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Tříkrálové koledování 2001 - 2016
Pošestnácté chodili po koledě v celé
naší zemi i v našem městě Tři králové, aby potěšili své spoluobčany, popřáli jim do nového roku a zároveň
poprosili o příspěvek pro ty z nás,
kteří trpí újmu ať již kvůli fyzickému
nebo mentálnímu postižení, sociální
vyloučenosti, či stáří a osamělosti.
A čím se vyznačoval letošní ročník o druhém lednovém víkendu
u nás ve Vamberku? Počasí bylo
vstřícné, jak je v posledních letech
obvyklé, i když alespoň v pátek
ležela na zemi slabá vrstva sněhu.
Nejmladší kolednicí tentokrát byla
dvouletá Kristínka Jusková, která
vytrvale doprovázela celé páteční
odpoledne tři královny. Ty maličkou překřtily na „kometu“. Kristínka
ve svém půvabném bílém oblečku
byla samozřejmě středem obdivu.
Několik skupinek doprovodilo svůj
zpěv i hrou na hudební nástroj.
Ke flétně letos přibyla i malá harmonika Davida Slováka, která také
přispěla k pěkné náladě při kole-

dování. Koledníci si letos připsali
na své konto i jednu praktickou
pomoc, když v bytovém domě vyměnili na chodbě žárovku.
Po loňském rekordním výnosu
54 179 Kč se letos v Pekle, Merklovicích a Vamberku podařilo vykole-

dovat dohromady 58 142 Kč. Všem
dárcům náleží upřímné poděkování! Pochvalu si zaslouží všichni malí
i větší koledníci, z nichž někteří chodili dvě a jedna královna dokonce tři
odpoledne. Děkujeme též rodičům,
že umožnili svým dětem koledová-

ní a též průvodcům tří králů a vůbec všem, kdo se jakkoli zasloužili
o zdárný průběh letošního ročníku
Tříkrálové sbírky (TS) ve Vamberku.
A jak dopadl loňský ročník TS
na Rychnovsku? Ve 30 městech
a vesnicích koledovalo celkem 116
skupinek. Dárci přispěli do pokladniček celkovou částkou 601 989 Kč.
Třetina této částky byla využita
na diecézní a celostátní projekty,
pomoc v zahraničí (10 %) a režijní
náklady (5 %). Dvě třetiny výnosu
se vrátily zpět na Rychnovsko a byly
použity na činnost Stacionáře sv.
Františka v Rychnově n. Kn. pro lidi
s mentálním postižením a seniory,
konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem,
pro potřeby Základní školy se speciálním vzdělávacím programem
v Bartošovicích v Orlických horách,
na pomoc do Indie (projekt Adopce
na dálku). Záměr využití letošní sbírky je obdobný.
Miroslav Berger
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
30. zasedání dne 16. prosince 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
29.
2) V působnosti výběrové komise
na pozici „Vedoucí organizace
správy nemovitého majetku
města“ jednala s vybranými
uchazeči a vzala na vědomí jimi
předložené koncepce.
3) Za účasti zástupců TJ Baník
Vamberk jednala o námětech
na rekonstrukci a využití Sportovní haly Vamberk a rozhodla
o posouzení možnosti instalace
lezecké stěny v hale za účasti
zástupců TJ Baník a města Vamberk na místě samém a o podání
námětů pro další využití a úpravy
haly v písemné podobě.
4) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 24 pro rok 2015
podle předloženého návrhu.
5) Schválila Plán zasedání rady
města a jednání zastupitelstva
města v roce 2016.
6) Schválila zveřejnění záměru
výpůjčky bývalé školní jídelny
ve škole v Pekle č. p. 77.
7) Rozhodla poskytnout částku
15.000 Kč Muzeu krajky Vamberk
– pobočce Muzea a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
na uspořádání výstavy k 100. výročí úmrtí Dr. Františka hraběte
Lützova a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
8) Rozhodla poskytnout částku
10.000 Kč panu Danielu Vandasovi, xxxxxxxxxxxx, Vamberk
na účast v mezinárodních závodech, sportovních soustředěních
a sportovní vybavení a pověřila

starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém
31. zasedání dne 21. prosince 2015
usnesla:
1) Schválila Kalkulaci ceny vodného
a stočného pro rok 2016.
2) Souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy a s přijmutím účelově
určeného finančního daru pro
Základní školu Vamberk, příspěvkovou organizaci, ve výši 3.000,
Kč od pana Ing. Miroslava Vyčítala, dar bude použit na činnost
školní družiny.
3) a) Revokovala bod č. 22 z RM č.
26 ze dne 04.11.2015.
b) Na základě návrhu předsedy
sportovní komise schválila úhradu cen pro akci „Sportovec roku“
ve výši 7.000 Kč.
Rada města Vamberk se na svém
32. zasedání dne 13. ledna 2016
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
30 a 31.
2) Vzala na vědomí informaci jednatele společnosti Vamberecká
voda s. r. o. o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2015
a plánovaných hlavních akcích
pro rok 2016.
3) V působnosti výběrové komise
na pozici Vedoucí organizace
správy nemovitého majetku
města rozhodla, že vítězem je
pan Drahomír Jindra, xxxxxxxxxx
a pověřila starostu dalším jednáním s tímto uchazečem.
4) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 1 pro rok 2016
podle předloženého návrhu.

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který
je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

5)

Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk č.
9 ze dne 09.12.2015.
6) Schválila Smlouvu o právu provést stavbu „Městys Doudleby
nad Orlicí – splašková kanalizace“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
7) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zabezpečení svozu
komunálního a separovaného
odpadu se společností Marius
Pedersen a. s. a pověřila starostu
podpisem dodatku.
8) Vzala na vědomí potvrzení ČSAD
Ústí nad Orlicí, a. s., že město
Vamberk je vlastníkem 1.000 ks
akcií společnosti ČSAD Ústí nad
Orlicí, a. s.
9) Souhlasila s použitím znaku města pro vědecké účely – obrazová
příloha publikace Klíč ke znakům
měst České republiky s tím, že
bude žadateli sděleno, že znak
prozatím nebyl městu oficiálně
přidělen.
10) Projednala a schválila zápis z jednání dopravní komise ze dne
26.11.2015. Realizovány budou
body 1 až 4 a bod 6 zápisu. Bod
č. 5 prozatím realizován nebude.
11) Projednala žádost o opravu komunikace v Pekle v úseku cca
150 m před a za č. p. 99 a uložila
jednateli VAMBEKONU, s. r. o. zapracovat ji do plánu oprav.
12) Projednala návrh na rozšíření
veřejného osvětlení o jeden
světelný bod v ulici Na Kameni
a rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace a po povolovacím řízení projekt realizovat.

13) Projednala návrh architektonické studie altánu v prostoru
za městskou knihovnou a návrh
architektonické studie schodů v ulici Voříškova a rozhodla
na obě akce objednat projektovou dokumentaci včetně výkazu
výměr pro stavební povolení.
14) Projednala a schválila Smlouvu
o budoucí smlouvě mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací mezi Městem Vamberk, IČO
00275492, Vambereckou vodou
s. r. o., IČO 25973495 a Městysem Doudleby nad Orlicí, IČO
00274909 a pověřila starostu jejím podpisem.
15) Schválila výpůjčku bývalé školní
jídelny ve škole v Pekle č. p. 77
Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, základní
organizaci 076 Vamberk, za účelem zřízení klubovny, na dobu
neurčitou od 01.02.2016.
16) Schválila odstoupení od smlouvy uzavřené se společností Ki-Wi
Digital s. r. o., IČO 27816451 pro
nedodržení dodací lhůty.
17) Uložila připravit zadání pro výběr
projektanta na úpravu objektu
bývalé kotelny Jiráskova pro potřeby technických služeb.
18) Uložila požádat ateliér Tsunami
o návrh architektonického řešení
prostoru Jiráskova – Jugoslávská
a prostoru dolní části náměstí.
19) Uložila zajistit projekt na úpravu
sportovní haly – vzduchotechnika, šatny, sociální zařízení a podlaha.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Zveme Vás na 10. veřejné
zasedání Zastupitelstva
města Vamberka, které se koná
dne 2. března 2016 v 18:00 h
ve velkém sále Městského
klubu Sokolovna
Statistika za rok 2015 - matrika
K 31.12.2015 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 549 občanů, z toho
2 260 mužů a 2 289 žen. Průměrný věk občanů ve Vamberku je 42,78 let.
V roce 2015 se ve Vamberku narodilo 50 dětí a zemřelo 47 občanů.
V matričním obvodu města Vamberk bylo v loňském roce uzavřeno
celkem 63 manželství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřely sňatek 4 páry, na Chatě Na Vyhlídce 2 páry a na fotbalovém stadionu 1 pár.
V Potštejně na hradě bylo uzavřeno 28 sňatků, na zámku 22 sňatků,
na Vochtánce 1 a 1 pár uzavřel sňatek v Potštejně v soukromí, 2 obřady
proběhly na obecním úřadě v Záměli, 1 pár uzavřel sňatek na Homoli
a 1 sňatek byl církevní.
Lenka Prokešová, matrikářka

www.vamberk.cz
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Kroniky města
V souladu se Zákonem o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. Vám sděluji, že
kroniky města za roky 2011 až 2014 si můžete prohlédnout v městské
knihovně – ve výpůjční době pro dospělé – do konce února 2016. Kroniky budou k dispozici v elektronické podobě. V § 4 výše uvedeného
zákona je uvedeno: Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon
přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice.
V. Matějka - kronikář

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum jméno lékaře

06.02.
07.02.
13.02.
14.02.
20.02.
21.02.
27.02.
28.02.
05.03.
06.03.

MUDr. Havlová Marie
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona

adresa ordinace

telefon

U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Kvasiny 145
Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav. středisko Rokytnice v Orl. horách

494 539 225
494 596 174
494 534 841
494 621 665
494 515 696
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292

www.vamberk.cz
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Rozpočet města, aneb plán investiční činnosti v roce 2016
Zastupitelstvo města Vamberka schválilo na svém prosincovém
zasedání rozpočet města pro rok 2016, který pamatuje částkou
více jak patnáct a půl milionu korun na tzv. kapitálové výdaje, tedy
na projekty, které nad rámec běžného hospodaření mohou být v letošním roce zainvestovány. Pokusíme se představit zásadní z nich.
Předně je pamatováno částkou čtyři
miliony korun na opravy komunikací. Vedle tzv. horní cesty v Pekle, která po provedení opravy vodovodu
musela čekat, až zasypané výkopy
slehnou, aby nová cesta byla dostatečně únosná a kvalitní, je počítáno
se zadlážděním uličky u Helgolandu. Vzhledem k tomu, že Vamberk
nemá takovýchto malebných uliček
nazbyt, byla přípravě tohoto projektu věnována maximální péče včetně
osobních jednání s obyvateli uličky,
kteří se svými náměty na zadání
přímo podíleli. Proto věříme, že se
realizace setká s kladným přijetím
nejen u těch, kteří ji budou nejvíce
používat.
Zásadním projektem, na kterém právě započaly přípravné práce, a který
není velký svým rozsahem, ale který
bude nejvíce na očích, bude oprava
spodního cípu náměstí před bývalou lékárnou Astra. V rámci opravy

by měl být zlikvidován ostrůvek
u přechodu pro chodce, dnes zarostlý nevhodnými keři, a navržena
vhodná opatření, která budou působit jak esteticky tak i zajistí bezpečné
přecházení i parkování.
Splacením velkého dluhu občanům
by pak měla být dlouho slibovaná
rekonstrukce ulice Jugoslávská, jejíž
přípravy se zpozdily nedořešenými
vlastnickými vztahy. Rovněž na tomto projektu nyní započaly přípravy
projekčních prací. Dojít by mělo
rovněž na zkulturnění parkovacích
stání proti mateřské škole. Ruku
v ruce s tímto projektem by měla
následovat rovněž celková regenerace veřejného prostoru na sídlišti
Jiráskova. Rada města tímto vychází
vstříc četným přáním obyvatel, aby
byly rozšiřovány parkovací prostory
za domy na Jiráskově, kdy dnešní
stav v úzkých uličkách neumožňuje
např. přístup hasičským vozům. Nic-

Čelný představitel
sochařského rodu
V našem městě působil v 18. a 19.
století rozvětvený kamenický a sochařský rod Mielnických, jehož dílo
nalezneme nejen ve Vamberku, ale
i v městech a vesnicích v celém Podorlicku. Jedním z nejvýznamnějších představitelů rodu byl František Jan Mielnický. Narodil se 13.
listopadu 1822 kameníku Františku
Mielnickému a jeho ženě Barboře,
rozené Pelikánové v čp. 85 na vambereckém náměstí. Když bylo malému Františkovi 8 let prodal jeho dědeček mydlář František Pelikán dům
majiteli panství a od té doby sídlí
v čp. 85 římskokatolický farní úřad.
Mielničtí se přestěhovali do čp. 103.
Ve svých 14 letech odešel František
ke svému strýci Karlovi do Olomouce, aby se zdokonalil v řemesle. Zde
zůstal následujících 7 let. Po smrti
obou rodičů již neměl zájem vrátit se do rodného města a vydal se
na zkušenou do Vídně. Chtěl být
umělcem, ne jen řemeslníkem.
Touha po vzdělání mu pomáhala
překonávat všechny překážky. Stal
se žákem profesora Josefa Kliebera.
Protože neměl střední školu ukončenou maturitou, třikrát se marně
pokoušel o přijetí na císařskou akademii výtvarných umění. U Kliebera
pracoval dva roky a ten, když viděl
jeho mimořádné schopnosti a píli,

svěřoval mu i náročnější práce.
Když Mielnický vytvořil samostatný
mramorový reliéf pro kostel v Jägerzelle, získal tím doporučení k zápisu
na akademii. Během studií získal několik uměleckých ocenění. Nějaký
čas pracoval v ateliéru Hanse Gassera. V roce 1851 podnikl studijní cestu do Německa, kde se seznamoval
s nejvýznamnějšími sochařskými
díly a památkami všech slohů. Jeho
sen podívat se do Itálie zůstal nesplněn. Po návratu si ve Vídni otevřel
vlastní ateliér dekorativní stavební
plastiky a brzy se stal vyhledávaným
umělcem. Oženil se s Terezií Rozálií
Pellingerovou z Vídně.
Sochařské dílo Františka Mielnického bylo velmi různorodé a početné.
Ve Vídni ozdobil císařský zámek,
kostely, paláce, mosty, banky, nádraží, školy, nemocnice. Svá díla vystavoval i na světové výstavě ve Vídni roku 1873. Nejlépe se uplatnil
v alegorickém žánru. Do Čech se
umělec vracel zřídka. Rodnému
Vamberku slíbil výzdobu zamýšlené
nové radnice. Smrt však tyto i další
plány překazila. František Mielnický zemřel ve Vídni před 140 lety
1. února 1876 ve věku 53 let na zápal pobřišnice. Zůstaly po něm čtyři
nezletilé dcery.
Miroslav Berger

méně nemělo by zůstat jen u parkování. Ve spolupráci s vybraným
architektem by mělo proběhnout
celkové oživení lokality, od míst pro
umístění kontejnerů přes odpočinková zákoutí až po již zmíněná parkoviště. Především cestující pak jistě
ocení výměnu autobusové zastávky
na Jiráskově. Nová, větší zastávka
nahradí opuštěný novinový stánek,
který především v ranní špičce není
schopen ochránit před nepohodou
velký zástup čekajících.
Tímto generálním plánem obnovy
sídliště Jiráskova, který však nutně
bude probíhat na etapy, se snažíme předejít neblahému řešení,
které bylo před lety zvoleno na sídlišti Struha výměnou chodníků „kus
za kus“, což vedlo pouze k zakonzervování stavu sídliště z doby sedmdesátých let, tedy z doby, kdy aut
na sídlišti bylo několikrát méně než
dnes. V průběhu projekční přípravy
předpokládáme aktivní účast společenství vlastníků i návrhy občanů. Vzhledem k tomu, že posledně
zmíněné projekty budou vyžadovat
rovněž provedení veškerých stavebních řízení, bude se časový harmonogram odvíjet od rychlosti získání
všech povolení. V tomto směru je
tedy třeba jisté trpělivosti. Pečlivá
příprava se však v těchto případech
vyplácí. Vedle těchto „velkých projektů“ pak pochopitelně budou
probíhat i menší opravy komunikací
mimo centrum města.
Částkou přes tři a půl milionu korun
je pak pamatováno na sportovní

zařízení. Zejména by měla být dokončena přeměna sportovní haly
na moderní zařízení, a to zejména
investicí do vzduchotechniky a sociálního zázemí haly. Modernizace
sociálního zázemí by se pak měli dočkat i návštěvníci letního koupaliště.
Pokud jsme hovořili o sociálním zařízení, kompletní rekonstrukcí projde
i to v Sokolovně, konkrétně zařízení
v suterénu pod jevištěm, které již je
za horizontem své životnosti. V letošním roce by také měla započnout
výstavba sítí pro stavební pozemky
Na Bačince, kterou by město mělo
získat perspektivní lokalitu pro individuální bydlení. Z menších investic
by mělo dojít ke stavebním úpravám
v merklovické školce a na její zahradě, dobudování veřejného osvětlení
na několika místech města, úpravám cestiček na náměstí Dr. Lützowa či k regeneraci parčíku kolem
opravené vodárny na křižovatce Polské a Bulharské ulice. Samostatnými
a nezanedbatelnými položkami jsou
pak tři miliony korun, které jsou určeny pro vodárenskou infrastrukturu města a milion korun pro zázemí
technických služeb.
Závěrem uvedeme, že jakýkoliv
podnět občanů ke zlepšení veřejného prostoru je vítán a lze jej směřovat na adresu městského úřadu.
Rovněž připomeneme, že kdokoliv
se může zapojit rovněž se svým
vlastním projektem, pro které jsou
vyhrazeny prostředky v grantovém
programu města.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Olga Liechtensteinová
V polovině měsíce uplyne 50 let od úmrtí Olgy Liechtensteinové,
která zemřela v rakouském Salzburgu 14. února 1966 ve věku 92
let. Byla poslední majitelkou vambereckého velkostatku v letech
1932-1945. Olga se narodila 11. dubna 1873 ve Stuttgartu Friedrichu
a Marii Pückler-Limpurg. V roce 1898 se provdala za Eduarda Viktora
Liechtensteina (1872-1951). Narodili se jim dva synové a čtyři dcery.
Vamberecký velkostatek se skládal převážně z lesních porostů o rozloze 887 ha. Lesní správa sídlila odedávna na Libštejně. Olga zdědila
velkostatek oku 1932 jako vzdálenější příbuzná po smrti Anny Gustavy
Lützowové.
O zavedení národní správy na lesní velkostatek rozhodl Okresní národní výbor (ONV) v Rychnově nad Kněžnou na přelomu září a října 1945.
V roce 1946 Místní národní výbory ve Vamberku, Merklovicích, Pekle,
Jahodově a Rovni podaly petici prezidentu republiky, vládě, ministerstvu zemědělství a zemskému národnímu výboru, která se týkala 872 ha
lesů patřících dosud Olze Liechtensteinové, která byla příslušnicí Lichtenštejnského státu. Petice končila těmito slovy: „Neoslyšte vroucí volání chudých obcí Orlických hor! Přičiňte se laskavě za daných možností
o splnění dávného jejich snu a rozhodněte v jejich lepší budoucnost
tím, že vyhovíte jejich oprávněnému požadavku a přidělíte jim do nedělitelného majetku a správy tento nepřátelský lesní majetek. Za toto
Vaše vzácné pochopení předem naše poctivé horácké: Zaplať Bůh.“ Přes
všechny osobní intervence petici nebylo vyhověno a zalesněné území
převzal stát. ONV rozhodl o konfiskaci majetku, kterou v dubnu 1948
potvrdil Zemský národní výbor v Praze.
Miroslav Berger
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Berlínem jsem formovaný
S vambereckým světoběžníkem, polyglotem a přítelem malých národů Mgr. Lubomírem
Ďuroškou o tom, proč rád pěje lotyšské písně a jak v Postupimi nachází vnitřní klid.
 Na úvod čtenářům prozradíme, že se společně známe
již z krásných let brněnských
studií, kde jsme se potkávali
za časů naší dávné bezstarostnosti. Já jsem po letech zakotvil
ve Vamberku, Luboše naopak
z Vamberka zanesl život do světa. Luboši, jak to s Tebou vlastně
bylo?
Po Brně, kde jsem na Masarykově
univerzitě vystudoval germanistiku a slovenistiku, tedy německý
a slovinský jazyk, jsem na osm let
zakotvil v Praze, kde jsem vyučoval
němčinu a živil se průvodcováním
a překlady. Ještě za brněnských
studií jsem absolvoval půlroční
stáž na Humboldtově univerzitě
v Berlíně, kde jsem na Nordeuropa-Institutu studoval severské
jazyky.

na stáži, absolvují intenzivní kurz
němčiny. Jakmile má člověk práci a následně i bydlení, už to jde
samo.
 Vamberecký lektor němčiny
v Berlíně…
Někdo by se mohl divit, že Čech
učí v Německu němčinu, ale já to
vnímám jako výhodu pro své studenty, protože jako cizinec se do-

 Brazílie už je trochu exotika,
jací studenti jsou?
Kromě toho, že v sobě mají velký
temperament a oheň, řeknu spíš
takovou perličku. Překvapilo mě,
že naprosto každý ze studentů
neuvěřitelně držel krok s dobou
v elektronice. V kapse iPhone
za sedm set euro žádná zvláštnost. Pak jsem se od nich dozvěděl, že jejich vláda pod vedením

 A co jiné národnosti se kterými jsi v kontaktu?
V Berlíně se velice rád družím
s místními Slovinci a Lotyši, kteří
zde žijí, protože tyto dva jazyky jsou mi velice blízké. Slovinci
v Berlíně jsou věkově starší komunita. Hodně jich do Západního
Berlína přišlo v sedmdesátých letech jako tzv. Gastarbeitři. Jugoslávie byla tomuto otevřená a kromě
Turků, kteří byli hlavními pracovníky z ciziny, sem přišlo i mnoho lidí
právě z Jugoslávie. Existuje tady
Spolek přátel Slovinska, který rád
navštěvuji.

 Teď v Berlíně žiješ. Myslíš, že
už ta studia Tě k němu připoutala?
Berlín mě doslova formoval. Po návratu ze stáže jsem cítil, že jsem
tam dozrál a vrátil jsem se jako jiný
člověk. Mládí skončilo a já začal
svůj dospělý, pracovní život. Stále jsem měl v podvědomí, že tam
bych jednou mohl žít. Semínko
touhy bylo zaseto.
 Ale chvíli to zabralo.
Svůj, dá se říci, sen jsem si uskutečnil před dvěma roky, kdy jsem
začal pociťovat, že nastal čas pro
změnu, a tak jsem se z Prahy přestěhoval do Berlína, a to doslova
„na blind“. Bez práce a jen s přechodným ubytováním.
 To mi, prosím, povyprávěj. Pro
mě, který má rád zázemí a jistotu domova, je dost nepředstavitelné, že bych si vzal kufr a jel
do neznáma.
Jediné, co jsem měl díky dřívějšímu kontaktu dopředu zajištěno,
bylo ubytování v křesťanském
Friedenszentru Martin-Niemöller-Haus v berlínském Dahlemu,
odkud jsem si začal hledat práci
a normální bydlení. Vůbec jsem
neměl představu, co budu dělat
a procházel různé nabídky. Nakonec jsem ale zůstal u svého starého učitelského řemesla a začal
působit jako lektor němčiny na jazykové škole, ve které zahraniční
studenti, kteří jsou v Německu

jejich živost až živelnost a pro jejich temperament. A protože já
sám jsem fanouškem jazyků, zlákali mě ke studiu portugalštiny.
Ta se stala mojí aktuálně novou
jazykovou vášní a začal jsem se jí
aktivně věnovat. Vídáme se i mimo
jazykovou školu a máme takový
„výměnný obchod“. Já zdokonaluji Brazilce v němčině a oni mě učí
portugalštinu. Pojal jsem dokonce
přání vycestovat do Brazílie jako
lektor němčiny. Uvidíme…

Mgr. Lubomír Ďuroška je lektorem němčiny žijícím v Berlíně. Jak říká, je to
všechno náhoda.

kážu lépe vcítit do toho, kde jsou
při studiu němčiny ony „kameny
úrazi“. Sám jsem si tím při studiích
prošel, tak možná právě tahle zkušenost mi pomáhá a pomáhá to
hlavně studentům.
 Kdo jsou nejčastější studenti,
které učíš?
Studenti přicházejí z celého světa,
v poslední době jsme měli nejvíce
brazilských skupin. Brazílie totiž
velmi podporuje stáže studentů
v zahraničí a Německo je mezi brazilskými studenty velice populární.

prezidentky Dilmy Rousseffové
velmi podporuje vzdělání a tlačí
na to, aby se studenti učili pracovat s novými médii a technologiemi. Při cestě do Evropy tak každý
student dostal od vlády tisíc euro
a musel si povinně koupit elektroniku. Do Brazílie pak stačilo přivézt
účtenku.
 Dokáží studenti nějak ovlivnit
i lektora?
Už od počátku se mezi mnou
a právě těmito brazilskými studenty rozvinulo velké pouto, pro

www.vamberk.cz

 Slovinštinu ještě chápu, ale
lotyština je pro mě absolutní
neznámá.
Ve svých třiceti letech jsem měl
chuť naučit se nějaký baltský jazyk, protože baltské jazyky jsou
z jazykovědného hlediska velice
zajímavé. Proto jsem se přihlásil
jako tzv. hostující student na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze a věnoval se lotyštině též jako samouk. V Berlíně zpívám v lotyšském smíšeném
sboru, který si říká „Sbor berlínských Lotyšů“. Zpíváme lotyšské
lidové písně a naše pianistka,
paní Agita Rando, pro nás skládá
vlastní tvorbu a upravuje starší
lidové písně.
 Takže jazyky jsou pro Tebe
jedna velká zábava.
Zábava určitě, ale také mě jazyky
živí. Do lotyštiny totiž i překládám. Poslední věc, kterou jsem
dělal a která mi pro svou kuriozitu utkvěla, byl překlad usnesení
o zahájení trestního stíhání, které
lotyšská policie vznášela proti Slovinci – překládalo se tedy z lotyštiny do slovinštiny. To jsem se velice
pobavil.
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 Spojuje něco vůbec tyto dva
rozdílné jazyky?
Slovinsko je dá se říci moje druhá domovina, cítím se tam neuvěřitelně příjemně. Vůbec malé
národy a malé jazyky mi přirostly
k srdci. Mimochodem, když se bavíme o malých národech, musím
na sebe ještě prozradit, že mě velice zajímá lužická srbština a Lužičtí
Srbové.
 K Lužickým Srbům Tě přivedla
náhoda, nebo to byl záměr?
Jsou to vždy náhody. Už na vysoké škole jsem navštěvoval kurz
sorabistiky, tedy kurz zaměřený
na lužickou srbštinu a kulturu. Je
to malý národ žijící v Sasku kolem
Budyšína a Chotěbuze a se Slováky a Poláky jsou to naši jazykově
nejbližší sousedé. Jako jazykový
poradce jsem pomáhal při vzniku
filmu Velikonoce v Lužici režiséra
Zdeňka Flídra, který se točil pro
Českou televizi. Hodně z Lužických
Srbů mluví i česky, studovali u nás
a mají tu přátele.
 Takže Lužici můžeme podle
Tebe doporučit?
Jsem velkým propagátorem Lužice a přímo nabádám všechny,
i čtenáře, aby neváhali a jeli se
do Lužice podívat. Zachovaly se
tam krásné lidové tradice, koulení vejcem, velikonoční jízdy
na koních, při kterých mají jezdci
na hlavách cylindry a nesou kříže a spoustu dalšího. Hlavně ale
proto, aby Češi viděli, že Lužičtí
Srbové nejsou jen „malovači kraslic“. I v Berlíně máme lužickosrbský
štamtyš a scházíme se v Café Einstein u Checkpoint Charlie, což je
bývalý přechod mezi Západním
a Východním Berlínem.

Televizní věž se stala symbolem Východního Berlína

 Nakousli jsme Berlín. Cítíš
v něm historii?
Podle mě si v Berlíně člověk moc
historie jako takové neužije. Ta
historie je zde spíše novodobá. Je
to dáno jednak tím, že město bylo
kompletně
vybombardováno,
pak rozděleno na dvě samostatná
města a naposledy celé kompletně
přestavěno.
 Co je tedy podle Tebe tím
hlavním magnetem, který sem
lidi přitahuje?
Berlín táhne především díky své
rozpolcenosti. V Berlíně se rozdělovaly lidské osudy. Byly zde rozdělené rodiny a po sjednocení Německa si zde daleko více váží toho,
že toto rozdělení skončilo. Působí
to na mě, že i díky tomu je Berlín
velice výrazně otevřený a navázal

tak na zlatá dvacátá léta. Je zde
cítit výrazná svoboda, pestrost
kultur, otevřenost všemu novému, modernímu, inovativnímu. Je
to město začínajících firem, ročně
zde vznikne několik desítek tisíc
tzv. start-upů aneb začínajících firem a ročně se sem přistěhuje také
čtyřicet tisíc nových lidí.
 Hrají v tom roli i náklady
na bydlení? Přece jen je to evropská metropole.
Živobytí v Berlíně je poměrně
výhodné. Nechci říct levné, ale
výhodné proti jiným evropským
metropolím určitě je. I samo město
staví hodně nových bytů, nestaví
jen developeři, což opět přitahuje nové lidi, a to přímo do středu
města. Staví se především v prolukách a tím se zahušťuje bydlení.

 Má tedy Berlín svou vizi, kam
směřuje?
Tváří Berlína posledních třinácti
let byla velice výrazná osobnost
primátora Klause Wowereita, familiárně mezi Berlíňany známého jako „Wowi“, jehož mottem
bylo „Berlín je chudý, ale sexy“.
Za jeho působení na radnici, které se pro cihlovou fasádu říká
Rotes Rathaus, doslova vypiplal
město tam, kde dneska je. Mimochodem, jeho dalším heslem pak
bylo „Jsem gay, a tak je to dobře“.
Z toho důvodu je pak Berlín také
Mekkou tzv. LGBT komunity (lesbi-gay-bi-trans – sexuální menšiny, poznámka redakce). A to má
kořeny opět hluboko v historii,
protože již pruský král Fridrich II.
Veliký byl liberálním panovníkem,
který poskytl rozsáhlé svobody
náboženským skupinám, např.
francouzským hugenotům. Tam
se právě začala rodit ona berlínská tolerance. I v rámci Německa
má Berlín velice osobitý status.
 Na mě osobně udělal Berlín
velice výrazný dojem tím, že
nepůsobí jako jedno město,
ale jako slepenec mnoha úplně odlišných a samostatných
měst.
Je to tak, Berlín nemá jedno centrum. Vznikl sloučením několika vsí
a městeček, základem bylo město
Cölln, které v pozdním středověku
srostlo se starým Berlínem, dnes
po něm existuje jen čtvrť Neukölln, kde převažují Arabové a Turci. Ale jinak skutečně platí, že co
čtvrť, to jiný svět. V bývalé východní části nejen podle mého názoru
vládne originálnější, „odvazovější“
atmosféra, nepochybně díky historickým okolnostem.

Zámecký park Sanssouci
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rezidenční město, které k obrazu
svému nechal vystavět již jednou
zmíněný Fridrich II. Veliký alias Der
alte Fritz, jak se mu říkalo, neboli
„starý Béďa“. Jeho heslem bylo, že
v Postupimi může každý dosáhnout blaženosti dle svého. Já se
o to častými návštěvami snažím,
neboť v malebných uličkách je
i přes množství lidí úžasná pohoda
a klid.
 K Postupimi neodmyslitelně
patří letní sídlo Sanssouci.
Obdivuji ten úchvatný zámecký
park, kde můžete strávit doslova
celý den. Když mám čas, vodím
sem návštěvy a pro své studenty
návštěvu Postupim zařazuji jako
povinný bod pobytu v Berlíně.
Z vlastní iniciativy svým studentům dělám po Postupimi průvodce.
Padesátá léta na Frankfurter Allee

 Jak vůbec žijí obyčejní Berlíňané?
Berlín jsou ostrůvky, v rámci kterých se všichni znají a starají se
o svoji čtvrť a ulici. Jejich obyvatelé
pak ani nepodnikají výlety či cesty
do jiných čtvrtí, neboť v té své vše
dobře znají, cítí se tu dobře a mají
tu všechno, co potřebují. Sousedé
se i v rámci svých rajónů, německy
se tomu říká „Kiez“, což zahrnuje
ani ne celou čtvrť, ale spíše několik bloků domů, rádi společensky
setkávají a pořádají v létě tzv. Straßenfesty, uliční slavnosti. Při nich
se zavře celá ulice, lidé přinesou
jídlo, které sami navařili, pořádají
bleší trhy s hračkami či oblečením, které už nikdo nepotřebuje,
hraje se uliční divadlo, předvádí
se stand-up-comedy, hrají kapely...
Zkrátka, co si vymyslí a uskuteční,
to mají. Tím se komunita zase opět
tmelí.

sadně patří tyto obchůdky Turkům
a Arabům. Komunity pak mají
mnoho malých restaurací a bister,
kde se levně a neuvěřitelně chutně
najíte. A toho jsem často aktivním
účastníkem. Nemusíte se tu bát
o svoji peněženku a ochutnáte
zajímavé věci. Rád tíhnu k pestré
stravě a na talíři tady máte celý
svět.
 A čím se tradiční obyvatel Berlína baví?
V Německu je nesmírně důležitý
spolkový život. Základem jsou
pochopitelně zahrádkáři! To známe i od nás. Berlín je velice zelené
město, má neuvěřitelné množství
parků, lesů a pak právě i zahrádkářských kolonií. Napadá mě třeba
známá pláň Tempelhofer Freiheit,
prostor bývalého letiště, kde si lidé
s motyčkami doslova vyrvali ze

země svoje zahrádečky, kde mají
dva řádky jahod a tři keříky rajčat
a užívají si, že mají svoje vlastní
výpěstky.
Pochopitelně Berlín
také oplývá nepřebernou nabídkou kulturního vyžití, od disko
klubů všech možných žánrů přes
divadelní scény tradiční a alternativní, koncerty, výstavy až po akce
typu Love Parade. Kdo však touží
po klidnějším prostředí, vezme
zavděk posezením v jedné z útulných a mnohdy nápaditě koncipovaných kaváren.
 Jak Ty se odreagováváš od
stresu velkoměsta?
Pravá oáza klidu oproti velkoměstské vřavě Berlína je Postupim.
Za dvacet minut jste tam příměstským vlakem, tzv. S-Bahnem,
a dýchne na vás atmosféra starého
Pruska. Postupim byla královské

 Zmínil jsi bleší trh, to je u nás
k vidění jen zřídka. Je to běžné?
Němci blešáky milují. Největší bleší trh, německy Flohmarkt, se pořádá v tzv. Mauerparku v místech
bývalé berlínské zdi. Každou neděli je tam naprosto neuvěřitelný
mumraj. Ani tam nemusíte chodit
nakupovat, už jen to, že tam jste,
je naprostý zážitek. Nabízí se tam
oblečení, elpíčka, nábytek, co kdo
doma už nepotřeboval, Turci tam
mají boudy s jídlem. Je to zážitek.
 Když říkáš jídlo a pití, čím Berlín překvapí?
Naprosto zásadní význam mají obchůdky tzv. Spätis neboli naše večerky (doslova by se přeložilo „pozděnky“), kde seženete naprosto
všechno – správný Berlíňan hlavně
svého lahváče a něco na zub. Zá-

Postupimský zámek Neues Palais
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 Najdeš si také čas na Vamberk?
Do Vamberka se samozřejmě rád
vracím za rodinou, a když už jsem
na rodné hroudě, užívám si výlety
po našich kopcích a horách. To je
věc, kterou v beznadějně rovinatém Braniborsku strašně postrádám. A když už jsem doma, nikdy
neopomenu navštívit přátele, spolužáky a i po šestnácti letech své
profesory z rychnovského gymnázia. Rád se prostě vracím na místo
činu!
 Moc děkuji za příjemný rozhovor a budu se těšit na Tvoji další
návštěvu ve Vamberku.
Já také děkuji a brzy na viděnou
– třeba v Lužici, Velikonoce jsou
za dveřmi!
S Mgr. Lubomírem Ďuroškou si povídal
Mgr. Jan Rejzl
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ROD, KTERÝ OBOHATIL NAŠE MĚSTO
Antonín Bednář nejml.
(1896-1949)
Syn Antonína Bednáře ml. (18631952) a Boženy, roz. Vyskočilové
(1868-1944) se narodil ve Vamberku 1. listopadu 1896. Měl o tři roky
starší sestru Marii. Absolvoval obchodní školu a již od mládí se u něj
projevilo hudební nadání. Hudbu
studoval nejprve soukromě, později byl na pražské konzervatoři žákem Jana Heřmana ve hře na klavír,
Josefa Bohuslava Foertera ve skladbě a u Františka Spilky a Karla Boleslava Jiráka studoval dirigování. Navštěvoval též varhanické oddělení.
Po ukončení studií působil jako
sbormistr pěveckého spolku Praga,
Vinohradského hlaholu, Pěveckého
sdružení pražských učitelek a dalších. Založil a vedl Pěvecké sdružení
českých učitelů. Kromě toho založil
i Orchestr českých železničářů. V letech 1924-1925 byl korepetitorem
brněnské opery a řídil Starobrněnský hlahol. Pohostinsky řídil orchestr České filharmonie, orchestr
Československého rozhlasu a řadu
předních symfonických orchestrů po celé Evropě (Berlín, Lipsko,
Drážďany, Vídeň, Tallinn, Varšava,
Bukurešť ad.). Jako klavírista účinkoval na koncertních turné v zahraničí. Byl přítelem vynikajícího pěvce
Pavla Ludikara.
Ve své skladatelské tvorbě se inspiroval především dílem Vítězslava Nováka. Napsal klavírní skladby
Z prázdnin (1915), Z mládí (1916),
Sonáta pro housle a klavír (1918),
Melancholické skladby (1920), Sonatina (1926), sbory Luhy, luhy zelené na text Josefa Václava Sládka,
V náruči boží podle téhož autora,
Slavnostní sbor, Naše lesy, rybníky
na text Jaroslava Vrchlického a Antonína Sovy, Jak ten skřivan jásá,
Českým legiím, Co z prachu vzešlo
na text Josefa Václava Sládka, Cestou k vítězství, Pozdrav republice

na text Antonína Klášterského. Je
také autorem scénické hudby Kalich (1928), Čitra (1928) ke hře Rabíndranátha Thákura a Poštovní
úřad ke hře téhož autora.
Před domácím publikem ve Vamberku vystoupil např. 7. srpna 1927
ve dvoraně hotelu Kubias u příležitosti 60. výročí založení Měšťanské
besedy a odhalení pamětní desky
rodáku Augustinu Vyskočilovi.
Další příležitostí bylo 6. září 1931,
kdy byla odhalena pamětní deska jinému významnému rodáku
Josefu Richardu Vilímkovi. V obou
případech vystoupil Antonín Bednář po boku pěvce Pavla Ludikara,
s nímž jej pojilo hluboké přátelství.
Antonín Bednář nejml. žil dlouhá
léta v Praze. V období 2. světové
války se vrátil do rodného města,
kde se věnoval práci v textilních
závodech, jichž byl spolumajitelem. Zemřel 2. března 1949
ve Vamberku. Pohřeb se konal
v pražském krematoriu. Na rozloučenou mu zazpíval jeho dlouholetý přítel Pavel Ludikar. Bylo to
poslední domácí vystoupení tohoto pěvce před jeho vystěhováním
do Rakouska.

Ladislav Bednář st.
(1862-1935)
Spolumajitel textilních závodů
Antonína Bednáře synové a starší
bratr Antonína ml. spoluvytvářel
a ovlivňoval kulturní dění ve Vamberku. V prvních letech 20. století byla z jeho podnětu ve městě
založena při Měšťanské besedě
filharmonie. Těleso sestávalo z řad
průmyslníků, učitelů, úředníků, obchodníků a řemeslníků. Šlo o dobré
hudebníky místních i okolních souborů. Od roku 1904 až do ukončení
činnosti filharmonie stál v čele učitel František Vích. Dokázal vytvořit
prvotřídní hudební těleso, jehož
výkony byly odborníky vysoko
hodnoceny.
Na zkoušky se zpočátku scházelo 40 a později až 70 hudebníků
z města i širokého okolí. Ladislav,
nadšený ctitel hudby a mecenáš umění, hrál v tomto souboru
na flétnu a jeho radostí bylo, když
si mohl na ukončení zkoušky oddirigovat závěrečný pochod. Muzikanty ze vzdálenějších míst svážel
závodním kočárem do hotelu Hrad,
kde se každou středu konaly zkoušky hudebního tělesa. Účinkující byli
hoštěni pivem, Kubiasovými párky
a dršťkovou polévkou.
Po válce byl hudební kroužek obnoven, nejdříve ředitelem Františkem Víchem, později Emanuelem
Šlezingerem, úředníkem Hernychových závodů. Předseda Měšťanské
besedy Ladislav Bednář zachovával
souboru svou přízeň a zaručil mu
roční dotaci 3 000 Kč. Jako uznání
zásluh svého předsedy jmenovala
jej Měšťanská beseda již roku 1908
svým čestným členem.
V roce 1919 byl Ladislav Bednář
jmenován členem knihovní rady
a v červenci následujícího roku jejím předsedou. Obecní knihovnu
štědře podporoval. Mj. roku 1923
založil nadaci k uctění své zesnulé choti Anny, na jejíž účet složil
10 000 Kč. Z úroků se každoročně
kupovaly nové knihy.
Ladislav Bednář sepsal 1. prosince
1924 protokol o věnování svého
domu čp.84 na náměstí městu
ke kulturním účelům, pro potřeby
veřejné knihovny a muzea. Podmínkou bylo, že nebude nikdy
používán pro zisk. Zároveň pan
továrník složil kapitál 20 000 Kč pro
budoucí údržbu domu. Jeho soukromá knihovna s 3 000 svazky má
být sloučena s veřejnou knihovnou.
Správou nadace byla pověřena
Občanská beseda. Darovací listina
byla městem s povděkem přijata 7.
května 1925.
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U příležitosti 60. výročí vzniku Měšťanské besedy a odhalení pamětní
desky kapelníku Národního divadla Augustinu Vyskočilovi na jeho
rodném domě, se konal ve dvoraně hotelu Kubias slavnostní večer,
na němž vystoupil Vyskočilův syn
pěvec Pavel Ludikar-Vyskočil, Pěvecký sbor východočeských učitelů a Antonín Bednář nejml. Bylo
vzpomenuto, že Ladislav Bednář
stojí již 25 let v čele Občanské besedy. Z funkce předsedy odstoupil v lednu 1929, kdy jej nahradil
MUDr. František Němec.
Spolu se svým bratrem Antonínem
se Ladislav velmi zasloužil o chatu
na Vyhlídce. V letech 1928-1929
byla k původnímu objektu přistavena prostorná veranda, náklady
hradil Ladislav Bednář. Slavnostní
předání přístaveb (druhou, zděnou
část hradil převážně bratr Antonín)
se uskutečnilo 2. června 1929.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo 19.
prosince 1930 o jmenování čestnými občany města bratry Ladislava
a Antonína Bednářovy. Zvlášť bylo
zdůrazněno, že v době hospodářské krize udržují své závody v provozu a též mnoha jinými způsoby
se starají o rozvoj města.
U příležitosti svých 70. narozenin
v dubnu 1932 věnoval Ladislav
16 místním spolkům po 1 000 Kč.
Zdravotní stav Ladislava Bednáře se
zhoršoval. Každoročně trávil zimní
období v přímořském klimatu francouzské Riviéry. Při pobytu v zimě
1934-1935 se tam podrobil operaci
zažívacího ústrojí a krátce nato, 2.
února 1935 ve francouzském Nice
ve věku nedožitých 73 let zemřel.
V rodném městě byla 6. února svolána mimořádná schůze obecního
zastupitelstva za účasti zástupců
spolků a korporací v počtu okolo
120 osob. Účelem byla posmrtná
pocta zesnulému. Na úvod zazpíval
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mužský sbor Foersterovu skladbu
„Z osudu rukou“ a poté se slova
ujal obecní starosta Antonín Koblic.
Z jeho proslovu:
„V tuto chvíli, kdy se tu scházíme,
jsou v Marseille zpopelňovány
pozůstatky našeho váženého a zasloužilého čestného občana města
Vamberka, velkoprůmyslníka pana
Ladislava Bednáře st., jehož náhlý
odchod zarmoutil všechno obyvatelstvo našeho města. Protože nemůžeme býti přítomni smutečním
obřadům ve Francii, sešli jsme se
dnes na podnět Měšťanské besedy,
abychom aspoň vzpomínkami zalétli k zemřelému do dálky a touto
smuteční schůzí uctili památku zemřelého a poděkovali mu za veškeré zásluhy, které měl o naše město
a veřejný a společenský život.
Po dlouhá léta zasedal v obecním
zastupitelstvu, byl velkým přízniv-
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cem a mecenášem společenského
života, jeho štědrá ruka byla vždy
otevřena sociálně slabým. Se zesnulým odchází velký dobrodinec
ducha vřele vlasteneckého a demokratického, milující upřímně své
rodné město a svou vlast. Zvláštní
jeho přízni se těšila Měšťanská
beseda, které věnoval svůj dům
na náměstí, v němž bude umístěna
veřejná knihovna a čítárna. Známá
je jeho láska k hudbě. Ve Vamberku založil hudební filharmonii a ze
svých peněz platil umělecké koncerty, pořádané za lidové ceny pro
nejširší veřejnost. Za všechny jeho
činy a za práci mu tímto děkujeme.“
Jménem Měšťanské besedy, v jejímž čele stál 27 let jako předseda,
jménem příbuzenstva a osobních přátel se s ním rozloučil
MUDr. František Němec a jménem
zaměstnanců úředník textilních

závodů Augustin Plocek. Když byla
urna s popelem uložena do rodinného hrobu na starém hřbitově,
konala se tam v předvečer jeho narozenin 31. března, posmrtná vzpomínka. Vděčně bylo kvitováno, že
v poslední vůli odkázal řadě místních spolků peněžité dary v úhrnné
výši 150 000 Kč a veřejné knihovně
věnoval svoji knihovnu se 3 000
svazků.
Obecní zastupitelstvo schválilo
v červnu 1935 návrh obecní rady,
aby k uctění památky zasloužilých
a zemřelých občanů města byl
založen fond k podpoře chudých
občanů. Obec se stala prvním dárcem do tohoto fondu, když na počest čestného občana Ladislava
Bednáře st. vložila 200 Kč. Město
vzalo do své správy dva fondy, dotované 20 a 10 000 Kč, jež odkázal
Ladislav Bednář městu, aby z jejich
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úroků byli podělováni nejchudší
obyvatelé města české národnosti. Obecní rada souhlasila, aby se
veřejná knihovna přestěhovala
z budovy radnice do domu čp.84,
který odkázal Ladislav Bednář městu. Na novém místě byla knihovna
spolu s čítárnou otevřena 2. února
1936. Šlechetného dárce připomněl v projevu obecní knihovník
František Hlaváček.
Zdroje
Literatura
Nové paměti města Vamberka
Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou
Prameny
Pavel Bohumil, Kulturně osvětová
hudební tělesa ve Vamberku v prvé
polovině 20. století
Wikipedie

Ze života mateřské školy
„Kudy, kudy, kudy cestička vede nás hvězdička.
Kudy, kudy, kudy cestička do Betléma. Šlapejte
za námi, cesta je před námi. Kudy, kudy, kudy
cestička do Betléma.“
Opět po měsíci se hlásíme s krátkými zprávičkami z naší mateřské školy Vodníček. Tentokrát
zavzpomínáme na měsíc leden a jeho průběh
u Rybiček, Žabiček a Šnečků. Již tradičně začal nový kalendářní rok „Tříkrálovým průvodem“ a to pod taktovkou dětí ze třídy Rybiček.
Ve všech třídách, ale i u paní kuchařek, zanechali Tři králové a jejich pomocníci kometu
s nadepsanými písmeny K + M + B. A víte, co
tato písmena znamenají? Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají

větu Christus mansionem benedicat – Kristus
žehnej tomuto domu. Nejen tuto informaci,
ale i spoustu jiných zajímavých her a činností
si pro děti připravily paní učitelky k tomuto tématu. A v jakém duchu se odvíjel měsíc leden
dál? U Šnečků se podívala myška Všudybylka
na zvířátka v zimě. Děti se vydaly po sněhových
stopách některých zvířátek, pídily se i po tom,
jak zvířátka přezimují. A kdo se vlastně o lesní
zvířátka v zimě stará? Na to už Vám Šnečkové
také odpoví. Myšku Všudybylku zavedl sníh až
do polárních krajin, kde na ni čekali nejen Eskymáci, ale i polární zvířátka. A jak probíhal měsíc
leden u Žabiček? S tématem Radovánky paní
zimy se děti seznamovaly s typickými znaky
tohoto ročního období, s oblékáním, prevencí
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před onemocněním. Na pomoc jim přispěchali
Dva mrazíci uličníci s překrásnou písní a tanečkem. Nesmíme opomenout ani třídu Rybiček
a jejich kapříka Pepíka. Tentokrát s integrovaným blokem „Když je kapříkovi zima“. Rybičky
už vědí, co dělat pro to, aby jim zima nebyla.
Dokáží roztřídit, pojmenovat a určit zimní oblečení. Také si vyrobily krásné zimní rukavice
a svetr. A už jen hurá, vyrazit na hory.
Na závěr bychom chtěli popřát budoucím prvňáčkům hodně sil, odvahy k jejich důležitému
kroku v životě – zápisu do základní školy. A Vás
- rodiče, prosíme, podpořte svoje děti, dodejte
jim tak potřebnou odvahu.
Kolektiv mateřské školy
Vodníček
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Ze života mateřské školy
Sněhuláček u vrátek
nosí bílý kabátek,
kulich, šálu metličku,
stojí tu jen chviličku.
V záři tepla sluníčka
zbyde z něj jen loužička.
Celý leden jsme si užívali v naší
školce zimních radovánek. Chodili
jsme na krásné zimní procházky
a pokud počasí dovolilo, sáňkovali
a bobovali na naší školní zahradě
nebo jsme soutěžili ve stavění nejkrásnějšího sněhuláka. I když bylo
zatím sněhu pomálu, užili jsme si
mnoho legrace a udělali i něco pro
své zdraví. Ve třídě Ptáčátek byla
totiž pro děti uspořádána velká
zimní školková olympiáda, kde se
soutěžilo v různých zimních disciplínách např. sjezdy na lopatách,
zimní závody mezi stromy nebo
slalom. Děti si vyzkoušely i akrobacii na překážkové dráze, krasobruslení a nechyběla ani olympijská
vlajka, medaile a diplomy za statečnost. Ve všech třídách probíhala 2. část ekologického programu,
který nesl název „Pomáháme zvířátkům a ptáčkům v zimě“. Děti
zjišťovaly, co se děje s přírodou
a jejími obyvateli v zimě. Podnikly
dlouhou zimní vycházku do vzdáleného lesa, poznávaly mrazivá
lesní zákoutí, vypravily se po stopách lesních zvířátek a společně
jim připravily chutnou hostinu
z jablíček, mrkví, chleba a pečiva.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky,
kteří neodlétli do teplých krajin, ale
zůstali na našich zahradách, keřích,

lesích a polích. Společně s dětmi
jsme se v rámci ptačího projektu
stali průzkumníky a pokusili se
odhalit ptačí obyvatele našeho
okolí. Vyrobili jsme vlastní krmítka
z přírodních materiálů, která jsme
zavěsili na stromy ve školní zahra-

dě a připravili do nich lojové koule
nebo zrní pro opeřené ptačí kamarády. Naskytla se nám tak jedinečná možnost vidět ptáčky zpěváčky
úplně zblízka. I když letošní zima
připomíná spíše jaro a pro zvířátka je hon za potravou snadnější,

jistě i tak ocenila naši pomoc. Ta
pravá zima jistě ještě přijde, proto
bychom se neměli nechat zmást
počasím a měli zvířatům pomáhat
dělat zásoby. Všem dětem i nadále probíhají zájmové aktivity: pohybová aktivita Rarášci, jazyková
aktivita Angličtina hrou, Pěvecký
sboreček a plavání s instruktorkou
na MŠ Tyršova. Předškolní děti
z Ptáčátek se také začaly cíleně
připravovat na zápis do školy. Naší
snahou je, aby příprava budoucího
školáka probíhala pozvolna, ale
efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji
takových schopností dětí, které
jim později zajistí úspěšnost při
osvojování základů čtení, psaní
a počítání. Proto jsme se zaměřili
na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinace oka
a ruky, zrakového a sluchového
vnímání a rozlišování, logického
myšlení, předmatematických představ a v neposlední řadě na rozvoj
soustředěnosti dětí. Dalším předpokladem úspěchu v 1. třídě je
schopnost dítěte odlišit hru od systematické školní práce. Důležitá je
i samostatnost dítěte a sebeobsluha, schopnost spolupráce s ostatními a umět se přizpůsobit kolektivu, vyjádřit a obhájit svůj názor ale
zároveň se neprosazovat na úkor
svých vrstevníků a také uznání
určité autority. Proto zařazujeme
do přípravy na školu hry a činnosti,
které rozvíjí jednotlivé oblasti dítěte důležité pro jeho školní zralost.
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 do 11:30 „HERNIČKA“.
Zveme všechny místní i přespolní děti do našeho MC. V průběhu
celého dopoledne je dětem přístupna herna se spoustou hraček,
doprovod si může posedět u čaje
či kávy a popovídat si o radostech
i starostech, které péči o naše ratolesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč/den,
člen 5 Kč/den
První návštěva je zdarma.
z ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁREK„ každou středu od 9:00
do 11:30 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. Pro děti
od 6 měsíců do 12 měsíců. Ale mo-

hou 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. Pro
děti od 1 roku do 3 let. Poplatek
20 Kč. První návštěva je zdarma.
z Masáže miminek – každý čtvrtek v DDM od 9:00 do 9:45. Pro
miminka od 3 měsíců. Součástí je
také aromaterapie, masážní olejíčky a relaxační hudba. Poplatek
30 Kč. První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
z Divadýlko pro nejmenší děti –
05.01.2016
V úterý 05.01.2016 se pro děti
z Dráčku konala pohádka v podání Verči a Štěpánky z Domu dětí
a mládeže v Jugoslávské ulici.
Naučná pohádka, ve které hlavní
roli hráli pejsek s kočičkou se líbila jak dětem, tak i maminkám.
Po skončení představení si děti
měly možnost pohrát si a pomazlit
se s pejskem i kočičkou. Oba tak šli
doslova z ruky do ruky.
Štěpánce a Verče moc děkujeme
za krásné představení.
z Přednáška o rodině –
13.01.2016
Středeční odpoledne 13.01.2016
si udělalo několik maminek vol-

no na zajímavou přednášku
Mgr. Hany Zakouřilové, která pracuje jako speciální pedagog. Přednáška byla na téma “Jak si užít mateřskou dovolenou”, především,
jak se vyrovnat se změnami, které
nastávají při příchodu miminka,
seberealizace během mateřské
dovolené, relaxace a odpočinek.
Z přednášky se nakonec rozvinula zajímavá diskuze o problémech
a starostech, které nás maminky
nejvíce trápí.
z Hrátky ve vodě a Solná jeskyně
15.01.2016 a 19.01.2016 jsme si
opět zařádili v bazénu a děti si pohrály v solné jeskyni. Akce pokračují pravidelně v dalších měsících.
DOPROVODNÉ AKCE
ÚNOR - DUBEN 2016
z Od února je připravena novinka – Čtení pohádek pro nejmenší.
Začínáme ve středu 03.02.2016
od 10:00. Předčítání bude probíhat
v 1. patře knihovny a bude trvat
přibližně 10 minut. Předčítá paní
Martinová.
Tato akce se bude konat pravidelně jednou za měsíc, každou první
středu v měsíci.
Únor
z Focení s Monikou Severýn Faltysovou – středa 03.02. od 9:00
z Čtení pohádek pro nejmenší
– středa 03.02.2016 od 10:00 v 1.
patře knihovny
z Solná jeskyně – úterý 09.02.2016
z Přednáška zubní prevence –
středa 10.02.2016 od 16:30
z Zimní olympiáda – sobota
13.02.2016 od 9:30 (akce se koná
pouze za příznivých sněhových
podmínek)
z Focení s Monikou Severýn Faltysovou – středa 17.02.2016 od 9:00
Hrátky ve vodě – pátek 19.02.2016
z Malování na trička – středa
24.02.2016 od 16:00

z Přednáška PhDr.
Lidmily Pekařové “Komunikace s dětmi” – pondělí
29.02.2016 od 17:00 hodin v Sokolovně Vamberk
Březen
z Keramika – úterý 01.03.2016
od 9:30 do 10:30 v DDM
z Čtení pohádek pro nejmenší
– středa 02.03.2016 od 10:00 v 1.
patře knihovny
z Solná jeskyně – úterý 08.03.2016
Výlet Tongo – neděle 13.03.2016
z Jarní aranžování – středa
16.03.2016
z Hrátky ve vodě – pátek
18.03.2016
z Morana – pondělí 21.03.2016
Duben
z Solná jeskyně – úterý 05.04.2016
z Čtení pohádek pro nejmenší –
středa 06.04.2016 od 10:00
z Přednáška Lucie Tvrdoňové o výživě dospělých – úterý
05.04.2016 od 16:30
z Zajíček Trousílek – úterý
12.04.2016 od 10:00
z Hrátky ve vodě – pátek
15.04.2016
z Čarodějnice – pátek 29.04.2016
od 9:30
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.
Ještě jednou moc děkujeme
našim sponzorům a také panu
Ing. Miroslavu Vyčítalovi za finanční dar.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Maminky MC Dráček

Vamberecký

zpravodaj

strana

16

Dům dětí a mládeže Vamberk

JARNÍ PRÁZDNINY
S DOMEM DĚTÍ
1/ Pondělí 15.02. BOWLING v R/K
sraz v 8:00 hod. v DDM, konec v 14.45 hod. na náměstí ve Vamberku
s sebou sálovou obuv, kapesník, pití, velkou svačinu a peníze
2/ Úterý 16.02. RADOVÁNKY (se zvířaty)
sraz v 8:00 hod. v DDM, konec v 15:00 hod. v DDM
s sebou přezůvky, pohodlné oblečení a boty, kapesník
3/Středa 17.02. TONGO v H/K
sraz v 7:30 hod. na nám. ve Vamberku, konec v 15:00 hod. v DDM
s sebou kapesník, pití, velkou svačinu a peníze
4 a 5/ Čtvrtek a pátek 18.-19.02. VÝLET DO ZOO D.K./L. a SPANÍ
v DDM
sraz čtvrtek v 7:30 hod. na náměstí ve Vamberku, konec pátek v 10:00
hod. v DDM
s sebou spacák (možnost zapůjčení), hygien. potřeby, věci na převlečení,
teplé oblečení, kapesník, peníz.
Všechny potřebné věci přineste dětem ve středu 17.02. od 15:00
do 16:00 hodin!
V ceně všech dní je pedag. dozor,, oběd (2), večeře a snídaně (4,5), materiál, vstupné, jízdné, ceny.

Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději d o 5. února 2016!
kontakt : tel. č. 494 541 545, 736 443 729

Dům dětí a mládeže Vamberk
vyhlašuje soutěž

Masky a lidé
Soutěž je určena jak pro třídní kolektivy,
tak i pro jednotlivce.
Cílem každého soutěžícího bude namalovat, vyrobit,
či jinak ztvárnit masku (technika je libovolná,
záleží jen na vaší fantazii).
Bodové hodnocení je veřejné a vítězem se stane ten,
který získá největší počet bodů.

Nabídka kurzu akreditovaného MPSV
Pracovník v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován
MPSV 2012/0783-PK.
Organizace výuky:
1. 7 víkendů
2. celkem 156 vyučovacích hodin
3. z toho 24 vyučovacích hodin praxe
Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou.
Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností.
Termín konání kurzu:
od 27. února 2016 do 9. dubna 2016
Místo konání kurzu:
školící místnost OS ČČK Rychnov nad Kněžnou
Cena 8.900 Kč

Vyhlášeny jsou 3 kategorie:
1. MŠ
2. 1. stup. ZŠ
3. 2. stup. ZŠ
Pokud se zúčastní rodiče s dětmi, bude hodnocení
bráno dle věku dítěte s přihlédnutím
na spolupráci rodičů.
Masky nám doručte do DDM a to do 24. února 2016
Výstava všech výtvorů bude probíhat
od 27. února do 28. března 2016
(9:00 h – 16:00 h)

TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE A ÚČAST!

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OS ČČK Panská 79, Národní
dům II. patro. Na požádání vystavíme fakturu.
V případě úhrady samotným účastníkem nabízíme možnost 3 splátek.
Absolvent kurzu může poskytovat služby osobního asistenta klientům
s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením.
Může pracovat jako au pair u nás i v zahraničí. Najde uplatnění jako
pracovník v sociálních službách v ústavní, ambulantní a domácí péči.
Je schopen poskytovat základní sociální poradenství, zprostředkovat
odborné sociální poradenství, dokáže pomoci při zvládání běžných
úkolů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy
a chodu domácnosti. Dokáže poskytnout základní výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkovat kontakt se společenským
prostředím. Umí účinně pomoci při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Je schopen účinně poskytnout první pomoc
(kurz obsahuje specializovanou strukturu dle druhu klientely).
Vstupním předpokladem účastníka kurzu je ukončené základní
vzdělání! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

K zamyšlení…
(nejen pro měsíc únor)

O dobru a zlu

(povídka z knihy Daniely Fischerové:
Jiskra ve sněhu)
Krajem se prohnal strašný požár
a zbyla po něm pohroma a čoud.
Boží soud rozhoduje o dobru a zlu.
K soudu přišlo dřevo se svou žalobou. “Žaluji oheň!“ řeklo rozhorleně. „Oheň páchá zlo! Poslyšte, jak
mě pronásleduje a hubí, ať na sebe
vezmu jakýkoli tvar! Bylo jsem kdysi živým tělem stromů – oheň zničil
les. Bylo jsem kládou, trámem nebo
prknem – a oheň spálil chatrč, dům
i srub. Bylo jsme skříní, postelí a stolem – všechno padlo ohni za oběť.
Bylo jsme listem papíru, knihou –
a co z nich zbylo? Popel, kouř a dým.
Proto tě, slavný soude, žádám: vyměř ohni co nejpřísnější trest! “Soud
předvolal do soudní síně oheň.
„Je pravda všechno, co zde dřevo
řeklo?“ Oheň bez váhání kývl: „Je“.
„Co můžeš uvést na svoji obhajobu?“ Oheň se zasmál, až to zajiskřilo. „Dřevo vás tady dojímalo řečmi,
jak bylo stromem, postelí či knihou.
Jen jedno vám říct zapomnělo.
Že totiž bylo také zápalkou.“

Pravidelná
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek:
13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA
MERKLOVICE
Středa: 18:00 – 19:00
POBOČKA
PEKLO NAD ZDOBNICÍ
Úterý: 17:00 – 19:00

Nabídka z nových knih na únor 2016
BELETRIE
z GARDNEROVÁ, Lisa: Neboj se
Nový detektivní román s vyšetřovatelkou D. D. Warenovou.
z JANOUCHOVÁ, Kateřina:
Hra na schovávanou
Další část románové série, jejíž
hlavní hrdinkou je porodní asistentka Cecilie Lundová.
z KAŠÁKOVÁ, Veronika:
Zpověď
Zpověď, která byla napsaná z touhy změnit svět k lepšímu.
z NESBÖ, Jo: Syn
Thriller známého norského spisovatele. Inspektorovi i vězni mění
celý život jedna vězeňská zpověď.

z PETR, Daniel:
Straka na šibenici
Kniha vypráví příběh o tom, jak
porozumět vlastnímu životu a najít sebe sama, což nemusí právě
znamenat výhru ...
NAUČNÁ LITERATURA
z JEŽKOVÁ, Alena
– CHALUPA, Jiří:
Tichá srdce II.
Po zmapování řeholních řádů v prvním díle, druhý díl je zaměřený
na působení maltézských rytířů,
templářů, augustiánů a dalších řádů.
z PETROV, Michal: Retro ČS 2
Druhý díl stejnojmenné publika-

V únoru 2016 můžete
vidět a slyšet ...
z pokračuje výstava obrazů Marcely Řezníkové
z 4. února 2016 v 17:30 – přednášku Tajné služby
a hledání pokladů pana Milana Z. Kučery (volně navazuje na jeho vyprávění o Tajemství Třetí
říše)
z 18. února 2016 v 17:30 – Ing. Tomáš Hajnyš –
Za krásami Albánie (cestopisná přednáška s návštěvou národních parků)

... a dále chystáme
z autorské čtení Hany Hindrákové, autorky knih
Karibu Keňa, Dobrovolnice, Očarovaná …
z cestopisnou přednášku Napříč Afrikou Andrey
Koucké a René Bauera
z výstavu fotografií pražského fotografa Vojtěcha
Stádníka

ce, která se tentokrát soustřeďuje na odívání, obouvání, bydlení
a elektroniku.
z ŠPATENKOVÁ, N.
– SMÉKALOVÁ, L.:
Edukace seniorů
Publikace zaměřená na požadavek
celoživotního učení a vzdělávání.
z TOUŠLOVÁ, Iveta:
Toulavá kamera 20. a 21.
Knižní provedení televizního pořadu o cestování a zajímavostech
v České republice.
z VAŠÍČEK, Arnošt:
Největší tajemství templářů
Tajné společnosti, obřady a rituály,
magie, to vše v knize o templářích.

KNIHOVNICKÉ
INFORMATORIUM
z charitativní bazar potrvá do konce měsíce března. Přinášet můžete cokoli, jen prosíme - vše čisté…
z v červnu pro změnu plánujeme bazar pro útulky zvířat.
z na základě vašich požadavků a přání se vracíme ke komisnímu prodeji drobných dárků z chráněných dílen.
Přijďte si vybrat – dárkem potěšíte a potřebným pomůžete.
z v měsíci březnu – měsíci čtenářů – pro vás opět otevřeme „KNIHOVNICKOU KAVÁRNIČKU U BÍLÉHO JENDOROŽCE“. Otevřená bude každé pondělí a čtvrtek.
z využívejte naší nabídky kontaktu přes internet. Díky
on-line katalogu si můžete nejen knižní tituly rezervovat,
ale i prolongovat – prodlužovat. Stačí nahlásit knihovnicím svůj email.
z nejaktuálnější nabídky můžete sledovat i na facebooku knihovny

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ MĚSTSKÉ
KNIHOVNY VE VAMBERKU na rok 2016
Únor
z Milan Zacha Kučera - přednáška
- Tajné služby a hledání pokladů
04.02. v 17:30
z Hajnyš Tomáš - beseda - Za krásami Albánie 18.02. v 17:30
z Pásmo besed pro děti ZŠ – Zvířata Afriky v ZOO
z Keltská noc podruhé... 26.02.
v 17:00
z Charitativní bazar

Březen
z Výstava fotografií českých disidentů
z Spisovatelka Hana Hindráková –
autorské čtení - středa 16.03.
z v 17:00 Andrea Kaucká a René
Bauer – přednáška Napříč Afrikou
z Literární pásmo pro MŠ “Pojďte
s námi do pohádky”
z Literární pásmo pro I. stupeň ZŠ
”Kája + Oliva”
z Bibliografická příprava II. stupeň
ZŠ

www.vamberk.cz

Duben
z Hudební setkání s Jardou Čížkem “Karel Kryl” 7. 4. v 17.30
z Noc s Andersenem – 1. dubna
2016
Květen – červen
z Výstava fotografií – Jiří Vacek –
Židovské hřbitovy
z Noc literatury 11. 5.
z Bazárek pro čtyřnohé kamarády
Červenec
z Letní příměstský tábor
z Výstava Honzy Píši a jeho žáků

Vamberecký
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2016
Vážení divadelní přátelé,
máme pro Vás nabídku předplatného na první pololetí 2016. Těšit se můžete na herecké mistry
Petra Kostku a Františka Němce
a jejich rafinovaně vystavěný dialog, na komediální monodram
Elišky Balzerové ohromující svou
proměnlivostí, temperamentem,
smyslem pro humor i nevtíravou
vroucností. Půvabná populární
zpěvačka Kristína rozezpívá známými songy publikum všech věkových kategorií. Sezónu zakončí
skvěle nastudovaný muzikál DS
Šembera, který Vás pobaví a také
připomene letošní významné jubileum narození císaře Karla IV.
Přejeme Vám příjemné zážitky.
z 1. března v 19:00 hodin
PAN HALPERN A PAN JOHNSON /
Lionel Goldstein/
DIVADLO UNGELT
Komorní hra o zvláštním přátelství
dvou starých mužů. Pan Halpern
pochoval svou ženu a u hrobu se
seznamuje s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se
podívat. Tři židle a dva herci. Nic
víc není zapotřebí. Ovšem musí
to být vynikající herci a zkušený
režisér, což zde obojí platí. Pan
Halpern a pan Johnson je typickou ungeltskou kvalitou, spočívající v hereckém umění, poctivém,
nepodbízivém a duši zasahujícím.
A to vůbec neznamená, že se diváci i nezasmějí.
Hrají: Petr Kostka, František Němec
z 1. dubna v 19:00 hodin
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD /Geraldine
Aron/
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA
Laskavá a velice vtipná komedie
věnovaná všem, kteří ne vlastní
vinou zůstali sami. Eliška Balzerová

dobí se stihla prosadit hity Horehronie, Při oltári, Stonka, Jabĺčko,
Vrať mi tie hviezdy, V sieti ťa mám,
kterými dobyla první místa hitparád. Její songy diváky naladí na pozitivní vlnu a největší fanoušky
zvedají ze židlí.
z 27. května v 19:00 hodin
NOC NA KARLŠTEJNĚ
DIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA VYSOKÉ MÝTO
Muzikál, který podle veselohry Jaroslava Vrchlického napsal Zdeněk
Podskalský, je i po čtyřiceti letech
od uvedení na filmové plátno stále populární. Výborná divadelní
komedie je v muzikálovém provedení umocněna skvělou hudbou
a písněmi od Karla Svobody a Jiřího
Štaidla. DS Šembera ve své inscenaci vycházel z populární filmové
verze muzikálu. Je v ní mnoho komických situací, vtipných dialogů,
všechny populární písně, skvělá
hudba, pestré taneční vložky i šermířské souboje. Diváci určitě uvidí
muzikál takový, jaký má být!
Náhradní termín:
z 14. dubna v 19:00 hodin
MARTA KUBIŠOVÁ
KONCERT
Zdeňka Freivaldová
sama na jevišti ve všech osmnácti rolích. Ovšem to, co předvádí
v Aronové hře se dá vyjádřit jedním slovem – je skvělá!
Hraje: Eliška Balzerová
z 11. května v 19:00 hodin
KRISTÍNA
KONCERT
Mladá populární zpěvačka Kristína
získala řadu ocenění. V průběhu
5 let se dostala mezi nejžádanější
interprety česko – slovenského
showbyznysu. Za toto krátké ob-

MKS nabízí - únor 2016
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 6. února ve 20:00 hodin
PLES SPORTOVNÍ
z 12. února ve 20:00 hodin
PLES BAREVNÝ
z 20. února ve 20:00 hodin
PLES STAVITELSTVÍ EU
z 23. února v 8:30 a v 10:00 hodin
O KOCOURU MIKEŠOVI
Známá pohádka od Josefa Lady
pro malé diváky v podání herců
DIVADLA SCÉNA ZLÍN.
Vstupné 30 Kč.
z 26. února ve 20:00 hodin
PLES HASIČSKÝ

PŘIPRAVUJEME:
z 1. března v 19:00 hodin
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
DIVADLO UNGELT
V předplatném.
Vstupné 300 Kč.
z 13. března v 15:00 hodin
VESELÁ TROJKA
TV Šlágr
Vstupné 100 Kč.
z 14. dubna v 19:00 hodin
KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Vstupné 300 Kč.

www.vamberk.cz
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Festival Vamberák
přesouváme na srpen!
Už je to nějakou dobu, co jsme naposledy psaly článek do Vambereckého zpravodaje. Mezi tím máme za okny bílo a mráz. Ale v našich hlavách se už opět rodí nápady, jak letošní letní festival bude vypadat. Už
po páté vás pozveme na nejméně 4 hudební kapely, divadla, výtvarné
dílny pro děti a další program, který budeme postupně uveřejňovat.
Letos jsme se ale rozhodly pro velkou změnu. Festival posouváme o dva
měsíce dál a věříme, že v horkém srpnu se mu bude dařit přinejmenším
stejně nebo ještě líp než v červnu. Nové datum už je jasné – do kalendářů, diářů nebo mobilních aplikací si zapište sobotu 27.08.2016. Těšíme se, co nás letos během příprav bude všechno čekat a čím uděláme
hezký den vám i vašim dětem. Ale ještě dřív pro vás máme jedno jarní
překvapení. Jestli to ještě neděláte, začněte nás sledovat na Facebooku
a během dalších týdnů se dozvíte víc. Nebo se nám třeba ozvěte, co by
se na Vamberáku letos líbilo vám!
Na vaše zprávy se těší Zuzka, Petra a Gábina,
organizátorky Festivalu Vamberák

PLES Vive la France!
27.2.2016 19:00 hodin
Společenské centrum RK
Pošlete své smysly na cestu, tentokrát do okouzlující Francie.
K jídlu a tanci vám zahraje kapela Errori. Program jako vždy plný
překvapení. Tematický oděv dobrovolný.
Rezervace vstupenek na ples@skautrk.cz
Na stále aktualizovaný plánek obsazenosti sálu se můžete podívat zde: http://skautrk.cz/ples/.
Místenka140 Kč, na stání 110 Kč.

Ten píše to a ten zas tohle
Novoroční posezení s autory jakými jsou Miloň Čepelka a Josef Pepson
Snětivý nemohlo být jiné než luxusní. Miloň Čepelka, kterého si téměř
všichni spojují jen s Divadlem Járy Cimrmana, je velmi zdatný spisovatel. Dovede si brilantně hrát s češtinou (a není divu jako vystudovaný
učitel českého jazyka), což bylo vidět, ale hlavně slyšet při jeho četbě
haiku nebo povídek z jeho poslední knihy „A jestli neumřel.“ Svými glosami trefně doplňoval vyprávění pana Snětivého, který mně připomíná
renesančního umělce. Píše romány, vede nakladatelství Čas, překládá
knihy z angličtiny, spolu s Milošem Čepelkou, Zuzanou Maléřovou, Janem Bauerem a dalšími pořádá literární besedy, v kterých zpívá a hraje
na saxofon. Působí velmi energicky a takové jsou i jeho knihy s erotickým nábojem. Četl ukázky z knihy „Ženy“, které rozdávají věnce i z útlé
sbírky sonetů „Dvě na čtvrtou sonetů v rytmu srdce.“
Podvečer se příjemně překulil ve večer a čas s oběma spisovateli utekl
doslova „jako voda“.
Po této zkušenosti se nebojím pozvat Vás na podobný literární večer,
který chystáme na středu 16. března s mladou spisovatelkou Hanou
Hindrákovou, která píše příběhy hlavně z Afriky a své vyprávění má doplněné promítáním videí z Keni, kde působila.
Ve fondu knihovny jsou romány – Očarovaná, Děti nikoho, Dobrovolnice a Karibu Keňa. Udělejte si čas a přijďte.
M. Poláčková

Ts M VAMBERK
POJĎTE S NÁMI

TANČIT!
z jednoduché, zábavné a účinné formování postavy,
správného držení těla i ladné chůze
z PRO ŽENY A DÍVKY MILUJÍCÍ POHYB A TANEC
z věk 13+
z propojení tanečních a aerobic lekcí s maximálním efektem
Tančete a bavte se…

KAŽDÉ ÚTERÝ v 17:30 – 19:00 v SH VAMBERK

www.vamberk.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

Výročí osobností

20

Předmět měsíce

z 01.02.1876 zemřel ve Vídni František Mielnický, sochař. Studoval
na vídeňské akademii. Po celý život působil v hlavním městě monarchie,
kde také zanechal svá díla. 140. výročí úmrtí
(* 13.11.1822 Vamberk)
z 02.02.1896 se v Polici u Moravských Budějovic narodil Jan Kuchta, katolický kněz. Ve Vamberku působil v letech 1928-1934. V období
1931-1934 byl 2. náměstkem starosty za lidovou stranu. Od roku 1934
působil jako děkan v Kostelci n.O. Roku 1950 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu s Ing. Josefem Pohlem ke 12 letům odnětí svobody,
z nichž si více než polovinu odpykal. 120. výročí narození
(† 08.09.1968 Včelákov)
z 11.02.1866 se ve Starém Městě na Moravě narodil František
Katzer, kloboučník. Živnost provozoval v Pekelské ulici čp. 74. V letech
1923-1927 byl členem obecního zastupitelstva za národní demokraty.
Hrával ochotnické divadlo. 150. výročí narození
(† 25.02.1951 Rychnov n. K.)
z 11.02.1936 zemřel Oldřich Hlavsa, malíř. Studoval ve Vídni, Mnichově a Praze. Bojoval v 1. světové válce a roku 1918 vstoupil v Rusku
do čs. legií. Po svatbě žil ve Vamberku. Maloval s oblibou zimní přírodu.
Část jeho díla je vystavena v rodné Rybné n. Z. Ve Vamberku je po něm
pojmenována jedna z ulic. 80. výročí úmrtí
(* 01.11.1889 Německá Rybná)
z 14.02.1966 zemřela v rakouském Salzburgu Olga Liechtensteinová, majitelka vambereckého velkostatku. Lesní velkostatek zdědila
po smrti Anny Gustavy Lützowové v roce 1932. Po 2. světové válce jí byl
majetek zkonfiskován jako údajně německý. 50. výročí úmrtí
(* 11.04.1873 Stuttgart)
z 20.02.1946 zemřel ve Vamberku Matěj Kopecký, loutkář. Během
1. světové války bojoval na italské frontě, kde roku 1918 vstoupil do čs.
legií. Později se svým loutkovým divadlem několikrát navštívil náš region. V našem městě mu byl vystrojen slavnostní pohřeb a jeho ostatky
jsou uloženy na starém hřbitově. 70. výročí úmrtí
(* 14.12.1893 Opočno)

Stalo se aneb bejvávalo

Dnes otiskujeme exportní etiketu místní textilní firmy Antonína Bednáře
synové. Etiketa zaujme kromě maďarštiny i ochrannou známkou. Pan továrník na ní použil, coby místní patriot, zrcadlově obrácené figury městského
znaku. Etikety se lepily na balíky s látkami. V době největšího rozkvětu firmy
byly látky exportovány prakticky do celé Evropy.
Jiří Hostinský

Před 100 lety
Pro nedostatek finančních prostředků byla ve městě k 1. únoru 1916
zrušena mateřská škola, která zde působila od roku 1907.

Před 95 lety
K 16. únoru 1921 žilo ve městě 3 413 obyvatel v 591 domech. Z tohoto počtu bylo 13 osob německé národnosti. K římskokatolickému
náboženství se hlásilo 85 % obyvatel, k československému 8 %, k českobratrskému 2 % a 4 % obyvatel byla bez vyznání. V Merklovicích žilo
ve 104 domech 573 obyvatel a v Pekle n. Z. 574.

Před 80 lety
V domě čp. 84 na náměstí, který městu daroval průmyslník Ladislav
Bednář, byla otevřena knihovna s čítárnou. Do té doby sídlila obecní
knihovna v budově radnice.

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V únoru 2016 oslaví:
90 let Josef Peřina
85 let Miloslava Držmíšková
80 let Milada Boháčová
80 let Hana Veverková

Před 70 lety
Ve dnech 4. až 9. února 1946 se po prudkém tání rozvodnila řeka
Zdobnice a zaplavila horní luka. Poškozena byla regulace řeky a silnice spojující Vamberk s Peklem n. Z.

Před 65 lety

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Jaroslav Čáslavka
Oldřich Rusmich
Jana Koblasová
Anna Luňáčková
Milena Růžičková

VZPOMÍNKA
z Dne 11.02.2016 uplynou již 3 roky od doby, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička paní MARIE ČERNOCHOVÁ. Kdo jste ji znali, věnujte ji prosím
s námi tichou vzpomínku.
Syn Jaroslav s rodinou

V únoru 1951 byla v zabrané Kubiasově vile umístěna mateřská škola
a jesle, které v té době navštěvovalo celkem 40 dětí.

Před 15 lety
Na firmu Vamberecké maso uzeniny a.s. byl 22. února 2001 vyhlášen
konkurz. Neslavně tak končil jeden z dlouholetých symbolů našeho
města, který šířil povědomí o Vamberku daleko za hranicemi naší
země.

www.vamberk.cz

Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit
s paní JAROSLAVOU PRAUSOVOU z Vamberka.
Za projevy soustrasti a květinové dary
děkuje manžel s rodinou
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Přijďte navštívit naší nedávno otevřenou prodejnu

KOMÍNY A KRBOVÁ

KAMNA
nabízíme:
 luxusní KRBOVÁ KAMNA,

 akumulační, teplovzdušná, teplovodní, plynová
 krbové nářadí, koše na palivo,
 kouřovody, výměníky, kartáče,
 komínová dvířka, těsnící šňůry, aj.
a nově také:
 Oděvy a obuv pracovní i pro volný čas, montérkové kolekce,
kombinézy, trička, mikiny, bundy, vesty, speciální oděvy, funkční prádlo,
obuv pracovní, bezpečnostní, sandále, pantofle, holínky, sportovní, aj...
 Ochranné pomůcky
 Rukavice, brýle, sluchátka, masky, respirátory, roušky, ochranné přilby,
reflexní vesty, bezpečnostní postroje a příslušenství, aj...
Těšíme se na Vás!
Tyršova 61, Kostelec nad Orlicí, Tel. kontakt: +420 605 016 273
Po - Pá 9 - 12; 13 - 17 hodin

Koupím

byt
2+1
ve Vamberku.

Telefon
734 622 739
Sbor dobrovolných hasičů Merklovice zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ KARNEVAL
konající se dne 28. února 2016 od 14:00 hodin v budově bývalé školky.
www.vamberk.cz
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KURZY ANGLIČTINY
od ledna/února 2016 v Rychnově n. Kn.
www. jcaj.cz
- od února 2016 opět otevíráme nové a návazné kurzy
v Rychnově nad Kněžnou
- preferujete-li se skutečně něco naučit a začít angličtinu používat
před lacinými sliby, přijďte se podívat na naše zkušební hodiny,
vše vám rádi předvedeme
- s námi může studovat skutečně každý
- kurzovné 1.850,-Kč na celé pololetí, tedy 46,-Kč na hodinu,
a to bez ohledu lidí v kurzu
- naše hodiny probíhají v přátelské a pohodové atmosféře s milými kolegy,
čili není třeba se obávat ostychu či něčeho podobného

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

Prodej ze dvora

22

Stolní tenis: důležité body
A-čka Vamberka
V sobotu 09.01.2016 sehrálo A-mužstvo na domácích stolech další mistrovská utkání KP1. Vzhledem k vyrovnanosti soutěže to byla důležitá
utkání. Mužstvo to zvládlo na výbornou a dokázalo obě utkání vyhrát.
TJ Baník Vamberk „A“ – Sparta Úpice „A“ 10:3
V tomto utkání podali všichni hráči domácího mužstva skvělý výkon.
Odměnou jim bylo nečekaně vysoké vítězství nad loňským účastníkem
divize. Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Macháček 2, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.
TJ Baník Vamberk „A“ – TJ Trutnov-Poříčí „A“ 10:3
V odpoledním utkání pokračovali domácí hráči ve skvělých výkonech
a výsledkem bylo opět vysoké vítězství. A nebýt toho, že se zranil Martin
Vrkoslav, mohlo být ještě vyšší. Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2,
Macháček 2, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.
TTC KB Vrchlabí „B“ – TJ Baník Vamberk „A“ 9:9
Dne 16. 1. 2016 zajíždělo mužstvo Vamberka do Vrchlabí, kde předehrávalo utkání 15. kola. Hrálo v sestavě J. Jakubec, M. Vrkoslav, J. Podolka, M.
Macháček. V průběhu utkání čtyřhry se obnovilo zranění Martinu Vrkoslavovi, který musel zbývající zápasy vzdát a nenastoupil k nim. Z tohoto
pohledu je remíza cenná. Body: Jakubec 4, Macháček 3, Podolka 2.
Další zápasy odehraje A-družstvo:
13. 2. 2016 9:00 Baník Vamberk A – Sokol Železnice
13. 2. 2016 14:00 Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves
26. 3. 2016 9:00 Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E
26. 3. 2016 14:00 Baník Vamberk A – Sokol Hradec Králové E
A-družstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku.
Diváci jsou srdečně zváni!

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.
VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Josef Šlechta, Stanislav Barvínek. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová
adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka
pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí
vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks.
Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada
si vyhrazuje krácení příspěvků.

FO TJ BANÍK VAMBERK
– příprava jaro 2016
13.02.2016 sobota „B“ turnaj na UMT ve Vamberku
Dorost 13:00 Letohrad – Vamberk UMT Letohrad
27.02.2016 sobota SŽ 13:00 Vamberk – Jaroměř UMT Černíkovice
28.02.2016 neděle „A“ 13:00 Vamberk – Verměřovice UMT Letohrad
05.03.2016 sobota Dorost 9:00 Rychnov n.K. – Vamberk UMT Černíkovice
SŽ 11:00 Vamberk – Třebechovice UMT Černíkovice
„A“ 13:00 Vamberk – Králiky UMT Letohrad
12.03.2016 sobota Dorost 9:00 Solnice – Vamberk UMT Černíkovice
13.03.2016 neděle „A“ 15:00 Vamberk – Kunčina UMT Letohrad
20.03.2016 neděle „A“ 13:00 Vamberk – Mistrovice UMT Letohrad
27.03.2016 neděle „A“ 15:00 Sopotnice – Vamberk
03.04.2016 neděle zahájení jarní části OP II. třídy.Equam in tes sen

Vážení přátelé Vambereckého fotbalu,
chtěl bych Vás informovat o vynikajícím úspěchu fotbalistů Vamberka
kategorie starší přípravky 2005 a ml., kteří se zúčastnili čtyřdílného klání zimní halové ligy pořádané OFS Rychnov nad Kněžnou. Dva turnaje
01.11.2015 a 14.11.2015 se odehráli v Rokytnici v Orl. horách, zbylé dva
turnaje 14.12.2015 a 09.01.2016 v Opočně. Tým Vamberka tvořili Diblíková Adélka, Dymák Lukáš, Kodytek Jan, Jansa Josef, Olšavský Nikolas,
Adamec Jan, Kotyza Lukáš, Tobiška Ondřej, Šrom Pavel, Koblic Martin,
Klement Adam. První i druhý turnaj jsme vyhráli celkem s přehledem,
ale ve třetím se ukázala neúčast Ondřeje Tobišky jako velká ztráta a skončili jsme 4. Ve finálovém posledním turnaji jsme porazili týmy Rychnov
2006 4:1 /Tobiška 3, Dymák 1/, Kostelec/Čast. „A“ 2:0 /Tobiška 2/, Rokytnici 6:0 /Tobiška 3, Diblíková 2, Olšavský 1x/. Po té přišla výhra nad Opočno/Dobruška 4:0 /Tobiška 3x, Kotyza 1x/ a v závěrečném zápase celého
turnaje jsme udrželi remízu 1:1 s Rychnovem 05 /Tobiška 1x/, která nás
katapultovala na celkové 1. místo v celém zimní halové lize. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Ondřej Tobiška s 34 brankami, doplněný druhým střelcem našeho týmu Lukášem Dymákem, který vsítil 14 branek.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům kteří se na tomto skvělém
úspěchu podíleli, je to vynikající reprezentace Vamberecké kopané
a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich fotbalovém růstu a zviditelnění dobré mravenčí práce s mládeží ve Vamberku.
Pavel Dymák

www.vamberk.cz

KAMENICTVÍ

RAŠKA

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

z Kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene
z Opravy a úpravy pomníků z Moderní tvary pomníků
z Urnové pomníky za výhodné ceny z Nejlevnější světlá i tmavá žula
z Sekání nápisů a pečící kameny
České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy, tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

Novoroční výstup na Chlum

Foto: Radoslav Vídeňský

100. VÝROČÍ ÚMRTÍ DR. FRANTIŠKA LÜTZOWA
S velkým ohlasem se setkalo otevření výstavy, věnované připomenutí významné osobnosti nejen našeho města, Dr. Františka hraběte Lützowa. V Muzeu krajky ve Vamberku je výstava
ke zhlédnutí až do konce března letošního roku. Důstojným
připomenutím stého výročí úmrtí hraběte Lützowa se stal
vzpomínkový akt u rodinné hrobky na vambereckém hřbitově,
na kterém promluvil vamberecký starosta, pan Rudolf Futter
a historik pan Mgr. Lukáš Mazúch. Z dalších významných hostů
promluvil ředitel Domova pod hradem Žampach, pan PaedDr. Luděk Grätz, jehož organizace sociální péče sídlí na Žampachu v zámku rodiny Lützowů. Proslovy uzavřel zastupitel obce
Žampach, pan Jaromír Zahrádka, který ve svém projevu vzpomenul historických osobností, které v minulosti do Vamberka
zavítaly, aby vzdaly čest zesnulé osobnosti. Vzpomínkový akt
zakončila zádušní mše sloužená v kostele sv. Barbory vambereckým farářem, panem Dr. Nowatkowským.

Foto: Václav Matějka, Stanislav Holoubek

