Kč + DPH a to
na dobu neurčitou.
Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, rekonstrukce vedení elektrické energie v Jugoslávské ulici uložení
podzemního kabelového vedení elektrické energie a umístění
2 kabelových skříní, na pozemcích ve vlastnictví města Vamberk č. 1149/1, 1149/2, 1147/8,
1150/4, st. 1014/4 a 1147/1,
všechny v k. ú. Vamberk, v předpokládané délce 243 m, za jednorázovou náhradu 7.000 Kč
+ DPH a to na dobu neurčitou.
Vlastní smlouva bude uzavřena
nejdříve za 8 let (Projekt revitalizace zeleně ve Vamberku).
Projednala seznam doposud nerestaurovaných sochařských památek ve Vamberku a rozhodla
zařadit do návrhu rozpočtu pro
rok 2016 obnovu sochy sv. Jana
Nepomuckého v průčelí kostela
sv. Prokopa a kříže na rohu ulic
Tyršova a Lidická.
Vzala na vědomí ukončení pracovního poměru vedoucího
stavebního úřadu dohodou
a jmenovala na návrh tajemníka vedoucí odboru stavební
úřad paní Jolanu Richterovou
s účinností od 01.12.2015, a to
na dobu určitou do 30.11.2016.
Projednala stav veřejného osvětlení v ulici Žamberecká a uložila
jednateli VAMBEKON, s. r. o.
prověřit možnosti rozšíření světelných bodů v úseku od č. p. 26
po č. p. 31 a navrhnout opatření
k realizaci do rozpočtu města.
Schválila zřízení zástavního práva na pozemkovou parcelu č.
1140/8, orná půda, v k. ú. Vamberk, na zajištění pohledávky
– části kupní ceny za pozemek
ve výši 222.530 Kč s příslušenstvím ve prospěch zástavního
věřitele České spořitelny, a. s.
Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Vamberk
o vyhlášení ředitelského volna
na den 16.11.2015.
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13) Vydala kladné stanovisko k žádosti o udělení licence na provozování městské autobusové
dopravy pro AUDIS BUS s. r. o.
na linku č. 665001 Rychnov nad
Kněžnou – Merklovice a zpět.
14) Projednala žádost České unie
sportu OS Rychnov nad Kněžnou o spolusponzorování akce
Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2015 a rozhodla poskytnout dotaci ve výši 2.000 Kč
a pověřila starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
15) Projednala žádost orchestru UNI
BIG BAND VAMBERK o příspěvek na jednotné oblečení členů
a rozhodla poskytnout částku
10.500 Kč a současně pověřila
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
16) Projednala a schválila směrnici
pro vymáhání pohledávek města
Vamberk a odsouhlasila změny
ve směrnici „Vedení účetnictví“.

17) Vyslovila souhlas s umístěním
sídla Merklovického okrašlovacího spolku v budově bývalé
MŠ – Merklovice č.p. 90, 517 54
Vamberk.
18) Projednala a schválila smlouvu
o dílo na akci „KD Sokolovna stavební úpravy sociálního zařízení“.
Zhotovitel APA – architektonicko-projektový ateliér Vamberk,
cena 29.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
19) Projednala a schválila dodatek č.
1 smlouvy o dílo „Sportovní hala
Vamberk – zateplení objektu“.
Dodatek řeší klempířské práce
na střeše, opravu SDK, dlažbu,
výplně a parapety, dopojení
dešťových svodů, hromosvod.
Konečná se cena se zvyšuje
o 211.301 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku
smlouvy.
20) Vyslovila souhlas s umístěním
sídla Sdružení hasičů Čech, Mo-

!

Zveme Vás na 9. zasedání Zastupitelstva města Vamberka, které se koná dne
09.12.2015 v 18:00 h. ve velkém sále Městského klubu Sokolovna

Upozornění: Z důvodu čerpání dovolených bude
provoz radnice v době mezi Vánocemi a Novým
rokem omezen. Podatelna bude v provozu v pondělí 28.12. a ve středu 30.12. v době od 08:00
do 12:00. Ve čtvrtek 31.12. bude v době 08:00 až
12:00 služba na telefonu (číslo bude na dveřích
do radnice). Pokladna bude naposledy otevřena
v úterý 22.12. v době od 08:00 do 15:00.

ravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí
na adrese Peklo č. p. 238, 516 01
Vamberk.
21) Jmenovala komise na akci Svoz
komunálního a separovaného
odpadu ve Vamberku. Komise
pro otevírání obálek s nabídkami – Rudolf Futter, Zuzana Rousková, Ing. Václav Krsek – otvírání
proběhne 18.11.2015 v 10:00
hodin v kanceláři starosty města.
Komise pro hodnocení nabídek
– Rudolf Futter, Zuzana Rousková, Ing. Václav Krsek, Jaroslav
Brodina, Karel Bačina, náhradník
Stanislav Vimer.
22) Na základě návrhu předsedy
sportovní komise schválila dotaci ve výši 7.000 Kč na ceny pro
akci „Sportovec roku“ a pověřila
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.
09.01.
10.01.

MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Vavřičková Hana
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan

telefon

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Jana Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 323 152
494 371 781
494 541 757
494 371 782
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088

Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Kaplička Všech svatých byla postavena někdy v polovině 18. století při
cestě z Vamberka do Rychnova. Nedaleko od této drobné sakrální stavby
začíná osada Podřezov. Před několika lety byla silnice k Lupenici posunuta západním směrem, zapuštěna do terénu a kaplička se rázem ocitla osamocená uprostřed polí, ještěže jí společnost dělají tři vzrostlé lípy.
V sobotu 7. listopadu dopoledne, kdy pošmourné podzimní počasí vůbec
nelákalo k nějakému výletování, se u kapličky sešla více než desítka poutníků. Vamberecký pan farář zde v tento dušičkový čas sloužil mši svatou
za vamberecké farníky a zvláště za stavitele a opatrovatele kapličky. Podle svědectví pamětnice paní Bořkové se naposledy podobná událost
na tomto místě konala v listopadu roku 1939! Věru dlouhé čekání na obnovení tradice. Účastníci bohoslužby, nejvzdálenější přijeli až z Přibyslavi,
i přes nepřízeň počasí projevili radost ze společného setkání a věří, že se
na tomto pěkném místě nesešli naposledy.
Miroslav Berger

Zubní pohotovost
adresa ordinace

Rada města Vamberk se na svém
27. zasedání dne 9. listopadu
2015 usnesla:
1) Schválila Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na hospodaření
v lesích v roce 2015 a pověřila
starostu jejím podpisem.
2) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 20 pro rok
2015 podle předloženého návrhu.
3) Schválila administraci a zpracování žádostí o dotaci v rámci
OPŽP na projekty zateplení objektu MŠ Tyršova a DPS Jůnova Ing. Leošem Podsedníkem,
Nové Město nad Metují, za cenu
30.000 Kč včetně DPH a pověřila
starostu podpisem objednávky.

Památka ožila

Čísla na poruchy: Voda - 775 424 299, Veřejné osvětlení - v pracovní době 494 541 132,
mimo pracovní dobu 732 944 781

datum jméno lékaře
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Krajka měsíce
Nastal krásný adventní čas, ve kterém oslavíme svátky několika patronů, jako například svátek sv. Lucie. Svatá Lucie je patronkou všech slepců, nemocných dětí, ale také všech řemeslníků, kteří potřebují ke své
práci oči. A to jsou i krajkářky.
Výjimečnou krajkářkou, která si právě s očima zažila své, byla i Marie
Sedláčková – Serbousková, patřící mezi hlavní zakladatelky české moderní paličkované krajky. A příběhem o jedné její krajce zakončíme i letošní seriál Krajka měsíce.
Marie Sedláčková – Serbousková se narodila 29. června 1895 v Javornici
v Orlických horách. V letech 1920–1921 podnikla z podnětu Komisariátu pro zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku celkem čtyři
studijní cesty po Slovensku, kde dokumentovala lidové slovenské krajky v jejich původním prostředí a snažila se o oživení krajkářství na Slovensku. V průběhu těchto cest provedla podrobný průzkum ve všech
župách tehdejšího Slovenska. Shromáždila velmi cenný materiál – krajky, výšivky i oděvní součástky a paličky. Krajky a předměty, které nemohla získat, nahradila kresbami. Krajky z textilních výbav kostelů nebo
ze sbírek slovenských muzeí zaznamenala i s technickým postupem
a většinou uvedla také počet párů paliček potřebných k jejich výrobě.
Uvážíme-li, že jako pětadvacetiletá mladá žena podnikala tak rozsáhlé
studijní cesty sama, jedná se o skvělý výkon i na dnešní poměry.
Nyní již k představované krajce. Jedná se o moderně pojatou páskovou
krajku, která je vždy paličkována stejným počtem párů. Pravidelné zákruty k sobě přiléhají a autorka rozehrává hru technik. Proto na jednom
podvinku může vzniknout nekonečné množství kombinací. Marie Sedláčková – Serbousková tuto krajku nazvala „kostelovou“. Budete-li se
chtít dozvědět víc o této výjimečné krajkářce a výtvarnici, můžete přijít
k nám do muzea. Ve stále expozici je vystavena část její úžasné tvorby.
Mgr. Martina Rejzlová

V prachu a zapomnění čekala pamětní deska na své znovuobjevení

Na Struha se vrátí
pamětní deska
Dlouhých 38 let ležela na půdě
vamberecké radnice pamětní
deska, věnovaná zdejšímu rodákovi, historikovi a univerzitnímu
profesoru Dr. Josefu Kalouskovi.
Na toto dočasné místo se dostala
v roce 1978 při demolici staré zástavby v původních ulicích Dvorec,
Fügnerova a Struha, která musela
ustoupit výstavbě sídliště Struha.
Pamětní deska totiž byla v roce
1922 osazena na dnes již zbořený dům č.p. 305, v němž se Josef
Kalousek narodil. O jeho životě
a díle jste si mohli podrobně přečíst v minulém čísle Vambereckého zpravodaje v článku Miroslava
Bergera.

Z podnětu Spolku přátel historie
Vamberka započalo Město Vamberk s přípravou návratu pamětní
desky do prostoru, kde se původní
Kalouskův rodný domek nacházel.
Jedná se o borovicemi zalesněný
prostor vedle panelového domu
se vchodem č.p. 810. Jako vhodný se ukázal masivní přírodní pískovec, do kterého bude pamětní
deska zasazena. V těchto dnech
se kámen dokončuje v dílně pana
Sršně v Záměli a bude v průběhu
měsíce prosince usazen. Prostor
dále zpestří infopanel věnovaný
osobnosti Josefa Kalouska, jehož
sté výročí úmrtí si právě připomínáme.
Mgr. Jan Rejzl

Kotelna na Jiráskově ožívá
Opuštěný objekt na Jiráskově ulici zná většina z nás jen jako hnízdiště čápů na starém komíně a jako parkoviště, které využívá mnoho
občanů přilehlých domů.

Muzeum krajky
Muzeum krajky chce všem občanům Vamberka popřát krásné svátky vánoční a pohodový rok 2016. Budeme se na vás těšit v příštím výstavním
roce, a to hned v pátek 15. ledna od 17. hodin, kdy zahájíme výstavu věnovanou významné osobnosti z dějin Vamberka, Františku hraběti Lützowovi. Během roku pro vás budeme připravovat další muzejní výstavy a akce,
jako například v pořadí již druhou Muzejní noc, módní přehlídku a koncert
v zahradě. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Irena Krejčí

Muzejní jarmark
v Rychnově nad Kněžnou
V sobotu 12. prosince si udělejte s dětmi výlet na zámek v Rychnově nad
Kněžnou a při té příležitosti navštivte i Tradiční muzejní jarmark. Ve spolupráci s Déčkem a Správou Kolowratského zámku bude na nádvoří zámku probíhat kulturní program a náš jarmark najdete v prostorách muzejní
expozice v I. patře Kolowratského zámku. Můžete zde zhlédnout ukázky
vyřezávání, paličkování, výroby frivolitek, svíček a bižuterie. Prodejci Vám
nabídnou tradiční vánoční dárky – zdobené perníky, medovinu, dřevěné
hračky, keramiku, bižuterii, svíčky, cínové figurky, skleněné figurky atd.
Přijďte si navodit vánoční náladu a prožít s námi příjemný den. Budeme
se na Vás těšit.
Kolektiv pracovníku muzea

Objekt byl dlouhodobě zanedbán
a chátral. Nicméně letos nastala
jedna významná událost, která
zásadně zasáhla do chodu Technických služeb města Vamberka,
a díky níž právě tento objekt znovu ožívá. S prodejem kasáren totiž
ztratily naše Technické služby zázemí pro skladování a manipulaci
se sypkými materiály, tedy především se solí pro zimní údržbu
komunikací a pro štěrk. Objekty
ve vlastnictví města, které by pro
uvedené účely byly jako náhrada
sice uzpůsobeny, jako např. objekt
bývalé betonárny či areál čistírny
odpadních vod, se pro svou odlehlost od centra města ukázaly
být jako nevhodné. Z tohoto důvodu přišly Technické služby pod
vedením pana Zdeňka Vavrouška
s návrhem, využít právě zmíněný
objekt bývalé kotelny na Jiráskově
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pro potřeby skladování posypů.
Byly proto provedeny základní úpravy okolí objektu a došlo
ke zbudování násypových vrat.
V těchto dnech již nové zázemí
plní svou funkci. Je třeba podotknout, že v objektu se nachází další
velké prostory, které na své využití
teprve čekají, neboť uskladnění
posypů je jen prvním krokem k regeneraci objektu. V budoucnu by
jej Technické služby rády využily
rovněž pro garážování sezónní
techniky a uskladnění dalšího
technického vybavení, pro které
dnes místo schází. Pokud vše půjde podle představ a plánů, měla
by být odstraněna nevzhledná násypka v zadní části objektu a celá
budova by měla zvnějšku získat
přívětivý vzhled, což jak věříme,
ocení především obyvatelé sídliště.
Mgr. Jan Rejzl

Vamberecký
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ROD, KTERÝ OBOHATIL NAŠE MĚSTO

Antonín Bednář ml.
(1863-1952)
Veřejné působení
a mecenášství
I po smrti svého otce roku 1896 se
oba bratři Ladislav i Antonín, spolumajitelé (prosperující) vamberecké
textilní továrny, účastnili veřejného
života v rodném městě. Již od svého mládí byli nadšenými ochotníky
a sokoly. S přicházejícím zralým věkem rostl i počet spolků a institucí,
v nichž byli předními činovníky
a štědrými mecenáši.
Antonín ml. byl počátkem 20. století členem obecního představenstva a v letech 1906-1908 zastával
funkci obecního starosty. Hned
v prvním roce svého starostování
byl svědkem výstavby pro Vamberk
životně důležité železniční trati
vedoucí z Doudleb do Rokytnice.
Slavnostní otevření a příjezd prvního vlaku do našeho města se uskutečnil 14. října 1906. Na slavnostně
vyzdobeném vambereckém nádraží přivítal starosta desítky vzácných
hostů v čele s nejvyšším maršálkem
Království českého Jiřím hrabětem
z Lobkowicz (1835-1908). O rok
později byla ve Vamberku otevřena
dívčí měšťanská škola. Podruhé byl
Antonín Bednář zvolen obecním
starostou roku 1912. V tomto roce
byl poštovní úřad přestěhován
do budovy radnice a zůstal zde
po dobu následujících 80 let.
29. června 1914 svolal starosta Antonín Bednář obecní představenstvo, kde sdělil přítomným zprávu
o úmrtí následníka trůnu Františka
Ferdinanda a jeho choti v Sarajevu.
Netušil ještě, že jej čekají těžké čtyři
roky válečného starostování. V polovině července byla uspořádána
jubilejní výstava u příležitosti 25.
výročí založení První české odborné školy krajkářské ve Vamberku.
Antonín Bednář byl od roku 1905
předsedou Kuratoria školy a také

velkým propagátorem krajkářství.
Koncem července vypukla tzv.
Velká válka, později nazvaná 1.
světová. Vedení města, v čele se
starostou, plnilo nejen úkoly dané
mobilizací, ale angažovala se i v oblastech, na něž zákon nepamatoval,
v pomoci nejpotřebnějším. V září
1914 byl zvolen komitét Místního válečného pomocného úřadu,
v němž byl zapojen Antonín coby
předseda i jeho manželka Božena za komitét dam. Ve městě byl
zřízen vojenský lazaret, ale vedení
města muselo řešit i další, neméně
závažné úkoly, zajišťovat obilí pro
pekaře, brambory a palivové dříví
pro chudé obyvatelstvo.
Koncem roku 1915 se tříčlenná
delegace v čele s obecním starostou Bednářem zúčastnila v Praze
pohřbu vambereckého rodáka, význačného historika Josefa Kalouska. Zcela odlišný pohřeb se konal
1. července 1916 ve Vamberku. Zesnulý majitel zdejšího velkostatku
František hrabě Lützow byl rakouským úřadům trnem v oku pro své
pročeské postoje. Na příkaz okresního hejtmana zodpovídal starosta
spolu s farářem Václavem Hvězdou,
že obřad bude beze všech oficialit
s vyloučením veřejnosti.
Situace v zásobování se v průběhu války stále zhoršovala. Proto
se v červnu 1916 rozhodl starosta
Bednář intervenovat na místodržitelství v Praze a poté i na ministerstvu výživy ve Vídni. Výsledkem
byly dodávky potravin, které však
situaci řešily jen krátkodobě.
Obec založila fond k levnějšímu
nákupu potravin a věnovala do něj
1 000 K. Obecní starosta přispěl
do fondu také 1 000 K. Politického
uvolnění po nástupu nového císaře
Karla I. využilo město a v červenci
1917 si připomnělo výročí úmrtí
Mistra Jana Husa, na němž promluvil obecní starosta.
13. dubna 1918 se starosta Bednář
zúčastnil velké demonstrace v Praze,
na níž Alois Jirásek přednesl Přísahu
československého národa. 2. října
1918 byl vytvořen místní národní
výbor, který byl připraven převzít
moc po pádu Rakousko-Uherska.
Jeho členem byl i obecní starosta
Bednář. 28. října oznámil Antonín
Bednář písemně, že se vzdává ze
zdravotních důvodů funkce obecního starosty. Na jeho rozhodnutí nic
nezměnila ani tříčlenná deputace,
která se k němu vypravila. Ve prospěch zásobování a válečné kuchyně složil 3 000 K. Tehdejší kronikář
o něm napsal: Starostoval v nejkritičtějším období a svou energií od-

vrátil od obce mnohé zlo. Novým
obecním starostou byl 27. listopadu
zvolen dosavadní náměstek František Boháč. Antonín Bednář byl jednomyslně zvolen členem obecního
představenstva.
V lednu 1919 byl Antonín Bednář
zvolen členem muzejního odboru.
Z daru 1 384 Kč bývalého starosty
byla založena nadace Antonína
Bednáře na zřízení městského sirotčince. Spolu se svým bratrem
Ladislavem věnoval 1 000 Kč místní
odbočce červeného kříže.
Při jednávání o elektrifikaci města,
včetně přilehlých osad, v roce 1921
se proti postavil spolu s některými dalšími průmyslníky i Antonín
Bednář. Vysvětlil, že není v podstatě
proti, ale požaduje amortizaci celkových nákladů do deseti let. Během
hlasování byli podnikatelé přehlasováni. Roku 1922 přispěli manželé
Bednářovi částkou 500 Kč nemajetným skautům na cestu na národní
skautské slavnosti v Praze.
U příležitosti svých 60. narozenin založil Antonín Bednář v létě
roku 1923 nadaci (4 vkladní knížky
po 1 000 Kč), z jejíhož výtěžku se
přispívalo na vánoční nadílku pro
školní mládež. Mimořádná valná
hromada sokolské jednoty, která
se konala 10. srpna 1924 za účasti župy, okrsku a všech místních
korporací, byl rozvinut nový prapor vamberecké jednoty pořízený z daru Antonína Bednáře. Při
této slavnosti účinkoval 30členný
pěvecký soubor za řízení ředitele Františka Vícha. Odpoledne se
konalo domácí veřejné cvičení
za účasti 9 jednot.
V lednu 1925 byla založena Místní
péče o mládež. Předsedou tohoto sociálně humanitního odboru
obecního zastupitelstva byl zvolen
Antonín Bednář (funkci zastával
do roku 1928), který na tento účel
věnoval částku 1 000 Kč. Následná veřejná sbírka vynesla dalších
3 200 Kč. V zimních měsících bylo
podělováno 110 chudých dětí
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denně čtvrtlitrem teplého mléka.
Kromě toho byla o Vánocích rozdána 30 - 40 dětem obuv. Sdružení
dále podporovalo dětské sirotčince
v Čermné a Potštejně dodávkami
prádla a obnošeného šatstva. Finanční příspěvky byly získávány
z členských příspěvků, darů jednotlivců i korporací, sbírek, příspěvků
okresních složek a ministerstva sociálních věcí.
Bednářova chata na Vyhlídce
Odbor Klubu československých turistů (KČST) byl ve Vamberku založen 19. dubna 1923 a do jeho čela
byl zvolen Antonín Bednář. Neprodleně bylo přikročeno ke značkování turistických cest v okolí města.
Náklady na značení a rozvěšení 13
orientačních tabulek nesl předseda
odboru.
Při jednom společném výletu vambereckého a rychnovského odboru
seděli účastníci za krásného nedělního odpoledne na okraji lesa
nad Vamberkem v místě zvaném
Ležáček, odkud je krásný rozhled
do širokého okolí. Padl nápad, že
by zde mohla stát turistická chata.
Myšlenky se ujal předseda odboru
Antonín Bednář a v březnu 1924
zakoupil od merklovického rolníka
Diblíka 33 arů pozemku a přilehlou
část lesa za částku 5 982 Kč a věnoval jej ústřednímu výboru KČST.
Později přikoupil ještě 142 ary lesa
a polí v hodnotě 50 000 Kč a daroval je místnímu odboru KČST. Bylo
rozhodnuto postavit u lesa dřevěnou chatu podle návrhu stavitele
Josefa Lorence z Jablonného. Město poskytlo zdarma dříví v hodnotě 1 000 Kč a 18. dubna 1926 byl
položen základní kámen k chatě
„Na Vyhlídce“, nazvané později
z vděčnosti ke štědrému mecenáši
„Bednářova chata“. Za dozoru místního stavitele Františka Holoubka
bylo dílo během 4 měsíců dokončeno a 15. srpna došlo ke slavnostnímu otevření. Prvním nájemcem
se stal František Šubrt. Po dvou
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letech jej vystřídal Josef Tláskal
a od roku 1936 působil na chatě
nezapomenutelný Josef Telecký.
Stavba si vyžádala celkové náklady
170 773 Kč, z čehož částka 81 984 Kč
tvořil dar předsedy odboru Antonína Bednáře.
Nedlouho po otevření chaty došlo
k jejímu rozšíření. Na podzim 1928
byla zahájena přístavba a v květnu
následujícího roku bylo dílo dokončeno. O financování prostranné dřevěné verandy a zadního zděného
domku se téměř výhradně podělili
bratři Bednářové. Antonín platil převážnou část zděné části. V přízemí
byla umístěna kuchyň a pokoj pro
restauratéra, v poschodí 4 pokoje

zpravodaj
pro hosty. Slavnostní otevření se
uskutečnilo 2. června 1929. Na chatu byl v té době již zaveden telefon
i elektřina, začínala se stavět přístupová cesta od Vamberka.
V rámci oslav 28. října roku 1930
odhalil odbor KČST před chatou
pamětní desku Antonínu Bednářovi za jeho zásluhy o odbor. Na mramorové desce byl vyryt nápis: Panu
Antonínu Bednářovi, velkoprůmyslníku, předsedovi odboru československých turistů ve Vamberku,
budovateli této chaty, vděčný odbor. V bezprostřední blízkosti chaty
bylo vybudováno nevelké koupaliště, na něž byla poskytnuta vládní
subvence 20 000 Kč.

Ke stáří v dárcovství
nepolevuje, spíš naopak
V říjnu 1926 byla dokončena stavba dvorany k hotelu Kubias na náměstí. Vznikla tak nová kulturní
scéna, kam přesídlil divadelní spolek Zdobničan. I na tomto díle se
finančně podílel Antonín Bednář,
a to částkou 30 000 Kč.
V roce 1928 zakoupil Antonín Bednář pro vamberecký Sokol rádiový
aparát v ceně 5 600 Kč. Sloužil k dokonalejšímu nácviku pódiových
vystoupení a prostných sestav. V té
době čítal zdejší odbor 270 dospělých členů.
Dlouholetý předseda kuratoria
krajkářské školy Antonín Bednář

dal podnět k založení muzea. To
bylo ve městě slavnostně otevřeno
30. června 1929. Stalo se tak u příležitosti 40. výročí založení krajkářské
školy ve Vamberku. Předseda kuratoria připomněl význam domácího
krajkářského průmyslu pro obživu
obyvatelstva a vyzdvihl ty, kdo
se o vznik školy nejvíce zasloužili
- tehdejší obecní starosta František Suchánek, podnikatel Jindřich
Kubias st., řídící učitel Josef Prokeš
a obchodník Bohuslav V. Kosek.
Vystaveny nebyly pouze krajky, ale
i další exponáty. Mezi dárci byl i Antonín Bednář.
(pokračování příště)

Literát z poštovního úřadu
Tento měsíc si připomeneme 130.
výročí úmrtí našeho rodáka básníka a humoristy Františka Hajniše.
Na svět přišel před 200 lety 31.
března 1815 v čp. 111 pod vambereckým náměstím. Vystudoval
gymnázium v Rychnově a filozofii
a práva na Karlo-Ferdinandově
univerzitě v Praze. V té době se
věnoval ochotnickému divadlu
pod režisérským vedením J. K.
Tyla. Roku 1840 nastoupil k poště
a v tomto úřadě byl zaměstnán
po celý život. Krátce pracoval
ve Vídni a v období 1853-1858
ve Štýrském Hradci (Graz). Roku
1873 získal hodnost c. k. poštovního rady. Po čtyřicetileté službě
odešel v roce 1880 na odpočinek.
První literární pokusy otiskl roku
1834 v časopise „Květy“ a o čtyři
roky později ve „Vesně“. Společně
s Františkem Jaromírem Rubešem
a Václavem Filípkem vydával v letech 1842-1847 časopis „Paleček,
milovník žertu a pravdy“. Lidé
dychtivě čekali na nové vydání,
z něj pak předčítali, vypravovali
vtipy a obkreslovali obrázky. Autorská trojice byla v té době velice
populární. Spolu s Jaroslavem Langrem veřejně předčítali v pražské
Měšťanské besedě své povídky
a humoresky.
Hajniš publikoval i pod pseudonymy Paleček První, Starý
Švingulant a František Zdobnický. Knižně vydal „Trnky“ (1841),
„Kopřivy“ (1853), „Krotké znělky
didakticko-humoristického
obsahu od Františka Zdobnického“
(1859) a „Povídálek, Štěbetálkův
kamarád“ (1863). V roce 1862 byla
uváděna jeho divadelní hra „Chorista“, adaptovaná z francouzského
originálu. Poté s literární tvorbou
skončil a jeho jméno i dílo upadlo
v zapomenutí. Jen v roce 1885 při-

spěl do obnoveného časopisu „Paleček“ vzpomínkou „Staří formanové“, která byla otištěna těsně před
Hajnišovou smrtí. Zemřel stářím
27. prosince 1885 v Praze ve věku
70 let.

tehdy vyznamenaný zaslal rodné
obci, byl poukázán na fond pro
postavení nemocnice. Na Hajnišově rodném domku byla 28. září
1896 odhalena pamětní deska.
Slavnostním řečníkem byl učitel

Pro Hajniše byl typický lehký humor bez trpkosti a ostré satiry.
Jeho snahou bylo bavit, obveselovat, ale také nenásilně probouzet
národní uvědomění.
V rodném Vamberku založil před
rokem 1848 čtenářský spolek. Asi
dvacet členů si tehdy společně
kupovalo knihy za malý měsíční
příspěvek. Tím byl mj. položen
základ k budoucí veřejné knihovně v našem městě. František Hajniš získal 22. března 1869 čestné
měšťanství. Finanční obnos, který

Vincenc Eksler. V předvečer slavnosti hráli ochotníci Ruthovo drama „Ideál“.
Miroslav Berger
Ukázka z Hajnišova díla je z roku
1868, kdy pobýval ve Vamberku.
Verše sepsal pro své přátele z mládí. Počátkem 60. let 19. století Antonín Kosek přestavěl a rozšířil bývalou sýpku na hostinec Na Hradě,
kde tehdy sídlila Měšťanská beseda. Podle kronikáře Hájka byl jedním ze sídel templářů i Vamberk.
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Vzpomínka
Zde, kde před lety ouhledný domek
stával,
a starý Ziegler, jenž na basu hrával,
drahná leta v něm hospodařil a zůstával,
zde pne se nyní slavný dům besední,
stavba pro naše město nevšední.
Dole k tomu domu se přitočil
muzikant starý hrnčíř Vyskočil;
kamna dělal, hrnce pálil,
k tomu staré časy chválil.
Z druhé strany romantika vála,
napravo - templářů sídla stála,
kde ve sklepích o půlnoci
templáři řádili tajemnou mocí.
Dítky bojácně okolo chodívaly,
ba ze strachu se zrovna modlívaly.
Dále bylo divadélko bídné,
ve stodolách schované a nevidné.
Umučení Páně se tam hrálo,
diváků nebylo nikdy málo;
a když se Josef egyptský provozoval,
z Doudleb houfec židů připutoval.
Nad besedou na hradě se říkávalo,
důkaz, že rytířstvo zde panovalo.
Ze hradu dolů po silnici
až ku blízké ke Zdobnici,
když sníh praštěl umrznutý
a mráz panoval krutý,
za večerů jasných v zimní době
mládež sanicemi hovívala sobě.
Páni kluci, vejrostkové, mladíci
velmi milovali tuto sanici;
panenky a dívky se k ní přidružily,
aby prý se trochu otužily.
Avšak pravá toho příčina,
že večerní příznivá hodina
sem a tam ku lásce zbouzela,
ať i ta neb ona se zpouzela.
Blažené to byly časy!
Slyším nyní starší volat hlasy.
Proto ale novějším se neopírám,
a když vůkol veselé zraky zírám,
volám mladým a starým jako krajan
pravý:
„Ať žijou všichni veselí a zdraví!“

Vamberecký

zpravodaj
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O velkém mechanickém betlému v podhůří Orlických hor

Vamberecké betlémy

Naše vyprávění o vzniku betlémů
ve Vamberku musíme začít stručným shrnutím událostí v českých
zemích od poloviny 19. století
do jeho konce. 1), 2), 3)
Dne 31. prosince 1851 prohlásil císař František Josef I. ústavu danou
rokem 1849 za zrušenou. Nastala
desetiletá doba nejkrutší reakce,
řízené pověstným ministrem Bachem. Byla zrušena svoboda tisku
a právo spolčovací, zanikly všechny české časopisy (kromě vládou
vydávaných). Historik Josef Král
(1860-1934) dále popisuje ve své
knize rok 1855 jako údobí, kdy
zemi postihla velká neúroda. Nedostatek potravin způsobil vznik
těžkých onemocnění obyvatelstva. Ve Vamberku a přilehlé části
Merklovicích zemřelo na choleru
322 obyvatel. Následující rok se
ve městě rozšířil tyfus a zemřelo
dalších 229 lidí.
Dne 20. října 1860 se císař zřekl tak
zvaným diplomem říjnovým absolutismu a stanovil zásady, kterými
by se měla řídit budoucí ústava říše.
Ministr Bach byl propuštěn. Na základě již obnovené ústavy byly
vypsány volby do českého sněmu
a poslancem byl zvolen vamberecký rodák Josef Richard Vilímek
(1835-1911). 4)
Dne 18. října 1867 byla založena
Měšťanská beseda, ve které se
soustředil téměř veškerý kulturní život města. Vamberk se v této
době stal hlavním střediskem krajkářství Orlických hor. Místní krajkářky uměly zhotovit například
proslavenou vláčkovou krajku, což
je krajka flanderského typu; pracuje se na vypíchaném podvinku
bez předkresleného vzoru s velmi

tenkými bavlněnými nitěmi. 5), 6), 7)
Ještě v padesátých letech 19. století bylo ve Vamberku rozšířeno
řemeslo kamenické pro účely nejen
stavební, ale i umělecké. Mnoho
obyvatel se také zabývalo těžbou
nebo plavením dřeva na vorech
přes Hradec Králové, Mělník až
do Hamburku. Mezi řemesla známá ve Vamberku patří ruční tkaní,

paprskářství, valchařství a by zde
i bělidla. Ke konci 19. století mizí
ruční výroba a začíná éra průmyslu,
zejména textilního. Krajkářský Vamberk se stává městem průmyslu.
V roce 1858 přichází do Vamberka
cizinec, který se později proslaví
jako autor velkého vambereckého mechanického betlému. Byl
to František Neumann, pocestný
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sekerník, který uměl pracovat se
dřevem a jehož zálibou bylo řezbářství. Seznámil se se starším občanem města, který bydlel v malé
chalupě vedle dřevěného mostu,
přes který vedla císařská silnice od Doudleb a Rychnova nad
Kněžnou do náměstí Vamberka.
Tehdy se zde říkalo «Na mejtíčku»,
protože zde byla i strážnice městského mýtného. S pomocí tohoto
faktora, který se živil vykupováním
krajek od místních krajkářek, brzo
nalezne práci ve Vamberku a to
ve dvou zdejších mlýnech na řece
Zdobnici. Tady se i poprvé seznámil se svou budoucí manželkou.
Od příchodu do Vamberka, kde
uviděl ve hřbitovním kostele Panny Barbory vyřezávaný hlavní oltář, přemýšlí o vhodném námětu,
na kterém by si vyzkoušel své řezbářské umění. Byl patrně i ovlivněn
poslechem Rybovy vánoční mše
a rozhodne se zhotovit betlém.
Jeho manželství bylo šťastné
a po smrti dědečka žije rodina
v novém domku u císařské silnice,
kde je kupecký krám a pekárna.
Manželé mají dvě dcery Františku
a Barboru. Jejich otec zhotovuje
pro děti prvý betlém s drobnějšími
figurkami, který se však nedochoval. Byla to však jenom příprava
na stavbu druhého betlému.
Nové figurky byly asi třicet centimetrů vysoké a náměty k nim
čerpal z prostředí, které mu bylo
známé. Pohybový mechanismus,
kterým ovládal betlém, několikrát
předělal a upravil. Betlém obsahoval mimo jiné větrný mlýn, figurky
havířů, kteří rubali v dole a tlačili
vozíky naložené uhlím, poustevník
rozhoupával na věži kapličky zvo-
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nek, dřevorubci řezali ruční pilou
kmen, děti se houpaly na podloženém prkně, kozli se trkali a selka
stloukala máslo. Po betlémských
hradbách přecházeli římští strážní, při setkáni se zastavili, otočili
čelem vzad a zase se rozcházeli.
Nejvíce důmyslu a práce se vyžádal ponocný, který chodil městem,
obrátil se čelem k divákům, pozvedl roh k ústům a odtroubil dvanáct
hodin. S těmito pracemi pomáhal
řezbářovi jeho zeť František Dostál, který si vzal za manželku starší
z Neumannových dcer Františku
a truhlářský mistr Jan Hajniš. 8)
Mechanické pohybové zařízení jesliček bylo v tehdejší době nebývalá
společenská událost, takže občané Vamberka si sjednávali přístup
do rodiny Dostálovy, aby mohli
betlém spatřit. Josef Neumann
zemřel v roce 1891 a zeť František
Dostál v roce 1928. Pozůstalí, pro
neznalost sestavování betléma, jej
uložili do beden na půdě domu
školního inspektora Jana Melky. Až
v roce 1952 byl zásluhou správce
vamberecké farnosti ThDr. Aloise
Sedlaříka betlém trvale instalován
ve hřbitovním kostele Panny Barbory, ovšem již jako nepohyblivý.
Informace o uvedeném betlému,
jeho vzniku a pozdějším vystavení v kostele Panny Barbory lze
nalézt v povídce od Bohumila Pavla (1901-1976). Byla uveřejněna
v Kulturním programu Vamberka
1971 a 1972 a to pod názvem Betlémák. 9), 10)
Bohumil Pavel byl iniciátorem a duší
kulturního života Vamberka. Napsal
přes 70 článků převážně o historii města. Je dále znám jako malíř,
fotograf, filmař, etnograf a muzikant. Od roku 1958 byl ředitelem
Městského muzea ve Vamberku.
Spolupracoval s malíři Vojtěchem
Sedláčkem, Otakarem Sedloněm
a sochařem Leošem Kubíčkem. 11)
V literárních pracích Rudolfa Zrůbka a následně Věry Mertové 12), 13),
které byly uveřejněny v posledních letech, se popisují betlémy

zpravodaj

a betlémářství v okrese Rychnov
nad Kněžnou. Neumannův betlém
ve Vamberku se zde neuvádí.
Jednu z prvních informací se však
podařilo najít v Kulturním zpravodaji Vamberka z roku 1970, číslo 12.
Zde je na poslední straně uvedena
fotografie betlému z kostela Panny
Barbory. Autorem fotografie byl
pan Jindřich Trejtnar. Jak se později
zjistilo, nejednalo se pouze o jedinou fotografii, ale byly nalezeny
i negativy snímků jednotlivých částí betlému a kostela. Se souhlasem
autora byly tyto černobílé snímky
zapůjčeny k digitalizaci (celkem 18
kusů) do Státního archivu v Rychnově nad Kněžnou. Velký vamberecký mechanický betlém si veřejnost mohla naposled prohlédnout
pravděpodobně o Vánocích 1997.
Od té doby do současnosti není
osud betlému znám.
V roce 1941 byl v Poslu z Podhoří uveřejněn článek Josef Hajniše

(1878-1958) pod názvem „Český
betlém“, ve kterém se uvádělo, že
vedle Neumannova betlému býval
též pěkný umělecký betlém v kancelářské místnosti na faře římskokatolické církve. Tento patřil uměnímilovnému faráři Janu Urbanovi.
Figurky byly rovněž vyřezávány ze
dřeva, ale byly nepohyblivé. V době
mezi svátky byl betlém uložen
v místnosti nad zákristií kaple Krista Pána v žaláři, která stála vedle
farního kostela sv. Prokopa. Dne
15. května 1898 vypukl ve Vamberku požár, který zničil kapli spolu s mnoha vzácnými památkami
církevního výtvarného umění, starými mešními rouchy a vzácnými
tisky, které tam byly uloženy. 8)

1)

Král, Jos. F.: Paměti města Vamberka nad
Zdobnicí. Vydala obec města Vamberka
na Zdobnicí 1927, Vytiskla Česká grafická
Unie a.s. Praha, 399 stran.

2)

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – sv. VI, Východní Čechy,
(Kolektiv 1989), 1. vydání, Nakladatelství
Svoboda – Praha 1989.

3)

Musil F., Svoboda L.: Hrady, zámky a tvrze
okresu Rychnov nad Kněžnou, 1. vydání ,
Grantis s.r.o., Ústí nad Orlicí 1998.

4)

Významné osobnosti okresu Rychnov nad
Kněžnou, (Kolektiv 2001), Vydal Okresní
úřad Rychnov n. Kn., Státní okresní archiv
v Rychnově n. Kn. – ISBN 80-90175-8-5, 2.
doplněné, rozšířené a upravené vydání.

5)

Studie o lidové umělecké výrobě č. 7,
Ruční krajka v Českých zemích, (Kolektiv), Vydal Výzkumný ústav výrobního
družstevnictví – Praha, str. 39-47, datum
vydání není uvedeno.

6)

Janovská, Tonča J., Mašelda Jos.: Krajky
na krajem, Vydalo nakladatelství Lidová
demokracie, Praha 1958.

Oldřich Zeman
Psáno ve Vamberku 5. 12. 2014
Foto: Jindřich Trejtnar
Zdroj: Státní okresní archiv
Rychnov nad Kněžnou

7)

Melníková – Papoušková N.: Putování
za lidovým uměním, Vydal Čin. tiskové
a nakladatelské družstvo, Praha 1941.

8)

Hajniš Josef: Český betlém, Posel z Podhoří, ročník 55, č. 51 z 20.12.1941, str. 1.

9)

Pavel Bohumil: Betlémák, Kulturní program Vamberka, část I., listopad 1971, str.
15-24; část II, prosinec 1971, str. 12-20.

10) Jubilejní kulturní program Vamberka, část
III., leden 1972, str. 17-21.
11) Vánoce, Vánoce přicházejí…: Zpravodaj
města Vamberka, prosinec 1987, str. 8-10,
(Poznámka: z částečným použitím materiálu B. Pavla sestavil O.K. – pravděpodobně se jedná o Oldřich Kulhánka).
12) Bišová Marie: K sedmdesátinám Bohumila
Pavla, Orlické hory a Podorlicko, sv. 4, str.
218-221, Rychnov n. Kn. 1971.
13) Zrůbek Rudolf: Vánoční jesličky, Lidové
umění kraje Orlických hor, Vydalo Okresní
muzeum Orlických hor v Rychnově n. Kn.,
1999, Grantis s.r.o., Ústí nad Orlicí.
14) Mertová Petra: Betlémářství v Orlických
horách na začátku 21. století, Orlické hory
a Podorlicko, sv. 13, str. 153-163, Rychnov
n. Kn. 2005
Převzato z: Betlémy a betlémáři 95
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Předvánoční povídání
s vambereckým farářem,
panem ThDr. Pawlem
Nowatkowským
Vamberecký
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Scházíme se na místní faře, na Husově náměstí č.p. 85, kde hned v přízemí
u vchodu je nově upravený přijímací pokoj, poeticky nazvaný kaplanka.
Nad šálkem kávy se dobře povídá, a to především díky hostiteli, kterého
za dobu jeho působení ve Vamberku znám jen jako vřelého, srdečného
a s úsměvem ve tváři.
vytvoří přátelství, která pak trvají celý život.
Opatovice nad Labem byla relativně velká
farnost, která zahrnuje 21 obcí, např. Dříteč
či Staré Ždánice. To vše je pozůstatek benediktinského kláštera, který byl v Opatovicích založen již v 11. století. Vznikly zde
významné písemné památky, např. Eliška
Přemyslovna v tomto klášteře objednala
kodex pro klášter v Brně. Opatovický klášter ale v husitských válkách zanikl a už nebyl obnoven.
 Vidím, že jste přítelem historie.
Je to tak. Se členy Historického klubu přátel
Opatovic a Pohřebačky jsme se každoročně
vydávali po stopách benediktinů z Opatovického kláštera, který měl svá probošství
i v Dolním Slezsku. Mohu vřele doporučit
návštěvu Křešova (Krzeszów), Lehnického
Pole (Legnickie Pole) nebo Slezské Středy
(Środa Śląska). Všude tam zanechali benediktini svou stopu.
 Vy z Polska pocházíte. Jaké byly Vaše
první kroky do Čech?
Mou první českou farností byl od roku 1996
Kunvald v Čechach, a od roku 1998 také
farnost Klášterec nad Orlicí, České Petrovice a další horské obce. Ještě před tím jsem
v Polsku působil jako kaplan ve více farnostech. V Polsku je zvykem, že kaplan nikde
nepůsobí více, než čtyři roky. Jako kněz
jsem poprvé působil mezi lety 1987 až 1996
ve stotisícovém městě Włocławek v Kujavsko-pomořském vojvodství, je to zhruba
 Pane faráři, ve Vamberku působíte již přes to přišel do Vamberka z farnosti v Opatovi- na půli cesty mezi Toruní a Plockem, severocích nad Labem, kde jsem působil od roku západně od Varšavy na řece Visle. Začátkem
rok. Jaká byla Vaše předchozí působiště?
2005 do roku 2014. Zároveň jsem do roku devadesátých let pan arcibiskup Karel OtNa úvod musím říci, že v diecézích se už 2012 působil jako Národní ředitel kateche- čenášek požádal našeho pana biskupa Bronislawa Dembowského o to, zda by se polští
opustil systém, kdy kněží byli v jednom úřa- tické sekce České biskupské konference.
kněží chtěli přihlásit pro službu v České redě po dlouhá desetiletí nebo i doživotně.
Dnes bývá doba působení v jedné farnosti  Jaké bylo Vaše působení v Opatovicích publice. Znal jsem se s páterem Miroslavem
Michalákem, který již od roku 1994 působil
zhruba sedm let. Přechody se řeší velice in- nad Labem?
dividuálně, někdy biskup o přestup kněžího Pochopitelně na ně velice rád vzpomínám, v Rokytnici v Orlických horách, a tak jsem se
požádá, jindy je tomu obráceně. Já jsem tak- jako na všechna svá působiště. Člověk si přihlásil i já.
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 Čeština s polštinou jsou si blízké, ale
přesto,
strana dalo to hodně práce ovládnout
nový jazyk? Hovoříte velice pěknou češtinou.
Děkuji. Řeknu to asi takhle: Mám velký obdiv
pro farníky v Kunvaldě! A také děkuji všem,
kteří mi pomáhali, abych správně četl a vyslovoval. Samozřejmě třeba výslovnost „h“,
které zní spíše jako „ch“, mě ještě dovede
potrápit, ale to jsou maličkosti.

11

 A co Vaše současné působiště?
Vamberk je farností řekl bych „střední velikosti“. Do vamberecké farnosti patří kromě
našich dvou kostelů sv. Prokopa a sv. Barbory také kostely sv. Vavřince v Potštejně,
sv. Marka v Záměli a sv. Jakuba v Rybné nad
Zdobnicí, kostelík v Jahodově, kaplička v Liticích a další.
 Hlavním kostelem je tedy kostel sv.
Prokopa ve Vamberku.
Velkou zvláštností tohoto kostela, o které se
všeobecně ví, je zdejší krypta. I když známé
vamberecké mumie zde nyní nejsou uloženy, v klenutém podzemí se stále nachází
vyskládané desítky tisíc kostí ze zrušeného hřbitova, který byl v těsném sousedství
kostela. Abychom symbolicky připomněli
všechny, kteří zde odpočívají, byla 2. listopadu, o svátku památky zesnulých krypta
zpřístupněna pro veřejnost. Příští rok o dušičkách to plánujeme opět.
 Skrývá sv. Prokop kromě krypty nějakou další raritu?
Největším pokladem je tzv. vamberecká
gotická monstrance. Z bezpečnostních důvodů ale není v kostele uložená. Máme také
plně funkční, nádherně znějící varhany, které se pravidelně využívají při bohoslužbách
a také pro koncertní účely, např. při Orlicko-kladském varhanním festivalu.
 Samotný kostel je ve velice dobrém stavu.
Před zhruba 20 lety byla uspořádána sbírka, která umožnila provést kompletní rekonstrukci interiéru. Hlavní organizátorkou
byla paní Eva Nováková, která bohužel letos
zemřela. Loni byly z farních prostředků natřeny báně kostela, pro příští rok plánujeme
renovaci žaluzií oken ve věži a další práce.
Vše je třeba plánovat ve spolupráci s památkáři, jedná se o nemovitou památku. Rovněž
by měla ve spolupráci s městem proběhnout obnova sochy sv. Jana Křtitele, který
je u venkovní stěny kostela směrem k silnici
a je dnes ve špatném stavu. Přibýt by měla
zdobná stříška, která bude sochu chránit.
 Nadchází nám advent, jak bude probíhat ve Vaší farnosti?
Advent začíná čtyři neděle před narozením
Páně a letos začíná poměrně brzy, jeho začátek připadá na 29. listopadu. Ve Vamberku
budou v kostele sv. Prokopa každou sobotu
adventní v 6.30 slouženy roráty. Věřící si s sebou přinášejí symbolickou svíčku, mše se
začíná sloužit ve tmě a na slova „Sláva na výsostech Bohu“ se rozsvítí světlo. Roráty jsou
slavnostní mše svatá, oslava, že Maria přijala
Boží slovo a že se stane matkou Božího Syna.

Jelikož advent začíná nedělí, první adventní
sobota připadá až na následující týden, tedy
na 5. prosince. Jako poděkování za účast
na rorátech pak konáme na faře tradiční ranní čaj.
 Jaké další zvyky se pojí s adventem?
První adventní neděli se světí v kostele adventní věnce a doma každý rozsvítí první adventní svíčku. Každou další neděli pak vždy
o jednu více. Svíčky, to je opět symbol světla
- Krista.

tedy, že se v příštích letech podaří betlém
Vamberecký
zase zaplnit. Jinak 5. prosince
se bude konat
pouť svaté Barbory, a to v 11. hodin. V rámci
bohoslužby pak bude do betléma vrácena
svatá rodina.

zpravodaj

 Sám musím spolu s Vámi ještě zavzpomínat na letošní návštěvu pana diecézního biskupa Jana Vokála při příležitosti
biřmování, na kterou jsme byli společně
s panem starostou a našimi manželkami
pozváni. Pro mě osobně to byl velký zážitek.
 Když se bavíme o světle, velkou tradicí Biřmování se ve farnosti koná zhruba jedse stalo Betlémské světlo.
nou za pět let. Svátost biřmování v letošním
Ano, i u nás ho budeme mít. Betlémské roce přijalo 14 farníků. S panem biskupem
světlo nám přivezou skauti z Rychnova nad jsme se pak přesunuli do školní jídelny, kde
Kněžnou. Za to jsme jim už na sv. Jiří, který proběhl slavnostní oběd pro více jak sto příje patronem skautů, sloužili děkovnou mši tomných hostů. Pan biskup si pak prohlédl
ke slávě jejich patrona. Na Štědrý den ráno i místní muzeum krajky. Byla to veliká sláva.
bude Betlémské světlo k dispozici v kostele.
Všichni jsou srdečně zváni a mohou si s lu-  Co Vaše, řekl bych, všední činnost? Vím,
cerničkou pro Betlémské světlo přijít a od- že spolupracujete s Domem dětí a mládenést si jej domů.
že ve Vamberku.
Pro děti probíhá v pondělí a ve středu výuka
 A co Štědrý den?
náboženství, tento rok dochází děti z DDM
Na Štědrý den bude samozřejmě půlnoční na faru ve Vamberku, jiná léta probíhá výuka
bohoslužba ve 24:00 hodin. Tu nám sym- přímo v prostorách DDM. Při výuce se stříbolicky ohlásí vamberečtí hudebníci, kteří dám s katechetkami, s paní Ivou Bergerovou
budou o půl dvanácté troubit z radnice. Ná- z Vamberka a s paní Evou Veckovou z Potsledně pak budou hudebníci hrát na kůru štejna. Obě jmenované zároveň slouží jako
a doprovázet mši svatou.
tzv. pastorační asistentky na faře, kde pomáhají s administrativou a vedením farnosti.
 Když tak přemýšlím o tom, co se odehrálo za minulý rok v souvislosti s Vaší  Teď si uvědomuji, že jste zároveň farfarností, vzpomínám si osobně na mnoho ním úřadem.
akcí určených pro širokou veřejnost.
Musíme řešit samozřejmě i administrativu.
V červnu se ve Vamberku konalo setkání Připravujeme žádosti o dotace na opravy
motorkářů, což byla novinka. Před tím se památek, vedeme účetnictví, a vedeme také
podobné setkání motorkářů konalo v Týniš- matriky – zapisují se křty, biřmování, svatby
ti nad Orlicí, ale motorkáři se letos rozhodli a vede se evidence pohřbů. Relativně dost
pro Vamberk. Motorky se vždy shromáždí korespondence, kterou v souvislosti s matu kostela, koná se mše a žehná se strojům rikami vyřizujeme, jsou odpovědi na dotazy
i jezdcům. Už v Opatovicích se konala tzv. např. při hledání předků.
Čeperská jízda, udělilo se požehnání před
motorkářskou sezónou a sloužila se mše.
 A jak probíhá život Vaší farnosti?
Vydáváme pro vlastní potřebu v tištěné po Minulý měsíc jsem zaznamenal Vaši době Zprávičky, vždy k první neděli v měpouť ke kapličce Všech svatých.
síci, kde se vzájemně informujeme o dění
Snažíme se navázat na přerušenou tradici ve farnosti, redaktorem je pan Miroslav Bera po 76 letech jsme obnovili pouť ke kaplič- ger. A protože musíme i všichni odpočívat,
ce Všech svatých, která stojí nad Vamberkem letos v létě jsme ve dvanácti lidech podnikli
u silnice na Rychnov. Po přeložení silnice je objevování krás Baltu, kdy jsme navštívili
dnes trochu stranou na okraji pole. Jedna naše známé ve spřátelené farnosti v Gdyni.
z účastnic, paní Bořková, nám vyprávěla Ostatně, stále udržuji mnoho kontaktů např.
vlastní vzpomínky, kdy se jako dítě v listo- s kolegy seminaristy ze studií. Velice rádi
padu roku 1939 pouti účastnila. Tehdy byla za mnou přijíždějí a líbí se jim třeba lyžování
pouť konána naposledy. Pro příště se bude na českých horách.
pouť konat vždy v sobotu po svátku Všech
svatých a v kapličce se bude, jako letos, slou-  Pane faráři, velice děkuji za příjemný
žit mše svatá za celou farnost.
rozhovor a popřeji Vám do nadcházejícího roku mnoho dalších, podobně dob Už jsme zmínili, že Vamberk má i druhý rých zážitků.
kostel, a sice kostel sv. Barbory. Svátek Také děkuji, a protože je čas adventu, který
této patronky budeme slavit zanedlouho. nás připravuje na Vánoce, chtěl bych všem
Kostel sv. Barbory je zajímavý tím, že je farníkům a občanům našeho města popřát
v něm celoročně vystaven vamberecký všechno nejlepší. Přeji krásné a šťastné Vábetlém – ten byl bohužel před lety vykra- noce a hodně zdraví a úspěchů v novém
den a zbylo v něm jen pár sošek a domeč- roce 2016.
ky. Mám radost z toho, že jedna z občanek
Vamberka nechala vyřezat alespoň svatou S ThDr. Pawlem Nowatkowským si povídal
rodinu, aby betlém nebyl prázdný. Věřím
Mgr. Jan Rejzl
www.vamberk.cz

Vamberecký
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LAMPIÓNY ROZZÁŘILY VAMBERK
Mateřské centrum Dráček už tradičně v listopadu pořádá lampiónový průvod. Letos byla celá akce ale trochu netradiční. Změnili
jsme trasu i cíl průvodu a určitě jsme udělali dobře. Ale pěkně
od začátku….
V podvečer 3. listopadu se sešla
spousta malých světlušek a broučků se svými lampiónky na vamberském náměstí. Všichni dostali
na cestu bonbonky a svítící náramky, aby celý průvod zářil ještě víc.
Společně se svými maminkami,
tatínky, babičkami a dědečky utvořili průvod, který se vydal na cestu

po Vamberku. Průvod byl opravdu
dlouhý a připomínal trochu svítícího hada, který se klikatil ulicemi.
Na bezpečnost cestou dohlíželi strážníci městské policie, kteří
na několika místech museli na chvíli zastavit dopravu, aby celý průvod
mohl přejít hlavní silnici. Z náměstí
se šlo přes sídliště Struha, kde byl
z oken domů na osvětlený průvod
určitě moc pěkný pohled. Had
prošel celým sídlištěm, poté se
vrátil na hlavní silnici a směřoval
do Merklovic, kde byl konečný cíl
na hřišti.
Hřiště bylo celé krásně nazdobené. Zářily zde lampióny, vydlabané
dýně a lucerničkami byla vyznačená cestička k obrovskému lampiónu s Dráčkem. Bohužel jsme ho
z bezpečnostních důvodů nemohli
vypustit, nechali jsme ho jen zapálený na chvíli vznášet se nad hlavami všech přítomných. I když nemohl letět, byla to nádherná podívaná

a zvlášť děti byly z tak obrovského
lampiónu nadšené.
Pak už na všechny, kterým cestou
vyhládlo, čekal připravený oheň
na opečení buřtíků. A vyhládlo asi
opravdu všem, okolo ohně bylo
stále plno. Děti se zahřály pobíháním po hřišti a dospělí se mohli zahřát teplými nápoji. Byla to opravdu vydařená akce s obrovskou
účastí, za kterou moc děkujeme
všem, kteří přišli.
Jsme velice vděčné, že se vždy najdou lidé, kteří jsou ochotni nám při

našich akcích pomáhat. Takže naše
velké díky patří strážníkům městské
policie za bezpečný doprovod, panu
Sršňovi za technické „knowhow“
k našemu lampiónovému Dráčkovi,
šikovným tatínkům, kteří nám ho
pomohli dostat do vzduchu a připravili ohniště, za krásnou výzdobu
a pomoc ve stánku Tereze Suchánkové a paní Dytrtové a taky Merklovickým dobrovolným hasičům za jejich ochotu, s kterou nám vždycky
vyjdou vstříc. Všem moc děkujeme.
Maminky MC Dráček

V Merklovicích byl založen okrašlovací spolek
Poslední říjnovou sobotu se v místní školce
konalo sousedské posezení, které přilákalo
na sedmdesátku občanů, kteří si přišli vzájemně popovídat a pobavit se.
Opékalo se sele, které pro lepší náladu daroval
pan Radek Kušta z Merklovic, a atmosféra byla
více než přátelská. Jednou věcí se však toto
setkání od jiných lišilo. Z iniciativy Ing. Aleše
Fišera byla na stejnou dobu a místo svolána
ustavující schůze Merklovického okrašlovacího spolku. Ten si dal za cíl, jak se uvádí v jeho
stanovách, zvelebovat a okrašlovat veřejný

prostor v místě sídla spolku, jakož i v okolí města Vamberka, a pořádat kulturní, společenské
a sportovní akce vedoucí k rozvoji života v obci.
Jak pan Ing. Aleš Fišer přítomným předestřel,
spolek by měl pomáhat stmelovat občany
Merklovic a shromažďovat nápady ke zlepšení
života v obci a tyto uvádět do praxe. Pro vstup
do spolku se rozhodlo na 33 přítomných, kteří
zároveň zvolili orgány nového spolku. Za předsedkyni výboru spolku byla zvolena mladá
merklovačka Pavla Zezulková, která je toho
času studentkou VŠ v Praze, za členy výboru

pak Ing. Aleš Fišer a Mgr. Jan Rejzl, oba rovněž
občané Merklovic.
Jedním z prvních cílů, kterých si spolek předsevzal dosáhnout, je zbudování památníku
padlým z Merklovic v první světové válce, když
Merklovice jsou dosud jedinou místní částí
Vamberka, která tento historický dluh svým
dvaadvaceti padlým spoluobčanům nesplatila. Návrh pamětní desky na setkání představil
merklovický rodák a kovolitec Jindřich Janeček,
který na místě sklidil uznání za precizní dílo.
Mgr. Jan Rejzl

BZUK FILM 2015 – Vítěz je z Litvy
Rekordních 14 filmů z celé ČR a jeden z Litvy, resp. 120 minut čistého promítacího času. Hlasy 111
diváků rozhodly. O tom, že film
dokáže zaujmout i bez tlumočníka svědčí vítězství litevského
autora Povilase Karalkevičiuse se
snímkem Lithunien Champinship
for schip models 2015. Detailní
záběry lodních modelů a zpomalení filmu intenzivně oslovilo diváky. První cenu formálně přebrala servírka hotelu Weldis, protože
v tu chvíli byla jedinou občankou
Litvy v sále. Povilas nám poslal
alespoň fotografii a takto vyjádřil
svoji radost: „Oh my God! I can‘t
believe I won! I jumped out of my

skin then I read your letter. The
prizes is so amazing and I hope
your event was also wonderful.
I‘m sorry that I didn‘t answer for
a while, but I was very busy with
new projects of filming. I added
photo in attachment so you
could publish it.“
Druhé místo od diváků a zároveň
nejvyšší ocenění odborné poroty
si zasloužil mladý filmař David
Balda z Hradce Králové. Poutavý
příběh o záchraně „Drakouše“ je
téměř profesionálním dokumentem. Letadlo s touto přezdívkou
zachránil děda autora snímku
před sešrotováním a dodnes
s ním létá. Třetí místo získal Milan

Michálek z Dlouhé Vsi se snímkem: Zakončení sezóny 2015.
Reportáž z modelářského letiště
v Lupenici, připomněla přítomným modelářům dny nedávno
strávené s jejich létajícími stroji.
Poděkování za příjemný večer
patří všem partnerům a sponzorům, kteří akci letos podpořili:
Města Vamberk a Rychnov n. Kn,
KB Rychnov n. Kn., modelářské
velkoobchody Pelikán Daniel
Pardubice a ASTRA Uherský Brod,
Tiskárna Horáček Vamberk, Ovocné sady Synkov a modelářský
redakce časopisu RC Modely Praha a místní prodejna RC modely
BZUK. Regionálním mediálním

partnerem je Orlický týdeník
a rychnovský Deník. Plátno zapůjčila společnost AV Media Praha.
Přestávky si zpříjemnili diváci
sami. Po parketách se projížděl
nádherný RC truck Pavla Jandy
z Pardubic. Vzduchem létaly mini
modely Milana Michálka. Ostatní
letadla, lodě, auta a drony „jenom“ pózovaly na stolech. Čas
se našel i na diskusi a slosování
vstupenek.
Sleduje www.bzuk.cz a můžete
se těšit na další akce jako je listopadové Setkání filmařů v Dlouhé
Vsi, lednová anketa Modelář roku
2015 nebo Rok Mini lodí 2016.
BZUK
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Základní škola Vamberk

Projekt „Výzva 56“ na naší škole
V rámci projektu „Výzva 56“ se vyučující jazyků na naší škole zúčastnili studijních pobytů v anglicky mluvících zemích.
Studijní pobyt na Maltě:
Dne 16. srpna jsem se vydala na cestu
do středomořské ostrovní republiky
Malta. Po hladkém letu přes Frankfurt jsme konečně dosedli na jediné
oficiální letiště na Maltě. Počasí vůbec neodpovídalo danému prostředí,
protože zrovna pršelo. Po hodinovém
transferu jsem se konečně ubytovala u velmi mladé hostitelské rodiny
s třemi malými dětmi. Vybrala jsem
si jazykovou školu Bels v pobřežním
městečku St. Paul´s , které se nacházelo ve stejnojmenném zálivu. Hned
v pondělí jsem nastoupila do školy.
Naše skupinka byla složena z 10 lidí.
Nejvíce zájemců o zdokonalení angličtiny bylo z Itálie, dále z Německa,
Švýcarska, Polska, Ukrajiny a konečně
i já a kolegyně z Liberce- tedy z České
republiky. Náš vyučující byl sympatický mladý pedagog George Hardwick
ze Skotska. Ačkoli byl čerstvým vysokoškolským absolventem, měl hodiny
bezvadně připravené a opravdu nabité do poslední minutky. Bylo zajímavé
slyšet angličtinu od jiných národností,
ale poučné byly i diskuse na zajímavá
témata, například pověry v různých

zemích, pracovní pohovory v současnosti, laboratorně vyráběné potraviny
a ekologie v našich zemích- otázka
znečištění celé zeměkoule. Vyučování bylo většinou rozděleno na zadání
hlavního tématu, vyvození gramatiky,
poslechu a diskuzi na dané téma. Každý týden byla probraná látka shrnuta
opakovacím testem. Poslední den výuky nám byl předán certifikát.
Víkend většina z nás využila k cestování na krásný ostrov Gozo s jeho
překrásnými zálivy, k poznání hlavního města Valletty, rybářské vesničky
Marsxlokk s proslulými rybářskými
trhy a dalších měst, která od sebe
nejsou vzdálena více jak 50km. Malta není velký ostrov, proto není problém poznat a navštívit většinu turistických míst za krátký čas.
Pobyt v této zemi mi umožnil setkávat se s angličtinou na každém kroku, užít ji v běžném životě. Studium
ve škole bylo určitě přínosem pro
moji angličtinu a zajímavé i z hlediska setkávání s lidmi z různých koutů
Evropy a jejich názory a postřehy.
Zapsala Mgr. Eva Hanzlíková
(vyučující Aj na ZŠ Vamberk)

Zájezd do Anglie

Školská rada – výsledky voleb
V období 21. 10. - 6. 11. 2015
proběhly volby na zástupce
z řad rodičů do Školské rady pro
období 11/2015 – 11/2018.
Proběhla dvě kola.
První kolo – nominace – rozdáno
359 hlasovacích lístků, odevzdáno
131 lístků
- rodiče navrhli 43 možných kandidátů
- 9 kandidátů s největším počtem
hlasů postoupilo do druhého
kola
Druhé kolo – rozdáno 359 hlasovacích lístků, odevzdáno 234 lístků
Výsledky:
Dubánková Naděžda
49 hlasů
Mikyska Alan
36 hlasů
Šembera Pavel
30 hlasů
Koželuhová Jana
25 hlasů

V rámci projektu „ Výzva 56 “ bylo vybráno 10 žáků naší školy na vzdělávací
zájezd do Anglie. Společně s námi se
projektu zúčastnili studenti obchodní
akademie z Kostelce nad Orlicí.
V neděli 11. října jsme po obědě odjeli z náměstí ve Vamberku. V Kostelci
do autobusu nastoupilo ještě čtyřicet
středoškoláků. Projeli jsme Německo,
Belgii a potom jsme jeli do Francie
a dále trajektem do Doveru. V šest hodin ráno jsme vyjeli k bílým křídovým
útesům. Tam jsme se mnohokrát vyfotili a odjeli do Portsmouthu, kde jsme
navštívili Námořní muzeum a loď Victory. Navečer jsme se ubytovali v hotelu Ibis. Ráno jsme vyjeli do Winsdor
castle.
Rodiny - V úterý večer jsme přijeli
na místo, kde si nás měly vyzvednout
naše rodiny. My jsme dostali „černoušky“, paní jménem Yvonne pochází z Jamajky, byla na nás moc milá a vařila
nám skvělá jídla. Pán se jmenoval Francis a pochází ze Srí Lanky, ale moc jsme
ho neviděli, protože odcházel do práce
velmi brzo ráno a vracel se pozdě večer. Mají jednoho syna jménem Evin,
který se narodil v Anglii, je mu osm

let a krásně hraje na klavír. V rodině se
nám líbilo, byli to věřící, takže byli hodní a ohleduplní. Dostali jsme menší pokojíček, kde jsme se sotva vešli. Bydlely
tam s námi tři francouzky, které byly
taky velmi milé a měly naproti nám
trošku větší pokoj. Také s námi každý
den snídaly a večeřely.
Vzdělávání - ve středu a ve čtvrtek ráno
kolem osmé hodiny jsme vyjížděli z rodin a jeli do knihovny, kde na nás čekali
lektoři. První den jsme se seznamovali
s naší lektorkou a vymýšleli různé srandovní scénky. Druhý den jsme dělali
plakát „Beauty Vs. Brain“ a lektorka
nám vyprávěla černé historky z jejího
života.
Londýn - v Londýně jsme navštívili:
Tower, Tower Bridge, Parlament, Big
Ben, Buckinghamský palác, Hyde
Park, Trafalgarské náměstí, Piccadilly
Circus, St. Paul‘s Cathedral, Westminsterské opatství, Londýnské oko,
Greenwich, Portrait Gallery a Natural
History museum. V Londýně se mi
moc líbilo a jsem ráda, že jsem měla
tu příležitost tam jet.
Vypracovaly: Nikola Kotyzová
a Andrea Hlávková, žákyně 8. roč.

Frejvaldová Radana
Jindrová Eva
Stonová Lada
Hušková Lenka
Smutná Jana

24 hlasů
20 hlasů
18 hlasů
16 hlasů
16 hlasů

Z rodinných důvodů odstoupila
paní Dubánková, které tímto děkujeme za několikaleté členství
a předsednictví ve Školské radě.
Zvoleným zástupcem do Školské
rady na období listopad 2015 – listopad 2018 je:
a) z řad rodičů – Ing. Alan Mikyska
b) za
pedagogický
sbor
–
Mgr. Martin Černoch
Výsledky jsou zveřejněny na vývěsní tabuli u ZŠ, webových stránkách ZŠ a stránkách KRPŠ.
Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a ochotu.

Studijní pobyt v Hastingsu
Díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
jsem se i já zúčastnila čtrnáctidenního studijního pobytu v anglicky
mluvící zemi. Zvolila jsem si město Hastings. Je to menší přímořské
město ležící v hrabství Sussex na jižním pobřeží Anglie, které proslulo už za normanských válek. V Hastingsu se nachází Hastings English
Language Centre (HELC), kde jsem strávila 40 vyučovacích hodin.
Během nich jsem si obohatila slovní zásobu, získala nové poznatky o Velké Británii, ale nejen o ní, protože kromě českých studentů
ve škole byli i studenti z Japonska, Španělska a Německa. Škola nabízela i program pro volný čas. Zorganizovala několik zájezdů do blízkých i vzdálenějších anglických míst. Navštívila jsem vesničku Battle,
kde se v r. 1066 odehrála slavná bitva, dále malebné městečko Rye či
přímořské letovisko Eastbourne.
Nejen výuka, ale i ubytování bylo pohodové. Bydlela jsem sama
v rodině staršího manželského páru, který byl příjemný, přátelský
a komunikativní. S nimi a jejich tříletým vnoučkem jsem oslavila i Halloween. Tento svátek je velmi populární, což bylo vidět na výzdobě
domů, obchodů, ale i samotného města.
Dva týdny uběhly jako voda a díky krásnému počasí, báječným hostitelům a učitelům se do Spojeného království a třeba i do Hastingsu
ráda vrátím.
Poslední větou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci
studijní cesty podíleli.
Mgr. Jana Hloušková
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Ze života mateřské školy
„Když první sníh na zem padá,
nabílí střechy i zahrady,
krajina halí se ráda do kouzla
vánoční nálady.
Z kuchyní cukroví voní do ulic
všem mlsným psům,
děti už ozdoby lepí vánočním
stromečkům.
Maminky, tátové, babičky, dědové,
s námi dnes radujte se,
pro nás i pro vás teď nastává krásný
čas, Ježíšek lásku nese.“
Touto vánoční písní se s Vámi vítáme v posledním čísle tohoto
kalendářního roku ve vambereckém zpravodaji. I když se vánoční
svátky kvapem blíží, dovolte nám,
abychom se ohlédli ne za celým
kalendářním rokem, jak to tak
v prosinci bývá, ale pouze za měsícem listopadem. A co jsme v listopadových dnech prožili v mateřské škole Vodníček?
Společně jsme navštívili divadelní představení v MKS „Čtyřlístek

v pohádce“. Do naší školky zavítali i kavalírka Amálka s čivaváčkem Idefixem se svými paničkami
Mgr. Lenkou Strobachovou a Kristýnou Prouskovou. Mnohokrát jim
děkujeme za ukázku Canisterapie.
A jaká byla témata na jednotlivých
třídách? U Šnečků bylo stěžejním
tématem „Mámo, táto, v komoře
je myš“. Zde se děti seznamovaly
s potravinami ve spíži, co je zdravé, ale i to, co bychom často jíst
neměli. Dále i to, z čeho se potraviny vyrábějí – mléko, maso, obiloviny,… A jak všichni víme, v komoře je uschována i řada ostatních
věcí – předměty denní či sezónní
potřeby. Zde děti třídily (seznamovaly se s nadřazenými pojmy),
seznamovaly se s různými druhy
materiálů (papír, dřevo, sklo, plast,
textil). V neposlední řadě bývá
v komoře i tma, proto se Šnečkové
seznamovali s tím, co slouží ke svícení, čím se svítilo dříve, čím dnes.
Neopomenuli ani bezpečnost při

rozsvícení svíčky.
V jakém duchu probíhal listopad ve třídě Rybiček? Jako hlavní
téma si zvolily Rybičky „Listování
kapříka Pepíka, aneb jak to chodí
u nás v lese“. Jak už napovídá sám
název, Rybičky si hrály, tvořily,
kreslily, vystřihovaly lístečky ze
stromů. A činnosti přesunuly i ven,
kde stavěly hromady z listí, sbíraly
krásně zbarvené listy, porovnávaly
jejich velikost a spoustu dalších
zajímavých činností. Seznamovaly
se se stromy listnatými, ale i jehličnatými, A tím se dostaly k další
části tématu - „Les a jeho obyvatelé“. Všechny Rybičky se s dětskou
dravostí vrhly do hraní pohádky
„O budce“. Každý z nich měl svoji
malou roli v této pohádce. A můžu
říct, že pro velký úspěch měla pohádka i reprízu. K tomuto tématu
bezpochyby patří i řada písniček
a básniček, které se děti naučily.
Žabičky měly v listopadu také napilno. A to s integrovaným blokem

www.vamberk.cz

„Krásy podzimu“, kam zařadily nejen téma „Podzime, podzime, co
pro nás máš?, ale i téma „Uspávání
zvířátek“. První téma zahájily Žabičky tradiční podzimní činností
- dlabání dýní. A mohu říct, že „Dýňák“ se Žabičkám vskutku povedl.
Dále už měly děti „plné ruce“ podzimního listí. A to doslova. Listy
třídily, určovaly velikost, malovaly
a tvořily barevné listy různými
výtvarnými technikami. A do listí
se u Žabiček zachumlal i ježeček,
který zde celou zimu prospí. Další
téma v této třídě totiž bylo „Uspávání zvířátek“. A koho že to děti
ještě s ježečkem uspali? To se jich
zeptejte sami, protože jsou velmi
šikovné, a už vědí, které lesní zvířátko se zazimuje, a které chodíme
krmit do krmelce.
Co Vám přát závěrem? Krásné Vánoce, usměvavé tváře vašich dětí
nejen u Vánočního stromečku, ale
i po celý nový rok 2016.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Vánoční již nastal čas, ke stromečku půjdem zas.
Zlatý zvonek zacinká a nastává idylka.
Jak už to v prosinci bývá, byl závěr
kalendářního roku pro naši školku
dosti rušný. Kromě každodenního
učení a práce čekalo na naše dětičky i dospěláky nejedno prosincové překvapení. Přiblížilo se totiž jedno z nejkrásnějších období
v roce a s ním i Vánoce. Pro děti
to znamená čas plný očekávání
a tajemna. Patří sem i skryté obavy z příchodu Mikuláše s andělem a čertem a čekání na dárky
pod stromečkem. Prosinec je ale
hlavně měsícem zimním, kdy paní
Zima převezme do rukou svou
vládu a potěší děti často svým
padajícím sněhem, kdy zimní příroda vybízí k vycházkám do okolí, do lesa a skotačení ve sněhu.
Pozorujeme a užíváme si s dětmi
to zimní kouzlo ticha a bíla. Prohlížíme si stopy a hádáme, které
zvířátko nebo ptáček je tam zanechalo. Nezapomínáme ani na lesní zvířátka a ptáky. Však také děti
nosily zásobičky na zimu po celý
podzim. Do krmítka na školní
zahradu nasypeme ptáčkům zrní
a pak už jen čekáme na první ptačí návštěvníky. Ptáčci nám přinesli
dokonce pozdrav od včeliček, pár
sklenic medu a plástve na tvoření.
Včelařům patří náš velký dík. Celý
prosinec byl v naší školce protkán těšením na blížící se vánoční
svátky. Moc jsme se všichni těšili,
musely tedy proběhnout i pečlivé

přípravy. Nejprve jsme společně
nazdobili školku, potom jsme si
začali zpívat koledy a učit se básničky na společné vánoční odpoledne s rodiči, upekli jsme cukroví, které jsme si také snědli a moc
jsme si ho pochvalovali. Prostě
jsme si užívali tu pravou vánoční

jim chtěli moc a moc poděkovat.
Po představení se nejedné dušičce ulevilo, že čert zůstal společně
s Mikulášem jen při nadělování
a žádný z hříšníků nebyl odnesen
do pekla. Na konci vydařeného
odpoledne vypadali nakonec
všichni spokojeně. Za statečnost

atmosféru. Shlédli jsme krásné
divadelní představení Vánoční
hvězda v Městském Klubu Sokolovna, větší děti navštívily jako
každý rok překrásnou výstavu
Betlémy Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Společně jsme
se trošku báli a poučili se z úžasného čertího vystoupení, které
pro nás připravily paní vychovatelky z Domu dětí. Za to bychom

nás ve školce čekala sladká schovaná odměna v podobě Mikulášské nadílky. Potom už nás čekalo
jen to nejkrásnější. Na slavnostním odpoledni jsme rodičům připravili malé překvapení. Společně
jsme si vytvořili zajímavý výrobek, zazpívali jsme si u stromečku a vyzkoušeli některé vánoční
tradice. Maminky napekly perníčky, paní učitelky zase připravily

Dům dětí a mládeže ve Vamberku

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN 2016
z SNĚHOVÁ PEŘINA
Soutěž je určena jak pro třídní kolektivy, tak i pro jednotlivce.
Cílem každého soutěžícího bude namalovat, vyrobit, či jinak ztvárnit
sněhovou pokrývku.
Bodové hodnocení je veřejné a vítězem se stane ten, který získá největší
počet bodů.
Vyhlášeny jsou 3 kategorie: 1. MŠ 2. I. stup. ZŠ 3. II. stup. ZŠ
Pokud se zúčastní rodiče s dětmi, bude hodnocení bráno dle věku dítěte
s přihlédnutím na spolupráci rodičů.
Sněhovou nadílku nám doručte do 28. ledna 2016 do DDM.
Výstava všech sněhových peřin bude probíhat v DDM 1. února – 29.
února 2016.
TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE A ÚČAST
z DOMEČKOVÉ KRATOCHVÍLE II. Spaní v DDM
Bližší informace a přihlášky budou k dispozici u služby v ZŠ a u nás
v DDM po zimních prázdninách.
Krásné svátky, hodně zdraví klidu a spokojenosti v roce 2016 přejí všem
holky z „domečku“.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci!

www.vamberk.cz

jednohubky. To jsme se měli.
S radostí všichni zdobili perníčky,
zakusovali cukroví a jednohubky
a popíjeli čaj a kávu. Teď už jenom
pohrát si s novými dárky. Ježíšek
přišel do všech tříd tajně, aby ho
nikdo neviděl. Jenom zvonečkem
si zazvonil. V letošním roce nám
přinesl různé logické hry, razítka,
knihy, mozaiky, skládanky, didaktické pomůcky, auta, bagry atd.
Prožili jsme s rodiči moc příjemné
odpoledne a těšíme se na další
setkání. V tomto krásném čase
vánoc jsme nezapomněli potěšit
dědečky a babičky v domě seniorů. Děti ze sborečku jim krásně
zazpívaly. Všichni naši předškoláci také vystoupili se svým připravenými vánočními písněmi
při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a také na MÚ se
zpívalo a přálo. Většina z nás se
v tuto dobu zamýšlí nad tím, jaký
vlastně ten uplynulý rok byl a co
pěkného nám přinesl. Advent je
časem setkávání se s blízkými,
časem porozumění a odpočinku.
Přeji nám všem, abychom ten
předvánoční stres a shon dokázali vyměnit za čas pohody a očekávání, abychom si udělali čas
na sebe, svou rodinu a přátele.
Všem přejeme krásné Vánoce
a do Nového roku hodně zdravíčka.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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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

jíčky a relaxační hudba. Poplatek
40 Kč. První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
z Čtyřlístek v pohádce –
04.11.2015
S Dráčkem jsme se zúčastnili divadelního přestavení pro děti Čtyřlístek v pohádce, které se konalo
v Sokolovně ve Vamberku. Divadlo
bylo krásné. Společně s postavičkami čtyřlístku jsme se dostali
do čtyř různých pohádek a například utekli ježibabě nebo zachránili Šípkovou Růženku. Bylo úžasné pozorovat dětské obecenstvo,
jak celé představení se zájmem

prožívá a maminky se určitě vrátily
do dětských let, kdy Čtyřlístek byl
veliký hit.

mi světýlky si tam děti
hrají „jako na písečku“ a hrozně se
jim to líbí.

z Hrátky ve vodě a Solná jeskyně
V listopadu už byl Dráček podruhé na plavání v bazénu vamberecké školky. Zkušená lektorka
plavání tam pro nás vede hrátky
ve vodě, kde se děti pořádně vyřádí, ale taky naučí něčemu novému. Všem maminkám i dětem se
tyto lekce ve vodě moc líbí a těší
se na další.
Jednou za měsíc také chodíme
s dětmi na ozdravný pobyt do solné jeskyně. V přítmí pod barevný-

z 22.11.2015 výlet do TONGA
Tento výlet už neodmyslitelně
patří k „dráčkovským“ tradičním
akcím. Pořádá se dvakrát do roka,
vždy na jaře a na podzim a pokaždé je plný autobus a ještě spousta
dalších rodin jede vlastními auty.
Jo děti TONGO prostě milují.

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.

DOPROVODNÉ AKCE
PROSINEC 2015
V LEDNOVÉM ČÍSLE ZPRAVODAJE
SE MŮŽETE TĚŠIT NA NABITÝ PROGRAM, KTERÝ PRO VÁS OPĚT PŘIPRAVUJEME UŽ OD LEDNA. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE TAKÉ
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH
A FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH.
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 Váš zájem.
Milé maminky a příznivci našeho Mateřského centra Dráček,
chtěli bychom velmi poděkovat
za Vaši celoroční přízeň a účast
na našich pravidelných i doprovodných akcích. Budeme se velmi
těšit na Vaše návštěvy i v Novém
roce 2016. Máme pro Vás opět
připravené nové akce a výlety,
na které se můžete těšit, a také
stálý pravidelný program, který je
velmi nabitý a nově se ho chystáme i trochu obohatit. To, že toto
vše můžeme podnikat, je zásluha
města Vamberk a našich sponzorů z řad rodin a kamarádů. Proto
velice děkujeme městu Vamberk
za finanční podporu našeho dětského centra a také bychom byly
velmi rády, aby tomu tak bylo i nadále. Děkujeme i dalším sponzorům a také panu Miroslavu Zikovi
z Merklovic za finanční dar. Velmi
si toho vážíme. Je to pro nás maminky, které tuto činnost děláme
ve svém volném čase, dobrovolně
a bez honoráře, hnací motor.
S přáním krásných Vánočních
svátků a spokojeného Nového roku 2016 za maminky MC
Dráček Vamberk Soňa Novotná,
Blanka Stejskalová, Petra Hájková, Marie Kroupová, Renáta
Horáková a Jana Čapková.

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 - 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 - 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 – začínají 03.12.2015 - každý čtvrtek
v DDM od 8:30 do 9:15 hod. Pro
miminka od 3měsíců. Součástí je
také aromaterapie, masážní ole-
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

SEDM POSELSTVÍ
(ze stejnojmenné knihy Jiřího Hamerského)
První poselství: Zázrak přijde, když
otevřeš své srdce.
Druhé poselství: Štěstí se rodí v tichu.
Třetí poselství: Cokoliv děláš druhým, děláš sám sobě.
Čtvrté poselství: Více lásky. Tohle
má smysl.
Páté poselství: Dokud to svíráš, tak
to nemáš.
Šesté poselství: Jsi bytost bez hranic.
Sedmé poselství: Svým úsměvem
můžeš změnit svět.
Vážení přátelé,
vánoční svátky se k nám kvapem
blíží. Přejeme Vám, aby byly šťastné a klidné, se srdcem na dlani... V novém roce po šestnácté
v 21. století si přejme navzájem
svět bez násilí, válek a zdraví
především.

Nabídka z nových knih na prosinec 2015
BELETRIE
z CAMEL, Mirelle:
Eleonora Akvitánská
– Rozpadlý svazek
Druhá část historického románu
pokračuje ve vyprávění o rozpadajícím se vztahu Eleonory a jejího
muže, krále Jindřicha II.
z COBEN, Harlan:
Chybíš mi
Nový špičkový psychothriller, který začíná na obyčejné profilové
stránce internetové seznamky.
z EKMANOVÁ, Kerstina:
Vlčí kůže
V roce 1916 se mladá porodní asistentka vydává do kraje na severu
Švédska, kam následuje faráře Edwarda.

z MACNEAL, Susan Elia:
Špionka princezny Alžběty
Nový případ Maggie Hopeové,
která se stala sekretářkou Winstona Churchilla a pracuje pro tajnou
službu. Nyní ji čeká služba u princezny Alžběty.
z PAULY, Gisa:
Porodní bába na Syltu
Dramatický příběh se odehrává
na pozadí stavby železnice na ostrově v Severním moři.
NAUČNÁ LITERATURA
z ČERNÁ, Olga:
Čtení není žádná nuda
Náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole, knihovně, ale
i doma.

z LOVICKOVÁ, Elizabeth:
Pletená krajka
Pro začátečníky se základními technikami pletených krajkových vzorů.
z NEUMANNOVÁ, Božena:
Byla jsem ženou
slavného muže
Kniha je výjimečným svědectvím
o odvrácené straně života velkého
básníka, jehož skutečný příběh se
obvykle do učebnic nedostane.
z RUIZ, Miguel:
Toltécké umění života a smrti
Kniha je svědectvím pouti, kterou autor podnikl, když prodělal těžký infarkt.
z ŠIMÁNEK, Leoš :
Cesty za dobrodružstvím
Neobyčejné cestovatelské plány
a místa, kam zavítal málokdo.

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE MĚSÍCE LEDNA:
* výstava výtvarných prací
paní Marcely Řezníkové
* novoroční podvečer s Miloněm
Čepelkou a Josefem P. Snětivým (14. 1. 2016 v 17.30)
* cestopisná přednáška „Peru“
s PaeDr. Liborem Turkem

SVÁTEČNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
* Naposledy v letošním roce jsme
Vám k dispozici v pondělí, 21. 12.
* A poprvé v roce 2016 nás naleznete ve všech odděleních v pondělí 4. ledna
Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8,00 – 11, 00 13,00 – 17,00

PODĚKOVÁNÍ
….. a ještě jedno veliké poděkování těm, kteří knihovnu podporují,
každý podle svých možností. Jsou
to dary finanční, hmotné, dary pro
naše zvířecí kamarády apod. Říká
se jim sponzoři a my si moc vážíme
jejich pomoci. Spolupráce s těmito
dobrodinci nás hřeje, dodává chuť
k další práci a posiluje v přesvědčení, že existence a služby knihovny jsou už nedílnou součástí společenského života ve městě.
Stejně tak děkujeme našim rodinám, přátelům a kolegům, s jejichž nezištnou pomocí dostává
naše práce pro Vás nové a nové
rozměry.
Vážíme si Vás. V dnešní ekonomické době dvojnásob.

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

V prosinci 2015
můžete vidět a slyšet...
z do 14. prosince potrvá výstava
SPLYNUTÍ – obrazy Lenky Syrovátkové
z výstava betlému ze šustí od 29.
listopadu
z 3. prosince v 17:30 přednáška
SIBIŘ – přednáší Tomáš Kubeš
z mimořádně v úterý 8. prosince
v 17:30 adventní večer s muzikantem Jardou ČÍŽKEM a básníkem
Vítězslavem Hálkem
z 9. prosince poprvé nová adventní akce Česko zpívá koledy – 18:00
na náměstí

Děkujeme :
MUDr. Dagmar Kašparové, paní
Vendulce Havlové, paní Ivě Říčařové, panu Petru Štefkovi, paní Ireně Hurdové, paní Janě Zbořilové
a Věře Peškové, paní Světlaně Myšákové a dalším, kteří nám pomáhají, ale nepřejí si být jmenováni.

www.vamberk.cz
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Náboženská obec
Církve československé husitské
v Rychnově nad Kněžnou
místní obec Vamberk
farářka Mgr. Alena Naimanová, bytem Rychnov n. Kn.,
Bezručova 16, tel. 494 534 854 nebo 739 071 416
e-mail: naina@seznam.cz, důvěrnice Jana Klárová

5.- 8.11. Soustředění žáků
v Nebeské Rybné
Po vydařeném soustředění, které se uskutečnilo letos v květnu, opět
odjeli tři učitelé Jana Polnická, Jarmila Čechová a Václav Klecandr se
svými svěřenci na čtyři dny do nedalekých Orlických hor. Tentokrát
pracovala čtyři samostatná komorní seskupení, která si připravují
svůj repertoár pro blížící se soutěž v komorní hře, kterou pro školní
rok 2015/2016 vypsalo MŠMT pro žáky ZUŠ. Odbornou konzultaci
zajistil náš milý a věrný host z Prahy, pan dirigent Zdeněk Gregor.
17 nadaných muzikantů - M. Sajdlová, K. Sajdlová (klavír), A. Polnická, J.
Veselá (př. flétna), A. Kučerová, J. Cabalková, J. Boštíková, A. Přibylová
(klarinet, violoncello), M. Kobouvá, D. Štark, A. Tobišková, M. Boštík, Š.
Přibyl, O. Fiala, P. Čermáková, J. Polnický a N. Hejčlová (saxofony) - vytvořilo krásnou partu. Vedle poctivé práce a pilného cvičení zbyl čas
i pro společnou zábavu a krátké výlety do okolí penzionu. O stravu se
výtečně starala paní R. Čermáková. K chuti jistě dětem přišly i moučníky
od maminek.
Výsledek své práce předvedli žáci na závěrečném nedělním koncertu
v nedalekém kostele za přítomnosti svých rodičů. Myslím, že děti odvedly kus práce, což bylo patrné i při závěrečném potlesku. Ještě před
odjezdem byla slyšet slova: „Už se těšíme na další soustředění.“
Příspěvek na pobyt poskytl spolek Klub rodičů při ZUŠ F. I. Tůmy. Děkujeme.
Mgr. J. Polnická, ředitelka školy
Foto: Konor Horns (p. Štark)

Bohoslužby do odvolání v místě nejsou. Nejbližší bohoslužebná místa
jsou v Husově sboru v Rychnově nad Kněžnou – proti poště
(každá 2. a 4. neděle v měsíci v 8:30 hodin) a v Husově sboru – bývalé
synagoze - v Doudlebách (každá 1. a 3. neděle v měsíci v 10:00 hodin)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:
24.12. ve 21:00 hodin v Doudlebách
24.12. ve 23:00 hodin v Rychnově
25.12. v 8:30 hodin v Kostelci nad Orlicí
25.12. v 10:00 hodin v Rychnově
Novoroční bohoslužby:
3. ledna 2016 v 8:30 v Kostelci a v 10:00 hodin
v Doudlebách.
Bližší informace na adrese farářky.

Krajkářská škola Vamberk
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Vánoční výstavu

Zveme na vánoční koncert žáků

s obrazy Miroslava Malého

ZUŠ F. I. Tůmy – pobočka Vamberk,
který se uskuteční 07.12.2015 v 17,00 hodin
v Sokolovně Vamberk

ve dnech 30. 11. - 4. 12.
a 7. 12. - 11. 12. 2015
prostory školy - Tyršova ulice 25
otevřena pondělí, úterý a středa
9:00 – 12:00 13:00 – 18:30 h.
čtvrtek a pátek
9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h.
ve středu 2. 12. 2015
od 14:00 do 18:30 hodin
ukázka zdobení perníčků
- předvádí Bohdana Archlebová

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V prosinci 2015 oslaví:
93 let Anna Václavíková
91 let Marie Ptáčková
90 let Josef Šklíba
85 let Jozef Behan
80 let Miloslava Svěráková

80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Eliška Ráčková
Pavel Nechuta
Jana Kurucová
Miloslav Kříž
Marie Jánská

VZPOMÍNKA
z Dne 04.12.2015 uplyne 5 let, co nás navždy opustila
paní ZDEŇKA DAŘBUJÁNOVÁ.
Stále vzpomínají manžel a děti
s rodinami a přátelé.

z Dne 26. prosince uplyne 5 let, kdy nás opustil pan
LADISLAV HLAVÁČEK.
S láskou vzpomíná rodina

www.vamberk.cz

Radostné Vánoce, štěstí, zdraví a pohodu
do nového roku 2016 přeje
za Krajkářskou školu Vamberk
Mirka Šustrová a Jana Langová
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MKS nabízí - prosinec 2015
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 4. prosince v 19:00 hodin
VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společenské výchovy.
Vstupné 100 Kč.
z 5. prosince v 15:00 hodin
VELKÝ MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Dětská diskotéka, soutěže, vyhlášení nejlepší masky, nadílka..
Uvádí DJ Zdeněk Vranovský
Vstupné 20 Kč.
z 7. prosince v 17:00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC N. ORL. - pobočka Vamberk
Výstavní síň.
Vstup zdarma.
z 10. prosince v 8:30 a v 10:00 h.
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoční pohádka plná překvapení, kde si děti spolu s herci zazpívají nejznámější koledy a poznají
zvyky našich klasických Vánoc. Pro
děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.
z 18. prosince v 10:00 hodin
KEŇA, TANZANIE, ZANZIBAR
Poutavé líčení zážitků z cest fotografa, cestovatele a dobrodruha
Ing. Václava Špillara. Pro II. st. ZŠ.
Vstupné 30 Kč.
z 19. prosince v 19:00 hodin
UNI BIG BAND VAMBERK
DĚTSKÝ SBOR A DALŠÍ HOSTÉ
Vánoční koncert.
Vstupné 50 Kč.

z 26. prosince v 18:00 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA /Robert Tomas/
DS Zdobničan Vamberk
Komedie plná humoru a člověčenství. Zdánlivě všední situace ze
zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce.
Režie: Alena Joachimsthalerová
Vstupné 50 Kč.
z 30. prosince v 18:00 hodin /
náměstí/
PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
v 18:30 hodin /MK Sokolovna/
POSEZENÍ S HUDBOU
Připravujeme:
z 8. ledna v 19:00 hodin
PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.
z KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ
Koncert Marty Kubišové se uskuteční v náhradním termínu na jaře
2016. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ROK 2016
PŘEJE
MK SOKOLOVNA
VAMBERK

Nejkrásnější období
Ano, i tak by se dala nazvat doba adventu, který se nám až neskutečně rychle přiblížil.
Už máme za sebou první sníh, u nás doma se už hledají formičky
na vánoční cukroví a ve většině obchodů už nás lákají vyzdobené
výlohy a typy na dárky.
Já osobně nejsem moc zastáncem drahých dárků a toho bláznění
okolo, Vánoce beru jako dobu klidu a pohody s rodinou a přáteli.
A tak i pro Vás několik typů na výlet po okolí a informace o tom, kde
se můžete inspirovat, popřípadě i něco nakoupit.
28.11.
29.11.
29.11.

Mikuláš v Opočně
Vánoční ulička v Kostelci nad Orlicí
První neděle adventní na Starém náměstí
v Rychnově n. Kn. - od 17:00 rozsvícení stromu
1.12.
Velké trhy na Starém náměstí v Rychnově n.Kn.
4.12.
Čertoviny v Kostelci nad Orlicí
5.12.
Čertovské dovádění v Rychnově nad Kněžnou
5.12. – 3.1.
Betlémy na sýpce
– výstava betlémů v Muzeu řemesel v Letohrad
12.12.
Adventní trh v Litomyšli
12.12.
Vánoční jarmark ve Slatiňanech
11.12. – 13.12. Čokoládový festival v Pardubicích
27.12 – 28.12. Mimořádné prohlídky na zámku v Litomyšli
Ať už si z akcí vyberete, nebo si najdete úplně jinou určitě to bude
stát za to. Protože období, které právě nastává, má v sobě něco
kouzelného. Tímto mi dovolte, abych i za sebe popřála Vám všem
krásné Vánoce v okruhu Vašich nejbližších a do Nového roku 2016
hlavně hodně zdraví.
Veronika Dušková

www.vamberk.cz
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UNI BIG BAND Vamberk:
Vánoční čas již po sedmé přivítá koncertem
Čas pádí, ocitli jsme se v adventu, v období
čekání příchodu těch nejkrásnějších svátků
v roce. Mělo by to být období klidu a pohody,
ale realita dnešní doby je zcela jiná. Pro většinu
z nás je tento předvánoční čas ve znamení neustálého spěchu, shonu, horečných příprav, pečení, úklidu a shánění dárků. Vamberecký big
band Vás proto již sedmým rokem bude chtít
tak trochu v tomto pachtění zabrzdit, ale zároveň Vám dodat potřebnou energii do finálových „bojů“. Již tradiční vánoční koncert je letos
naplánován opravdu na samém prahu Vánoc,
a to na 19. prosince v 19:00 hodin. V předvečer
zlaté neděle, vystoupí na prknech Městského
klubu Sokolovna již tradičně se svými sólisty
a hosty. Letos padl výběr hosta opět na žáky
základní umělecké školy v Kostelci, která je
doslova líhní skvělých saxofonistů. Lví podíl
na tom má učitel, sám výborný muzikant, pan
Václav Klecandr. O kvalitách jeho svěřenců,
okteta pod názvem „Konor Horns“ se můžete
přesvědčit hned v několika skladbách.
Do té pravé atmosféry Vánoc vás rozhodně
naladí tóny houslí Milady Šulcové, posluchačky pardubické konzervatoře, jinak tradičního
hosta našeho orchestru. Ta ve svém sólovém
vystoupení potěší ucho nejen milovníka vážné
hudby. A kdo Miladu slyšel v minulých letech,
tak jistě ví, že její housle nejen že potěší a pohladí, ale mnohým posluchačům naskočí doslova husí kůže.
Každoroční snahou našeho bandu je do repertoáru zařadit v našem podání něco nového a neoposlouchaného. Ne jinak tomu bude
i letos. Můžete se těšit například na několik
evergreenů z repertoáru našeho swingového
krále Karla Hály, uslyšíte melodii z úspěšného

muzikálu A. L. Webera Kočky, tentokrát v orchestrálním provedení se sólem na housle.
Na své si přijdou i příznivci legendární kapely
Beatles nebo milovníci české swingové tvorby
čtyřicátých let. Věříme, že nejen starší generaci
přineseme radost orchestrálkou Sladké saxofony, kterou jsme po několika letech „oprášili“
a zařadili do programu. Dále nebudou chybět
oblíbené skladby z minulých let, jako je třeba
Just a gigollo, Dva roky jezdím bez nehod, Eye
of The Tiger, swingové standardy a samozřejmě
vánoční písně.
Vánoční koncert je sice tím nejdůležitějším, nikoliv však jediným vystoupením UNI BIG BANDu v letošní sezoně.
Rok 2015 byl, opět rokem úspěšným, a to nejen díky počtu a kvalitě koncertů. Do našich
řad přibylo opět několik nových mladých tváří
a do našeho repertoáru připravujeme spoustu
nových skladeb.
Sezónu jsme zahájili začátkem května promenádním koncertem na lázeňské kolonádě v Poděbradech. V červnu jsme nejdřív vystoupili
na netradičním místě, v Javornickém kostele,

www.vamberk.cz

a to v rámci akce „Javornické jaro“. Třetí týden
v červnu jsme Benefičním koncertem pro Domácí hospic Setkání rozezněli prostor zahrady u Muzea krajky ve Vamberku. Svým dílem
jsme přispěli na provoz tohoto sdružení, které
umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem
trávit své poslední dny v domácím prostředí
a jejich rodinám pomáhá zvládat pro ně velice
těžké období.
O měsíc později nás již tradičně přivítalo vděčné a skvělé publikum na Anenské pouti v Rokytnici v O. h. Dvouhodinovým koncertem
jsme doslova dostali posluchače do varu a oni
nás vyburcovali tak, že jsme si připadali chvíli
jak profesionálové. Zkrátka skvělý koncert.
Koncem srpna jsme si zahráli na Chatě na Vyhlídce, kde jsme premiérově otevřeli akci
Swingové loučení s létem, které by mělo být
pokračovatelem úspěšného pěčínského swingového festivalu. Na tomto pilotním ročníku
jsme prozatím vystoupili sami, ale příští rok bychom chtěli přizvat k muzicírování další kapely
a přitáhnout do tohoto příjemného prostředí
co nejvíce posluchačů.
Další premiérové hraní nás čekalo začátkem října v Častolovicích, v rámci zahrádkářské výstavy
Zahrada východních Čech. Party stan na sokolské zahradě se doslova otřásal v základech
a dav posluchačů uvnitř a kam jen oko dohlédlo
a jejich potlesk, svědčil o tom, že si návštěvníci
výstavy odnesou i zážitky hudební. Naladěni
a povzbuzeni jsme se začali připravovat na již
na Vánoční koncert., již sedmý v pořadí.
A jak pilně jsme cvičili, se můžete přesvědčit
a zastavit se v tom předvánočním shonu právě
19. prosince večer na našem koncertu, na který
vás co nejsrdečněji zveme!
Šárka Marková
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Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností

Před 110 lety
V Pekle se 17. prosince 1905 uskutečnilo první divadelní představení
místních ochotníků s názvem „Mistr Bedrník a jeho chasa“ od B. Vilhelma.

Před 100 lety
Ve městě byla 2. prosince 1915 založena pobočka Červeného kříže.
Přihlásilo se 59 členů.

Před 85 lety
Při sčítání lidu 1. prosince 1930 bylo zjištěno, že ve městě žilo 3 517
obyvatel v 595 obytných budovách. Čechů bylo 3 483, Němců 20 a 10
jiné národnosti.

Před 75 lety
Antonín Koblic byl 20. prosince 1940 zvolen obecním starostou. Funkci
zastával již od srpna 1939, kdy odstoupil jeho předchůdce Josef Izák.

Před 45 lety

z 4.12.1905 se ve Vamberku narodil Oldřich Čihák, obchodní a malíř. Provozoval obchod s potravinami na nábřeží. Ve volném čase se věnoval malování obrazů. 110. výročí narození († 6.10.1965 Rychnov n.K.)
z 27.12.1885 zemřel František Hajniš, poštovní úředník a humorista. Absolvoval právnickou fakultu na Karlo-Ferdinandově univerzitě
v Praze. Řadil se mezi naše přední humoristy a buditele před rokem
1848. Publikoval v časopisech Květy a Paleček. V roce 1869 byl jmenován
čestným měšťanem. Roku 1896 byla odhalena pamětní deska na jeho
rodném domě. 130. výročí úmrtí (* 31.3.1815 Vamberk čp.111)
z 28.12.1725 zemřel Matěj Mielnický, kameník a sochař. Do Vamberka přišel koncem 17. století. Oženil se zde a žil na náměstí v místě
dnešního domu České spořitelny. Roku 1722 se stal obecním radním.
Byl autorem mariánského sloupu v Zářečí, který byl zničen roku 1959. Je
spoluautorem několika soch v okolí Vamberka. Matějem Mielnickým začala sedmigenerační dynastie kameníků a sochařů vzešlých z Vamberka.
290. výročí úmrtí (* asi 1668 Chrudim)

Podle sčítání obyvatel z 1. prosince 1970 žilo ve městě 3 957 lidí (3 890
Čechů, 53 Slováků, 6 Ukrajinců, 5 Němců a 3 Poláci). Občané tehdy
vlastnili 289 motocyklů a 263 osobních aut.

Před 25 lety
Do věže kostela sv. Prokopa byl 15. prosince 1990 umístěn nový zvon,
který byl pořízen díky veřejné sbírce obyvatel Vamberka, Pekla, Merklovic, Lupenice, Rovně a Jahodova. Výnos sbírky činil 57 030 Kčs. Slavnostní bohoslužbu sloužil královéhradecký biskup Karel Otčenášek.

Před 20 lety
V prosinci 1995 byl otevřen nový silniční most mezi Vamberkem
a Peklem poblíž železniční zastávky.

Před 5 lety
Při malé slavnosti byl 1. prosince 2010 otevřen třetí úsek silničního
obchvatu města, tzv. jižní spojka s 500 m dlouhým mostem ve směru
na Záměl. Tranzitní doprava byla vyvedena mimo město.

Mladý pár

koupí

byt
2+1 nebo 3+1
ve Vamberku
a okolí.
Tel: 734 622 739
www.vamberk.cz
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PŘIJMEME KUCHAŘKU
pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.h.
z sezonní provoz, práce v turnuse (týden/týden)
z vhodné pro důchodkyni

ZAJÍMAVÉ OHODNOCENÍ
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA

PŘIJMEME BRIGÁDNICE
pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.h.
v období 15.12.2015 - 25.3.2016
PRÁCE: ÚKLID A POMOC V KUCHYNI
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
Kontakt: 777 273 372 p. Vebr
objednavky@chata-karosa.cz

22

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.

www.vamberk.cz
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Podzimní život vambereckých skautů
Podzim pro nás skauty neznamená špatnou náladu a melancholii. Školní rok začal před dvěma měsíci a my už běžíme naplno.
Vlastně jsme se od června ani moc nezastavili a už tu byl pátek
4. 9., kdy jsme se opět všechny oddíly sešly na naší skautské základně. Na tuto schůzku jsme pozvali i ostatní děti, které měly
zájem s námi skautovat. Zahráli jsme si hry, rozdělili se do oddílů,
určili si který oddíl se bude v který den scházet. A už jsme se začali těšit na další skautský rok.
V 1. oddíle, kam chodí kluci a holky
od 5-9 let, se začaly děti od začátku
září zdokonalovat v rytířských ctnostech a postupně si prošly zkouškami,
po nichž byly jmenovány pážetem,
a pak panošem. Schůzky v rytířském
duchu vyvrcholily výletem do Potštejna, kde děti oslovovaly Potštejňáky a kladly jim těžké otázky
z historie jejich městečka a okolí.
Po získání důležitých informací se
všichni vypravili dobýt hrad, kde si
poslechli výklad a poté byli v kapli
pasováni na rytíře. Na závěr se pokusili najít poklad, který tu po dlouhá
léta hledal rytíř Chamaré. Asi hledal
špatně, protože naši rytíři ho našli.
Pytel zlaťáků byl jejich. V říjnu se
první oddíl vydal do džungle, kde
se událo drama jedné dřevorubecké
rodiny, kterým se ztratil syn. Život
Mauglího v poušti je nyní tématem
schůzek 1. oddílu. Tento měsíc zakončily další výpravou, tentokrát se
děti vypravily do rychnovského lesa
Včelného, opředeného nejednou
pověstí o čertech, vodnících a dalších prapodivných postavičkách.
2. oddíl je oddílem ryze holčičím.
Do tohoto oddílu chodí světlušky
a skautky od 9 do 15 let. Děvčata rozjela nový rok s vervou sobě
vlastní. Od první schůzky se začaly světlušky připravovat na vstup
mezi skautky a rychle získávají po-

konec kalendářního roku a s ním
i naše velká akce Poklad čerta
Kleofáše, které se každoročně
účastní průměrně 100 dětí. Zveme
všechny děti, aby si přišly vyzkoušet svojí odvahu do našeho čertovského lesa. Nebojte se, na menší
děti tu budou čekat andílci a skřítkové, které je doprovodí k pokladu

a čertovským babičkám. Tam čeká
každého sladká odměna.
Schůzky našich oddílů:
1. oddíl středa 16:00 – 18:00 hod
2. oddíl pátek 16:30 – 18:30 hod
3. oddíl pondělí 16:00 – 18:00 hod
Scházíme se na horním náměstí.
Lenka Frejvaldová

třebné znalosti. Všechna děvčata
zároveň pomáhají nováčkům a seznamují je s myšlenkami skautingu. Kromě tak trochu chlapeckých
disciplín se děvčata věnují ryze
dívčím záležitostem. Korálkují,
vyrábějí různé rukoděly z podzimních listů a plodin. Na naší skautské základně si užily jeden dobrodružný výlet s přespáním ve srubu.
Klučičí oddíl má přiděleno číslo
3. I v tomto oddíle jsou kluci od 9
do 15 let. Tady už nejde o žádné
hry pro malé děti, tady už se učí
kluci jak si poradit sami v přírodě.
V září a říjnu si vlčata a skauti vypilovávaly různé uzle, které se jim
budou hodit, například až pojedou
lézt na skály. Trénují si orientaci
poslepu, rozdělávání ohňů a hrají
tvrdé klučičí hry. O jednom víkendu
si zahráli noční hru, při které podstoupili svízelnou cestu, na které
hledali Minotaura, kterého měli zničit. Nebylo to jednoduché, protože
při každém dalším kroku je čekalo
rozhodování, který úkol a cestu dál
zvolit, aby splnili úkol. Kromě různých úkolů ze skautské tematiky se
chlapci učí, jak je důležité se rychle
a správně rozhodnout.
Všechny naše oddíly mají velké
plány a představy, co budou podnikat. Máme nabitý program až
do konce školního roku. Blíží se

I tak by se dala nazvat atmosféra, která se vznášela nad žambereckým kotlem v závěru letošní
sezóny autokrosu.
Předposlední závod, který se odjel v září,
přinesl hodně změn v celkovém hodnocení.
Všichni jezdci bojovali
o každý bod a posun
v celkovém pořadí,
někteří si svou bojovnou náladu ukazovali
i pěstmi v depu, což
vedlo k nejednomu konfliktu. I některá rozhodnutí traťových komisařů a ředitele závodu byla ne zas až tak férová a jezdcům moc
nepomohla. O to víc, jsme pak mohli vidět
na trati. Čisté jízdy se stali minulostí a i ti
jezdci, kteří se doposud tvářili a chovali jako
bezkonfliktní ukázali, co v nich opravdu je
a co se v nich ukrývá. Z mé strany myšleno
v dobrém, protože mnohé z nich to posunulo
zase o kus dál.
I Petr Valach, kterého jsme letos viděli na trati
opět ve třídě N ŠKODA 1400 udělal velký po-

sun, velký krok vpřed ve svých jezdeckých
možnostech. Především posunul hranice svého
strachu, každým závodem bylo vidět, že si jízdu dokáže užívat a jet naplno. Ve své třídě měl
i on sezónu krásně rozjetou a mířil na obhájení

od začátku sezóny ho provázela smůla, jeho
auto nechtělo spolupracovat, a tak byl nucen
z několika závodů odstoupit, ale nevzdával to
a byl to právě Zdenda, který si zářijový závod
užil nejvíce. I přes jeho zdravotní indispozici
dokázal odjet perfektní
závod, jel naplno, auto
vydrželo a konečně i on
vystoupil na stupně vítězů.
Závěrečné vyhlášení
vítězů proběhlo dne 21.11. v Českých Heřmanicích.
A jaká bude sezóna v roce 2016?
Určitě hodně nabitá, připravuje se hodně tratí
„venku“, takže jezdci se mohou těšit na nové
zkušenosti.
A čím nás Petr překvapí? Tak především tím,
že postoupí o třídu výš, zkusí novou sezónu
s novým autem, což i pro něho bude znamenat
nový styl a především nový start. Necháme se
překvapit a hlavně jemu i Zdendovi bude v té
další sezóně držet palce. Veronika Dušková

Emoce a napětí...
loňského třetího místa. Bohužel z důvodů nepříznivého počasí byl poslední říjnový závod
zrušen a tak Petr již nedostal šanci dohnat
ztracené body, ale i tak ve třídě N ŠKODA 1400
obsadil krásné 4. místo. Těšit ho může fakt, že
v této sezóně se nebál jezdit i ve třídě N 1400,
kde se o místa pral s jinou konkurencí a i v této
třídě se mu vedlo, hlavně i zde, sbíral zkušenosti do další sezóny.
Velký obdiv si však zaslouží i druhý jezdec
z Vamberka. Je jím Zdenda Hnátnický, kterého vídáme v divizích S 1600 a S nad 1600. Už

www.vamberk.cz
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Tak opět skončila fotbalová sezona
– podzimní část soutěžního ročníku 2015 – 2016
Podzimní část lze ve fotbalovém oddíle TJ Baník Vamberk hodnotit jako mírně nadprůměrnou. Radost nám dělají hlavně mládežnická mužstva, která své soutěže zvládla velmi dobře.
„A“ mužstvo dospělých by mohlo být hodnoceno také velmi dobře, pokud by takové
umístění bylo v soutěži kraje a ne jenom
v okresním přeboru. Mužstvo věřme, že v boji
o postup právě do krajské soutěže, skončilo
po podzimní části a jedné předehrávce jarní
části na 3. místě OP se ziskem 31 bodů při
brankovém poměru 64:20. Došlo však k několika herním výpadkům a tak ztráta 5 bodů
na postupové postavení je dost veliká. Všichni
však věříme, že v jarní části dokáží hráči udělat maximum pro zlikvidování ztráty a postup
nakonec vybojuje.
„B“ mužstvo, které hraje okresní soutěž 3. tř.
po letní obměně kádru a zařazení mladších
hráčů doplněných o zkušené harcovníky se
i přes některé skeptické prognózy rádoby odborníků umístilo na krásném 4. místě se 14
body a brankovém poměru 18:12 a to je milé
překvapení.
Největší radost přináší pro fotbalovou veřejnost mužstvo dorostu, které hraje krajskou
soutěž a pod vedením pánů Mazury a Richtera
skončilo na krásném 2. místě se ziskem 34 bodů
a skóre 71:13 a potvrdilo tak již několika letou
tradici v předních umístěních. V jarní části tak
bude bojovat o postup do krajského přeboru.

Starší žáci hrající krajskou soutěž ukončili
podzimní část pod vedením trenérů Ptáčka a Mullera na 8. místě a uhrálo 12 bodů při
pasivním poměru branek 20:39. Nutno však
říci, že před podzimní částí odešlo do dorostu

několik hráčů, kteří patřili dík svému věku k tahounům mužstva.
Mladší žáci podzimní sezonu v krajském přeboru pod vedením trenérů Švandrlíka a Dymáka absolvovali velmi úspěšně a skončili na 2.
místě. Vybojovali 62 bodů při skóre 56:28, což
představuje 18 vítězství, 4 porážky a 8 nerozhodných výsledků ale všechny vyhrané na pokutové kopy.
Starší přípravka hraje od tohoto ročníku jen
okresní soutěž a pod vedením trenéra Michery
dosáhla na 2. místo se ziskem 49 bodů po 23
zápasech a jen 3x odešla poražena.
Naše nejmladší mužstvo, mladší přípravka hraje okresní soutěž a po náboru nových hráčů dosáhlo pod vedením hlavního trenéra pana Jaromíra Halamky, soutěži kde hraje 16 mužstev
z 24 zápasů 19x vyhrát a 5x odešlo poraženo při
impozantním skóre 164:46.
To vše tedy znamená, že podzimní sezóna byla
vcelku dobrá, ale stále je to z pozice „A“ mužstva „jenom“ v okrese a to je vzhledem k tradici
fotbalu ve Vamberku asi málo. Věřme, že jarní
část potvrdí stoupající trend a Vamberk půjde
kvalitou nahoru, což si určitě všichni přejeme.
Záleží však hlavně na hráčích zda se to podaří.
Poděkování patří všem sponzorům a hlavně
městu Vamberk jako hlavnímu sponzorovi, bez
kterého bychom v dnešní těžké finanční době
nemohli vychovávat další fotbalové talenty.
Stanislav Barvínek

Jednala valná hromada TJ Baník Vamberk
V pondělí 2. listopadu se sešli zvolení delegáti na valné hromadě
TJ Baník Vamberk za účelem projednání činnosti TJ v uplynulém
období. Zásadním bodem mimo zpráv o činnosti TJ a oddílů bylo
projednání a schválení nových stanov TJ dle NOZ.
Návrh stanov byl k projednání
oddílům předán VV TJ v měsíci
červnu. K 01.08.2015 projednal
VV na svém pravidelném zasedání
připomínky oddílů, které byly částečně zapracovány do konečného
návrhu stanov. K 01.09.2015 byly
tyto schváleny oddíly TJ již bez připomínek. Na této valné hromadě
byly takto předjednané stanovy
jednomyslně schváleny.
Na jednání valné hromady jsme
přivítali milé hosty, místostarostu města pana Mgr. Jana Rejzla
a Mgr. Martina Vrkoslava předsedu
sportovní komise města.
Předseda VV TJ Baník Vamberk
RNDr. Pavel Chocholouš předložil
delegátům zprávu o činnosti VV
TJ. Hlavní náplní činnosti VV byla
organizační agenda TJ jako celku.
VV pracoval ve složení- předseda
RNDr. Pavel Chocholouš, místopředseda Stanislav Barvínek, tajemník Zdeněk Vodák, hospodář

Zdenka Jedlinská, Aleš Frühbauer
člen se zaměřením na legislativu
a členové Jan Podolka a David Fajfr, který v průběhu období odešel.
Proto VV apeluje na oddíly, aby
dali návrhy na svého zástupce pro
doplnění VV.
Počet členů TJ k 31.12.2014 byl
316, z toho 126 členů je mládež
do 18 let. Největším oddílem je
fotbalový, který má téměř polovinu členů tj. 143 a z toho 73 tvoří
mládež.
VV TJ Baník Vamberk rovněž úzce
spolupracuje se sportovní komisí
rady města Vamberk, kde pracují 3
členové TJ.
Po zprávách o činnosti jednotlivých oddílů TJ, kterých je v Baníku
sdruženo celkem 8 (badminton,
florbal, fotbal, stolní tenis, tenis,
taneční klub, aerobik a volejbal)
předložila zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2016.
Dobré hospodaření potvrdila RK TJ

ve zprávě, kterou valné hromadě
předložil pan Lukáš Bolehovský.
Na valné hromadě vystoupili v diskusi nejen delegáti, ale hlavně zúčastnění hosté pan místostarosta
a předseda sportovní komise.
Po skončení diskuse konstatovala
mandátová komise prostřednictvím svého předsedy pana Karla
Richtera, že na valné hromadě bylo
přítomno 94,12 % delegátů s hlasem rozhodujícím a tak bylo přistoupeno k projednávání usnesení
z VH. To schválilo zprávu o činnosti
a stavu TJ, zprávu o hospodaření
TJ, návrh rozpočtu na další období
a jeho případnou odůvodněnou
úpravu v průběhu roků 2015/2016,
zprávu revizní komise, jednací řád
pro další jednání VH, nové stanovy
TJ Baník Vamberk, z. s. V usnesení
bylo rovněž schváleno, že členové
volených orgánů zvoleni valnou
hromadou 12.03.2013 a následně
ustavující schůzí dne 21.03.2013
nadále budou působit ve funkcích.
V usnesení byla potvrzena stávající
výše členských příspěvků.
Usnesením valná hromada vzala
na vědomí zprávy o činnosti jed-

www.vamberk.cz

notlivých oddílů, fúzi oddílu taneční klub a aerobik do jednoho
oddílu TJ Baník Vamberk, z. s. pod
názvem oddíl aerobiku. Potvrdila
stávající VV TJ a složení RK.
Valná hromada doporučila také
oddílům, aby zveřejňovaly informace o svých sportovních akcích
nejen ve Vambereckém zpravodaji, ale i na nových internetových
stránkách TJ.
Dále VH uložila VV TJ předložit
na rejstříkový soud podepsané dokumenty související se změnami,
které pro TJ vyplynuly z nového
občanského zákoníku. Projednat
diskusní příspěvky a závěry rozpracovat do úkolů VV případně oddílů
v termínu do 30.12.2015.
Oddílům pak usnesení VH uložilo
řídit a organizovat svoji činnost
podle úkolů, které jsou obsahem
usnesení.
Poděkováním za aktivní účast delegátům a hostům, přáním jenom
úspěchů oddílům v dalším období ukončil jednání předseda pan
RNDr. Pavel Chocholouš.
Stanislav Barvínek
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Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech
z 3.10.2015
11. kolo Východočeského poháru Pastviny (Žamberk)
Nedaleko pastvinské přehrady
u místní sjezdovky bylo připraveno centrum pro první podzimní
závod poháru. Pěkné slunečné počasí přivítalo více jak 700 závodníků, kteří běhali ve známých kopcovitých terénech v okolí přehrady.
Po prázdninové pauze se našim
závodníkům velmi dařilo, neboť
jsme získali pět prvních míst!
Výsledky: D12D/6.Kateřina Adamovská, D21D/1.Iva Kodýtková,
8.Jana Hostinská, D35C/1.Markéta
Vandasová, D35D/6. Jitka Rykalová,
14.Milena Koblicová, D45C/1.Jana
Smutná, 4.Jana Klapalová, D45D/1.
Yveta Veverková, 2.Jana Kulová,
H12D/4.Jan Koblic, H21C/22.Šimon
Smutný, 24.Petr Drhlík, H21D/1.Viktor Hladký, 7. Tadeáš Kula, 12.Tomáš
Sršeň, H35C/3.Luděk Vandas, 4.Jan
Koblic, H35D/9.Kamil Műller, 13.Michal Adamovský, H45C/4.Vladimír
Kotlář, 23. Jiří Tupec
z 10.10.2015
12.kolo Východočeského poháru Žampach (Ústí nad Orlicí)
Centrem dalšího kola poháru byla
obec Žampach nedaleko Žamberka. Pořadatel připravil shromaždiště v zámeckém parku, kde
bylo připraveno vše potřebné pro
závodníky. Již podle názvu místa
bylo většině závodníků jasné, že se
bude běhat v okolí zříceniny hradu
Žampach a to se také potvrdilo.
V těchto kopcovitých a zajímavých
terénech se nikdy neběhalo a pořadatel připravil skutečně pěkné
tratě, které si mnozí závodníci pochvalovali. Zajímavostí především
pro dětské a žákovské kategorie
byla přítomnost štábu televize,
která zde natáčela dokument pro
svůj dětský pořad.
Výsledky : HDR/17. Adéla Mikysková, D12D/3.Kateřina Adamovská,
D21D/1.Iva Kodýtková, 4.Kateřina Sršňová, 16. Petra Műllerová,
D35D/3. Jitka Rykalová, 6.Milena
Koblicová, D45D/1.Jana Kulová,
8.Yveta Veverková, H12D/7.Jan Koblic, H21C/6.Tomáš Petras, 10.Viktor
Hladký, 12.Šimon Smutný, H21D/15.
Tadeáš Kula, 16.Tomáš Sršeň,

H35C/1.Jan Koblic, 2.Libor Netopil, H35D/8.Kamil Műller, 10.Michal Adamovský, 16.Alan Mikyska,
H45C/10. Jiří Tupec, 14. Robert
Műller, 15.Zdeněk Hostaš, H45D/11.
Karel Rykala
z 17.10.2015
13.kolo Východočeského poháru Češov (SC Jičín)
Obec Češov nedaleko Jičína byla
centrem dalšího kola poháru.
Naposledy se v těchto terénech
běhalo před 30lety, jednalo se
především o listnatý les, kterému
dominovalo prehistorické hradiště
s až 15m vysokými valy. Terén byl
nočním dešti velmi náročný, ale
tratě byly opět velmi dobře postavené a závodníci odjížděli ze závodů spokojeni.
Výsledky: HDR/13.Kateřina Műllerová, D12D/7.Kateřina Adamovská,
D21C/16.Pavla Smutná, D21D/9.
Iva Kodýtková, 12. Petra Műllerová, D35C/4.Markéta Vandasová,
D45C/10.Zorka Műllerová, D45D/1.
Yveta Veverková, 4.Jana Kulová,
H21C/4.Tomáš Petras, 20.Viktor
Hladký, H21D/6.Šimon Smutný,
H35C/2.Libor Netopil, H35D/3.Kamil Műller, 7.Michal Adamovský,
H45C/19. Robert Műller, H45D/3.
Karel Rykala
z 24.10.2015
14.kolo Východočeského poháru Rudník (Trutnov)
Nádherné sluneční počasí (19°C)
přivítalo více jak 700 závodníků
v obci Rudník nedaleko Trutnova. Parkoviště, centrum, start a cíl
v jednom místě to je vždy ideální
pro závodníky. Běhalo se v kopcovitém terénu, kde bylo plno cest
a velké množství terénních tvarů,
především kupek a jamek, které
prověřily dobrou orientaci závodníků.
Výsledky: D10N/17.Adéla Mikysková, D12D/11.Kateřina Adamovská, D35C/1.Markéta Vandasová,
D35D/7.Jitka Rykalová, D45C/6.Zorka Műllerová, D45D/6.Jana Kulová,
H21C/14.Viktor Hladký, H21D/10.
Tadeáš Kula, H35D/9.Michal Adamovský, 15.Alan Mikyska, H45C/4.
Vladimír Kotlář, 12.Jirka Tupec, 22.
Robert Műller, H45D/5. Karel Rykala

z 1.11.2015
15.kolo Východočeského poháru Sruby (Choceň)
Předposlední kolo poháru se běželo v lesích nedaleko Chocně v obci
Sruby. Slunečné a trochu větrné
počasí přivítalo opět přes 700 závodníků (mimochodem celková
účast na závodech patří k největším v republice). Terén a prostředí bylo pro mnohé známé, neboť
se zde běhalo již několikrát (vždy
z jiné části lesa) a choceňští pořadatelé zde pořádají tradiční prosincový krosový závod.
Výsledky: HDR/39.Kateřina Műllerová, D10N/13.Adéla Mikysková,
D12D/9.Kateřina
Adamovská,
D18C/Anna Kotlářová, D21D/1.
Iva Kodýtková, 8.Kateřina Sršňová,
12.Jana Hostinská, D35C/1.Markéta
Vandasová, D35D/4.Jitka Rykalová,
D45C/2.Jana Klapalová, 3.Zorka
Műllerová, D45D/6.Jana Kulová,
H21C/6.Viktor Hladký, H21D/16.
Tomáš Sršeň, H35C/3.Luďa Vandas,
4.Jan Koblic, H35D/6.Kamil Műller,
10.Michal Adamovský, 17.Alan
Mikyska, H45C/15.Vladimír Kotlář,
17.Jirka Tupec, 24. Robert Műller,
H45D/16. Jirka Novák
z 7. – 08.11.2015
MČR v horském orientačním
běhu Potštejn (Vamberk)
Pořadatelem letošního mistrovství ČR v horském orientačním
běhu byl náš oddíl. Centrem pro
závodníky byla obec Potštejn, kde
byl také start a cíl pro oba dny.
V sobotu se startovalo z Běliska
směrem k hradu a odtud se přebíhalo k troskám hradu Velešov,
dále mnozí pokračovali směrem
k Sopotnici a potom k okolí hradu
v Liticích a zpět. Někteří v ten den
naběhali 30-40km, ale většinou se
vraceli spokojeni a hodně unaveni.
V neděli se již startovalo intervalově (tedy se ztrátou, kterou nabrali
v sobotu). Závod se oproti sobotě
běžel za krásného slunečného počasí a pro závodníky byly připraveny mj.také občerstvovací kontroly,
jedna z těchto kontrol byla také
u Chaty na Vyhlídce (velký dík patří
K.Bačinovi a zaměstnancům chaty
za vstřícnost), kde byl podáván
závodníkům iontový nápoj, po-

meranče, banány, čokoláda apod.
Ubytování bylo pro závodníky zajištěno v tělocvičnách v Sopotnici
a Záměli, ostatní využili místních
a okolních penzionů.
Vyhlášení vysledků proběhlo
u místní školy, kde měl náš oddíl zázemí a zde bylo také zajištěno občerstvení pro všechny závodníky.
Chtěl bych poděkovat všem členům oddílu, kteří se podíleli na přípravách a organizaci závodu. Velký
dík patří také všem sponzorům
a okolním obcím za pomoc při pořádání.

Konečné výsledky
sezóny 2015
Mistrovství VČ oblasti družstev
Žactvo: 19.místo VAM, Dospělí:
3.místo VAM, Veteráni: 4.místo
Východočeský pohár 2015
D12D/7.Kateřina
Adamovská,
D21D/5.Iva Kodýtková, 9.Jana Hostinská, 13.Petra Műllerová, D35C/2.
Markéta Vandasová, D35D/2.Jitka
Rykalová, D45C/3.Jana Klapalová,
6.Zorka Műllerová, D45D/5.Yveta
Veverková, 6.Jana Kulová, H12D/14.
Jan Koblic, H21C/2.Tomáš Petras,
7.Tomáš Veverka,
H21D/4.Viktor
Hladký, H35C/1.Libor Netopil, 3.Luděk Vandas, 24.Jan Koblic, H35D/8.
Michal Adamovský, 18.Kamil Műller,
27.Alan Mikyska, H45C/20.Jiří Tupec,
25.Vladimír Kotlář, H45D/5.Karel Rykala, 28.Jirka Novák
Český pohár veteránů 2015
D40/1.Markéta Vandasová, D50/3.
Jana Klapalová, H45/3.Luděk Vandas
Národní liga ,,B,, Čechy
D40/2.Markéta Vandasová, D45/2.
Jana Klapalová, H40/18.Luděk Vandas
MČR na klasické trati
(Sobotín – Šumperk)
D40A/4.Markéta
Vandasová,
D50A/4.Jana Klapalová, H45A/11.
Luděk Vandas
MČR štafet (Zlín)
3. místo VAM (M.Vandasová, J.Klapalová, J.Smutná)
Za oddíl OB

Karel Rykala

Mám zájem o pronájem/odkoupení pozemku za účelem umístění
3-4 úlů pro včely nejlépe ve Vamberku a okolí.
(Při odkupu – max. výměra 400 m2). Cena dohodou, možné i za med. Prosím nabídněte na tel. 776 249 705.

www.vamberk.cz
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Pekelští žáci stříbrní na MČR trojic
(Karlovy Vary) Nohejbalový oddíl TJ Peklo zazářil ziskem stříbrných medailí na 8. Mistrovství České republiky mladších žáků
v nohejbalu trojic. Do lázeňského města přijelo 14. listopadu poměřit své síly v královské disciplíně 12 celků z 10 oddílů.
Oddíl od Zdobnice vyslal na šampionát dvě trojice. Pekelské „béčko“ (Anežka Lisková, Adam Teplý,
Jan Koblic) v základní skupině
nestačilo týmům AC Zruč-Senec
a TJ Sokolu SDS EXMOST Modřice.
V následném předkole play-off
pak přišla konečná stopka po porážce od domácího celku SK Liapor
Witte Karlovy Vary. Naproti tomu
první formace čertů byla po nedávném úspěchu (stříbro na MČR
dvojic 27.9. v Nymburce - pozn.

red) favoritem skupiny, což potvrdila hladkými výhrami nad celky
TJ AVIA Čakovice a oddílem ZŠ
Proseč. Josef Čižinský, Adam Ferebauer a Ondřej Fries pokračovali
ve vítězném tažení , když ve čtvrtfinále přehráli domácí SK Liapor
Witte Karlovy Vary a v semifinále
přetlačili oddíl SK Nohejbal Hlavenec. Přišla vysněné finále a v něm
bohužel i první porážka, když
hráči z TJ Baníku Stříbro z Plzeňského kraje potvrdili roli favorita
a po dvou setech se stali republikovými šampióny.

nohejbalové kategorii. Nyní se jako
parta nadšenců hrajících krajský
přebor dostáváme do netradiční ale
sympatické role, kdy se našich žáků
ve své věkové kategorii obávají i extraligové oddíly. Věřím, že na tyto
úspěchy navážeme v příštích letech
a že se zlepšíme i ve starších kategoriích.

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Baník Stříbro (M. Krunert,
L. Tolar, D. Nozar, D. Němčák)
2. TJ Peklo A (Josef Čižinský, Adam
Ferebauer, Ondřej Fries)
3. SK Nohejbal Hlavenec (P. Svačina, F. Blahna, T. Hubinka)
4. NK Climax Vsetín (L. Daněk,
D. Dvořák, M. Bílý)

Komentář trenéra - Michala Hostinského
I když jsme ve finále podobně jako
ve dvojicích podlehli hráčům ze
Stříbra, jedná se o maximum které
jsme mohli ze šampionátu reálně
vytěžit. Musíme sportovně uznat, že
vítěz byl nohejbalově dál a díky fyzickým dispozicím nejlepšího hráče
šampionátu Michala Krunerta měl
také velkou výhodu na útoku. Dvě
stříbrné medaile z Mistrovství ČR
v jednom ročníku je pro nás výsledek o kterém se nám před sezónou
ani nesnilo. Díky tomuto úspěchu
jsme se v letošním roce stali druhým nejlepším klubem v nejmladší

Anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2015
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. ve spolupráci
s Rychnovským deníkem, agenturou SPORT AKTION s.r.o. Chomutov, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou starosty města Rychnova nad Kněžnou, připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015, které proběhne
v pátek 29. ledna 2016 od 18:00 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněni budou: 3 jednotlivci v žákovské v kategorii, 3 jednotlivci
v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů
(nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3
kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé
významné sportovní akce a předána
bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšněj-

ší sportovce/kolektivy roku 2015
jsou:
z výrazné úspěchy jednotlivců/
kolektivů minimálně na úrovni
krajských soutěží
z dále úspěchy na MČR, případně
ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
z dlouhodobá, úspěšná trenérská
činnost s mládeží i dospělými

z pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kritéria
pro ocenění jednotlivce nebo
sportovního kolektivu
z dlouhodobá
organizátorská
funkcionářská práce na úrovni
TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné
sportovní akce určené pro registrované sportovce i nejširší veřejnost
a starosta (místostarosta) obce
v největší podporou sportu.
Nejlepší
sportovce,
kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv
právnická či fyzická osoba sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS

Rychnov nad Kněžnou, z. s. (Sokol,
Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím
k těmto zásadám a to ve skupinách
výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu:
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, z. s., U Stadionu 1498,
516 01 Rychnov n. Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz
musí obsahovat: jméno a příjmení
sportovce, data narození, adresu
bydliště, členství v TJ/SK na území
okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, sportovní
úspěchy dosažené v roce 2015,
jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov n. K. do 4.
ledna 2016.
OS ČUS RYCHNOV N.KN., z. s.
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Vítání občánků

Foto: Zdeněk Fabiánek

Tříkrálová
KAMENICTVÍ RAŠKA
sbírka
www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
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
z

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

se ve Vamberku,
v Pekle a v Merklovicích
uskuteční ve dnech

8. - 10. ledna 2016

