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Krajka a foto Jana Štefková

KAPELA SLZA VE VAMBERKU
Sobotní den si užili fanoušci hudební skupiny Slza, která ve Vamberku vystoupila v rámci své
úspěšné podzimní Katarze tour
2016. Tato populární kapela během koncertu rozproudila publikum zaplněného sálu MK Sokolovna. Na koncertě tak samozřejmě
zazněly písničky z CD Katarze. ZF

Foto: Radoslav Vídeňský, Martin Tobiška
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
54. zasedání dne 19. října 2016
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 53.
2) Schválila přiobjednání podrobné analýzy odpadového
hospodářství k Plánu odpadového hospodářství za cenu
42.350 Kč včetně DPH.
3) Projednala a schválila protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Městský klub Sokolovna – Stavební
úpravy sociálního zařízení“
a rozhodla, že smlouva o dílo
bude uzavřena se společností
HOME vision s. r. o., Konstantinova 1493/38, Praha 4 – Chodov, cena 809.148,80 Kč včetně DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
4) Projednala a vzala na vědomí
informaci valné hromady společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí,
a. s., o přeměně všech 116.000
kmenových listinných akcí
společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá na 116.000 zaknihovaných
kmenových akcií společnosti
na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá.
5) Projednala seznam pohledávek po lhůtě splatnosti společnosti Vamberecká voda, s. r.
o., a uložila řediteli společnosti
využít všech zákonných prostředků k vymáhání dlužných
pohledávek.
6) Schválila:
a) Smlouvu o výpůjčce se Základní školou Vamberk, se sídlem Komenského 95, 517 54
Vamberk.
b) Smlouvu o výpůjčce s Mateřskou školou Vamberk, Tyršova 280, se sídlem Tyršova
280, 517 54 Vamberk a pověřila starostu podpisem smluv.
7) Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování
v soudním řízení proti panu
Jaroslavu Jedlinskému, nar.
xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx

Šťastné a veselé
Vánoce prožité
ve zdraví a pohodě
v příjemné atmosféře
s Vašimi blízkými
přeje
Rudolf Futter,
starosta.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

o zaplacení částky 11.330,09 Kč
s příslušenstvím, a to včetně
případného řízení o řádných
nebo mimořádných opravných prostředcích a exekučního řízení.
Schválila ve své kompetenci
rozpočtové opatření č. 15 pro
rok 2016 podle předloženého
návrhu.
Projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
v budově Mateřské školy, Tyršova 280, Vamberk, uzavřené
dne 11.02.2008 a rozhodla
smlouvu prodloužit na dobu
určitou do 31.12.2020.
Projednala žádost o prodloužení vodovodního řadu v Pekle a uložila řediteli společnosti
Vamberecká voda, s. r. o.,
předložit návrh řešení včetně
spoluúčasti žadatelů.
Vzala na vědomí žádost paní
Drahomíry Zezulkové xxxxxxx
o přidělení bytu v DPS – Sociální služby města Rychnov
nad Kněžnou, o. p. s., a souhlasí s postupem uvedeným
v bodu č. 3 žádosti o přidělení
bytu pro žadatele, kteří nejsou
hlášeni k trvalému pobytu
v Rychnově nad Kněžnou.
Projednala Výroční zprávu Základní školy Vamberk za školní
rok 2015/2016 a vzala ji na vědomí.
Vyslovila souhlas s umístěním sídla Spolku pro záchranu vamberských mumií, z. s.,
na adrese Husovo náměstí 1,
Vamberk.
Jmenovala komise pro výběrové řízení na Svoz komunálního a separovaného odpadu
ve Vamberku. Komise pro
otevírání obálek s nabídkami:
Rudolf Futter, Dana Vašková, Ing. Václav Krsek, otvírání
proběhne 09.11.2016 v 10:15
hodin v kanceláři starosty
města. Komise pro hodnocení
nabídek: Rudolf Futter, Dana
Vašková, Ing. Václav Krsek, náhradník Drahomír Jindra.

15) Projednala návrh smlouvy
na správu informačních technologií Městského úřadu Vamberk a rozhodla, že smlouva
bude uzavřena se společností
ORDAS s. r. o., Žamberecká
354, Vamberk a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16) Projednala žádost TJ Baník
Vamberk, z. s., a udělila souhlas
s podnájmem jedné místnosti, v přízemí budovy č. p. 631
ve Vamberku panu Tomáši Mudruňkovi, za účelem provozování klubovny.
Rada města Vamberk se na svém
55. zasedání dne 2. listopadu
2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 54.
2) Projednala a neschválila žádost
o podporu Linky bezpečí, z. s.
3) Projednala a schválila žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Vamberk MC Vamberecký dráček, z. s., ve výši 6.000 Kč
a pověřila starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
4) Vydala kladné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
licence k provozování veřejné
linkové osobní dopravy společností AUDIS BUS s. r. o., pro linku
660 146 Deštné v Orl. h. – Holice.
5) Schválila ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené se Správou
sportovních zařízení ze dne
01.07.2005 dohodou smluvních stran ke dni 30.11.2016
a dále schválila novou smlouvu
o výpůjčce nemovitých věcí,
dopravních prostředků a dlouhodobého hmotného majetku
podle přílohy č. 1 k této smlouvě příspěvkové organizaci města Správě sportovních zařízení,
na dobu neurčitou, s účinností
od 01.12.2016, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
6) Schválila ve své kompetenci
rozpočtové opatření č. 16 pro
rok 2016 podle předloženého
návrhu.

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

7) Schválila výpověď nájemní
smlouvy ze dne 22.05.2012
na pronájem prostor k podnikání v domě č. p. 102 v Radniční ulici ve Vamberku – 2
místnosti v přízemí nájemci
JAROSLAV CABALKA, s. r. o.
8) Projednala a schválila zápis
z jednání komise životního
prostředí ze dne 25.10.2016.
9) Projednala a schválila smlouvu o dílo na aktualizaci a správu digitálního povodňového
plánu s firmou ENVIPARTNER,
s. r. o., za cenu 8.000 Kč + DPH
ročně a pověřila starostu podpisem smlouvy.
10) Projednala a schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
na sběr textilu, kterým dojde
k rozšíření stanovišť pro umístění kontejnerů, uzavřené dne
26.02.2013, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
11) Projednala a schválila výpověď pojistných smluv s Českou
pojišťovnou číslo 2331402010 (pojištění odpovědnosti)
a 79197297-13 (pojištění lesních porostů proti požáru)
a uložila vedoucí správního
odboru připravit podklady
pro uzavření nových smluv.
12) Projednala příkaz starosty
k zajištění provedení inventarizace veškerého majetku,
zásob, pohledávek, závazků
a rozvahových účtů za rok
2016 v účetní jednotce Město
Vamberk a schválila složení inventarizačních komisí.
13) Projednala požadavek občanů
osad Sebranice, Zádolí a Helousky na zlepšení bezpečnostních podmínek (při vystupování z autobusu) a uložila
stavební techničce projednat
možnost zřízení zastávky
na novém místě s ŘSD.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva města Vamberka,
které se koná dne 14.12.2016
v 18:00 hodin 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 pátek 23.12., ve středu 28.12. a v pátek 30.12.2016 v době od 08:00 do 11:30. Pokladna
bude naposledy otevřena ve středu 21.12. v době od 08:00 do 17:00.

www.vamberk.cz
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Městská policie
Městský kamerový systém se vyplácí. V září letošního roku byl
díky němu např. odhalen pachatel, který v brzkých ranních hodinách při cestě z diskotéky vylezl
na sochu sv. Václava na kamenném
mostě a ulomil jí kus paže s pozlaceným palmovým listem. Vzniklá
škoda se pohybovala v řádu tisíců korun. V současnosti je socha
již opravena a škoda pachatelem
uhrazena.

Nedávno kamery odhalily pachatele dopravního přestupku, který se
svým vozem na monitorovaném
parkovišti u Sokolovny porazil dopravní značku a z místa nehody
ujel.
V některých případech jenom kamerový systém nestačí. Chtěl bych
poděkovat všímavým občanům,
kteří se aktivně podíleli na odhalení
výše uvedených i jiných protiprávních jednání. Mgr. Radek Freivald

Městská policie přijme nového kolegu

na pozici strážníka
Město Vamberk
má novou
elektronickou
úřední desku
Zveřejňování rozsáhlých dokumentů v papírové podobě přináší problém s nedostatkem
místa na tradičních úředních
deskách. Co by nás mohlo
zajímat, musíme často hledat
ve změti různých dokumentů,
které většinou nezajímají téměř nikoho, ale jejichž vyvěšení na úřední desce města je
povinné. Elektronická úřední
deska nám v tomto směru
přináší velkou výhodu. Vidíme
na ní přehledný seznam zveřejněných dokumentů a jednoduchým stlačením ikony nebo
nápisu „Zobrazit dokument“
získáme jeho obsah v mnohem lepší kvalitě, než kterou
by nám mohl poskytnout výtisk ve vitríně. Velikost písma
je taková, že by s čitelností neměl mít nikdo problém, přesto
se nám nabízí možnost dokument zvětšit. Potřebné tlačítko
vyvoláme dotykem na displej
poblíž pravého dolního rohu.
Tlačítka zvětšení i zmenšení
se také chvíli zobrazují ihned
po otevření dokumentu.
Ti z nás, kteří nepoužívají dotykové obrazovky telefonů či tabletů, si možná budou muset
s „deskou“ chvíli pohrát, než
si na ni zvyknou a ocení její
nesporné výhody. Věřím, že
nakonec bude s deskou spokojena většina z nás.
Vitríny s tištěnými dokumenty
budou ještě nějaký čas fungovat, ale doporučuji Vám už teď
používat novou elektronickou
úřední desku.
Rudolf Futter

Místo výkonu práce: katastr města –
k. ú. Vamberk, Peklo, Merklovice.
Charakteristika pozice:
Strážníkem se může stát bezúhonný
občan české republiky starší 21 let,
který je tělesně i duševně způsobilý
k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na výkon práce:
z občan České republiky starší 21 let
z minimálně středoškolské vzdělání
zakončené maturitní zkouškou
z bezúhonnost a spolehlivost
z dobrý zdravotní stav
z řidičský průkaz skupiny B
z osvědčení o splnění odborných
předpokladů – zabezpečí zaměstnavatel
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Pozvánka
na výstavu
Poté, co byla s velkým úspěchem
představena výstava Pod praporem tunelářů v Sýpce – Muzeu Orlických hor v Rokytnici v Orlických
horách, můžete na tuto výstavu
zavítat rovněž ve Vamberku, kde
je pro Vás nově instalována ve výstavní místnosti Muzea krajky. Zajímavá výstava představuje historické fotografie a artefakty drážní
historie na jubilující trati Doudleby
– Vamberk - Rokytnice. Můžete
se na ní seznámit s dramatickými
okamžiky v dějinách trati i s její výstavbou a připomenout si tak její
stodesáté výročí, připadající na letošní rok. Na Vaši návštěvu se těší
Muzeum krajky Vamberk

Platové podmínky se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, platová třída 7.
Termín nástupu:
01.01.2017, případně dle dohody.
Dále výhodou:
z umění jednat s lidmi
z fyzická a psychická zdatnost
z komunikativnost
z samostatnost
z flexibilita
z znalost práce na PC – programy
MS Office

Bližší informace: Mgr. Radek Freivald, velitel MP
telefon 608 327 144, freivald@vamberk.cz.

Vyhodnocení soutěže zpravodajů Rychnovska
Zástupci redakční rady Vambereckého zpravodaje převzali čestné
uznání za dlouholetou velmi dobrou úroveň zpravodaje.
Toto skvělé ocenění bylo dosaže- 3 dvouměsíčníků a 3 ročních zprano v konkurenci 42 zpravodajů vodajů.
z 31 obcí, 9 měst a 2 městysů, když Slavnostní vyhodnocení se konalo
porota a čtenáři vybírali z 20 čtvrt- 3. 11. 2016 ve společenské místletníků, 9 občasníků, 7 měsíčníků, nosti v Mokrém ve velmi příjemné

www.vamberk.cz

atmosféře. O moderování a program se během celého odpoledne
postaral herec a recitátor Jaroslav
Brendl, a celé vyhodnocení dokonce přenášel živě Orlicky.net.
Martina Jusková
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Zpráva o provozu koupaliště Vamberk za rok 2016
Na zajištění koupací sezóny na letním koupališti ve Vamberku se
v letošním roce vedle správce areálu pana Jaroslava Stárka a jeho
zástupce, pana Vladimíra Klára,
podíleli též čtyři plavčíci, dva strojníci úpravny vody, dvě pokladní
a tři pracovníci úklidu a údržby.
Jim všem patří velké poděkování
za jejich práci a nasazení. Poděkování patří i pracovníkům občerstvení, letos poprvé plně v režii
města.
Přípravné práce na sezónu byly
zahájeny v měsíci dubnu úklidem
provozních objektů a ploch v areálu, dále pak vyklizením objektu sociálního zázemí pro připravované
stavební práce.
V rámci přípravy areálu na sezónu bylo plánováno a provedeno
odstranění uvolněných obkladů
velkého bazénu, výsprava poruch
a montáž nových obkladů (v porovnání s předchozím obdobím
provedeno v lepší kvalitě), obnova
nátěrů zařízení v areálu, brány pro
zásobování a výměna s ní navazujícího oplocení, odstranění poškozených laviček u prodejních buněk
a úprava dětského brouzdaliště
na pískoviště (což se setkalo s pozitivní reakcí návštěvníků). Dále
byly opraveny lavičky, byl proveden ořez dřevin zasahujících
do komunikací a odpočinkových
ploch a oprava poškozených povrchů a nátěr stolu na stolní tenis.
Řada výše uvedených přípravných
prací probíhala v souvislosti se
stavebními pracemi na objektu sociálního zázemí (a později i na objektu bufetu). S cílem zajistit splnění hygienických, bezpečnostních
a všech ostatních legislativních
požadavku byly dne 24.4.2016 dodavatelským způsobem zahájeny
stavební práce – oprava objektu
sociálního zázemí a následně i objektu bufetu. O rozsahu těchto
stavebních prací jsme informova-

diska návštěvnosti jako průměrnou nebo mírně podprůměrnou.
Ve srovnání s loňskou, mimořádně
úspěšnou sezónou, vykazují koupaliště v okolí návštěvnost spíše
pod 50%. Aquacentra v okolí měla
návštěvnost v úrovni 55 – 60%.
Koupaliště ve Vamberku dosáhlo
návštěvnost 46 %, což je výsledek
srovnatelný s konkurencí a odpovídá omezení provozu na začátku
sezóny.
Provozní problémy v průběhu
sezóny nenastaly, technologické problémy se týkaly vysokých
ztrát bazénové vody v rozvodech
a vlastním velkém bazénu (jedná
se o trvale se opakující problémy).
Nebyl zaznamenán žádný vážný
úraz, drobná zranění byla na běžné úrovni předchozích let a byla
ošetřena. Návštěvníci pozitivně
hodnotili realizované stavební
úpravy sociálního zázemí a hlavně
nové skříňky na odložení věcí.
Z drobnějších prací jsou nadále
plánovány opravy prvků minigolfového hřiště, úpravy komunikací

li v podrobném článku v letním
dvojčísle Vambereckého zpravodaje. Smluvně stanovený termín
dokončení prací (5.6.2016) nebyl
zhotovitelem dodržen. Omezeným způsobem byl provoz koupaliště zahájen dne 2.7.2016, provoz
bufetu byl zahájen 15.7.2016 (stavební práce byly přerušeny). Zcela
byly stavební práce dokončeny až
v měsíci říjnu.
Co se týče koupací sezóny, v měsíci červnu sice bylo příznivé letní
počasí, nicméně provoz koupaliště nebylo možné zahájit z důvodu probíhajících stavebních
prací. Napuštění bazénu, úprava
vody a kontrolní odběry vzorků
proběhly standardním způsobem
a prokázaly připravenost na sezónu. Bohužel bylo koupání možné
pouze v mimopracovní době, a to
v režimu „na vlastní nebezpečí“,
když nebylo vybíráno vstupné.
V červnu (odhad), červenci, srpnu
a září byla návštěvnost koupaliště
a tržby (v tis. Kč) následující:

Závěrem lze uvést, že provozování
koupaliště prostřednictvím Správy
sportovních zařízení je několika sezónami ověřený a spolehlivý způsob. Realizované opravy a úpravy
na koupališti je možné hodnotit
jako efektivní a z hlediska návštěvníků vítané. Pro další sezóny je
klíčové rozhodnout o koncepci
areálu, tj. zda bude hlavní bazén
i nadále zachován jako „plnohodnotný“ plavecký bazén nebo dojde k úpravě na „aquapark“ nebo
kombinaci předchozího. Nezbytné
je připravovat generální rekonstrukci hlavního bazénu. Pro zvý-

KOUPALIŠTĚ

červen

červec

srpen

září

2016

2015

2014

2013

návštěvnost

450

3.377

3.458

215

7.500

16.300

7.500

13.000

celosezónní

-

-

-

-

10

10

10

10

vstupné

0

125,0

105,9

6,3

237,2

494,9

226,5

422,9

Návštěvnost koupaliště přímo
reagovala na výkyvy počasí. Pro
region statistiky vykazovaly maximální teploty takto: červen: 8 dnů
nad 25°C / z toho 3 dny nad 30°C,
červenec: 18 / 2, srpen: 14 / 3, září:
4 / 0.
V průběhu prakticky celého léta
bohužel nenastalo vícedenní období s teplotami nad 30°C a z tohoto důvodu byla návštěvnost pouze
průměrná (např. v roce 2015 bylo
25 dnů s teplotami nad 30°C). Provozovatelé sousedních koupališť
a aquaparků hodnotí sezónu z hle-

a zastřešení plochy před a za bistrem, výměna opotřebených a poškozených květníků a oprava oplocení areálu a s tím související ořez
dřevin a další.
Z významnějších investičních
a neinvestičních záměrů pro další
období jsou připravovány:
z oprava úniku bazénové vody
velkého bazénu
z výměna ventilů a rozvodů bazénové vody
z oprava
napouštění
vody
do akumulačních nádrží

Oprava místa posledního odpočinku
významné osobnosti byla dokončena
Hrobka Dr. Františka hraběte
Lützowa na vambereckém hřbitově se v lednu letošního roku stala
místem připomenutí stého výročí
úmrtí této velké osobnosti našich
novodobých dějin. Místu posledního odpočinku bývalého majitele
zdejšího panství proto byla věnována zvýšená péče a po renovaci
pamětních desek a opravě střechy

z výměna oběhového čerpadla
(opotřebené, snížení spotřeby
energie)
z úprava ovládání čerpadel
z montáž signalizace úniku chlóru (nový legislativní požadavek)
z výměna dlažeb v komunikacích
a na ochozech bazénu (riziko
úrazu nohou)
z zastřešení venkovní zahrádky
u bistra.

dostala se na pořad dne rovněž
obnova fasády. Tu provedla letos
na podzim firma pana Jaromíra
Horáka za cenu 54.000 Kč s DPH
pod dohledem správce hřbitova,
společnosti VAMBEKON s.r.o. Vedle péče o zachování historického odkazu významné osobnosti
jsou tyto opravy rovněž naplňováním dávného odkazu, neboť

rodinnou hrobku převzalo v roce
1931 do správy město Vamberk,
přičemž k její údržbě po věčné
časy byl paní hraběnkou Annou
z Lützowů zřízen nadační fond se
vkladem 20 000 Kč. Město Vamberk se proto i dnes k plnění svého
závazku hrdě hlásí.
Mgr. Jan Rejzl,
místostarosta

www.vamberk.cz

šení návštěvnosti se nabízí vetší
využití pro skupinové akce (již je
možné zajistit potřebné zázemí
a občerstvení), větší využití sportovní plochy pro sportovní akce
jednorázové či opakované apod.
Dále se nabízí areál svým kvalitním
zázemím více „otevřít“ cestovnímu
ruchu (turistům, cykloturistům, rekreantům) a sportovním táborům
a soustředěním ve spolupráci se
sousedními sportovními areály.
Drahomír Jindra,
ředitel Správy
sportovních zařízení

Vamberecký
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Technické služby jsou na zimu připraveny
Tak jako každý rok, i v letošním
roce schválila rada města zpracovaný Operační plán zimní údržby
místních komunikací a chodníků
ve Vamberku v zimním období,
tentokrát pro zimu 2016 – 2017, jak
ukládá zákon o pozemních komunikacích. Jak se uvádí v úvodu operačního plánu, úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit
v zimním období zmírňování nebo
odstraňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti vzniklých zimními povětrnostními podmínkami. Koordinace zimní údržby spadá do kom-

petence vedoucího technických
služeb, který řídí a kontroluje výkon
zimní údržby, vede předepsanou
evidenci, např. o přehledu počasí
a deník strojního ošetření, a zúčastňuje se též vyšetřování nehod,
v nichž je podezření, že vznikly
ze závad zajištění sjízdnosti nebo
schůdnosti. Jednotliví provozní
pracovníci pak dle pokynů vedoucího pracovníka plní jednotlivé
úkoly spojené se zimní údržbou
a při pluhování nebo posypu a provádí výkony v pořadí stanovených
operačním plánem.

Jako nejvýhodnější z ekologického i technologického hlediska je
stanoveno mechanické odklízení
sněhu, a to ještě před jeho zhutnění provozem. S úklidem sněhu se
začíná, dosáhne-li vrstva sněhové
pokrývky 5 cm. Při trvalém sněžení
se odklízení opakuje. Na dopravně
důležitých místních komunikacích
a chodnících se provádí odstraňování sněhu v celé šířce, na ostatních komunikacích a chodnících
pouze v jednom pruhu.
Jako krok číslo dvě následuje
zdrsňování náledí nebo uježděné vrstvy posypem. Platí, že
účinek posypu inertními materiály je vzhledem ke koeficientu
podélného tření poměrně malý
a pouze zmírňuje kluzkost. Navíc
jde o opatření krátkodobé. Posyp
solí je naopak účinnější, ale finančně náročnější. Z uvedených
důvodů je posyp prováděn v celé
délce pouze na dopravně důležitých místních komunikacích,
na ostatních úsecích a na chodnících pouze v nebezpečných
místech jako jsou stoupání, kři-

žovatky, zatáčky, autobusové zastávky apod.
Počátek činnosti dle operačního
plánu je stanoven ve všední den
na 4.00 hodinu ranní. Ruční ošetření místních komunikací a chodníků bude zahájeno v 5.00 hodin,
v sobotu a v neděli o 5.00 hodině
ranní, respektive o 6.00 hodině
ranní, když o skutečném zahájení
a průběhu prací rozhodne vedoucí zásahu dle situace. Nejpozději
do 9.00 hodin se pak všichni zainteresovaní provozní pracovníci
vrací na středisko technických
služeb, kde nahlásí stav a závady
na ošetřovaných úsecích do prvotní evidence u vedoucího zásahu.
Bez zbytečných průtahů oznámí
ihned poškození majetku a jiné
pojistné události. Potom po dohodě s vedoucím zásahu odejdou
na své trasy dokončit úklid sněhu
a posyp, nebo při trvalém sněžení
zopakují znovu úklid sněhu.
Technické služby jsou tedy na zimu
plně připraveny, ať již po loňské
mírné zimě bude počasí jakékoliv.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

I uživatelé místních komunikací mají povinnosti:
z Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je
v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely apod.);
z Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, kde se zajišťuje
schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu
komunikace;
z Při chůzi používat té části komunikace určené pro pěší, která je
odhrnuta, případně posypána;
z Při přecházení místní komunikace používat přechodu pro chodce,
na nichž je zajišťována schůdnost, při přechodu na jiných místech
správce místní komunikace za schůdnost neodpovídá.

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

Malíři podruhé
aneb Kniha pod stromeček
Před čtyřmi lety vyšla knížka „Vamberští malíři a výtvarníci dvacátého
století“, v níž vamberecký rodák Milan Sedláček představil více než tři
desítky výtvarníků, především malířů, spjatých s naším městem. Záhy
po vydání publikace začal autor objevovat další výtvarné umělce, kteří se ve Vamberku narodili, tvořili, či žili, v minulosti i současnosti. Díky
trpělivému hledání se Milanu Sedláčkovi podařilo shromáždit údaje
o životě a díle třiceti výtvarníků. Všechny představuje nová publikace
„Vamberští malíři a výtvarníci dvacátého století II“. Knížku lze zakoupit
v Městské knihovně nebo prodejně Martina v budově Muzea krajky.
Další Sedláčkovu publikaci „Pomístní názvy obce Záměl“ je možno zakoupit na Obecním úřadě v Záměli. V brožuře se čtenář dozví o pojmenování míst v bezprostředním okolí našeho města.

03.12.
04.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.
07.01.
08.01.
14.01.
15.01.

MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav. středisko Rokytnice v Orl. horách
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno

775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 695
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 697
494 381 263
494 371 031
777 667 353
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Finanční gramotnost – hypotéky
Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti se blíže podíváme na hypotéky a úvěry - produkty,
které se týkají většiny z vás.
V přehledných tabulkách uvidíte, jak moc je důležité zajímat
se o aktuální úrokové sazby,
abyste svůj rodinný rozpočet
nezatěžovali zbytečnými výdaji. Těšíme se na vaše dotazy
na adrese info@lukasmajvald.
cz, popř. na telefonním čísle
604 140 551.

Hypotéky a úvěry
– neplaťte víc, než musíte!
Patříte k těm, kteří si v minulosti pořídili hypotéku nebo úvěr?
V tom případě je nutné si pohlídat, zda neplatíte víc, než je
nutné. Úrokové sazby úvěrů
a hypoték se totiž neustále mění.
Dobrá zpráva je, že momentálně
směrem dolů. Co udělá s měsíční splátkou a přeplatkem rozdíl
zhruba dvou procent u hypotéky
uzavřené na 30 let, ukazuje následující tabulka 1:

Jestliže máte tedy hypotéku
s vyšší úrokovou sazbou, je pro
vás podstatné datum konce fixace. Od tohoto data se pak odvíjí
možnost změny úrokové sazby.
Před koncem doby fixace zasílá
banka klientům dopis s aktuální
výší úrokové sazby. Na základě
toho se můžete rozhodnout zůstat buď u stávající banky, nebo
přejít ke konkurenci.
U úvěrů je situace podobná. Jak
se může v rámci 5letého úvěru
lišit výše měsíční splátky a pře-

platek u 18% a 8% úroku, ilustruje
další tabulka 2:
V případě úvěru jste však odkázáni sami na sebe, jak se orientujete
v nabídce úrokových sazeb. Pokud
narazíte na výhodnější úrokovou
sazbu, lze přejít ke konkurenci, dohodnout se ale dá i s vaší bankou.
Netroufáte-li si sami na vyjednávání s bankami, lze využít profesionálních služeb hypotečních/
úvěrových specialistů, kteří pro
vás zařídí ty nejlepší podmínky.
Lukáš Majvald

Výše
investice

Splátka
při 4%
úroku

Splátka
při 1,9%
úroku

Přeplatek
při 4%
úroku

Přeplatek
při 1,9%
úroku

Výše
investice

Splátka
při 18%
úroku

Splátka
při 8%
úroku

Přeplatek
při 18%
úroku

Přeplatek
při 8%
úroku

1 000 000

4 774

3 646

718 695

312 700

100 000

2 539

2 028

52 361

21 658

2 000 000

9 548

7 293

1 437 390

625 400

200 000

5 079

4 055

104 721

43 317

3 000 000

14 322

10 939

2 156 085

938 100

300 000

7 618

6 083

157 082

64 975

Tabulka 1

Tabulka 2

Zpětná vazba s občany ve Vamberku?

Předmět měsíce

V motivačním úvodu pro měsíc listopad Vambereckého zpravodaje pan
místostarosta Mgr. Jan Rejzl doporučil pro volené zastupitele zajistit zpětnou vazbu od občanů.
Tento chvályhodný požadavek je jedním z pilířů pro úspěšné řízení každé
obce, mnohokráte ověřený a někde i aplikovaný. Také ve Vamberku současné vedení města krátce po svém zvolení úspěšně zahájilo takový proces. Se
značným nadšením a energií byl společnou snahou zastupitelů a občanů
sestaven a schválen „Strategický plán rozvoje města Vamberka“ (SPRM).
Byl to souhrn navržených nejpotřebnějších úprav a činností, které se měly
v průběhu deseti let uskutečnit. Aby se maximálně podchytil názor a potřeby co největšího počtu občanů, byla nejdříve uspořádána anketa, které se
zúčastnilo více jak 900 občanů.
Pro zpracování a doplnění výsledků ankety byly ustaveny 4 dobrovolné tematické skupiny.
Skupina
A
B
C
Tradiční symbol vánoc je betlém. Kde a kdy se objevil ten úplně první
Betlém nelze dnes již s přesností říci. Jedno je ale jisté, základní kámen
ke stavbě figurálních výjevů ze života Krista byl položen v roce 1223, kdy
se poprvé sloužila vánoční mše mimo kostel uprostřed přírody na umbrijské hoře Greccio, a kde evangelium četl František z Assisi u skutečných stájových jeslí s volem a oslem. Betlémy nevytvářeli pouze umělci
věhlasných jmen. Mnohem častěji byly výtvorem prostých lidí. Jako je
například muzejní Utzův mechanický betlém, který byl do rychnovského muzea přivezen na podzim roku 1967. Utzův betlém je poháněn
kovovou transmisní hřídelí, která začíná dřevěnou řemenicí. Pomocí
dvou horizontálně otáčejících se kožených řemenů s kovovými trny se
tak pohybují vozíky s postavami poutníků. Samotné postavičky hýbou
rukama, nohama a hlavou, Ježíšek si sedá a lehá, Panna Maria rozpíná
ruce, Josef se klaní a nad betlémem zvolna stoupá anděl s roztaženými
křídly. V současnosti je betlém přístupný veřejnosti v budově radnice
v Olešnici v Orlických horách.
Ing. Tereza Zemánková
kurátorka sbírkového fondu
Muzeum a galerie Orlických hor

D

zaměření
Infrastruktura
pro rozvoj města
Kvalita života a bydlení
Kultura, sport, tradice,
cest. ruch
Řízení a rozvoj města

předseda
Karel Bačina

počet členů
6

MUDr. Libor Janeček
Mgr. Martin Vrkoslav

8
9

Rudolf Futter

4

Po zpracování a schválení tohoto plánu se však již slíbená další činnost přihlášených dobrovolníků nepodchytila. Byla to chyba, protože ne každý je
ochoten nezištně věnovat část svého volna ve prospěch obce, jak se dobrovolně tehdy přihlásilo zmíněných 27 řadových členů skupin.
Nyní, po schválení SPRM, již nemusí být podmínkou členství předsedů tematických skupin v zastupitelstvu města a funkce předsedy se tedy může
ujmout kterýkoliv člen. V každé skupině byli přítomni i šikovní mladí občané, kteří by vedení skupin zvládli a byli by nadějí na dlouhodobou vazbu
občanů s volenými zástupci Vamberka a připojených obcí. Dosavadní podmínka pro předsedy skupin narážela na jejich časové vytížení a proto došlo
v jednom případě i ke složení funkce. Aktivita občanů ale ještě více zvyšuje
pracovní náročnost potřebou reagování na podněty, přidává starosti a narušuje stereotyp práce. Výsledkem je však všeobecné zvýšení činorodosti
potřebné nám všem.
Oživením tedy již dříve fungujícího systému by mohlo být splněno přání
pana místostarosty o potřebě oboustranné informovanosti, za kterou se
rovněž přimlouvám.
Augustin Šubrt

www.vamberk.cz
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Vzpomínka na dobu po 17. listopadu 1989
ve Vamberku a ČSR
strana

Vzrušený běh dějin z okolních
států republiky a SSSR pronikl
i k nám. Přes snahu strany a vlády zachovat poklidné pokračování monopolu moci a stagnaci
poměrů došlo ke vzrůstu napětí
ve společnosti. Stále rozsáhlejší
dílčí oficiální i nelegální informace
a dění bouraly poklid dosavadního života. A nejen informace. Řady
opuštěných Trabantů, zanechaných v Praze „hodnými“ Němci, prchajícími z NDR k těm „zlým“ Němcům do NSR , byly i hmatatelným
dokladem.
A pak přišla i poslední kapka
na spuštění řetězové reakce pro
změnu dosavadní politické situace v ČSSR.
Poklidná demonstrace studentstva, k uctění památky Němci zastřeleného Jana Opletala,
skončila na Národní třídě v Praze surovým zmlácením studentů policií. Režimu vadilo rebelující smýšlení většiny studentů,
které bylo i vždy v předchozích
dobách. Když se demonstrující
průvod odklonil od původně plánované trasy, byly tam již předem
dobře připravené policejní útvary
pohotovostního pluku i další.
Po zastavení průvodu pak policie
uzavřela ulici i za demonstrujícími. Následovalo postupné
stlačování davu z obou stran policií, i za pomoci drátěných rámů
umístěných na transporterech.
Vše končilo zorganizovanou „uličkou“ pro útěk, kde byli unikající
postupně mláceni seřazenými
policisty. Takto bývali trestáni neposlušní vojáci ve středověku.
Tehdy to někteří i nepřežili.
Tvrdé jádro strany a policie bylo
přesvědčeno, že takováto lekce
bude natolik účinná, že zablokuje jakékoliv nežádoucí choutky
do budoucna. Pro jistotu ještě
nastrčili do řad studentů provokatéra, který sehrál úlohu zabitého,
aby případně více rozvášnili dav.
Napadení policistů by se do propagandy moc hodilo. Předstíraný mrtvý se ale ke konci demonstrace ztratil! Teprve později se
veřejnost dozvěděla, že Zivčák byl
nastrčený příslušník policie.
Ve sdělovacích prostředcích se
v ty dny veřejnost dozvídala jen
kusé informace. Jelikož byl konec týdne, tak jsme netrpělivě
čekali na pondělí, kdy ve všední
dny budou informace rozsáhlejší.
V následujících dnech začali jezdit
do školy (SZTŠ Kostelec n. Orl., kde

jsem tehdy vyučoval) naši bývalí
studenti, tehdy studujíc na vysokých školách - zejména VŠZ v Praze a hovořili se studenty o dění
v Praze. Zároveň přijel i příslušník
tajné policie s požadavkem, aby
škola zabránila přístupu absolventů do školy. To ředitel školy odmítl
s odůvodněním, že každá škola
vítá návštěvy svých bývalých žáků,
jež jsou projevem jejich kladného
vztahu ke své škole.

vlajku a uzavíraným i celým pedag.
sborem. Byl to velkolepý průvod
(svým charakterem naprosto odlišný od povinných průvodů nařizovaných oslav) procházející městem a zdravený studenty z oken
sousední střední školy, kteří však
měli zákaz účasti.
I ve Vamberku se začalo něco
dít. Odpoledne 7.12.89 za mnou
domů přijel pan Z. Borůvka a požádal mne, abych se zúčastnil jed-

Foto: z archivu pana Ladislava Prause
V Kostelci n. Orl. byla vyhlášena veřejná manifestace, svolaná do parku před železářstvím. Celoškolský
výbor svazu mládeže rozhodl
pro účast celé školy. Ředitel školy
oznámil svolanému ped. sboru,
že pedagog je za své žáky zodpovědný a proto on a třídní s nimi
půjdou. Ostatní učitelé ať se o své
účasti dobrovolně rozhodnou.
Pak se celá škola seřadila do průvodu, vedeném celoškolským
výborem SSM nesoucím státní

nání přípravného výboru Občanského fóra ve Vamberku , které je
pro všechny, jež jsou ochotni pomáhat změnit politické podmínky
ve prospěch demokratizace v našem státě. S účastí jsem souhlasil.
9.XII.89 jsem se zúčastnil kulturního zájezdu zaměstnanců školního
statku na představení do Národního divadla. Kromě kulturního zážitku jsem chtěl na vlastní oči vidět
místo nedávného děje na Národní
třídě.

www.vamberk.cz

Velké množství rozžatých svíček
v místě týrání studentů nedalo pochybovat. Navečer, po malém občerstvení v protější kavárně,
jsme šli na předplacené vystoupení do Národního divadla.
Před naplněný sál, po zvednutí
opony, předstoupili herci ND v čele
s profesorem Lukavským. Přítomným oznámili, že dnes se plánované představení hrát nebude. Místo
toho budou informovat o tom,
co se v předchozích dnech stalo.
Po podrobném a emotivním vystoupení prof. Lukavského jsme
všichni přítomní vstali a společně s herci zpívali národní hymnu.
V tomto prostředí to bylo velice
povznášející a nezapomenutelné,
kdy každý vnímal zvláštní atmosféru ovlivňující historii. Herci se
tenkrát jako první přidali ke studentům a poskytli veřejnosti k dispozici sály divadel. Lavina dění se
začala šířit.
Členská základna KSČ - této všemocné strany, dosahující téměř
milion členů. se rychle snižovala.
Večer 10.XII.89 jsem se účastnil založení přípravného výboru
OF v bytě pana Borůvky, kde kromě něho byl přítomen JUDr. Bek
a MUDr. Moravová. 11.XII.89 byla
první a zakládající schůze OF města Vamberka v městském kině, které se účastnilo 140 občanů. Občané
tam byli informováni o celostátním
vzniku OF, které sdružuje všechny
občany bez ohledu na jejich politickou příslušnost, nebo náboženské
vyznání. Umožňuje svobodné vyjádření a prosazování demokratických práv a svobod.
OF je protiváhou demokraticky
smýšlejících občanů proti monopolu moci jedné strany.
Tam bylo zvoleno vedení OF, včetně mluvčí, kterým jsem se stal.
15.XII.89 se konala schůze zástupců všech OF ve Vamberku v budově Měst. domu pionýrů a mládeže (Suchánkova vila). Některé
závody a škola měly založeny své
OF.
17.XII.89 se uskutečnila schůze zástupců všech OF okresu Rychnov
n. Kn.
18.XII.89 byla druhá schůze OF
města Vamberk v kině města, kde
došlo k odsouhlasení požadavků.
Jejich stručný obsah:
1. Požadavek na
odstoupení
rady MěstNV, vytvoření nové
bez převahy členů KSČ a rezignaci z funkce předsedy a tajemníka.
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2. Zveřejnění jmen poslanců
do všech stupňů zastupitelských orgánů.
3. Městský výbor NF (národní
fronty) přestane být nástrojem
MěV KSČ. Přehodnotit kádrové
zastoupení.
4. Zrušit základní organizace KSČ
na všech pracovištích, včetně
MěstNV.
5. Zrušit na závodech a institucích kádrové a personální útvary současného typu a veškeré
materiály předat občanům.
6. Na závodech a institucích
nově zvolit zástupce svobodných odborů.
7. Protože OF reprezentuje zájmy
většiny obyvatel, uvolnit pro
jeho činnost peněžní prostředky, jako to udělal Rychnov n. Kn.
8. Z ekologických důvodů zastavit přípravné práce na budování přehrady Pěčín.
9. Řešit přetíženou situaci dopravy ve Vamberku na etapy.
10. Zajištění renovace znaku Sokola a opětovné důstojné
navrácení na původní místo
před sokolovnu.
11. Odstranit tank z parku na Horním náměstí.
19.XII.89 byly vyhlášeny tyto požadavky na plenární schůzi MěstNV.
Místní dění bylo ale jen odrazem
toho celostátního.
Po vystoupení studentstva, které
se následně nenechalo umlčet
a jeho prvotní podpoře kulturní
sférou, se zvedlo i dělnictvo
a prakticky velká většina obyvatelstva. V Praze bylo založeno OF
a na Slovensku „Verejnosť proti
násiliu“. Řada velkých demonstrací
na Václavském náměstí a velkých
továrnách, kde byl dělníky vypískán řečnící představitel ÚV KSČ
Štěpán, a zejména pak obrovská
demonstrace na Letné, nenechala
na pochybách ani ty nejzarytější
zastánce starých pořádků.
Lavina změn se šířila takovou rychlostí, že odpůrci nestačili včas reagovat. Ale nikoliv, že by nechtěli
situaci zvrátit. Politická armáda
KSČ - lidové milice byla v pohotovosti a stahována ku Praze. Údajně
velitel tankové divize ve Slaném
- plukovník Zbytek navrhoval
možnost zásahu v Praze. Další velitel, tentokrát z úseku leteckých
sil, doporučoval nízkým přeletem
tryskových letadel nad Letenskou
plání zdecimovat tam soustředěné
účastníky velké demonstrace.
Ke krveprolití nedošlo z následujících příčin: Hlavní příčiny byly
v podstatě dvě. Jednak mezinárodní a dále vnitrostátní. Mezinárodní situace byla podstatně
odlišná od té z roku 1968. I přes

strana
přání některých představitelů ortodoxního křídla KSČ nové vedení
SSSR odmítlo do dění v ČSSR zasahovat. Tím byla ztracena jejich
opora a toto křídlo KSČ se stalo
osamocené, postavené proti domácí situaci. Nehledě k hroutícím
se totalitním režimům v sousedních soc. státech.
Ta domácí situace byla následující:
1) Velká touha národa zbavit se
totalitního režimu jediné strany a dosáhnout demokracii.
2) Vládnoucí KSČ měla formálně téměř milion členů, kde
formálnost byla způsobena
důvodem členství. Jen malou
část tvořili přesvědčení jedinci. Ostatní tvořila směs lidí
ve funkcích nomenklaturně
podmíněných členstvím, dále
lidé toužící po moci a prebendách a těch, jež svým členstvím
umožňovali potomkům přijetí do středních a vysokých
škol. Členství ovlivňovalo možnost cestování do ciziny a výsledky některých úředních
jednání. Tento stav štěpil zájmy
členů.
3) V té době byl i dostatek rozumně uvažujících vedoucích představitelů této strany,
což znemožnilo krveprolití.
Ať se nikdo nedomnívá, že by
průběh politických změn byl
tak nenásilný, když by ve vedení převládly hlasy takových
fanatiků, jaké převládaly v padesátých letech, v době politických procesů.
Vznik a organizování OF byla geniální myšlenka. Všude v zemi byla
spontánně zakládána tato organizace. Do čela se dostávali neformální představitelé, jež prosazovali požadované změny.
Ve Vamberku zatím pokračovalo
horečnaté schůzování a vyjednávání. Vedení OF bylo rozšířeno
o zástupce Lidové strany - ing. Nováka, Socialistické strany pana Hrabánka a několika dalšími občany.
Byla připravována rekonstrukce
Rady MěstNV tak, aby členové
KSČ neměli převahu. Byla vedena
úspěšná jednání s předsedy JZD
a neúspěšná na ředitelství silnic
k plnění programu.
Rada obce mohla být změněna
jen v rámci již zvolených zastupitelů. To znamenalo přesuny funkcí
s projednáním a souhlasem nejen
dotčených, ale v případě uvolněných i se zaměstnavatelem.
Celkem to představovalo více
než 14 jednání.
Výsledkem byly navržené přesuny ve funkcích zastupitelstva pro
přechodné období do prvních
svobodných voleb.
(pokračování příště)
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Uprostřed Světové války
Před sto lety, na sklonku roku 1916,
se světový konflikt zvolna přesouval
do své druhé poloviny dějství (což
samozřejmě tehdy nikdo nemohl
vědět). Dávno vzaly za své všechny
představy, že na Balkáně vzniklý konflikt bude vyřešen během několika
týdnů, nanejvýš měsíců. Na východní
frontě nahrazovalo Rusko technickou
zaostalost převahou v počtu vojáků.
Na západě se boje přeměnily v nový
fenomén, tzv. zákopovou válku. Dlouhé měsíce se soupeřilo o pouhé metry prostoru, válečné linie byla takřka
nehybná. Britové nasadili do bojů
první tanky, Němci zase zákeřnější
jedovaté plyny.
Od počátku konfliktu rozvinul v cizině
svou akci Tomáš Garrigue Masaryk.
O české zájmy v zahraničí, především
anglosaském, se ve velké míře zasloužil i majitel vambereckého velkostatku
František hrabě Lützow. Zemřel ve švýcarském exilu v lednu 1916 a do hrobky na starém vamberském hřbitově byl
pohřben v červenci téhož roku.
Koncem listopadu 1916 zemřel stařičký mocnář František Josef I. Na rakouský císařský trůn dosedl prasynovec
zesnulého Karel I., jehož vláda byla
poznamenána neustálou snahou
o ukončení zuřící války.
První světová válka se v nebývalé
míře projevila i v zázemí. Na polích
i v továrnách chyběli mužové odvedení do bojů. Jejich práci museli zastat
ženy, starci a děti. S přibývajícím nedostatkem potravin a topiva rostly ceny.

Ve Vamberku bylo ubytováno několik
desítek židovských utečenců z Haliče.
Obyvatelé byli vyzýváni k upisování
tzv. válečných půjček. Školy musely
pořádat sbírky pro vojáky, válečné invalidy aj. Starosta Antonín Bednář intervenoval v Praze i Vídni ve prospěch
zvýšení přídělu potravin nejen pro
Vamberk, ale pro celý okres. Lidé s nadějí i obavami čekali na zprávy z válečné fronty o svých nejbližších.
Brzy po vypuknutí válečného konfliktu
začaly vznikat vojenské lazarety, které
sloužily k doléčení a rekonvalescenci raněných vojáků. Jeden z nich byl
provozován i v našem městě v bývalých prostorách Zemanovy továrny.
Najednou se v něm mohlo léčit 24 vojáků. Lékařskou péči poskytoval zdejší
lékař MUDr. Rudolf Roubal. V péči
o nemocné se střídalo několik desítek ochotných žen. Výživnou polévku
denně dodávalo Kubiasovo velkouzenářství. Elektřinu instalovala a zdarma
dodávala Bednářova textilní továrna.
Činnost lazaretu byla ukončena o Vánocích 1916. Za necelé dva roky jím
prošlo 226 mužů. Z nich 19 pocházelo
z Vamberka, po 7 z Pekla a Merklovic,
3 z Lupenice.
Smutno bylo ve městě 7. prosince
1916. Ve 14 hodin se ve věži farního
kostela naposledy rozezvučel zvon
Svatý Florián. Poté byl ve věži rozbit,
kusy shazovány na prostranství u školy
a odvezeny k válečným účelům. Takový byl konec roku 1916.
Miroslav Berger

Nechtěná vánoční návštěva
Sotva se mladá Marie Terezie koncem roku 1740 ujala žezla po svém zemřelém otci, byly zpochybněny její dědické nároky, zaručené tzv. pragmatickou sankcí. Prusko bez vyhlášení války přepadlo slezské vévodství,
které bylo již po čtyři staletí součástí Zemí koruny české. Na překvapivý
útok zareagovala habsburská vojska až s několikaměsíčním zpožděním,
navíc neúspěšně. Snadný pruský územní zisk povzbudil k agresi další
země, Bavorsko a Sasko. Bavoři si dělali zálusk na Čechy a Horní Rakousy, Sasům se zachtělo Moravy a zbytku Slezska. Věru, obtížnější začátek
vladařské kariéry si jediná česká královna asi neuměla představit.
V říjnu 1741 uzavřela tajnou dohodu se svým sokem, pruským králem
Fridrichem II., aby si uvolnila ruce a mohla se bránit bavorským a saským dobyvatelům. Přesto se bavorskému kurfiřtovi Karlu Albrechtovi
podařilo v prosinci dobýt Prahu a nechal se zde prohlásit českým králem. Tehdy mu ostudně převážná většina naší šlechty složila hold a zradila svou královnu.
Pruský král vtrhl 28. října 1741 přes Náchod do Čech a obsadil Hradec
Králové, Chrudim a Boleslavský kraj. Na den sv. Štěpána o Vánocích
1741 se nezvaní hosté objevili ve Vamberku. Jednotka majora Grollmana o síle 168 mužů - dragounů s koňmi. Městečko nebylo samozřejmě
na takový příval lidí a zvířat nachystáno. Proto museli obyvatelé narychlo shánět jídlo a chystat píci pro koně, truhláři stloukali provizorní žlaby.
Vojsko naštěstí brzy odtáhlo, pouze 5 vojáků zůstalo ve městě do 25.
března 1742 a měšťané se museli postarat o jejich stravování.
Císařovna Marie Terezie se i nadále snažila Slezsko získat zpět, musela však kapitulovat a roku 1763 se definitivně této země zříci. Spolu
s Kladskem připadlo Slezsko na dvě staletí Prusku (později Německu).
Od roku 1945 je součástí Polska.
Od nenadálé vojenské „návštěvy“ ve Vamberku uplyne letos o Vánocích
275 let.
Miroslav Berger
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Základní škola Vamberk

SBĚR - 25. 10. 2016

Výukový program Zdravá 5
Tento program pod vedením lektorky D. Micherové proběhl v 6. – 8.
ročníku. Vedle užitečných informací o kombinaci zdravých potravin
a chutí, o zásadách správného stolování a přípravě jednoduchého
pohoštění si žáci připravili studené party pohoštění, které nakonec
i všichni ochutnali.
Vzdělávací program poskytuje Nadační fond Albert, který zajistí
všechny pomůcky i potraviny potřebné k výuce. Výukový program
trval 2 vyučovací hodiny pro třídu. Děkujeme paní D. Micherové
za profesionální přístup k žákům a výuce.
Vedení školy

SoliDeo
Je název souboru z Děčína, který se
u nás ve čtvrtek 20. 10. představil
s koncertem Zapomenuté hudební
nástroje dávných staletí. Koncert se
uskutečnil v našem místním kostele. Zúčastnili se ho žáci 3. - 9. ročníku. Jednalo se o hudebně-vzdělávací pořad o historických hudebních
nástrojích. Ryze instrumentální
skladby z období gotiky, renesance
a baroka byly prokládány mluveným slovem. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o dnes již téměř
zapomenutých hudebních nástrojích. Byly jim představeny hudební

nástroje ze zvířecích rohů (kamzičí,
beraní, kravský či mufloní roh), flétny z kosti krocana či pštrosa, flétny
dvojačka a jednoručka, bezová
flétna, píšťala s vepřovým močovým měchýřem, středověké tříhlasé
dudy a mnoho dalších. Na závěr si
mohli žáci zasoutěžit ve znalosti
názvů těchto nástrojů. Vítězové si
odnesli CD tohoto souboru. Věříme,
že pro naše žáky to byl zajímavý kulturní zážitek.
Děkujeme panu faráři za svolení
zrealizovat tento koncert v našem
kostele.
vedení školy

Děkujeme firmě Metal - Vondra
s.r.o. a jejich zaměstnancům za spolupráci při sběru papíru. Jak již je
zvykem na naší škole výtěžek ze
sběru papíru si každá třída ponechává pro svoji potřebu a tento příspěvek využívá na hrazení nákladů
na výlet, fotografie třídy a jiné akce.
Této firmě patří také poděkování
za každoroční finanční příspěvek,
který je věnován škole. Tento příspěvek využíváme na závěr školního roku na akci, při které odměňujeme všechny žáky, kteří se během
školního roku zúčastní školního,
okresního nebo i krajského kola
různých soutěží. Žáci vedle diplomu nebo pochvalného listu dostávají malý dárek, který je financován
z příspěvku této firmy a soutěže
Recyklohraní.

třída

škola/kg

sběrna/kg

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A
škola

194
222
684
508
299
232
151
296
285
388
68
209
1081
215
169
174
170

103
284
1190
270
294
310
580
25
245
113
326
338

celkem

5345

4963

381
20
484

Šachový turnaj
V úterý 15. 11. 2016 se na naší škole uskutečnil šachový turnaj. Organizátorem akce byl pan Jiří Daniel z Šachové školy Panda z Rychnova nad
Kněžnou. Do turnaje se přihlásilo 7 žáků, kteří se utkali systémem každý
s každým. Celkovým vítězem se stal Martin Michera z 8. B. Na děleném
2.-3. místě se umístili Lukáš Jindra 8. B a Václav Suchánek 8. A. Na dalších
místech skončili Tomáš Gregorčík 8. A, Tomáš Sladký 8. B, Magdaléna
Bakešová 6. A a Matěj Chmelík 8. B. Gratulujeme.

Hledáme mladého chemika ČR
I na naší škole hledáme mladého chemika, proto se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola této soutěže. Soutěž je pořádána tak, aby chemie
byla představena jako poutavá a užitečná přírodní věda, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a perspektivním studijním
oborem. Pořadatelem regionálního kola je Střední průmyslová škola
chemická v Pardubicích. Naši žáci mají za sebou 1. kolo této soutěže.
Do 2. kola, které se uskuteční na SPŠCH v Pardubicích postoupili 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Učit se a připravovat na další kolo bude
Pavlína Hlávková, Andrea Hlávková a Pavla Potužníková. Všem soutěžícím gratulujeme a děvčatům přejeme v soutěži hodně úspěchů. JCh

www.vamberk.cz
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.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 a zůčastnili se jak
pravidelného programu, tak doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE
z “HERNIČKA” v Tyršově 260.
Zveme všechny rodiny do naší prostorné “HERNIČKY”. Hraček nespočetně. Doprovodu rády uvaříme
kávu, čokoládu nebo čaj. Pro děti se
taky něco na zub najde.
Každou středu od 9:00 do 11:30.
Vstupné 10 Kč.
MALÉ UPOZORNĚNÍ: Poslední letošní hernička je 14.12. a přijde Ježísek.
z “DĚTSKÝ BAZÁREK” je samozřejmě součástí herničky. Přijďte prodávat i nakupovat. Za 5 Kč měsíčně
si můžete pronajmout boxík a začít
vydělávat na první milion.
z “BATOLENÍ” / “HRÁTKY S DĚTMI” ve vambereckém DDM.
Pro děti od 6 do 18 měsíců / od 1,5
roku do “nástupu do školky”. Náplní
jsou hry pro nejmenší.
Každé pondělí od 9:00-9:45/10:0011:00. Vstupné 15 / 20 Kč.
z “MASÁŽE MIMINEK” v herničce,
Tyršova 260. Doražte s děťátky od 3
měsíců. Jemná dětská masáž, olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku prosíme se sebou.
Každý čtvrtek od 10:00 do10:45.
Vstupné 20 Kč.
z SOLNÁ JESKYNĚ ve svých prostorech (kde jinde) na vambereckém náměstí. Zdravý pobyt pro
rodiče s dětmi jakéhokoliv věku.
K dispozici hračky, lopatky, kbelíčky,
atd.. Do solných kamínků se můžete
zahrabat jako do písku.
Každé úterý, ale pozor. Střídáme dopolední a odpolední jeskyni.
Prosincové termíny DOPOLEDNÍ
od 9:00 i od 10:00: 13. 12.

Prosincové termíny ODPOLEDNÍ
od 16:30: 6. a 20.12.
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 40 Kč.
AKCE “CO DVA TÝDNY”
z “HRÁTKY VE VODĚ” ve školce
“na Bačince”. Pro děti od 1 roku –
do nástupu do školky. Po plavání
je k dispozici herna, kde děti “doschnou” a mohou si dát svačinku.
Každých 14 dní v pátek dopoledne
- 2 skupiny: 1. skupiny od 9:15, 2.
skupina od 10:15.
Prosincové termíny: 2. a 16. 12..
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 50 Kč.
z PILOXING bohužel do konce roku
ze zdravotních důvodů lektorky
nebude. V lednu Vás budeme informovat.
z “TVOŘENÍ” v herničce, Tyršova
260. Tvůrčí činnost pro všechny rodiče i šikovné děti. Prťata se zabaví
s hračkami v herně. Co termín, to
jiné téma.
Každých 14 dní v pondělí od 16:30
do cca 18:00.
Prosincový termín a téma: do Vánoc
stihneme jen jeden termín, ale stojí
za to: 12.12. se budu vyrábět TEXTILNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY.
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 30 Kč.
z “TVOŘENÍ PRO DĚTI” v prosinci
bohužel nestihneme. Oba prosincové termíny herničky mají jiný – předvánoční program. Děti se budou
realizovat opět v lednu.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
z Lampionový rej - každoroční
průvod s lampióny letos předcházela i jejich výroba. Kdo chtěl,
měl vlastnoručně vyrobený na našem “Tvoření”, někdo přinesl ještě
“po mamince”, ale většina z nás
nakoupila nové. Protože ty z loňska
neměly šanci na přežití. Vyrazili jsme
od naši nové herničky, tedy z Tyršo-

vy ulice. Za osvětleným kočárkem
jsme došli až na merklovické hřiště,
kde nám MERKLOVIČTÍ HASIČI (jim
VELKÝ DÍK), připravili oheň na buřtíky, půjčili prostory k občerstvení
a hlavně nám odpálili ohňostroj.
Trochu nám nakonec sprchlo, ale
s elektrickým světýlky nás pár kapek
neohrozilo.
z Sbírka pro psí hospic “Domov
na konci cesty“ - děkujeme všem,
co přispěli finančně i konkrétním
darem. Velký dík patří paní Martě
Hanouskové, ke které jste mohli
dary nosit, pokud jste neplánovali
cestu k nám do herničky. Listopadem ale dobročinnost nekončí.
Sami za sebe můžete na pejsky přispívat dál – finančně, věcně i prací.
Domov na konci cesty, z.s., Lupenice 58, 517 41, tel: 732 955 365. Č. ú:
2701070094/2010.

z Výlet do Tonga – pravidelný výlet, pravidelně velký zájem, což nás
těší. Spousta dětí, spousta zábavy.
Tělocvik pro celou rodinu. Není nad
to vidět štastné obličeje na klouzačkách, prolézačkách, trampolínách,
… dětí, rodičů, vitálních babiček.
Pro tenisové fanoušky byla zapnutá
i jedna z dvouher finále Fed Cupu.
z Přednáška Logopedická prevence - povídání o vývoji řeči v dětství, možných problémech, kde
hledat odbornou pomoc, ale i praktické rady a ukázky her a aktivit. DĚKUJEME paní učitelce - Bc. Vendulce
Havlové.

booku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je možné na tel.čísle 605 451 810, nebo
na emailu
mcdracekvamberk@
gmail.com.
VELKÁ PROSBA
pro naše “fanoušky”
Stejně jako předchozí roky jsme se
zapojily do grantového programu
společnosti KONZUM, obchodní
družstvo v Ústí nad Orlicí “SPOLEČNĚ
ZA ÚSMĚV”. V rámci projektu získáváme finanční prostředky na zakoupení „chytré hračky“ rozvíjející vizuálně-motorickou koordinaci a jemnou
motoriku dětí. Pokud ke svém nákupu připojíte i dárcovský kupon č. 11,
podpoříte nás 30 Kč. Děkujeme moc.
ZÁVĚREM VELKÝ DÍK PŘEDVÁNOČNÍM SPONZORŮM
Rády bychom poděkovaly všem,
díky nimž můžeme jako mateřské
centrum fungovat. Řazení je podle
abecedy, protože každého daru si
velice vážíme.

DOPROVODNÉ AKCE PROSINEC
2016
z MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA –
ve středu 7.12. přijde do herničky
Mikuláš s andělíčkem. Čerta nechají
doma. A pro všechny malé nezbedy
bude mít v košíčku malý dáreček.
Začátek od 10:00. Nezapomeňte
na rezervaci. Vstupné 20 Kč.
z NEDĚLNÍ HERNIČKA - 3. adventní
neděli, tedy 11.12. od 15:00 do 17:30
se na Vás budeme těšit mimořádně
i v neděli. Neváhejte vzít i starší děti.
Kávu připravíme, možná něco napečeme. Vstupné standardní 10 Kč.
z CO NAJDEME POD STROMEČKEM – ve středu 14.12. přinese
Ježíšek dárečky do herničky i nám.
Napečeme cukroví a rády ochutnáme i to Vaše.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Face-

www.vamberk.cz

Krásné prožití adventního času, poklidné svátky a do roku 2017 přejeme to nejlepší.
Maminky MC Dráček.
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Ze života mateřské školy
Padá listí zlaté rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
moc ho bude na větvích.
Listopadové deštivé období se
neslo v naší školce v duchu oranžových strašáků. V jednotlivých
třídách se vesele tvořilo. Děti společně s paními učitelkami zdobily
dýně a vyráběly dýňová strašidla
a skřítky Podzimníčky. Nezapomněli jsme využít i pestrých darů
přírody – větviček, listí, kaštanů
a tak vznikaly originální výtvory.
Postupně se naše mateřská škola
začala zaplňovat strašidly všeho
druhu. Někteří si odnesli své výrobky domů, ostatní poskytli dýňové
strašáky k výzdobě mateřské školy.
Všechny třídy se dle svých možností zaměřily na realizaci ekoprojektu,
který byl samozřejmě přizpůsoben
potřebám dětí a probíhal formou
hry. Důraz byl kladen především
na prožitek dítěte. Mnoho praktických činností a aktivit probíhalo
především venku, v okolí školky
„Už paní zima přichází snad,
my v bílém sněhu budem si hrát.
Za okny psaní v něm dětská přání,
co by jim Ježíšek měl k Vánocům dát.
Rolničky zvoní, jehličí voní,
děti už čekají na zázrak.
Všude je klid, co více si přát,
štěstí a lásku můžem si dát…“
Ještě jsme nestačili udělat spoustu
věcí a už je tu znovu konec dalšího kalendářního roku a s ním jeho
předzvěst – čas vánočních svátků,
doba rodinné pohody, lásky, štěstí
a rozzářených dětských očí. Nastává
adventní čas a my – MŠ Vodníček
přicházíme s posledními letošními
zprávičkami o dění v naší školce. Musíme však obrátit list zpět v naší pomyslné roční knize, a to ještě na měsíc listopad. U Šnečků děti s paními
učitelkami pokračovaly již v započatém tématu „Co viděl papírový drak“
a naším ekologickým projektem.
Šnečkové si ve třídě vyrobili kontejnery na papír a plasty a úspěšně třídí
odpad. Nezapomněli se ani pozastavit nad tím, co se stane s odpadem
zahrnutým v zemi…a co? To se ale
děti ze třídy Šnečků dozví až na jaře,
kdy zahrabanou krabici na naší zahradě vykopou a vyzkoumají. Ani
ostatní třídy nezůstávají pozadu
s ekologickým projektem. Žabičky
s tematickým celkem „Modrá, žlutá,
zelená, každý ví, co to znamená“.

a v přírodě. Jedno už skoro zimní dopoledne se děti vypravily
do lesa. Aby mohla ale opravdu
usnout ve svých doupátkách
všechna lesní zvířátka, musely
nejdříve děti splnit několik tajných
úkolů na Vyhlídce. Např. poznat
některá zvířátka žijící v lese ve větvích stromů, na zemi i pod zemí,

vat docela blízko. V listopadu bývá
počasí velmi nevyzpytatelné. Každý den je jiný a počasí se mění před
očima. Chceme tomu všemu porozumět, ale jak? Pouhé povídání
nestačilo, proto jsme chodili pozorovat oblohu, stromy, přeskakovat
kaluže. Když foukl vítr, chodili jsme
pouštět draky, sbírat barevné listy,

pojmenovat jehličnaté a listnaté
stromy a přiřadit k nim správnou
větvičku a plod a také umět být potichu a správně se chovat v lesním
prostředí. Protože se opravdu vše
podařilo na jedničku, následovala
odměna v podobě nádherných
daňků, kteří se na děti přišli podí-

žaludy a kaštany a v naší školce
jsme si potom se vším s chutí hráli, vytvářeli výrobky z modelovací
hmoty a těšili se, až dešťové kapky
budou chvilku odpočívat a my budeme moci vyběhnout ven.
V rámci našeho ekoprojektu se
také děti seznamovaly s tříděním

A víte? Žabičky už vědí, že to jsou
barvy kontejnerů na třídění odpadu. Děti si hravou formou procvičují
nejen barvy, ale dostávají do podvědomí i správné třídění odpadů. Pozadu nezůstaly ani Rybičky se svým
tématem „Už kufříku dobře vím, jak
odpadky roztřídím“. Tentokrát se totiž objevily v „rybičkovském“ kufříku

Martin jede, kufřík sněhu nám veze“.
A věřte, že první sníh opravdu přivezl. Děti se seznamovaly s legendou
o svatém Martinovi, vymýšlely jméno pro Martinova koně, vyráběly
svatomartinskou husu a mnoho
dalších a velmi zábavných činností.
„Na svatého Martina kouřívá se z komína, podzim končí, zima začíná“.

samé odpadky a obrázky barevných
popelnic. Děti nejen třídily podle
druhu materiálu, ale s materiály se
blíže seznamovaly – zkoumaly, bádaly a třeba i dělaly pokusy.
Další týdny nám uběhly ve školce
jako voda a kalendář nám napověděl další téma …svatého Martina.
Ve třídě Rybiček s názvem „Svatý

Tento název si vybrali ve třídě Šnečků. Zde se potýkali s otázkou, jak se
připravují na zimu zvířátka a jak lidé.
Čím si vlastně lidé topí, jak se k nám
dostane teplo? Závěrem týdne si
Šnečkové užili „Svatomartinský den“.
Připravili pro ostatní děti nádherné
divadelní představení „O svatém
Martinovi“. Všichni diváci i herci už ví,

www.vamberk.cz

odpadů. Učily se, k čemu je vůbec
dobré třídit odpad, na jaké druhy
se odpad třídí a také kam se takový odpad ukládá. Všude kolem nás
se mluví o tom, že je potřeba třídit
odpad. Ale zapomínáme na to, že
bychom měli začít hlavně u sebe.
Je ještě hodně lidí kolem nás, kteří
třídění odpadu nepovažují za důležité. Proto jsme se v naší MŠ
rozhodli, že se pokusíme u našich
dětí vzbudit zájem o správné třídění. Říká se, děti jsou naše budoucnost. Proto doufáme, že si tento
návyk děti zcela osvojí a budou
ho provádět jako samozřejmost.
Ke třídění se budeme každý měsíc vracet. Smyslem projektu je
rozvíjet prostřednictvím různých
činností kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme,
k přírodě ať živé či neživé. Naším
cílem je vést děti k zodpovědnosti
za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost
může životní prostředí chránit, ale
také poškodit.
Všem našim čtenářům přejeme
krásné podzimní dny.
MŠ Sluníčko
jak to bylo se svatým Martinem, kde
se vzala pomyslná svatomartinská
husa a svatomartinské rohlíčky. Těmi
také Šnečkové provoněli celou školku, protože si je společnými silami
upekli.
Kalendář otáčíme dál…list po listu
a máme tu měsíc prosinec. V tomto
měsíci se ještě můžeme těšit na návštěvu svaté Barborky, Mikulášský
rej, Štědrý den v MŠ, Betlémský
příběh na zámku v Potštejně a řadu
dalších předvánočních akcí, tvoření
a zábavy.
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky
v roce, jsou to svátky radosti a lásky,
jsou to svátky dobrých srdcí, svátky
štědrosti, kdy jeden druhého obdaruje. A dárek není jen ona věc,
která se dává a která má hodnotu
vyjádřenou v penězích. Vždyť pro
většinu z nás jsou největším dárkem
rozzářené dětské oči, první krůčky
udělané ke stromečku nebo si poslechneme trochu šišlavým hláskem
zpívající koledu, kterou se děti naučily třeba právě ve školce. Neměli
bychom se tedy tím předvánočním
shonem, uklízením, vařením a pečením dát zaskočit a utahat. Naše
letošní Vánoce by měly být něčím
vzácným, zvláštním, byť se v našem
životě opakují už kdoví po kolikáté,
ale každé jsou jen jedny, a tak to nepropásněte. Krásné vánoční svátky.
Kolektiv MŠ Vodníček

Vamberecký

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

Adventní čas
v knihovně
* Půvabný betlém z dědictví paní
Zuzany Paukové z Rychnova
nad Kněžnou potěší malé i velké.
* Vánoční prodej dětských knih
začíná v pondělí, 28. listopadu
dopoledne.
* Drobnými originální dárky z rukou výtvarníků a řemeslníků
určitě uděláte radost svým nejmilejším – přijďte si prohlédnout nabídku polštářků, tašek,
peněženek, darovacích obálek
a dalších milých drobností.
* Vánoční poetická výstava“Biblické obrazy” Josefa Kejvala potrvá
od 2. prosince do 5. ledna 2017.
* Cyklus SETKÁVÁNÍ s Ilonou Jílkovou má své třetí pokračování
pod názvem „Miluji svůj život“
v pátek, dne 2. prosince v 18:00
v přízemním sálku knihovny.
* “Vánoční rozjímání“ s herečkou
Klicperova divadla Lenkou Loubalovou nás svátečně naladí
ve čtvrtek, 8. prosince v 17:30
v sálku knihovny.
* “Vánoční posezení při svíčkách“ a dobrém svařáčku v cyklu Setkávání mezi svátky

Plánováno
na počátek
roku 2017
* výstava obrazů Libora Prokeše
* přednáška PaeDr. Libora Turka –
Karibské ostrovy
* přednáška Tomáše Černohouse
o Kodani
* přednáška Kateřiny Karáskové –
Kde vládnou ženy

Krásné vánoční svátky se
srdcem na dlani a nadcházející rok 2017 naplněný láskou a zdravím
Vám všem přejí pracovnice Městské knihovny
ve Vamberku.
Ať si na nás někdo
vzpomene…

Nabídka z nových knih na prosinec 2016
BELETRIE
z JEROME, Jerome Klapka:
Oni a já
Spisovatel svým nezaměnitelným
stylem popisuje trampoty s nákupem venkovské nemovitosti a zábavné historky o známých, dětech
a příbuzných.
z MAYESOVÁ, Frances:
Pod toskánským sluncem
Podmanivé vyprávění o kráse italské krajiny, historii a životě na venkově.
z SASKOVÁ, Lucia:
Zlatokopka
Hrdinka knihy, prodavačka v klenotnictví, kde prodává diamantové
šperky, se chce za každou cenu stát
tou, která je takovými šperky obdarovávaná.

z VÁCHA, Dalibor:
Cestou
Osudy několika fiktivních hrdinů,
kteří upadnou za první světové války do ruského zajetí a posléze vstupují do československých legií.
z ŽÁČEK, Jiří – BORN, Adolf:
Český satirikon
Epigramy, humoresky a parodie
z let 1966 – 2016.
NAUČNÁ LITERATURA
z RŮŽIČKOVÁ, Blanka:
Filmař Jaroslav Doleček
Krásně zpracovaný medailon regionálního filmaře z Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou.
z HAIDLER, Jaroslav:
Vražda bez viny
Beletrizovaná literatura faktu, která

hledá odpověď na otázky spojené
se smrtí Jana Masaryka, s volbou
prezidenta Václava Havla, útokem
na budovu Světového obchodního
centra a další.
z KARAS, Jakub – TICHÝ, Tomáš:
Drony
Seznámení s širokým spektrem aktivit, ve kterých lze drony využívat
a jak s dronem létat.
z KOZOHORSKÝ, Richard:
Zatracenej Zátopek
Kniha věnovaná atletovi – geniálnímu samoukovi se selským rozumem, který stále zůstává nejrychlejším Čechem v našich dějinách.
z ŠIMÁNEK, Leoš:
Amerikou po hřbetech hor
Cestování pěšky a na koni stezkami
z Mexika do Kanady.

Tichá otázka - Co jsem to zapomněla?
(nejen vánoční)
„Co jsem zapomněl?“
Vnuk chodí po pokoji a opakuje si
tuhle větu. Uvažuji, co asi tak mohl
zapomenout, ve čtyřech letech ještě
tolik věcí na zapomínání není.
Pamatuji se na jednoho učeného souseda, starého sklerotického pána, který říkával: „Já jsem toho už zapomněl
tolik, kolik toho většina lidí nikdy ani
nebude vědět…“
To rozhodně není případ mého vnuka.
Ve čtyřech letech ještě nehrozí skleróza…
Poslouchala jsem jeho otázku a pomalu jsem poznávala, co jí chce říct,
proč ji říká… poznávala jsem to podle
intonace.
„Co jsme to jenom chtěl? Co jsme to
zapomněl?“
Ano, byla to moje intonace.
Tohle je moje častá věta.
Jak stárnu, stává se mi často, že zapomenu, pro co jsem šla nebo co jsem
chtěla udělat.
A pak si takhle povídám. Pro sebe.

A vnuk, který mě někdy až směšně
napodobuje, jako děti napodobují
dospělé, si teď hraje „na mne“.
A používá mou nechápavě opakovanou větu.
Dokonce i chodí jako já… Ne, neposmívá se mi… Rozhodně ne..
Kdybych se na něj zlobila jako na posměváčka, nechápal by, proč se zlobím.
Malé děti bývají někdy jako opičky
a napodobují dospělé.
Není v tom výsměch. Není to ironie…
Je to pouze rozcvička člověka, který je
na zemi teprve krátce, a tak se snaží
zkusit si kdeco.
I třeba… chodit a mluvit jako babička.
„Co jsem to zapomněl?“‘
Dává si dokonce ruce v bok v mém
starém gestu.
Usmívám se na něj a on si vykračuje
pyšně a ještě spokojeněji.
A já se zamýšlím: Co jsem zapomněla?
Ale nemám už na mysli nějaké zapomenutí toho, co jsem chtěla udělat…

Nemyslím na nějaké zapomenuté
brýle…Myslím na důležitější věci.
Na to, co člověk snadno zapomene
a ani si při tom neuvědomí, že to zapomněl udělat.
Myslím na ty, které mám ráda.
Nezapomněla jsme na smutek, na samotu, na zoufalství někoho z nich?
Tolikrát člověk přehlíží trápení svých
blízkých a ani ho nenapadne, že by
nějaké trápení mohli mít…
Dívám se na vnuka…
„Cóóó jsme to zapomněl?“
A říkám si:
„Co jsem tak mohla opomenout?“
Obvykle na něco vždycky přijdu,
na něco, na co bych bez téhle otázky
nepřišla.
A třeba, až já budu v nesnázích, si
zase někdo vzpomene na mne…
Vnuk se na mne dívá a usmívá, prochází pokojem:
„Cóóóó jsme to zapomněl?“
(Babičky a andělé,
Eduard MARTIN)

Vánoční prodej regionální literatury
Farnost svatého Prokopa ve Vamberku ..................80 Kč
Škoda že zemřel tak mlád............................................35 Kč
Omalovánka – Vamberk město krajky ....................25 Kč
Pověsti Vamberka a okolí .......................................... 119 Kč
Vamberk a okolí na starých pohlednicích .......... 400 Kč
Grunty a chalupy Merklovic..................................... 275 Kč

Múzy Pavla Ludikara................................................... 260 Kč
Vamberští malíři a výtvarníci
dvacátého století I. ...................................................... 150 Kč
Vamberští malíři a výtvarníci
dvacátého století II...................................................... 150 Kč
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Představujeme paní
Lenku Loubalovou
Uslyšíme ji v adventním čase
při „Vánočním rozjímání“, i když
podle jejích slov má nejraději
jaro. Je členkou uměleckého
souboru Klicperova divadla
od sezóny 1971/1972 a nejraději hraje Lízu v „Dámské šatně“. A protože je otevřená lecčemu, předčítala nám se svými
kolegy z divadla ukázky ze světové literatury už v minulém
roce v projektu „Noc literatury.“
Co je velmi sympatické, nepochybuje o tom, že nejkrásnější
věcí na světě je láska. A ta nepochybně k vánočnímu času
patří.

Vamberecký

zpravodaj
Městská knihovna Vamberk a zpěváčci
pod vedením paní Jany Ichové a Hany Věchtové
Vás srdečně zvou…

Česko zpívá koledy
14. prosince 2016 v 18:00 hodin
Pojďte s námi rozezpívat vamberské náměstí…

Vamberecký

zpravodaj
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MKS nabízí - prosinec 2016
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 2. prosince v 19:00 hodin
VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společenské výchovy.
Vstupné 100 Kč.
z 3. prosince v 18:30 hodin
BEATOVÉ LEGENDY
THE BEATLES revival, DEEP PURPLE
revival, PLAZMA Rock
Vstupné 160 Kč.
z 4. prosince v 15:00 hodin
MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL SE ŠÁŠOU
VIKTOREM
Diskotéka, soutěže, nadílka, čert,
Mikuláš…
Vstupné 20 Kč.
Ceny do soutěží věnovala firma
ESAB VAMBERK ve spolupráci
s ODBOROVOU ORGANIZACÍ.
z 8. prosince v 8:30 a v 10:00
hodin
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO
PRAHA
Poetická pohádka s písničkami,
která vás zavede do zasněžené staré Prahy. Když přijde zima a napadne sníh, je to skvělá příležitost pro
dětské zimní radovánky i stavění
sněhuláka.
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

TRADICE PŘESTÁVÁ
BÝT TRADICÍ
O letošních vánočních svátcích,
přesně řečeno na Štěpána, DS
Zdobničan Vamberk divadelní
představení neodehraje. Jsme
stejně zklamáni jako mnoho
našich spoluobčanů, kteří nám
volají a ptají se na vstupenky.
Jelikož se k nám tato informace
dostala až na poslední chvíli,
nepodařilo se nám na konkrétní termín zajistit náhradu.
Zdeňka Freivaldová

z 10. prosince v 19:00 hodin
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
Doprovází kapela Petra Maláska
Hosté: Zbigniew Czendlik a Bílý sbor
Vstupné 790 Kč.

z 12. prosince v 17:00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec
n. O. – pobočka Vamberk
Výstavní síň MKS
Vstup zdarma.
z 13. prosince v 18:00 hodin
CARMINA - adventní koncert
Kostel sv. Prokopa Vamberk
z 17. prosince v 19:00 hodin
UNI BIG BAND VAMBERK
Dětský sbor a další hosté.
Vánoční koncert
Vstupné 50 Kč.
z 30. prosince v 18:00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Vamberecké náměstí
v 18:30 hodin
POSEZENÍ S HUDBOU
MK Sokolovna

KRÁSNÉ VÁNOCE A ROK 2017
PŘEJE MK SOKOLOVNA VAMBERK
www.vamberk.cz
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Festival Vamberák oslavil 5 let
Závěr roku a prosincové číslo Vambereckého zpravodaje přímo vybízí k tomu, abychom se s naším
shrnutím letošního roku podělily
i s vámi. Letos festival Vamberák
oslavil 5 let. A oslava to byla dost

netradiční. Pozvaly jsme taneční
soubor 420PEOPLE spolu s Davidem Prachařem a Lucií Trmíkovou,
kteří nám předvedli autorské představení Peklo – Dantovské variace.
Doufáme, že na tento nevšední

umělecký zážitek se bude ve Vamberku vzpomínat ještě dlouho.
Ale zpět k našim pátým narozeninám – festival se narodil v roce
2011 s velkou nadějí do budoucna.
Uběhlo několik let a my se s vámi

můžeme podělit o zajímavá čísla!
148 účinkujících, 38 dobrovolníků
a nejcennějších 5200 návštěvníků.
A to všechno díky vám všem –
návštěvníkům, podporovatelům,
rodinám a přátelům. Bez vás by
to nešlo. Poslední srpnový víkend
jsme u vstupu vybrali 19 264 Kč,
které věnujeme na podporu kultury ve Vamberku. A tak se můžeme
těšit už hned na jaře na komorní
jazzový koncert v zahradě Muzea
krajky Vamberk a v létě na šestý
ročník Vamberáku. Ten bude opět
patřit divadlům, kapelám a hlavně
všem, kteří se budou chtít bavit
a zažít den jinak.
Přejeme Vám krásné zážitky v novém roce 2017 a budeme se těšit
na ty společné.
Petra, Zuzka, Gábina a Madla

Pozvání na akce
ZUŠ F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí
z 6. 12. 2016 – Žákovský
koncert, sál ZUŠ
z 12. 12. 2016 – Vánoční
koncert žáků pobočky Vamberk, sál Sokolovny Vamberk
z 12. 12. 2016 Koncert pěveckého sboru ZUŠ v kostelíku J. A. Komenského (změna termínu vyhrazena)
Připravujeme na leden 2017
z 28. 1. 2017 v 18 hodin –
celovečerní
představení
Český rok, SK Rabštejn
z 29. 1. 2017 v 15 – celovečerní představení Český
rok, SK Rabštejn
V rámci oslav 50 let ZUŠ připravují žáci tanečního oddělení spolu s tanečním souborem VoTo a žáky dechového
souboru ze třídy Václava Klecandra společné celovečerní
představení na hudbu Antonína Dvořáka „Český rok“. To vše
v choreografii paní učitelky
Lenky Neubauerové. Všichni
jste srdečně zváni.
Děkujeme za Vaši přízeň. Přejeme Všem krásné a pokojné
prožití adventní doby i vánočních svátků, radostný a úspěšný nový rok 2017.
Zaměstnanci a žáci
ZUŠ F. I. Tůmy
v Kostelci nad Orlicí

www.vamberk.cz
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Výročí osobností
z 01.12.1886 se v Rožmitálu pod Třemšínem narodila Barbora Machačová, majitelka hostince a obchodnice. Provozovala hostinec a později
Hotel u Machačů nedaleko vambereckého nádraží. Obchodovala s uhlím
a dřevem. 130. výročí narození († 11.04.1964 Rychnov nad Kněžnou)
z 05.12.1936 zemřel Vilibald Cyril Kosek, obchodník. Vedl obchod
s výčepem lihovin. Byl radním v obecním zastupitelstvu, hasičem
a ochotníkem. Věnoval se zpěvu a počátkem 20. století hrál na housle
v místní filharmonii. 80. výročí úmrtí (* 29.12.1849)

Stalo se aneb bejvávalo
Před 275 lety
Do městečka přitáhlo 26. prosince 1741 168 vojáků generála Rottenburského.

Před 100 lety
Ve věži farního kostela sv. Prokopa byl 7. prosince 1916 rozbit zvon Svatý
Florián a po částech shazován na zem a následně odvezen do Rychnova
nad Kněžnou a poté použit k válečným účelům. Před vánočními svátky
22. prosince 1916 byl po necelých dvou letech ukončen provoz vojenského lazaretu ve volných prostorách místních továren, kterým prošlo
celkem 226 vojáků. Při dobrovolné práci v kuchyni se vystřídalo 60 žen.

Před 85 lety
Kolaudace silnice z horního náměstí k Bednářově chatě Na Vyhlídce
se uskutečnila 10. prosince 1931.
Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 19. prosince 1931 byl
starostou zvolen obchodník Antonín Koblic za národní demokraty.

Před 80 lety
Od 1. prosince 1936 byl nájemcem Bednářovy chaty Na Vyhlídce Josef
Telecký. Za více než čtvrtstoletí trvající práci se nezapomenutelně vryl
do srdcí tisíců návštěvníků.

Před 75 lety
Při soupisu domácích zvířat v prosinci 1941 bylo ve Vamberku napočítáno 2 205 ks drůbeže, 368 koz, 362 ks hovězího dobytka, 276 prasat,
50 koní a 21 ovcí.

Před 70 lety
Při výkopových pracích za domem čp.375 nad horním náměstím bylo
13. prosince 1946 nalezeno 47 nevybuchlých min.

Před 65 lety
V prosinci 1951 se ve škole rozšířila epidemie žloutenky, jíž onemocněli 2 učitelé a 35 dětí.

Před 55 lety
Začátkem prosince 1961 byl ustaven Závodní klub Zdobničan, který
měl na starost kulturní život města. Navázal na činnost Osvětové besedy. Předsedou se tehdy stal Otakar Vejsada. Dnes tuto funkci zajišťuje Městský klub Sokolovna.

Před 50 lety
Před Vánocemi 1966 byl slavnostně osvětlen smrk před domem čp.99
v dolní části Husova náměstí.

Před 35 lety
Koncem roku 1981 bylo ve městě zrušeno oddělení Veřejné bezpečnosti.

www.vamberk.cz
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

V prosinci 2016 oslaví:
94 let Anna Václavíková
92 let Marie Ptáčková
85 let Marie Veissová
80 let Milan Zezulka
80 let Arpád Forró

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

20

ORIGINÁL MÓDA

ODĚVY - LAURA

Josef Křepela
Jaroslava Kunová
Marie Marešová
Jaroslav Ráček
Ladislav Seidl
Emil Jánský

ŠPANĚLSKO - ITÁLIE
Vamberk - náměstí u kostela

VZPOMÍNKA
Dne 4. prosince vzpomínáme 6. výročí, co nás opustila
paní ZDENA DAŘBUJÁNOVÁ.
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli,
zůstalo jen bolavé srdce a oči, které již nemají slzy.
V naších životech je jen smutek.

nabízíme nové outletové
značkové oděvy a kabelky
-20% SLEVA z nákupu
Otevřeno:
PO - PÁ 9 - 12 hod., 13 - 15 hod., So 9 - 11 hod.

Koupíme stavební
pozemek
ve Vamberku.

Dne 9. 12. 2016 vzpomeneme první výročí úmrtí
naší milované babičky, maminky a manželky paní Heleny BARVÍNKOVÉ.
Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem,
který všude chybí, zůstává.
V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají
vnučky, vnuci, dcery, manžel a celá rodina.

Tel.: 603 202 143

Dne 28.12.2016 vzpomeneme 5. výročí, co nás opustila
paní LUDMILA LUŇÁČKOVÁ z Pekla.
Stále vzpomínají rodiny Luňáčkovi a Šponarova

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: 603 112 690

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

Koupím chalupu k rekonstrukci
v okolí Vamberka.
Tel.: 603 202 143
www.vamberk.cz
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Nejúspěšnější sportovec roku 2016
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 2016, které proběhne v pátek 3. února 2017 od 18 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žá- nější sportovce/kolektivy roku
kovské v kategorii, 3 jednotlivci 2016 jsou:
v kategorii dorostenci-junioři, 5 z výrazné úspěchy jednotlivců/
jednotlivců v kategorii dospělí, kolektivů minimálně na úrovni
3 nejúspěšnější sportovci z řad krajských soutěží
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy z dále úspěchy na MČR, případně
mládeže a 3 kolektivy dospělých, ME, MS, atd.
5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů
TJ/SK, pořadatelé významné spor- V případě trenérů, cvičitelů,
tovní akce a předána bude i cena funkcionářů TJ/SK jsou:
z dlouhodobá, úspěšná trenérská
FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navrže- činnost s mládeží i dospělými
ných do nominací na nejúspěš- z pozice osobního trenéra, tre-

néra 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 2016,
jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov n.Kn., z. s.
do 6. ledna 2017.

Stolní tenis

Á-čko Baníku jede!
Stolní tenisté A mužstva Baníku Vamberk se po smolném vstupu do soutěže rozehráli k výborným výkonům. K vidění jsou opravdu krásné zápasy,
při kterých si fandové stolního tenisu přijdou na své. Mužstvo se opírá zejména o výkon Honzy Jakubce, který hraje opravdu skvěle. Jako v dobách,
kdy hrával ligu v Hradci Králové. Své soupeře doslova válcuje. Výborně ho
doplňuje Martin Vrkoslav, který svou bojovností získává potřebné body.
A velmi dobře hraje také Milan Valášek. Je radost vidět, jak své soupeře často rozstřílí. Nedaří se tolik Michalu Macháčkovi. Přestože hraje dobře, tak
mu většinou trošička k úspěchu chybí. Ale jeho čas určitě přijde. Výsledkem
těchto skutečností je v současné pěkné druhé místo v průběžné tabulce.
Poslední výsledky:
Baník Vamberk A – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 10:5
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 3, Macháček 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.
Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n.L. 10:6
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Valášek 1, Macháček 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.
Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov 10:6
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Valášek 2, Macháček 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1.
Baník Vamberk A – Salamandr Hradec Králová 10:4
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 2, Macháček 0, čtyřhry Jakubec-Vrkoslav 1, Macháček-Valášek 1.
Krajská soutěž 1. třídy
Tabulka:
1. TJ Dvůr Králové n.L.
2. Baník Vamberk
3. TJ Nová Paka
4. Sokol Valdice
5. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
6. DTJ-Slavia Hradec Králové E
7. TJ Trutnov - Poříčí
8. Sokol PP Hradec Králové 2 E
9. Jiskra Nový Bydžov
10. Salamandr Hradec Králové
11. TTC Nové Město n.M.
12. Sparta Úpice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9

6
6
5
3
4
3
3
4
2
3
1
1

2
0
1
4
2
3
3
1
2
1
3
2

1
3
3
2
3
3
3
4
5
4
4
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84:60
81:66
75:64
75:70
70:77
75:72
79:71
72:66
67:74
51:73
63:74
60:85

23
21
20
19
19
18
18
18
15
15
13
13

Jan Podolka,
předseda oddílu stolního tenisu

Stolní tenis – mládež
V měsíci září uspořádal oddíl stolního tenisu Baník Vamberk nábor
mládeže. A nutno říci, že úspěšný.
Do budovaného oddílu mládeže
se přihlásilo 15 žáků. V současné
době má oddíl mládeže 16 členů.
Od října již probíhají pravidelné
tréninky. Se základy stolního tenisu je 3x týdně seznamuje trenér
Jan Podolka se svým asistentem
Stanislavem Zezulkou. V pondělí
a ve středu mají trénink starší žáci
a žákyně a ve středu a v pátek
mladší žáci a žákyně.
17. října se v Kostelci nad Orlicí
uskutečnily okresní přebory staršího žactva. Zúčastnili se jich
i staší žáci a žakyně z našeho oddílu. A to konkrétně: Jiří Panocha,
Tomáš Urbánek, Jakub Fišer, Vítězslav Melkes, Michal Linert, Natálie Hamerská, Adéla Marincová
a Renáta Urbánková. Přestože
na tyto přebory jeli víceméně pro
získání zkušeností a seznámení se
s prostředím žákovských turnajů,
tak získali řadu medailí. Natálie
Hamerská se v soutěži jednotlivců umístila na 2. místě. Společně
s Renátou Urbánkovou obsadila
rovněž 2. místo v soutěži dvou-
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členných družstev za žákyněmi
z Dobrého. Ve čtyřhře žákyň obsadily Natálie Hamerská s Renátou Urbánkovou rovněž 2. místo.
Ve smíšené čtyřhře skončily naše
páry Jiří Panocha-Natálie Hamerská a Tomáš a Renáta Urbánkovi
shodně na děleném 3. místě.
A nakonec ještě družstvo žáků
v sestavě Jiří Panocha, Tomáš
Urbánek a Jakub Fišer obsadilo
4. místo za žáky z Dobrého a Kostelce nad Orlicí. V soutěži jednotlivců se našim hochům již tak
nevedlo. Smůlu měl Jiří Panocha,
který ve čtvrtfinále těsně prohrál
s pozdějším finalistou, přičemž
v soutěži družstev ho následně
porazil. Na ostatních bylo znát,
že se stolním tenisem teprve začínají.
Lze si jenom přát, aby žákům vydržel zájem o stolní tenis, aby se
postupně stali hráči, se kterými
bude nutno v žákovských soutěžích počítat. A aby tak byla zajištěna i budoucnost stolního tenisu
ve Vamberku.
Jan Podolka
předseda oddílu
stolního tenisu
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Konečná umístění mužstev FO TJ Baník Vamberk po skončení
podzimní části soutěžního ročníku 2016 – 2017
JAKO 1. B třída sk. B
– „A“ mužstvo:
(krajská soutěž)
1. Police
66 : 13
2. Lípa
33 : 22
3. Předměřice
24 : 24
4. Č. Meziříčí
22 : 20
5. V. Poříčí
29 : 20
6. Solnice
34 : 20
7. Vamberk
22 : 29
8. Doudleby
27 : 23
9. Albrechtice
28 : 27
10. Smiřice
33 : 38
11. Opočno
17 : 28
12. Černíkovice
23 : 56
13. Ohnišov
20 : 47
14. Jaroměř „B“
32 : 42

35 bodů
25 bodů
24 bodů
23 bodů
22 bodů
20 bodů
20 bodů
19 bodů
19 bodů
17 bodů
15 bodů
13 bodů
11 bodů
10 bodů

Okresní přebor III. třídy
– „B“ mužstvo:
1. Doudleby „B“ 39 : 13
2. Roveň
28 : 10
3. Dobré
23 : 17
4. Slatina
19 : 21
5. Vamberk „B“ 23 : 16
6. Voděrady
22 : 17
7. Černíkovice „B“ 13 : 15
8. Křovice
8 : 15
9. Dobruška „C“ 13 : 35
10. Opočno „B“
10 : 41

23 bodů
22 bodů
18 bodů
16 bodů
14 bodů
13 bodů
13 bodů
9 bodů
7 bodů
0 bodů

Premier Steel KP dorostu:
1. Olympia HK „B“ 45 : 20 29 bodů
2. Nová Paka
48 : 24 28 bodů
3. Hořice
37 : 15 28 bodů
4. Skřivany
46 : 26 28 bodů
5. Jičín
57 : 29 25 bodů
6. Chlumec n. C. 33 : 27 21 bodů
7. Třebechovice 23 : 30 20 bodů
8. Č. Kostelec
27 : 41 19 bodů
9. Týniště n. O. 28 : 37 16 bodů

10.
11.
12.
13.
14.

Vamberk
Slavia HK „B“
Solnice
Broumov
Dvůr Králové

13 : 30
31 : 35
31 : 38
28 : 54
18 : 61

15 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
8 bodů

AT Consult KS starších žáků:
1. Olympia HK 94 : 12 37 bodů
2. Týniště
54 : 13 35 bodů
3. Vel. Poříčí
56 : 25 33 bodů
4. Hořice
33 : 12 31 bodů
5. Vamberk
50 : 38 25 bodů
6. Nová Paka
63 : 31 22 bodů
7. Dobruška
25 : 35 21 bodů
8. Stěžery
49 : 29 18 bodů
9. Třebechovice 36 : 34 17 bodů
10. Solnice
31 : 46 15 bodů
11. Borohrádek
38 : 60 14 bodů
12. Rokytnice
26 : 43 10 bodů
13. Hostinné
20 : 92 9 bodů
14. Dvůr Králové
8 : 48 5 bodů
15. Hořiněves
15 : 80 5 bodů
KP mladších žáků skupina D:
1. Nové Město 82 : 30 56 bodů
2. Kostelec n. O. 57 : 29 50 bodů
3. Broumov
64 : 35 48 bodů
4. Rychnov n. K. 53 : 37 45 bodů
5. Týniště n. O. 37 : 52 30 bodů
6. Vamberk
70 : 74 28 bodů
7. České Meziříčí 23 : 129 5 bodů
Stručné hodnocení podzimní
části soutěží mužstev
FO Baníku Vamberk.
„A“ mužstvo po postupu z OP zahájilo krajskou soutěž v den oslav 110
let kopané ve Vamberku a premiéra
to úspěšná. V průběhu soutěže se
však mužstvo nevyhnulo výkonnostním výkyvům, jak výsledkově

tak i z hlediska předvedené hry.
Tento fakt se projevil v konečném
umístění, které mohlo být daleko
lepší. Ztráta 9 bodů musí mrzet,
protože byla naprosto zbytečná
a navíc s mužstvy z dolní poloviny
konečné tabulky. Přesto lze umístění na 7. místě v krajské soutěži
hodnotit celkem dobře. Možná to
málokdo čekal u nováčka.
„B“ mužstvo odehrálo podzim asi
podle očekávání a jeho výsledky
ani výkonnost nijak nevybočila
z předváděné hry v minulých soutěžních ročnících, což lze hodnotit
jako dobré. Konečné umístění je
rovněž potěšitelné a je dobrým východiskem pro jarní část soutěžního ročníku.
Družstvo
dorostu
odehrálo
po dlouhých letech krajský přebor,
který byl převzat po dorostu Rychnova n. K. spojením oddílů právě
v soutěži dorostu. Vůbec nehrálo
v soutěži poslední housle. Nebýt
tak trochu výkyvů v předváděné
hře mohlo na tom být ještě lépe.
Přesto výkony dorostenců dávají
dobrou záruku pro další budoucnost fotbalu ve Vamberku, což je
hlavním cílem FO.
Starší žáci ve své soutěži dopadli
určitě nejlépe a dělají všem příznivcům velkou radost. Po počátečních problémech s počty hráčů
došlo ke spojení žáků s FO Velešov
Doudleby n. O. a výsledek se dostavil. Z hlediska umístění ve své soutěži je to nejlepší výsledek ze všech
mužstev Vamberka. Těší to proto,
že obava o další budoucnost ne-

musí být na pořadu dne. Musí však
chlapci na sobě pracovat, dobře
trénovat a hlavně u fotbalu vydržet.
Mladší žáci okupují spodní patra tabulky ve své soutěži. Přesto
dokazují, že fotbal na své úrovni
hrát umí. Určitě tímto podzimním
umístěním neřekli poslední slovo
a v jarní části předvedou ještě lepší
hru a hlavně výsledky. Věříme, že
i vedení mužstva pro to udělá maximum.
Mladší a starší přípravka, to jsou
vždy mužstva pro fotbal to nejcennější. Znamená to ten nejlepší vklad pro jeho budoucnost.
Ne jinak tomu je i ve FO TJ Baník
Vamberk. Bohužel ani v okresním
přeboru ani ve vyšších soutěžích
přípravek se nehraje na umístění
ale na výsledky jednotlivých utkání. Naše mužstva v podzimní části
v kategorii starší přípravka sehrála
9 vítězných utkání a v 15 odešla poražena. Mladší přípravka dokázala
v 11 zápasech vyhrát, 8 x odešla
poražena a 4 utkání zakončila nerozhodným výsledkem. To rovněž
není vůbec špatná bilance, výsledky jsou dobré a dávají předpoklad
pro další zlepšování a rozvoj.
Těšme se tedy na jarní pokračování
fotbalových soutěží. Přejme si, aby
hra a výsledky naších mužstev potěšili nejen přímé aktéry ale hlavně
příznivce fotbalu ve Vamberku.
Na jarní pokračování soutěží vás
všechny zveme, fotbalové jaro začíná 18. Března 2017.
Za FO TJ Baník Vamberk
S. Barvínek
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Pomník obětem I. světové války
v Merklovicích byl slavnostně odhalen
Dne 12.11.2016 byl za přítomnosti několika
desítek přihlížejících slavnostně odhalen pomník, věnovaný padlým občanům Merklovic.
Na úvod přítomné přivítala Pavla Zezulková,
předsedkyně Merklovického okrašlovacícho
spolku, který byl iniciátorem vzniku pomníku a své slavnostní projevy pronesli starosta
města pan Rudolf Futter a místostarosta města
pan Jan Rejzl. K odhalenému pomníku položi-

li věnec zástupci Sboru dobrovolných hasičů
Merklovice, reprezentovaného panem Jaroslavem Kaplanem a pány Pavlem a Jiřím Hájkovými, a poté byl pomník požehnán a vysvěcen
vambereckým farářem, panem ThDr. Pawlem
Nowatkowským. Samotné dílo, které ve své
kovolitecké dílně zhotovil pan Jindřich Janeček z Merklovic a jehož pískovcové prvky dodala firma TEKAM pana Jiřího Sršně ze Zámě-

le, je usazeno do nově parkově upraveného
prostranství v dosázené lipové aleji lemující
merklovickou silnici. Po skončení slavnosti,
kterou hudebně doprovodila vamberecká dechovka pod taktovkou pana Dušana Kučery,
se přítomní odebrali do bývalé mateřské školky v Merklovicích, kde pro ně bylo připraveno
sousedské posezení s hudbou, občerstvením
a koštem svatomartinských vín.

Hudební událost ve Voříškově rodišti
V nedělní listopadový večer se kostelem svatého Prokopa ve Vamberku
nesla hudba našeho nejslavnějšího rodáka Jana Václava Hugo Voříška
(1791-1825). V prostorách, kde hudební skladatel začínal svou uměleckou kariéru coby dítě školou povinné, zazněla jeho Missa solemnis B dur,
op. 24. Ještě předtím si posluchači ve slušně zaplněném kostele vyslechli
několik duchovních písní (např. chorál Svatý Václave).
Mimořádný hudební zážitek zprostředkoval Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice se sólisty a Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Obě umělecká tělesa pod vedením Tomáše Židka čítala celkem
na devadesát členů. Posluchači obdivovali výkony mladých umělců, ale
též Voříškovo skladatelské umění. Jak konstatoval pan Židek, Voříšek zemřel příliš mlád, přesto po něm zůstalo hodnotné dílo.
Po skončení poznamenala paní Jana Bořková, že podobný koncert zazněl ve Vamberku po čtvrt století. Škoda, že v lavicích nesedělo více
vambereckých příznivců klasické hudby. Dík patří vedoucí Městského
klubu Sokolovna za uskutečnění této ojedinělé hudební pocty k 225.
výročí narození Jana Václava Hugo Voříška.
Miroslav Berger
Autor fotografií Jiří Sejkora

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
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