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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
80. zasedání dne 18. října 2017
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 79.
2) Projednala a schválila zápis
z jednání komise životního
prostředí ze dne 03.10.2017.
3) Schválila žádost paní Ivy
Hostinské, 17. listopadu 907,
517 54 Vamberk, o posunutí
doby nočního klidu ve dnech
18.11.2017
a
19.11.2017
z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu následujícího dne z důvodu oslavy jubilea.
4) Rozhodla poskytnout finanční
dar ve výši 1.000 Kč Martinu
Šabatovi, Brocná 17, 517 03
Skuhrov nad Bělou na pořízení
handbiku a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
5) Vzala na vědomí informace
o celkovém počtu dětí v mateřské škole a změnách v počtu dětí v jednotlivých třídách
k 05.10.2017.
6) Vzala na vědomí Roční hodnocení školy za školní rok
2016/2017, Mateřská škola
Vamberk, Tyršova 280.
7) Projednala a schválila Roční
plán na školní rok 2017/2018,
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280.
8) Projednala a schválila Koncepci rozvoje mateřské školy Vamberk, Tyršova 280.
9) Vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Vamberk
za školní rok 2016/2017.
10) Vzala na vědomí Oznámení
projednání návrhu zadání
Změny č. 2 územního plánu
města Rychnov nad Kněžnou.
11) Vzala na vědomí Oznámení
projednání návrhu zprávy
o uplatňování územního plánu
obce Jahodov.
12) Projednala a schválila dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.06.2017 na akci
„Novostavba altánu Městské
knihovny ve Vamberku – 1.
etapa“, který upravuje termín
dokončení díla do 30.11.2017,

a pověřila starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
13) Projednala cenovou nabídku
na vypracování dokumentace
na akci „Revitalizace obytné
skupiny Jiráskova Vamberk –
komunikace“ od společnosti
DI PROJEKT s. r. o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČ:
01873687, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
14) Projednala a schválila návrh
smlouvy na pronájem části
budovy čp. 77 v Pekle nad
Zdobnicí za účelem umístění
a provozování technologie
základové stanice veřejné internetové sítě – Tlapnet, s. r. o.,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
15) Projednala a schválila protokol
o otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek na akci
„Oprava kaple v Merklovicích“
a v souladu s ním rozhodla,
že smlouva bude uzavřena
s uchazečem VAMAX s. r. o.,
Žamberecká 409, 517 54 Vamberk, IČ: 45537381 za cenu
368.654 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
16) Projednala nabídky na akci
„Oprava příkopů místní komunikace v Pekle“ a rozhodla,
že smlouva bude uzavřena
s uchazečem VASPO Vamberk,
s. r. o., Smetanovo nábřeží 180,
517 54 Vamberk, IČ: 47470046,
za cenových nabídek uvedených v příloze, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
17) Projednala a schválila
a)
Kupní
smlouvu
č.
JS201720100035, jejíž předmětem je prodej 35 ks použitých
sběrných (odpadových) nádob
dle přílohy za cenu 41.113 Kč,
b) Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci
obnovy a rozšíření sběrné sítě,
se společností EKO-KOM, a. s.,
Na Pankráci 1658/17, 140 21
Praha 4, IČ: 25134701, DIČ:
CZ2513470, a pověřila starostu podpisem kupní smlouvy
a dohody o spolupráci.

Zveme Vás na 22. veřejné zasedání

Zastupitelstva města
Vamberka,
které se koná

dne 13. prosince v 18 hodin
ve velkém sále
Městského klubu Sokolovna.

Rada města Vamberk se na svém
81. zasedání dne 1. listopadu
2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 80.
2) Projednala a schválila zápis
z jednání dopravní komise ze
dne 17.10.2017, kromě bodu
č. 1 a č. 4.
3) Rozhodla o poskytnutí daru
ve výši 3.000 Kč hudební
skupině GEMMA Sopotnice
na úhradu cestovních a režijních nákladů při vystoupení
skupiny v kostele sv. Prokopa
a pověřila starostu podpisem
darovací smlouvy.
4) Rozhodla poskytnout finanční
dar ve výši 5.000 Kč na opravu
okenních žaluzií na věži kostela sv. Prokopa, Římskokatolické
farnosti Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk, IČ:
464 57 755 a pověřila starostu
podpisem darovací smlouvy.
5) Rozhodla poskytnout finanční
dar ve výši 2.000 Kč České unie
sportu OS Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1498, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, na pořádání akce „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska roku
2017“ a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
6) Projednala příkaz starosty
k zajištění provedení inventarizace veškerého majetku,
zásob, pohledávek, závazků
a rozvahových účtů za rok
2017 v účetní jednotce Město
Vamberk a schválila složení inventarizačních komisí.
7) Schválila předběžný souhlas
pro své příspěvkové organizace k uzavírání darovacích smluv
a přijetí darů s tím, že každá
jednotlivá darovací smlouva
bude neprodleně předložena
ke schválení zřizovateli v nejbližším možném termínu. Dar
může příspěvková organizace
použít až po schválení zřizovatelem.
8) Schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlou-

vu o právu provést stavbu
č. EP-12-2003349/VB/01 Vamberk, Tyršova p. č. 91, A+R s. r. o.
za účelem provedení úpravy
tras kabelového vedení na pozemku p. č. 1862/5 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, pro budoucí obchodní
středisko.
9) Schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-2016271/VB/2 Vamberk,
Zádolí 871, J. Mareš za účelem
přípojky NN pro p. p. č. 872 v k.
ú. Merklovice, přes pozemek
p. č. 1632 a 1839/2 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene
ve výši 1.000 Kč.
10) Projednala protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek
na zakázku „Zpracovatel projektové dokumentace stavby:
„Revitalizace obytné skupiny
Jiráskova Vamberk – 2. etapa“
a v souladu s ním rozhodla,
že smlouva bude uzavřena
s uchazečem, který předložil
nejnižší nabídku 422.290 Kč
včetně DPH, tj. DI PROJEKT
s. r. o., Chelčického 686, 533 51
Pardubice – Rosice, IČ: 1873687,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
11) Projednala a schválila cenové
nabídky od ATELIERU TSUNAMI,
s. r. o., Palachova 1742, 547 01
Náchod, IČ: 48151122 na zpracování urbanistických studií
„Revitalizace veřejných prostorů
města Vamberk“ ulic Vilímkova
a Janáčkova a ulic Palackého
a Na Struhách a pověřila starostu podpisem objednávek.
12) Rozhodla k dotazu společnosti Rezidence Radniční s. r. o.
prověřit dotační možnosti pro
rozvojové a infrastrukturní
projekty v ploše BSm4.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

VēnČ jehliĊí, svČtla svíĊek a cukroví,
to vše patĒí k Vánocēm
stejnČ jako sváteĊní atmosféra
a vlídné slovo.
PĒeji Vám, aí jsou letošní Vánoce
krásné a prožijete je s Vašimi blízkými
ve zdraví a pohodČ.
Rudolf Futter, starosta
www.vamberk.cz
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Upozornění
Pokladna Městského úřadu Vamberk je nově umístěna v přízemí
městského úřadu spolu s podatelnou v bývalé kanceláři matriky a matrika je umístěna v původní kanceláři podatelny. Veškeré
kontakty zůstávají nezměněny: Irena Šponarová (pokladna) – tel:
494 548 137, sponarova@vamberk.cz, Alena Bartošová (podatelna)
– tel: 494 548 123, bartosova@vamberk.cz a Lenka Prokešová (matrika) – tel: 494 548 124, prokesova@vamberk.cz.
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu
Z důvodu čerpání dovolených bude provoz radnice v době mezi
Vánocemi a Novým rokem omezen. Podatelna bude v provozu
v pátek 22.12., ve středu 27.12. a v pátek 29.12.2017 v době od
08:00 do 11:00. Pokladna bude naposledy otevřena ve středu 20.12.
v době od 08:00 do 17:00.

INFORMACE
O KOMPOSTÉRECH
Ve Vambereckém zpravodaji bylo avizováno, že kompostéry budou dodávány registrovaným zájemcům v druhé polovině tohoto roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní zakázku a Mikroregion Rychnovsko
zajišťuje výběrové řízení pro několik obcí s velkým počtem kompostéru,
prodloužila se tak doba administrace projektu ve vztahu se Státním fondem životního prostředí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se
předpokládá termín dodání kompostérů do 31.03.2018.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Martina Jusková
Tajemnice městského úřadu

Vamberecká pošta dočasně
upravuje otevírací dobu
Pobočka České pošty ve Vamberku,
pošta 517 54, z technických důvodů dočasně zkrátí svoji otevírací
dobu. Na společném jednání starosty města Vamberk pana Rudolfa
Futtera a zástupců České pošty bylo
oznámeno, že od 27. 11. 2017 do 31.
12. 2017 budou na poště Vamberk
dočasně upraveny hodiny pro veřejnost. V pondělí a úterý a dále
ve čtvrtek a v pátek bude pošta

zavírat o půl hodiny dříve než nyní,
tj. v 16:30 místo v 17:00. Středeční
a sobotní hodiny pro veřejnost zůstávají beze změny. Toto opatření
je dočasné a od začátku roku 2018
bude pošta opět pro veřejnost otevřena ve standardní dobu. Děkujeme za pochopení a za případné
komplikace se omlouváme.
Ing. Matyáš Vitík
Tiskový mluvčí České pošty

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

02.12.
03.12.
09.12.
10.12.
16.12.
17.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.
01.01.
2018

MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava

adresa ordinace

telefon

Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v O.h.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Mírové MUDr nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 539 225
494 323 958
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
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Volba prezidenta republiky
se uskuteční:
I. kolo 12. a 13. ledna 2018 a případné II. kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu býv. Mateřské školy
pro voliče bydlící v části Merklovice, ul. Na Struhách (RD u kotelny),
Jiráskova

v okrsku č. 4 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (šatna – vchod od hlavní silnice)
pro voliče bydlící v ul. Radniční,
Tyršova, Lidická, Boženy Němcové,
Mníšek, Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Na Struhách (RD)

v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní školy
pro voliče bydlící v části Peklo,
Vamberk – část Roští, Helouska
a V Lukách

v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (malý sál – hlavní vchod)
pro voliče bydlící na sídlišti Struha,
Dvorec

v okrsku č. 3 – Vamberk
místnost v Domě dětí a mládeže
(budova MŠ Jugoslávská)
pro voliče bydlící v části ul. Jiráskova (RD), Jiráskova č.p. 831 - 836,
848 - 850, Jugoslávská ul., Žamberecká č.p. 203, 339, 495, 496, Sebranice, Zádolí, Helouska č.p. 222
a 225, Kollárova, Polská, Bulharská,
17. listopadu, Nám. Dr. Lützowa

v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice
pro voliče bydlící v ul. Vilímkova,
Nádražní, Dvořákova, Janáčkova,
Förstrova, Fibichova, Voříškova,
Vrabcova, Jánova, Smetanovo nábřeží, Podřezov, Popluží, Žamberecká, Husovo náměstí, Hlavsova,
Pekelská, Žižkova, Krajkářská, Draha, Kouty, Na Kameni, Komenského.

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

Bohoslužby o vánočních svátcích
v kostele sv. Prokopa ve Vamberku
24. prosince, Štědrý den
24:00
25. prosince, Boží hod vánoční 09:30
26. prosince, svátek sv. Štěpána 09:30

V Merklovicích
se sousedé schází rádi
Již více jak dva roky funguje Merklovický okrašlovací spolek, který si předsevzal, že bude pořádat kulturní a společenské akce a podpoří tak život
v této místní části Vamberka. Přirozeným centrem pro setkávání sousedů se
stala budova školky, a to zejména poté, co ukončila provoz místní hospoda, která tuto funkci plnila odnepaměti. V letošním roce uspořádali členové
spolku celkem tři tzv. sousedská posezení, která se těší velké oblibě. Prvním
z nich bylo Velikonoční, zpestřené soutěží o nejkrásnějšího a nejchutnějšího beránka. Říjnovému pak předcházela hra pro děti nazvaná Stopovaná
s hledáním pokladu, při které se vyrazilo do merklovského lesa, kde děti
plnily různé úkoly a sbíraly indicie, které je k pokladu nakonec zavedly.
Posledním a nejvíce navštíveným pak bylo posezení Svatomartinské, při
kterém byla školka zaplněna do posledního místa. Všechny tyto akce byly
podpořeny z rozpočtu města Vamberka, za což patří poděkování. Další poděkování pak patří Sboru dobrovolných hasičů Merklovice, jehož členové se
akcí nejen účastní, ale i vydatně pomáhají. Největší poděkování pak patří
všem aktivním členům a podporovatelům spolku, kteří neváhají přiložit
ruku k dílu. Každá z povedených akcí je pak závazkem, aby se další takové
akce konaly a byly stále lepší, což je často úkol nesnadný. Nicméně spokojené ohlasy od návštěvníků akcí jsou důkazem, že činnost spolku dává smysl.
Mgr. Jan Rejzl

www.vamberk.cz
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Provoz koupaliště v roce 2017
Léto uteklo opět velmi rychle, a tak mi dovolte malé ohlédnutí
za sezónou na koupališti ve Vamberku.
Stejně jako v předchozích letech a provedeny další práce (výměna
zajišťovali provoz správce areálu části oplocení, výměna poškozepan Jaroslav Stárek, jeho zástupce ných květníků, …).
pan Vladimír Klár, plavčíci, strojníci Napouštění bazénů proběhlo
úpravny vody, pokladní a pracov- ve druhém červnovém týdnu.
níci úklidu a údržby. Provoz občer- Od 15. 6. 2017 byly bazény přistvení nově zajišťoval „na smlou- praveny a od 24. 6. 2017 započavu“ pan Ivan Baculák se svými la koupací sezóna. Počasí nebylo
nijak mimořádně teplé, což přímo
spolupracovníky.
Přípravné práce na sezónu byly ovlivnilo návštěvnost koupaliště.
zahájeny v měsíci dubnu úkli- Zaznamenáno bylo celkem 28
dem provozních objektů a ploch dnů s teplotou vzduchu nad 25°C,
v areálu. Již v zimním období byl z toho pouze 6 dnů s teplotou nad
proveden zdravotní prořez dře- 30°C. Pro srovnání v roce 2016 to
vin, několik přerostlých či poško- bylo 44 dnů, resp. 7 dnů. Těmto
zených dřevin bylo odstraněno hodnotám úměrně odpovídala
úplně. Dále firma VECLSERVIS ze návštěvnost. V letošním roce přiŽamberka zajistila opravu rozvodů šlo na koupaliště 7.389 návštěvnína úpravně bazénové vody, firma ků (bylo 43 koupacích dnů), vloni
ATCom z Opočna provedla montáž 7.500 návštěvníků (a 41 koupacích
nového monitorovacího zařízení dnů). Prudké ochlazení začátkem
vzdušného chlóru. Byly opraveny září způsobilo, že koupací sezóna
uvolněné obklady velkého bazénu byla ukončena.

Odskakující dlaždičky jsou viditelným, nicméně nejméně závažným problémem bazénu. Po pětatřiceti létech se začínají jeho konstrukce zcela rozpadat.

V průběhu celé sezóny nebylo zjištěno žádné hrubé porušení hygienických, bezpečnostních či jiných
předpisů. Všechny kontrolní odběry vzorků vody proběhly standardním způsobem. Opakovaly
se technické problémy se ztrátami
bazénové vody, které přetrvávají

již několik let. Ošetřeno bylo celkem 16 úrazů, z toho 2 případy si
vyžádaly ošetření lékařem.
SPRÁVA SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ Vamberk
Drahomír Jindra
ředitel

Budoucnost koupaliště ovlivní budoucí rozpočty města
Když se v létě roku 1982 otevíralo vamberecké koupaliště, bylo
bezesporu pýchou města a nejkrásnějším svého druhu široko
daleko. A zaplavat si ve venkovní
„padesátce“ není běžné ani dnes.
Bohužel, zub času pracuje neúprosně a tak se stalo již každoročním zvykem, že před každou
koupací sezónou je bazén opravován, slepován a dolepován,
aby vydržel další sezónu. I přes to

trpí každý rok významnými ztrátami vody, což sice vede k tomu,
že voda je vždy čistá a průzračná, na druhé straně ale studená
a o ekonomice provozu lze hovořit stěží. Po skončení letošní sezóny je však jisté, že bude velkým
úspěchem, podaří-li se na jaře
příštího roku velký bazén opět
zprovoznit a že jeho generální
rekonstrukci již odkládat nelze.
Z tohoto důvodu zahájila rada

města přípravy na tuto zásadní
opravu, která si vyžádá mnohamilionové výdaje z rozpočtu
města. Nestačí totiž jen vyložit
bazén fólií, jak se stalo u menšího
bazénu, ale musí dojít i na opravu všech betonových konstrukcí,
ze kterých se bazén skládá. Nezbytnou součástí bude též obnova všech rozvodů a v další fázi též
oběhových čerpadel a jejich ovládání a výměna dlažeb v komuni-

kacích a na ochozech bazénu.
Provedení opravy se tak bohužel
stalo nutností, pro kterou dozrál
čas. Přijme-li harmonogram obnovy bazénu za svůj zastupitelstvo města a nepřinese-li letošní
zima nepředvídanou událost,
plánuje město rekonstrukci zahájit na konci příštího roku tak, aby
koupací sezóna 2019 proběhla již
v novém.
Mgr. Jan Rejzl

Foto: Jiří Sejkora

Herwart porazil lípu

Foto: Stanislav Holoubek

To není výsledek sportovního utkání. To dne 29. října 2017 udeřila na Střední Evropu vichřice nazvaná Herwart. Nejvyšší rychlost větru byla zaznamenána na Sněžce – 180 km/hod.
Bouře si vyžádala v České republice 2 mrtvé, způsobila pády mnoha stovek stromů, kvůli
nimž došlo k výpadkům elektrické energie u více než 500 000 domácností, zablokování
silniční a železniční dopravy, odkrytí střech, zničení zaparkovaných aut.
V části Vamberka, v lokalitě Sebranice, došlo účinkem velmi silného větru k vývratu lípy
srdčité, neboli malolisté Tilia cordata, takzvané Hnátnické, vedené v seznamu památných
stromů v okrese Rychnov nad Kněžnou. Lípa byla údajně chráněna již v minulosti, ale
záznamy se nedochovaly. Lípa, která měla obvod 474 cm ve výšce 130 cm nad zemí, stála
poblíž kapličky, která pádem stromu byla také značně porušena. Vývrat odkryl pramen
vody pod kapličkou. Zkázu zdokumentoval Stanislav Holoubek přiloženými fotografiemi.
Václav Matějka, kronikář města Vamberka

www.vamberk.cz
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Poděkování Městu Vamberk
Farní charita Rychnov nad Kněžnou děkuje Městu Vamberk za poskytnutí dotace na sociální služby.
Uživateli sociálních služeb, posky- Denní stacionáře jsou pro klienty
tovaných ve Stacionáři sv. Františ- k dispozici pravidelně od ponděka zaměstnanci Farní charity Rych- lí do čtvrtka od 6 do 16:30 hodin
nov nad Kněžnou, jsou i někteří a v pátek do 15:30 hodin. Týdenobčané města Vamberk.
ní stacionář pro seniory je poFarní charita Rychnov nad Kněž- skytován v nepřetržitém režimu
nou poskytuje denní stacionář pro i od pondělí od 6 hodin do pátku
lidi s mentálním a kombinovaným do 15:30 hodin. Obě tyto služby
postižením od 15 let, denní stacio- lze využít na dobu neurčitou.
nář pro seniory, týdenní stacionář Posláním i jedním z cílů odlehčopro seniory a pobytové odleh- vacích služeb pobytových ve Stačovací služby pro seniory. Mezi cionáři sv. Františka je odlehčit
fakultativní služby farní charity pečující osobě nebo osobám a je
patří zajištění dopravy z domova možné uzavřít smlouvu až na tři
do Stacionáře sv. Františka, k léka- měsíce. Odlehčovací služby jsou
ři, na rehabilitaci apod.
využívány např. během období

dovolených, kdy si pečující osoba
odpočine a senior stráví přechodně čas ve Stacionáři sv. Františka.
Velkou výhodou Stacionáře sv.
Františka je, že má vlastní kuchyň,
kde je strava připravována tak, aby
byla v souladu s lékařem předepsanými dietními opatřeními.
Pracovníci farní charity se snaží vyhovět přáním klientů, i co se týká
nabízených aktivit. Je zde možnost
užívat si společnosti vrstevníků
a pracovníků, luštit křížovky a hrát
stolní hry na společenské místnosti, vyrobit si něco hezkého z papíru, nebo keramické hlíny v dílničce
a v případě zájmu jít s doprovodem na procházku do města. V let-

ních dnech je hojně využívána
zahrada stacionáře k relaxaci a pohybovým hrám. Stacionář také
se svým programem navštěvují
žáci základních a mateřských škol
a gymnázia.
Pracovníci v přímé péči se snaží,
aby s poskytovanými službami byli
spokojení uživatelé i jejich rodinní
příslušníci.
Děkujeme Městu Vamberk za to,
že nám pomáhá pomáhat. Velmi si
toho vážíme.
Za tým pracovníků Farní charity
Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Eva Šmídová,
ředitelka

Svatomartinské posezení
Vážení přátelé (čtenáři Vambereckého zpravodaje),
chtěl bych touto cestou pochválit Okrašlovací
spolek v Merklovicích. V sobotu 11. 11. 2017
pořádal takzvané Svatomartinské sousedské
posezení, kterého jsem se zúčastnil. Na úvod zahrála vamberecká dechovka. Všechny přítomné
u zvoničky srdečně přivítal pan Mgr. Jan Rejzl.
Vysvětlil tradici příchodu sv. Martina a jeho
životopis. Také slíbil, když ho děti vyvolají, že

sv. Martin přijede. To se také stalo. A ze tmy
nad kapličkou se vynořili dva koně a na nich
svatý Martin se svým panošem. Na dotaz proč
má Martin strakatého koně a ne bílého, bylo
odpovězeno, že ani sníh nenapadl, tak je kůň
proměnlivý. K Martinovi se přibelhal žebrák
a na důkaz své dobroty mu Martin na meči předal půl svojí šerpy. Potom přistoupil k Martinovi
pan farář ThDr. Pawel Nowatkowski a požehnal
jeho příchod.

www.vamberk.cz

Pohoštění - rohlíčky a jiné dobroty, včetně svatomartinského vína, nemělo chybu. Školka
praskala ve švech, ale co bylo hlavní, panovala
opravdu sousedská nálada. Děvčata nás obsluhovala s úsměvem. Patří všem srdečný dík! Co
dodat na konec? Ať pořadatelům jejich nadšení
a elán vydrží do budoucna a zkrášlují svoji rodnou vesničku Merklovice.
S pozdravem
F. Martinec Vamberk
Foto: Stanislav Holoubek
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Nová publikace o Muzeu a galerii Orlických hor
V letošním roce si rychnovské muzeum připomíná 125 let od vzniku
Muzejního spolku Pelcl v Rychnově nad Kněžnou, jehož sbírky se
staly základem dnešního muzea.
Minulý měsíc vyšla nová publikace novský rodák, důstojník a novinář
o Muzeu a galerii Orlických hor. Kro- Patrik Blažek, navrhl osm okruhů
mě historie muzea se publikace vě- předmětů, které by bylo vhodné
nuje i jednotlivým muzejním budo- sbírat: 1. knihy (včetně starých tisvám, které MGOH spravuje a nabízí
k návštěvě. Kniha na 160 stranách
prezentuje také výběr nejvzácnějších sbírkových předmětů a nezapomíná ani na osudy významných
osobností, které jsou s rychnovským
muzeem spojeny.
Stanovy muzejního spolku, které
sepsal městský důchodní V. Milský,
byly schváleny místodržitelstvím
v Praze teprve v květnu 1892. Proto
jsem z nové publikace vybrala ukázku z kapitoly „Z historie muzea“, která se týká právě této události.
Založení a podepsání stanov
muzejního spolku Pelcl (…)
Vznik rychnovského muzea souvisí
stejně jako u řady dalších muzeí se
dvěma velkými celonárodními výstavami konanými koncem 19. století
v Praze: Zemskou jubilejní výstavou r.
1891 a Národopisnou výstavou českoslovanskou r. 1895. Po celé zemi
se tehdy sbíraly předměty pro tuto
výstavu a často zároveň vznikl i muzejní spolek zaměřený na sběr těchto
předmětů i na jejich trvalé uchování
v daném městě. Podobně jako i v jiných městech, vzniklo rychnovské
muzeum na spolkovém základě.
V rychnovských novinách Posel
z Podhoří vyšel 22. listopadu 1890
článek vyzývající ke sbírání cenných
památek minulosti zdejšího regionu
a k založení muzea. Autor, jímž byl
s největší pravděpodobností rych-

ků), 2. mapy, 3. rukopisy, staré úřední a cechovní listiny, noty apod.,
4. obrazy a fotografie, 5. mince, 6.
starožitnosti (zbraně, pečetidla, nejrůznější dřevěné a kovové předměty, nádobí, nábytek, šperky, kroje,
výšivky, dřevořezby, sochy apod.), 7.
předměty týkající se jiných národů,
8. zvláště pamětihodné přírodniny. Z dnešního pohledu tvoří jádro
sbírek regionálního muzea především předměty, které Blažek
označil jako „starožitnosti“,
zatímco např. nejrůznější písemnosti patří spíše
do archivu. Muzeum mělo
podle Blažka mít dva hlavní
cíle: názorné vzdělávání,
které nemohou poskytnout knihy ani přednášky, a záchranu cenných
předmětů před prodejem
do ciziny. Myšlenku mu-

zea měl prakticky uskutečnit archeologický sbor, který by se postaral
o potřebnou místnost a nábytek pro
uložení sbírek.
Reakce na Blažkovu výzvu přišla až
téměř po tři čtvrtě roce. Sám tehdejší starosta města, advokát JUDr. Jan

Smrtka, svolal na 14. července 1891
schůzku lidí, kteří by měli zájem
o založení muzea. Dostavili se na ni
příslušníci rychnovské elity: Patrik Blažek, učitel Diviš, obchodník
Charfreitag, ředitelé škol Kalenský
a Krejčí, městský tajemník Koun, lesmistr Melchar, inspektor Podhájský,
knihkupec Rathouský, lékárník Wolf
a profesoři gymnázia Vrtal a Vycpálek. Usnesli se na utvoření spolku,
který nazvali po slavném rychnovském rodákovi Muzejní spolek Pelcl,
a zvolili výbor, který měl vypracovat spolkové stanovy. Okamžitě se
mělo začít se sběrem předmětů,
které měly být prozatím ukládány
u starosty nebo na městském úřadě.
V časopise Podhořan vyšel 25. července 1891 článek podepsaný výborem pro zřízení Muzejního spolku
Pelcl, který opět vyzýval veřejnost
ke sbírání památek. Do konce roku

www.vamberk.cz

tak bylo shromážděno asi 80 knih
a předmětů.
Stanovy muzejního spolku, které
sepsal městský důchodní V. Milský,
byly schváleny místodržitelstvím
v Praze teprve v květnu 1892. Účelem spolku podle nich bylo „sbírati
starožitnosti okresu rychnovského,
památky města Rychnova n. K., historické památky vědění a umění
lidského vůbec. Založiti a udržovati
v městě Rychnově museum. Na základě snesených památek místopisných pečovati, aby vydána byla monografie města Rychnova a okresu
Rychnovského. Buditi snahu o zdokonalení výrobků řemeslných, průmyslných a umělecko-průmyslných.
Buditi, šířiti a rozhojňovati lásku
k památkám předků našich.“ Výbor
spolku měl mimo jiné „posuzovati listiny a památky spolku došlé,
uschovávati je a rozhodovati, které
památky a starožitnosti jest oznámiti neb odeslati museu království českého, a pořádati přednášky z oboru
archaeologického,
dějepisného
a kulturního v místě i okolí a vycházky archaeologické“. Ustavující valná
hromada se konala 26. července téhož roku.
Orazítkovaný originál stanov muzejního spolku Pelcla. Foto MGOH.
Ukázka je z kapitoly „Z historie muzea“, jejíž autorkou je Mgr. Tereza
Vinterová, kurátorka historie Muzea
a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou. Více najdete v nové
publikaci MGOH na (str. 13).
Knihu si můžete zakoupit v muzejních pobočkách – Muzeu krajky
ve Vamberku, Sýpce – Muzeu Orlických hor v Rokytnici v Orlických
horách, Orlické galerii nebo v Expozici muzea v Kolowratském zámku
v Rychnově nad Kněžnou.
Text zpracovala
Ing. Tereza Zemánková
kurátorka sbírkového fondu,
geoložka
Muzeum a galerie Orlických hor
Jiráskova 2,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
zemankova@moh.cz
tel.: 494 534 450, 604 831 067
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Lesk a bída politických stran
(Zamyšlení nad jejich podstatou a fungováním)
Lidé, když mají možnost a právo projevit své názory ve volbách, tak toho většinou využijí.
Svého práva nevyužívají jen lidé s nízkým intelektem, líní a nemocní. Někdejší poddaní neměli práva téměř žádná. Teprve „osvícený“ císař
Josef II. vydáním Tolerančního patentu a zrušením nevolnictví r. 1781 umožnil lidem se rozhodovat. Skončil náboženský monopol jediné
povolené církve v Čechách a lidé si mohli vybrat
již ze čtyř možností (Římskokatolickou, evangelickou, pravoslavnou a židovskou).
Po zrušení nevolnictví již nikdo nemusel prosit
vrchnost o povolení svatby, přestěhování se,
nebo o možnost jít studovat. Zbyla jen povinnost robotní stanovena pro každý grunt a chalupu.
Velké množství venkovského lidu se začalo stěhovat do měst za prací. Vznikl tak velký počet
chudých obyvatel měst- dělnictvo, které zahájilo dlouhý a velice obtížný zápas za zlepšení
svých podmínek. Tento zápas byl občas i krvavý, než se podařilo prosadit zkrácení pracovní
doby na 10 a později i 8 hodin šestidenního pracovního týdne, dosažení volebního práva pro
muže bez majetkového limitu. Prosazen byl zákaz práce dětí pod 10 a později pod 12 let věku.
Byla vybojována rovnoprávnost žen (pak teprve mohly studovat, léčit a učit). Ženy získaly
volební právo roku1920. Stále ale pokračoval
zápas o zvýšení mezd a další práva (sociální
a zdravotní pojištění …).
Aby své zájmy mohli lidé prosadit, tak se sjednocovali do politických stran, které vznikaly
během 18. a 19. století. Základní rozdělení tehdejších polit. stran bylo na levicové a pravicové.
Levicové prosazovaly zájmy chudých vrstev
obyvatelstva a pravicové těch bohatších.
Čím větší je členská základna strany a výraznější její představitelé, tím nadějnější je pravděpodobnost prosazení stranických priorit a programů. Samozřejmě nejpodstatnější je politický
záměr, jež musí být v souladu s požadavkem
velkého počtu občanů.
Občanům je úplně jedno, kdo bude prosazovat
jejich zájmy, hlavně když je bude přesvědčivě
a úspěšně uspokojovat. Když by jedna ideální
politická strana mohla prosazovat zájmy všech
občanů, pak by všechny ostatní strany byly
zbytečné. Tato varianta je však utopií, protože zájmy občanů jsou značně rozdílné a často
i protichůdné. Této rozdílnosti proto využívají
politické strany.
Každá si vybere nějaký požadavek, který pak
tvoří pilíř jejího programu. Na tom by nebylo
nic špatného, pokud by všechny politické strany
přednostně prosazovaly zájmy občanů, nežárlili
na sebe a vzájemně si podporovaly prospěšné
návrhy. Praxe politických stran je však naprosto
odlišná!
Žárlivě si střeží svůj prosazovaný nápad prospěšný značnému počtu voličů a tím zajišťující
volitelnost předáků strany. Někdy se i vzájemně
osočují z „kradení„ nápadů. Protože se ale většině předáků nejedná o přednostní všeobecný
prospěch občanů, ale o svůj vlastní (svoji voli-

telnost),tak si polit. strany často vzájemně prosazování návrhů blokují, případně podmiňují
podporu požadavkem „něco za něco“.
Hlavním zájmem politiků napříč politickými
stranami je tedy jejich volitelnost. Velkou motivací politiků pro opětovné zvolení je kromě
získání moci i značná výše odměn a platů, jež
si pomocí zákonů v parlamentu sami určují.
Stejně tak si určují finanční podpory svých stran
z peněz státního rozpočtu. Značnou část své
podpory státem pak rozhází za volební propagandu slibů, protože na účinek předchozích
výsledků své činnosti se nemohou spolehnout,
i když by se měly propagovat především svoji
předchozí činností!
Odfiltrování lidí toužících pracovat v politice
především kvůli odměně, by se dalo uzákoněním zásady, podle které byli ve Francii, po Velké
francouzské revoluci, tamní politici odměňováni průměrnou výplatou dělnictva.(Představte si
tu současnou melu o takto honorované funkce).
V každé politické straně jsou lidé slušní i podřadných morálních kvalit. V každém vedení
a zastupování stran jsou vedle sebe lidé pracovití i lenoši – stačí sledovat účast. Pracovití si vysoké odměny zaslouží, ale proč platit
i za neúčast v zasedáních zastupitelských sborů
a dávat paušální cestovní náhrady bez doložení
nákladů?
V každé politické straně dochází k chytračení
(taktizování) vůči ostatním stranám a občas
i mezi představiteli téže partaje, protože každý
předák si sleduje svoji pozici, již si žárlivě střeží.
Výsledkem taktizování je i sestavování různých
koalic a opozic.
Vzájemné střídání pozic často nastává po příštích volbách, což někteří politici v zajetí emocí
a poklesu racionálního uvažování ignorují.
Takovým je i nepříjemné volební rozdání pozic
polit. stranám od voličů, pokud neodpovídají
jejich představám.
Politika je totiž věda o ovládání mas. Člověk
jako živočišný druh je tvor společenský (biologicky stádní) a proto na jeho činnost mají velký
vliv vůdčí osobnosti, kdy rozhodujícím výsledným činitelem je jejich morální úroveň.
Masy lidu se dají snadno ovládat, pokud jsou
rozdělené, rozeštvané a nespokojené. Spokojená a jednotná společnost se dá obtížně přesvědčovat o potřebě změny právě pod vedením
nějakého politika. Nejhůře ovladatelní jsou lidé
spoléhající se na vlastní rozum, kteří uvažují
o reálnosti a smysluplnosti předkládané propagandy. V politice platí i určité zásady. Správný
politik nikdy neříká NIKDY, protože situace se
neustále vyvíjí, na což je donucen reagovat.
Politika je uměním kompromisů. Pro dobrou
politiku je nutná dlouhodobá vize, jež se i při
střídání vůdčích úloh stran musí postupně naplňovat. Současná krátkozrakost většiny našich
politiků sledujících cíle jen v rozsahu volebního
období je velice chybná. Pro dobrý chod řízení
státu je potřebná i obměna politiků. Při dlouhodobém zastávání funkce dochází zákonitě
k různým druhům poruch osobnosti. (Stereoty-
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pu jednání, vyhoření, pocitu nenahraditelnosti,
rozvoji klientelismu).
Politiky vždy lákalo zvyšování své moci. Mnozí
se domnívají, že rozumí téměř všemu. Proto jsou
ochotni vést jakékoliv ministerstvo jen pomocí
svých organizačních schopností, což je pro výsledky rezortu většinou špatné. Je potřebné,
aby všechna ministerstva byla řízena odborníky dané profese! Nestačí, aby politicky zdatný
ministr měl jen k ruce odborné náměstky nebo
poradce. Konečné slovo má vždy on.
Je tedy žádoucí, aby politici řídili jen věci a problémy politické -zásadní směřování státu, zákony a ústavu.
Pro svoji činnost potřebují poslanci imunitu, ale
jen imunitu poslaneckou a nikoliv všeobecnou.
Pro zvýšení odpovědnosti politiků a soudců je
třeba umožnit jejich odvolatelnost.
Politické hašteření je jedním z projevů demokracie. Demokracie je výsledným stavem zápasu
mezi diktaturou a anarchií. Tento stav není trvalý, ale je procesem vývoje. Aby se demokracie
nezvrhla v některý extrem, musí být dodržovány některé zásady a pravidla. Menšina se musí
podřídit většině! S touto zásadou má řada politiků vážné problémy. Snahy o odmítání rozhodnutí většiny jsou pokusem o destabilizaci řádu
a demokracie. Nejhorší stav nastává tehdy, když
začnou u některého politika převládat emoce
nad rozumem a dochází k projevům fanatismu.
Ten je stejně nebezpečný jak v náboženství, tak
v politice. Další nutností pro zachování demokracie je zajištění nezávislosti jejích tří pilířů!
Nezávislosti moci soudní, zákonodárné a výkonné.
V současné době již zaniklo klasické členění politických stran na levicové a pravicové. Jednou
z příčin této změny je všeobecné zlepšení životní
úrovně proti předchozím dobám. Politické strany se v poslední době staly spíše zástupci zájmových skupin. Proto v celé Evropě došlo k poklesu zájmu o klasické politické strany a členství
v nich. Ke stejnému projevu došlo i v naší republice. V ČR od jejího vzniku v roce 1992 se ve vedení státu střídaly do současné doby jen dvě hlavní politické strany, občas doplňované menší
nevýraznou třetí. Výsledným stavem tohoto 25
let trvajícího vládnutí je situace, kdy 95 % akcií
bank ovládají cizinci, hlavní průmysl je v cizích
rukou a obchodní řetězce nám nepatří.
Občané pod dojmem této skutečnosti se ve volbách odvrátili od klasických stran. U některých
voličů toto rozčarování vedlo až k nekritické
volbě extremistů a populistů. Představitelé
polit. stran si musí hlavně uvědomovat, že lidé
zde nejsou kvůli nim! Politici i neradi snáší preferenční
kroužkování ve volbách, které jim narušuje vnitrostranické machinace. Rovněž možnost volby
zástupců napříč polit. stranami jednomyslně
odmítají.
Bohužel v současném stavu vývoje lidské společnosti zatím nelze polit. strany nahradit něčím lepším.
Ing. Augustin Šubrt
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Soutěž „O nejstaršího předka“
V rámci této akce vyhlašuje Spolek přátel historie Vamberka soutěž
o nejstaršího předka.
Kategorie A: nejstarší dohledaný předek
Kategorie B: nejstarší dohledaný předek z Vamberka
Podmínky soutěže: Předek účastníka musí být doložený z historických
pramenů (matrika, urbář, gruntovní kniha, soupis poddaných podle víry,
Berní rula, atd.). Posuzují členové Spolku.
Kontaktujte Jiřího Hostinského na emailu jiri.hostinský@post.cz
nebo na telefonu 728 509 203.
Vašimi příspěvky nám pomáháte mapovat historii Vamberka. Děkujeme.

Putování za předky
také ve Vamberku
Začátkem prosince zavítá do Vamberka výstava České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHS), která od roku 2010 putuje po celé České republice a letos konečně zavítá i k nám.
Cílem této výstavy je přitažlivou z konzultace pro zájemce – poa srozumitelnou formou přiblížit
moc při hledání předků, čtení
veřejnosti hledání předků, vytváve starých dokumentech apod.
ření rodokmenů, rodových kronik Přijďte se podívat na zajímavé roatp. – tedy oblastmi, které souhrnně dokmeny, erby, dobové fotografie,
souvisí s genealogií a heraldikou.
ale také kdo je s kým příbuzný, jakých příjmení je ve Vamberku nejvíc
Slavnostní otevření bude zaa na řadu dalších zajímavostí. Dozvíhájeno vernisáží v pátek 8.
te se jak a kde hledat, a také se vám
prosince 2017 v Muzeu krajpokusíme pomoci při vašem hledání.
ky v 17:30.
Paní Helena Voldánová je profesioProgram vernisáže a výstavy:
nální genealožka, členka výboru Česz slavnostní zahájení výstavy ké genealogické a heraldické společs občerstvením
nosti a spoluautorka a moderátorka
z přednášku a besedu paní Hele- televizního pořadu Tajemství rodu.
ny Voldánové o matrikách a roVýstavu bude možné navštívit
dokmenech
v Muzeu krajky od 8.12.2017
z putovní výstavu „Putování
až do 14.1.2018.
za předky“
z rodokmeny významných vambe- Tuto akci pořádá Muzeum krajreckých rodů zpracované Spol- ky Vamberk, Česká genealogická
kem přátel historie Vamberka
a heraldická společnost a Spolek
z zajímavě zpracované rodokme- přátel historie Vamberka. Velké pony Vamberáků
děkování všem, kteří poskytli své
z promítání „Vamberáci na dobo- rodokmeny a zapůjčili fotografie,
vých fotkách“
obrazy a dobové materiály.
z pracovní listy pro děti „Znáte
Ing. Vladimír Sodomka,
své prababičky a pradědečky?“
Spolek přátel historie Vamberka

„Vamberáci v kostce“
V rámci akce „Putování po předcích“ bychom chtěli propojit minulost
také s přítomností. Rádi bychom vám také zprostředkovali jiný pohled
na Vamberk. Víte, jak vypadá Vamberk z pohledu příjmení? V tomto obrázku vidíte jsou obsaženi téměř všichni Vamberáci, kteří jsou zde přihlášení. Čím četnější je příjmení, tím větším písmem je v obrázku.
Na první pohled je vidět, že Vamberk je v tomto ohledu značně specifický. Vévodí mu totiž Kotyzové, Bartošové a Dvořákové, na rozdíl od celorepublikového žebříčku, na kterém vedou Novákové, Svobodové
a Novotní. Dále u nás nalezneme jména, která jsou typická právě pro
Vamberk (resp. Rychnovsko) a ve výrazně menší míře vyskytují v ostatních oblastech ČR – jedním z příkladů jsou nositelé příjmení Jedlinský.
Ing. Vladimír Sodomka, Spolek přátel historie Vamberka

Poslední mohykán původního rynku
Je tomu třicet let, kdy z vambereckého náměstí zmizel poslední
svědek éry dřevěných staveb, tzv.
Hebkův dům čp. 56 v horní části
náměstí. Dřevo bylo ve středověku
materiálem, z něhož byly v našem
městě postaveny všechny stavby,
včetně farního kostela svatého
Prokopa. Na přelomu 17. a 18.
století byly z kamene vystavěny
oba naše kostely. K roku 1798 je
datován první měšťanský kamenný dům čp. 98 v rohu u kostela
a dnešní školy. Během 19. a prvních desetiletí 20. století se domy
na náměstí postupně obměnily,
dřevo nahradil kámen a cihla.
Zmizely typické podsíně, které
sloužily k venkovnímu prodeji,
ale též chránily měšťany i příchozí
před rozmary počasí. Roku 1930

byl srovnán se zemí Panský dům,
prastarý zájezdní hostinec na rohu
tehdejší Potštýnské a Žamberecké

ulice (dnes v těchto místech stojí
Lékárna U černého orla). A pak
již jako poslední mohykán připo-

Na fotopohlednici z poloviny 20. let 20. století z archivu Milana Sedláčka
uprostřed dům čp. 56 rodiny Hebkovy
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mínal staré časy jen dům rodiny
Hebkovy. Tento rod vlastnil dřevěný dům (od počátku 19. století
s označením číslem popisným 56)
již od poloviny 17. století. Že se
nemovitosti v našem městě dědily
z generace na generaci, bylo samozřejmě běžné. Ale aby dům byl
v držení mužské linie rodu po více
než tři staletí, to je naprosto ojedinělé. Roku 1654 vlastnil stavení
Martin Hebek, od kterého vede
nepřetržitá řada jeho potomků až
k roku 1987. V prosinci toho roku
byla dřevěná stavba zbourána
a z vambereckého náměstí zmizel
poslední svědek původní architektury. Na místě domu dnes parkují
auta a občas prodávají stánkoví
obchodníci.
Miroslav Berger
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Tragický konec
dvou židovských rodin
z Vamberka
K zajímavostem či paradoxům
v dějinách našeho města jistě náleží existence židovského
hřbitova, přesto, že ve Vamberku
nikdy nežila početnější židovská komunita. Kupříkladu v roce
1826 zde bydlela pouze rodina
Samuela Mahlera v domku čp. 141
u (tehdy ještě dřevěného) mostu.
Ve druhé polovině 19. století přišel do Vamberka Abraham Šlapl
(1817-1905) jako chudý kůžičkář
s pytlem na zádech. Abraham byl
15 let mýtným u kamenného mostu na zářečském břehu Zdobnice.
Obchodník to byl zřejmě šikovný,
časem se vzmohl a koupil dřevěný
dům čp. 3 na vambereckém rynku.
Roku 1890 to byl již zavedený obchod sukny a střižním zbožím. Se
svou ženou Kateřinou (1830-1903)
byli tzv. ortodoxní, hluboce věřící
židé dodržující pravidla a předpisy určené prastarou vírou. Měli
spolu tři syny a čtyři dcery. Přátelili se mj. s rodinou Poláčkovou
(rodiče spisovatele Karla Poláčka)
z Rychnova nad Kněžnou. Živnost
později od otce převzal syn Arnošt
(* 1870). Ten v roce 1905 zboural
dřevěný dům a vystavěl zděný
(dnešní Viďourkovo železářství
a papírnictví). Účastnil se veřejného života, např. v hasičském sboru
zastával funkci pokladníka. Arnošt
se oženil s Leontýnou (1883-1944)
a narodily se jim dvě děti, Věra
(1908-1943) a Jiří (1912-1943).
Šlaplovi vedli svůj obchod až
do nacistické okupace. Již v červnu 1939 nařízením o židovském
majetku začalo systematické pronásledování Židů v protektorátu.
K úřednímu uzavření jejich živnosti došlo 1. května 1940. Od září
1941 museli všichni občané ži-

dovského původu v Protektorátu
Čechy a Morava nosit na oděvu
viditelně žlutou hvězdu. Nemohli
navštěvovat kina a jiná kulturní zařízení. Nesměli vlastnit nemovitý
majetek, byly jim snižovány příděly všeho druhu. Ostatní obyvatelé
se s Židy nesměli stýkat.
Kromě Šlaplových žili tehdy
ve Vamberku ještě manželé Pavel (* 1901) a Markéta (* 1902)
Holzbauerovi, kteří neměli děti.
Bydleli na Struhách v úřednickém činžovním domě čp. 459
Bednářovy textilky, kde byl Pavel
zaměstnán jako korespondent.
Šlaplovi a Holzbauerovi museli 18.
prosince 1942 opustit Vamberk.
Nejstaršímu Arnoštu Šlaplovi bylo
tehdy 72 let. S sebou si mohli vzít
jen trochu oblečení. Jejich první
zastávkou na strastiplné cestě byl
Hradec Králové. Zde byli s dalšími Židy soustředěni v budově
bývalé Obchodní akademie. O tři
dny později byli všichni umístěni
do transportu a vlakem odvezeni
do stanice Bohušovice nad Ohří.
Odtud pokračovali pěšky do ghetta Terezín. Manželé Holzbauerovi
a sourozenci Jiří a Věra Šlaplovi
nastoupili 23. ledna 1943 do vlaku
s konečnou stanicí Osvětim. Manželé Arnošt a Leontýna Šlaplovi je
následovali až téměř po roce, 15.
prosince 1943. Všech šest vambereckých občanů židovského
původu zahynulo v plynových komorách osvětimského pekla. Data
úmrtí jsou známa pouze u sourozenců Šlaplových (28. července
1943) a jejich matky Leontýny
(15. července 1944). Od deportace obou rodin z Vamberka uplyne
tento měsíc 75 let.
Miroslav Berger

Na pohlednici z roku 1911 ze sbírky Milana Sedláčka druhý zprava dům čp. 3
rodiny Šlaplovy na náměstí
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Dovětek k rodu Kubiasů
Při zaobírání se historií masného
průmyslu a rodem Kubiasů se mi
podařilo odhalit i pár jedinců, kterým se podařilo vylétnout z hnízda
a „dobýt svět“ v různých oborech
a činnostech. Takže na úplný závěr
letošní vydařené akce Spolku přátel historie Vamberka bych ještě
uvedl některé z nich.

ky, přišly na svět dcery Evelyna
a Julie. Evelyna má s Bolkem Polívkou dceru Annu, rovněž herečku.
Zdroj: https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/21907-jirina-steimarova.html

Petrof

Antonín Kubias (1839-1918)

Jiřina Steimarová (1911 – 2007)
Dcera Václava Kubiase (18961965) Jarmila (* 1923) se provdala
za Eduarda Petrofa (* 1913). Měli
spolu dcery Jarmilu a Dagmar.
Eduard byl ze třetí generace rodiny
světoznámých výrobců pian, kteří
v Hradci Králové působili od roku
1864, kdy Antonín Petrof sestavil
první klavír. Do té doby se živili
truhlářskou výrobou.
Zdroj: Spolek přátel historie Vamberka
https://www.petrof.cz/historie
Herečka, tanečnice a zpěvačka
Jiřina Steimarová pocházela z významného českého divadelnického rodu. Byla dcerou Anny Budilové (a vnučkou Antonína Budila)
a Jiřího Steimara. Matka Jiřího Steimara byla dcerou Františka Kubiase (* 1842), tehdejšího redaktora
Národních listů, původem z Vamberka. Prvním manželem Jiřiny
Steimarové byl sochař Jan Kodet,
jemuž povila syna Jiřího (vnučka
herečka Barbora Kodetová). Z druhého sňatku s automobilovým obchodníkem Jaroslavem Juhanem,
s kterým se seznámila ještě za vál-

Luděk Kubias (* 1952)
Antonína Kubiase zaválo jeho učitelské povolání až do jižních Čech,
na panství Orlík (odtud přídomek
„Orlický“), kde působil v letech
1853-84 jako knížecí vychovatel
u Schwarzenbergů. Vychovával
a vzdělával dědečka současného politika Karla Schwarzenberga. V roce 1872 se na Orlíku oženil
s Marií Budákovou. Na pensi se
přestěhoval do Vamberka. Jeho
dcera Marie pracovala jako účetní
firmy Jindřich Kubias.
Zdroj: Vít Kubias, Praha

Bývalý československý cyklistický
reprezentant. Začínal s amatérskou cyklistikou až jako třináctiletý.
S partou kamarádů sjezdil kdejakou
okresku na Rychnovsku a v širo-

kém okolí, prémiové body si dělili
po spurtech u cedulí s označením
měst. Velkým motivem pro ně byl
start etapy Závodu míru Vamberk
– Opava v roce 1968. Z cyklistické
party zůstal kolu věrný jediný on.
„Zaklepal“ na dveře Lokomotivy Česká Třebová, kde se ho ujal trenér Jiří
Vodička, začal se prosazovat ve všech
mládežnických kategoriích, ve kterých získal přebornické tituly od kraje
až po republiku. V roce 1972 narukoval do RH Plzeň, kde už zůstal a trenérsky se o něj staral Jan Kubr. Byl
v širší nominaci na OH v Mnichově
(1972). V roce 1979 se v Mikulově
stal mistrem ČSSR, vyhrál závody
Okolo Slovenska, Okolo Hesenska,
na prestižní Bohemii dojel třetí. Byl
vynikajícím spurtérem, na kritériu
v Pardubicích porazil sovětskou elitu
v čele s Osokinem a Suchoručenkovem. Jeho 23. místo na mistrovství
světa v holandském Valkenburgu
(1979) bylo dlouho nejlepším umístěním čs. závodníka v závodě jednotlivců. S aktivní kariérou skončil
v roce 1985 a věnoval se trénování.
Je nositelem Ceny Fair play, kterou
mu v roce 1990 udělili za záchranu
života – při Bohemii nezištně poskytl
první pomoc zraněnému cyklistovi.
Stále žije v Plzni, kde spolu se svým
bývalým kolegou z oddílu Zdeňkem
Jandou vlastní cyklistickou prodejnu.
Zdroj: https://hradecky.denik.cz/z-regionu/vychodopedie-encyklopedie-zajimavosti-vychodnich-cech20140608.html
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

Spolupráce s přítelem Vilímkem
Kája však nezapomínal ani na vamberecké rodáky, kteří se vydali
do světa. Tak například už v roce
1884, tedy v patnácti letech, při
svém pražském pobytu, poradil
Josefu Richardu Vilímkovi staršímu, aby si k nakladatelství pořídil
i vlastní knihtiskárnu. J. R. Vilímek
na jeho radu dal a zakoupil v Praze
dva domy ve Spálené a Opatovické
ulici. První přestavěl, na zahradě
druhého postavil moderně vybavenou knihtiskárnu. V létě roku 1885
sem přenesl celý závod. Jak jsme
však zjistili, Kájovi při tomto nápadu pomohl jeho bratranec, na kterého se obrátil s prosbou o pomoc
se sháněním vhodných prostor pro
knihtiskárnu v Praze. Jára Cimrman
byl však tou dobou pohlcen zcela
jinými činnostmi, neměl čas. Kájovi
odepsal „ať si to dělaj sami“. A ten

vlastně jen reprodukoval bratrancova slova.
S J. R. Vilímkem mladším se Kája
znal již od mládí. Mimochodem, J.
R. Vilímek je nejspíš tím „Džejárem“
z Kájových dopisů a deníku. Toto
familiérní oslovení se později nějak
dostalo až do Ameriky. Možná tomu
pomohl i bratranec Jára svou spoluprací na vývoji telefonu s Grahamem Bellem. V Americe se oslovení
velmi rozšířilo. Kdo by dnes neznal
třeba padoucha Džejára ze seriálu
Dallas, že? Jak by se asi jmenoval,
nebýt „našeho“ Káji?
Nejspíš díky neporozumění a tedy
trochu se štěstím pak Kája postrčil
Džejára Vilímka ml. k vydávání mayovek (1889). Tedy dobrodružných
knih německého spisovatele Karla
Maye. To však Kája Vamberman
nevěděl! Považoval májovky za jarní

houby a chtěl, co by vášnivý houbař,
podpořit vydání prvního českého
atlasu hub. Jaké bylo jeho rozčarování, když se začetl do knih Pouští
a pralesem, Vinnetou nebo Ve stínu
palem a o mykologii našel leda houby (rozuměj, nenašel nic).
Ale přesto na knihy ani na Vilímka
nezanevřel. Podařilo se nám zjistit,
že v roce 1890 u Vilímka opět nějaký čas vypomáhal, neboť mayovky
šli na dračku. Při prohlížení obálky
knihy Vinnetou však na ní, jistě nechtěně, otiskl svůj palec, zašpiněný
od tiskařské barvy. Ještě, že se na to
včas přišlo. Aby z toho nebyla ostuda,
tak celé dosud vytištěné druhé vydání (naštěstí jen 20 výtisků) Kája koupil
a postupně použil k různým účelům
a potřebám. Jeden výtisk věnoval
bratranci Járovi, který v té době, co
by elitní pražský kriminalista zaklá-

www.vamberk.cz

dal v českých zemích databázi otisků
prstů. Dodnes je tak v policejní daktyloskopické databázi (odkud je i kopie
obrázku) u otisku palce č. 000001
uvedeno jméno Kája Vamberman.
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce
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Zpráva o činnosti Místního spolku Chovatelů
poštovních holubů Vamberk za rok 2017
Poštovní holubi byli dlouhá léta
nepostradatelní poslové dobrých
i špatných zpráv. Jsou zvláštním
druhem z rodu holubů a vznikli křížením a šlechtěním jiných druhů
holubů. Náš dnešní poštovní holub
se liší od původních poslů používaných ve starověku. Je silnější a větší,
různého zbarvení, má větší rozpětí
křídel a silnější prsní svaly.
Je schopen konkurovat svou rychlostí dnešním dopravním prostředkům (dosahuje průměrné rychlosti
kolem 80 km v hodině tj. 22m
za vteřinu). Holubi odvezeni v uzavřené kleci na různá vypouštěcí
místa, si po vypuštění několikrát
zakrouží pak se pustí nejkratším
směrem k domovu. Tato vlastnost
je vysvětlována jako 6 smysl pro
orientaci, jenž je v jisté míře vyvinut
i u jiných hlavně stěhovavých ptáků.
Je však znám i čerstvý případ, kdy
si český holub vypuštěný v Belgii
udělal dovolenou formou pobytu
na jachtě při plavbě kolem francouzského pobřeží. Po přistání jachty
pokračoval v letu k domovu u Jindřichova Hradce.
Proběhla další sportovní i chovná
sezona a je nutné bilancovat. Nyní,
kdy je čas výstav a setkání chovatelů
poštovních holubů je k tomu vhodná doba. Jsou známy výsledky závodů a celkové hodnocení jak holubů,

tak i chovatelů. Pro chovatele z MS
ve Vamberku vypadal začátek sezony velmi nadějně. Plán byl v průběhu měsíců květen až červenec
zúčastnit se dvaceti závodů pořádaných Oblastním spolkem Náchod.
Na programu byly závody jak z ČR
(vypouštěcí
místa Rakovník,
Plzeň, Tachov),
tak ze zahraničí (vypouštěcí
místa Bamberg,
Bayrauth, Herborn, Koblenz,
Aachen v SRN,
Oostende a St.
Niklas v Belgii).
Hned z prvního
závodu (Rakovník - 187 km)
obsadili holubi
chovatelů
z Vamberka 1. až 4. místo z 1560
vypouštěných holubů. Následovaly
pak úspěchy i z dalších závodů jako
je Kolblenz - 630 km, kde zvítězil holub př. Štěpánka z Vamberka a z Aachenu - 722 km, kde rovněž zvítězil
holub př.Kratochvíla z Rybné n.Zd.
Později pak vzhledem k rozmarům
počasí nebyly úspěchy tak výrazné,
ale i tak se dařilo hlavně na dlouhých závodech (Herborn - 587 km,
Koblenz 2 - 630 km a Oostende

- 930 km), kde holubi našich chovatelů obsadili přední umístění.
V hodnocení celé sezony byl nejúspěšnější př. Zdeněk Štěpánek
z Vamberka, který ze 70 chovatelů
OS Náchod obsadil 15. místo a zvítězil v kategorii závodů na dlouhé
tratě v rámci OS
Náchod. Krok
s ním držel i chovatel Petr Kratochvíl z Rybné n.
Zd., který skončil
na 9. místě v kategorii dlouhých
tratí.
Plánované závody s letošními holoubaty
v srpnu a září
byly omezeny
pouze na cvičné
lety a to z důvodu nepřízně počasí. Trénovalo se ze
vzdálenosti 50 – 100 km.
Nyní probíhají výstavy Oblastních
spolků, kde se porovnávají sportovní výkony a standartní kvality
holubů.
Vítězové těchto oblastních výstav
budou vysláni na celostátní výstavu
12.-13.1.2018 v Hluku u Uherského
Hradiště.
Dále vítězná kolekce z CV, cca 20
holubů, bude reprezentovat ČR

na Středoevropské výstavě v Trenčíně (SK), která se koná ve dnech
25.-27.1.2018. Další vrcholnou událostí je Mistrovství světa holoubat
ročníku 2017. Pořadatelem je Thaiwan, kde jsou holoubata již od srpna cvičena z jedné chovné stanice.
Finálový závod se poletí 11.3.2018
a účastníkem je i bývalý člen MS
Vamberk př. Josef Školník z Voděrad.
Byl vybrán do kolekce 20 reprezentujících holoubat ČR, jako vítěz Oblastního spolku Náchod za rok 2016,
hned se dvěma holoubaty. Účast
na tomto MS je vrcholný úspěch
chovatele vůbec a budeme jeho holoubatům všichni držet palce.
Chovatelé i jejich holubi se budou
už od ledna chystat na další závodní
i chovnou sezonu a těšit se na případné další úspěchy a tím na dobrou reprezentaci Vamberka za finanční podpory tohoto sportu ze
strany Městského úřadu Vamberk.
Pro další rozvoj aktivit a členské základny nabízíme možnost vypouštění holubů při různých společenských
akcích, setkáních a sportovních soutěžích. Pro Základní školy ve Vamberku a blízkém okolí nabízíme možnost
prezentace a přednášek o chovu
poštovních holubů a využití jejich
přírodních schopností.
Místní spolek Chovatelů
poštovních holubů Vamberk

Stáže pomáhají studentům získat zaměstnání
Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo dokonce rovnou práci. To může potvrdit i studentka
Veronika, která se zúčastnila stáže s Cestou pro
mladé na pozici specialistky marketingu a hned
po skončení stáže dostala nabídku na zaměstnání. A není sama, přibližně polovina zapojených
firem nabídne stážistům další spolupráci.
Smyslem stáže je, aby se studenti seznámili s tím,
jak to ve firmě reálně funguje, co obnáší daná pozice a aby se naučili maximum nových věcí. Veronice se to podařilo, na stáži u Piaristů se dostala
k zajímavým projektům i lidem, psala PR články,
dělala monitoring médií a účastnila se i konkrétních eventů. I pro Petra, současného stavbyvedoucího a bývalého stážistu v OK Pyrus, byla stáž
úspěšným startem do pracovního světa. Stáž mu
ukázala, jaký je rozdíl mezi praxí a tím, co se učí
ve škole. Jako nový stavbyvedoucí má zodpovědnost za kompletní stavbu, cení si hlavně toho,
že může ovlivnit průběh stavby, výběr materiálů
i technologické postupy.
Výběr pozic je opravdu pestrý, za první rok
proběhly stáže na 65 různých pozicích. Nejoblíbenější jsou architekt/ka, finanční referent/ka
a specialista/ka marketingu. Právě na pozici specialisty marketingu byl i Dominik, který po stáži
také ve firmě IMP net zůstal jako nový zaměstna-

nec. Věnuje se hlavně SEO optimalizaci, linkbuildingu a obsahové strategii.
Najít vhodnou stáž není pro studenty vždy lehké,
proto je tu Cesta pro mladé, která bezplatně propojuje firmy a studenty a prostřednictvím stáží
jim umožňuje navázat nové vztahy. Studentům
je proplaceno cestovné a ubytování, takže mohou jít na stáž kdekoliv v České republice. Výho-

dou také je, že pokud škola není proti, mohou
si studenti vysokých škol nechat stáž uznat jako
povinnou školní praxi, popřípadě ve firmě získat
podklady pro psaní bakalářské či diplomové práce. Studenti si také cení toho, že mohou v průběhu stáže zdarma absolvovat kurz měkkých kompetencí a probrat svou kariéru při individuálním
poradenství s odborníkem.

www.vamberk.cz

Pro koho je Cesta pro mladé určena?
Na jedné straně pro studenty prezenčního studia již od 2. ročníku vysoké školy a vyšší odborné školy, žáky posledních ročníků střední školy
a studenty jednoletých jazykových škol, kterým
stáž dává žádanou praxi. Na druhé straně pro
firmy, ale i veřejné a neziskové organizace, které
se zapojují, aby stáž studentům poskytly. Za poskytnutí kvalitní stáže mohou čerpat výhody,
které Cesta pro mladé nabízí. Nejenže dostanou
finanční odměnu, jako kompenzaci nákladů, ale
získají neotřelé a inspirativní nápady mladého
člověka a vyzkouší si potenciálního zaměstnance.
Jak se zapojit?
Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online zaregistrovat na www.cestapromlade.cz, kde je pro
studenty zveřejněna kompletní nabídka stáží.
V případě dotazů nebo nejasností lze kontaktovat přímo Kateřinu Pickovou, manažerku pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Kateřina Picková,
katerina.pickova@fdv.cz, 778 442 505.
Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího
vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován
z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Základní umělecká škola Kostelec nad Orlicí

Tři žáci naší ZUŠ si zahráli v Národním dechovém orchestru
Národní dechový orchestr ( NDO) byl založen na jaře 2017. Hlavním
posláním NDO je propagace české dechové symfonické hudby v Čechách i v zahraničí. Orchestr je složený z vynikajících hráčů na dechové a bicí nástroje (žáků ZUŠ, konzervatoří, hráčů filharmonie aj.)
ze všech krajů České republiky.
Několikrát do roka se schází a na- Ve funkci dirigenta Hudby Hradní
cvičuje náročný repertoár, který stráže a Policie České republiky
pak provádí na svých koncertech působí od roku 1999, do funkce řenebo na festivalech. Spolupracuje ditele tělesa a zároveň i jeho šéfdise ZUŠ Přelouč, kde probíhají jeho rigenta byl jmenován v roce 2009.
zkoušky a soustředění. Šéfdirigent Velkou radostí je, že i z naší školy
NDO Václav Bohunek absolvoval se do Národního dechového orHudební fakultu AMU v Praze, chestru zapojili tři žáci – Adéla Kunejprve ve hře na klarinet a poté čerová (klarinet), Adéla Přibylová
v oboru dirigování. Zúčastnil se di- (klarinet) a Jan Polnický (tenor sarigentských kurzů Jiřího Bělohláv- xofon). Strávili spolu s dalšími cca
ka a Nicolase Pasqueta na HAMU 75 hráči z České republiky krásné
v Praze a Craiga Kirchoffa na ame- dva víkendy, během nichž pod
profesionálním vedením nacvičirické univerzitě v Appletonu.
Spolupracuje s mnoha domácími li obtížný 2 hodinový repertoár,
i zahraničními hudebními tělesy. který zazněl na nedělním koncertě

22. října v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Publikum odměnilo hráče dlouhým závěrečným
potleskem ve stoje. Koncert spolupořádala Konzervatoř Pardubice,
Základní umělecká škola Přelouč

a Svaz hudebníků České republiky.
Koncert také navštívila místopředsedkyně Senátu České republiky
Mgr. Miluše Horská.
J. Polnická ZUŠ Kostelec n.O.
Foto. J. Polnická

Základní škola Vamberk

I v letošním roce jsme se
zapojili do soutěže
Hledáme mladého chemika

V loňském roce se až do posledního kola probojovala Pavlína
Hlávková, předloni Michal Hotmar.
Letošní zájemci mají za sebou
první kolo, ze kterého do kola regionálního postupuje Anna No-

votná, Lukáš Jindra a Vojtěch Slovák. Zkouška teoretických znalostí
proběhne 12. 12. na SPŠCH v Pardubicích. Děkujeme i dalším soutěžícím (P. Bělohlávkové, K. Pavlištovi, V. Štěpánkové, V. Jedličkové,
V. Suchánkovi, T. Jindrové, J. Svrbíkovi, A. Svobodové, K. Měchurové, P. Šklíbové, K. Mikyskové, T.
Gregorčíkovi) za účast ve školním
kole. Postupujícím přejeme hodně
úspěchů v kole regionálním.
JCh

Dům dětí a mládeže Vamberk

V listopadovém čísle nebyl zveřejněn celý článek Školní družina – začátek školního roku 2017/2018. Celé znění článku najdete na www.
vamberk.cz v sekci Vamberecký zpravodaj a na www.zsvamberk.cz
včetně fotografií.

www.vamberk.cz

Krásné svátky,
hodně zdraví
klidu a spokojenosti
v roce 2018 přejí
všem holky
z „domečku“.
Děkujeme za vaši
přízeň a těšíme se
na další spolupráci!
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Šarmantní osobnost Simona Stašová má před
mikrofonem v rozhlase velký respekt
J
Jezdím
po vlastech českých se svými představeními a to určitě mezi mnou a diváky a samozřejmě
m
i posluchači udělalo ten přátelský vztah. Vždycky
hraju jakoby to bylo poprvé, nebo naposledy a
h
vvždycky především myslím na diváky. Děkuju vám,
přátelé, budu se dál snažit.
p
Jaký je Váš vztah k rozhlasu?
J
Před mikrofonem v rozhlase mám veliký respekt
P
a vždycky jsem měla. Mikrofon rozhlasový se vám
dívá až do duše, tam nejde nic ošulit, žádnou mimid
k
kou, žádným gestem. Mikrofon je ouško posluchač
če a ten vnímá pravdu, všechno co cítíte, co si mysllíte posluchač vnímá s vámi. Je to velmi intimní
vvztah mezi interpretem a posluchačem. Rozhlas
m
mě provází už od mých studentských let na DAMU,
k
kde jsme měli herectví před mikrofonem a jsem
rráda, že mě provází dodnes .
J
Jaký byl rok 2016, za který jste byla nominována?
Šarmantní osobnost roku opět na startu !
Český rozhlas Hradec Králové už dvaadvacet let Ten rok byl pro mě barevný, veselý i smutný, někdy
vyhlašuje pravidelně v tomto čase celostátní roz- rozkolísaný, někdy něžný, tak jako celý ten náš život.
hlasovou anketu Šarmantní osobnost roku. Až do Důležité je vždycky se dívat na tu poloplnou skleni31. prosince můžete posílat tipy na známé i méně ci a ne poloprázdnou, to jsem přebrala od svých
známé charismatické osobnosti, které vás v roce rodičů a tím se snažím řídit. Radovat se hlavně z
2017 zaujaly. Všechny nominované osobnosti maličkostí, které jsou ve skutečnosti veliké, a ze ktepředstavíme v rozhlasovém magazínu Šarm a pro rých se skládá každý náš den. Třeba z toho, že nás
deset nejúspěšnějších budete moci hlasovat v nic nebolí, že máme fajn rodinu a že máme práci,
příštím roce. Za zaslané tipy jsou vás i tentokrát která nás baví. To přece není málo.
připraveny hodnotné ceny, hlavní cenou je televi- Letošní galavečer Šarmantní osobnost roku se
zor a pozvání na galavečer Šarmantní osobnost nesl ve znamení hesla ..Všude dobře…. Víme, že
roku. Minulý rok nejvíc sympatií posluchačů a Vaší velkou láskou je Itálie, chystáte se tam ?
čtenářů Deníku získala herečka Simona Stašová. Ano, Itálie je opravdu můj druhý domov. Ale opravÚřadující Šarmantní osobnost roku 2016 proto du ten druhý. Herectví předpokládá mateřštinu,
požádala o rozhovor moderátorka Českého nechtěla bych hrát v Itálii malé role cizinek s akcentem, proto se nikdy nemůžu cítit v Itálii úplně doma.
rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková.
Doma je pro mě jeviště a mikrofon a moji diváci
Šarmantní osobnost roku je anketou, v níž hlasu- a posluchači. A samozřejmě rodina. Do Itálie se
jí posluchači Českého rozhlasu. Co pro vás toto jezdím nadýchnout jiné kultury, jiného myšlení,
všechno omrknu, okouknu, načichám, a pak zase
ocenění znamená ?
honem domů.
Je to krásný. Moc děkuju všem, kterým stálo za
to poslat mi hlas. Budu se snažit nezklamat. Cítím Co byste popřála všem čtenářům?
Krásný pohled na život a vnitřní sílu. A taky trochu
to trošku jako závazek.
toho štěstí, bez kterého to nejde.
Na vaše tipy čekáme na adresách Český
rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01
Hradec Králové a sarm@rozhlas.cz. Tipy můžete
posílat i formou sms zprávy ve tvaru: sarm - jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti
na číslo 726304030.

www.vamberk.cz
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Kalendář prosincových akcí
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
Městem chodí andělé 3. 12. 2017 16:30 hodin, Husovo náměstí
KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA VAMBERK
Vánoční výstava 4. 12. – 8. 12. a 11. 12. – 15. 12. 2017 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM VAMBERECKÝ DRÁČEK, z. s.
Výlet – Les v zimě 5. 12. 2017, sraz bude upřesněn
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MERKLOVICE
Mikulášská besídka 5. 12. 2017 17:00 hodin, v bývalé mateřské škole - Merklovice
MATEŘSKÉ CENTRUM VAMBERECKÝ DRÁČEK, z. s.
Mikuláš v Dráčku 6. 12. 2017 10:00 hodin, MC Dráček
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

ADVENTNÍ VEČER - Česko zpívá koledy
7.12.2017 18:00 hodin, Městská knihovna Vamberk
MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVA

Hvězdička betlémská - vánoční koncert pro děti
7. 12. 2017 v 8:30 a v 10:00 hodin, Městský klub Sokolovna
MATEŘSKÉ CENTRUM VAMBERECKÝ DRÁČEK, z. s.
Adventní nedělní hernička 10. 12. 2017 15:00 – 17:00 hodin, MC Dráček
GEMMA

GEMMA – adventní chvíle s hudební skupinou
10. 12. 2017 15:00 hodin, Kostel sv. Prokopa
MATEŘSKÉ CENTRUM VAMBERECKÝ DRÁČEK, z. s.
Tvoření textilního věnce 11. 12. 2017 16:30 – 18:00 hodin, MC Dráček
MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA

Vánoční koncert UNI BIG BAND 16. 12. 2017 19:00 hodin, MK Sokolovna
MATEŘSKÉ CENTRUM VAMBERECKÝ DRÁČEK, z. s.
Vánoce v Dráčku 20. 12. 2017 10:00 hodin, MC Dráček
DIVADELNÍ SPOLEK ZDOBNIČAN

Létající snoubenky - komedie 26.12.2017 18:00 hodin, Městský klub Sokolovna
MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA

Předsilvestrovský ohňostroj 30. 12. 2017 17:30 – 18:00 hodin, Husovo náměstí
Posezení s hudbou 18:30 hodin, Městský klub Sokolovna
www.vamberk.cz
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Ze života mateřské školy
„Mávnutím proutku se zastaví čas,
sváteční nálada vykouzlí v nás.
Dneska je Štědrý den,
radost je všude,
stůl hojně prostřený k večeři bude.
Najednou uslyšíš
zazvonit zvoneček,
vstupuješ do dveří,
svítí tam stromeček.
Úžas je veliký, hlava se točí,
bez dechu stojíš tu, září ti oči.
Pod stromkem čekají na tebe dárky,
Ježíšek přines je z veliké dálky.“
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 „Podzim s mravenečkem Šikulou“ a naším ekologickým
projektem. Šnečkové se seznámili se
základními znaky podzimu, počasím
na podzim, padajícím listím a samozřejmě nemohl chybět ani mraveneček Šikula, který se ukládá a připravuje
se svými ostatními kamarády s říše
hmyzu na zimu. Na závěr tohoto bloku si připravili Šnečci „Mravenčí den“,
který si náležitě užili. A co bylo hlavním
cílem tohoto dne? Uložit k zimnímu
spánku mravenečka Šikulku. Ani třída
Žabiček nezůstala pozadu s ekologickým projektem, a to s tematickým
celkem „ Ferda Mravenec a jeho kamarádi“. Žabičky se nejprve seznámily
s Ferdou, který žije v mraveništi. A co je
to mraveniště? A jak tam mravenci žijí
a pracují? O tom všem si děti povídaly.

K Ferdovi neodmyslitelně patří i jeho
hmyzí kamarádi. Děti ze třídy Žabiček už je s jistotou poznají. Protože
má Ferda mravenec svoje mraveniště
v lese, děti si povídaly nejen o něm,
ale i o jeho obyvatelích – lesních zvířátkách. Pozadu nezůstala ani třída
Rybiček s tématem „O jednom hříbku
a dvou radostech“. I když se může zdát,
že to s našim ekologickým projektem
úplně nesouvisí, opak je pravdou.
Další týdny nám uběhly ve školce
jako voda a kalendář nám napověděl
další téma. Ve třídě Rybiček s názvem
„O sedmihlavém draku a draku Povětráku“. Integrovaný blok byl inspirován
podzimem a lákavým tématem pouštění draků. U Rybiček se prohánělo

spoustu dráčků Povětráčků, které si
děti samy vyrobily. Děti se hravou a nenásilnou formou seznamovaly s geometrickými tvary – kruhem, čtvercem
trojúhelníkem a obdélníkem, kterými
zdobily ocas svého dráčka. Nemohli
jsme si nevšimnout, že nám vítr shodil skoro všechny lístečky ze stromů.
I spadané listí jsme využili k velkému
množství aktivit, a to jak výtvarné, tak
pracovní, ale třeba i dechová cvičení,
která jsou velmi potřebná k logopedické prevenci.
„Dobrou noc, dobrý den, co děláme
celý den“ s tímto integrovaným blokem se Šnečci přiblížili k přelomu podzimu a zimy. A proč? Protože se nám
brzy stmívá, den je kratší. Šnečci už

Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Když na dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
Listopadové hřmění pšenici
ve zlato mění.
Těmito pranostikami přivítala naše
školka třetí a poslední podzimní měsíc
listopad. Ochladilo se a nastal pravý
podzim. Stromy se zbarvily do všech
odstínů žluté, červené a hnědé. Děti
si vyzkoušely různé výtvarné techniky s listím, tiskání, vytváření obrázků,
lepení, frotáž listů a také z kaštánků
vznikla velmi pěkná zvířátka. Listy
jsme využili také při dechových cvičeních. V tomto období jsme se zaměřili
především na zvyky, svátky a tradice.
V integrovaném bloku „kouzelný podzimní les“ děti poznávaly les a jeho
obyvatelé v rámci pokračujícího ekoprojektu a také tvořily z přírodnin
a listů. Společně jsme také za oknem
i na vycházkách pozorovali změny

a rozmary podzimního počasí. Starší děti rozlišovaly geometrické tvary
a určovaly první hlásky ve slově. Také
se seznámily se slovy sloupec a řada
a učily se s těmito pojmy pracovat při
řazení zvířátek. Nejvíc dětem šla hra
Na veverky, při které vymýšlely rýmy.

Další integrovaný blok byl zaměřen
na „Dušičky a Halloween“. Hlavním
cílem bylo pochopit význam tohoto
svátku, dokázat se soustředit na četbu,
spolupracovat při pracovních a výtvarných činnostech, vyrábět z přírodních
materiálů a hlavně se naučit vyjádřit

www.vamberk.cz

vědí, proč se střídá den a noc, vyjmenují dny v týdnu, části dne. A hlavně,
proč se nemusíme bát tmy. Děti si rozsvítí nejen krásnými lampičkami, které
zdobí jejich šatnu.
Nesmíme opomenout výlet nejstarších a prostředních dětí do Výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad
Labem. Děti měly možnost shlédnout
výrobu všech možných vánočních
ozdob od prvopočátku, až po dokonalou a překrásně nazdobenou vánoční ozdobu. Další „akcí“, které se již
účastnily všechny děti, bylo keramické
tvoření v DDM pod vedením Štěpánky
a Verunky. Děti vyráběly opět „malá“,
ale překrásná překvapení pro svoje
nejbližší. Takže, milí rodiče, nechte se
překvapit.
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 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

své pocity. Toto téma bylo pro děti
velmi zajímavé a nabídlo mnoho zajímavých aktivit. Povídali jsme si o tom,
co se skrývá pod slovem„Dušičky a Halloween“, četli jsme si tajuplné příběhy
a prohlíželi obrázky dýní, duchů a netopýrů. Malovali jsme podzimní les
se zvířátky, netopýry, aranžovali dýně
a skládali duchy z papíru. Byla to společná práce, kdy děti spolupracovaly
navzájem. Hotovými pracemi jsme
si vyzdobili celou naši veselou školku. Předškoláci také navštívili místní
hřbitov, kde si zapálili svíčky a vysvětlili tradici „Dušičky“. Besedovali jsme
o tom, co se dětem líbilo nebo naopak
nelíbilo a proč. Navštívili jsme také divadlo a shlédli pohádku „Sůl nad zlato“
a v keramické dílně v DDM si vyrobili
nádherné vánoční překvapení. Paní
vychovatelce Verunce a Štěpánce tímto patří náš velký dík.
Všem Vám přejeme klidné a pohodové podzimní dny
Kolektiv MŠ Sluníčko
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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 zúčastnili se
jak pravidelného programu, tak
doprovodných akcí.

razte s děťátky od 3 měsíců. Jemná
dětská masáž, olejíčky a relax. Deku
a přebalovací podložku prosíme se
sebou. Vstupné 20 Kč. Rezervujte si
místo nejlépe na telefonním číslo
602 338 516 nebo prostřednictvím
facebooku či e-mailu mateřského
centra.
z ANGLIČTINA PRO MAMINKY,
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
v herničce, Tyršova 260. Každý
z “HRÁTKY S PÍSNIČKOU”
čtvrtek dopoledne bude v herničAktivita vhodná pro všechny děti ce probíhat lekce angličtiny pro
od doby, “kdy je bude bavit si hrát” od 8:30 do 9:30 pro mírně až středpo “nástup do školky”. Pravidelně ní pokročilé. Angličtina bude prose můžete připojit každé pondělí bíhat pod vedením paní Kamily
od 9:30 v DDM Jugoslávská. Vstup- Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc.
né 20 Kč.
Pokud máte zájem o hodiny
z “SOLNÁ JESKYNĚ”
konverzace v angličtině a již jste
Zdravý pobyt pro rodiče s dětmi v pracovním procesu nebo se vám
jakéhokoliv věku. Vstupné 40 Kč. čtvrteční dopoledne nehodí, dejte
V prosinci solnou jeskyni navštíví- nám vědět, plánujeme i odpolední
me 12. a 19. 12.
lekce.
z “HERNIČKA” každou středu z PÁTEČNÍ HERNIČKA každý zimv DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 - ní pátek od 9:00 do 11:00 (Tyršova
11:30.
260).
Zveme všechny místní i přespolní Od prosince jsme si pro Vás přiděti s jejich doprovodem do her- pravily další dopoledne, kdy bude
ničky našeho mateřského centra. otevřená hernička a Vám už tolik
Poplatek za vstup 10 Kč. První ná- nebude vadit, že je venku nevlídvštěva je zdarma.
no. Obdoba středeční herničky.
V herničce pořádáme i nenáročné Vstupné 10 Kč.
“TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které v proAKCE „CO DVA TÝDNY“
sinci bude 13.12. od 10:00.
Součástí každé herničky je i “DĚT- z „TVOŘENÍ“ v herničce, Tyršova
260, od 16:30 – 18:00
SKÝ BAZÁREK”.
z “MÍČOVANÁ V DDM JUGO- 11. 12. - Vánoční textilní věnec:
Přijďte si s námi vychutnat kouzlo
SLÁVSKÁ”
Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka vánoční atmosféry v podobě výcvičení s Jančou Čapkovou obsa- roby vánočního textilního věnce.
huje soubor her a cvičení s míči S sebou si vezměte nůžky a porůzných velikostí, pomocí nichž případě tavnou pistoli. Vstupné
se zábavnou formou procvičuje 30 Kč.
házení, koulení, kopání, odrážení pomocí pálky a hole. Probíhá DOPROVODNÉ AKCE
každou středu od 17:00 do 17:30 PROSINEC 2017
v DDM Jugoslávská. Vstupné Vážení zájemci o účast na doprovodných akcích. Prosíme, rezervuj10 Kč.
z ČTVRTEK: „RELAX S MIMIN- te si místo přes facebook či e-mail
KEM“ v herničce, Tyršova 260. Do- mateřského centra.

z MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, 6. 12.
Milí rodiče i k nám zavítá Mikuláš
s andělem, protože do herničky
chodí jen hodné děti, tak čerta nepotřebujeme. Proto Vás všechny
s dětmi zveme k nám do herničky
(Tyršova 260) od 10:00. Děti obdrží
za krátkou básničku či říkanku nějakou dobrotu. Vstupné 20 Kč.
z ADVENTNÍ NEDĚLNÍ HERNIČKA, 10. 12. Milé maminky,
neváhejte a přijďte s dětmi k nám
do nedělní adventní herničky
(Tyršova 260) od 15:00 – 17:30.
Odpočinete si u nás od vánočního
shonu, dáte si něco dobrého k pití,
sladkého na zub a to vše za doprovodu koled. Pro děti bude připravena vánoční tvořící dílnička.
Vstupné 20 Kč.
z VÁNOČNÍ VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY - LES V ZIMĚ, 5.12.2017
dopoledne - les v okolí Vamberka
(dle počasí, zda dovolí) / MC Dráček - bude upřesněno. Vezměte
své děti dozvědět se něco o tom,
jak zvířátka tráví zimu. Pokud počasí dovolí, proběhne akce jako
procházka v lese s odborným výkladem (po cestě, možno i s kočárky), pokud nedovolí, proběhne
v herničce jako výklad s poutavými obrazovými materiály. Vstupné
zdarma.
z MONTESSORI WORKSHOP, 12.
12. MC Dráček uspořádá za pomoci Mgr. Hany Zakouřilové výrobu
Montessori hraček v herničce (Tyršova 260) od 16:30 do 18:00. Neváhejte a přijďte s dětmi, které si budou moci vyrobené hračky zrovna
vyzkoušet. Vstupné zdarma.
z JEŽÍŠEK V MC DRÁČEK, 20.
12. Přijďte si i k nám vychutnat
vánoční atmosféru u vánočního
stromečku od 10:00 v herničce
(Tyršova 260).
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
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mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 607 155 156
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
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 vybavení mobilního
dopravního hřiště pro bezpečnou
dopravní výchovu. Jedná se o dětský semafor, dopravní značky,
dopravní kužely a signální vesty.
Pokud ke svém nákupu připojíte
i dárcovský kupon č. 20, 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.

Přejeme krásné prožití adventního
času, poklidné svátky a do roku
2018 jen to nejlepší.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Krásné Vánoce s knihou
podle svých představ
a v novém roce 2018, vedle
zdraví a příjemných chvil,
knihy plné moudrých
myšlenek...
SVÁTEČNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
v prosinci se s námi naposledy můžete setkat ve čtvrtek 21.12 a mezi
svátky také ve čtvrtek 28.12 v běžné půjčovní době:
8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
V novém roce na viděnou 4. ledna
2018.

Nabídka z nových knih na prosinec 2017
BELETRIE
z FRANZE, Anthony:
Advokátova dcera
Advokátovi Seanovi se ztratila
dcera, talentovaná studentka práv.
Otec má podezření, jeho zveřejnění by ohrozilo i jeho samotného...
z GUENASSIA, Jean-Michel:
Valčík stromů a nebe
Nevšední milostný příběh Vincenta van Gogha.
z HUSEMANN, Dirk:
Slon pro Karla Velikého
Dvě dobrodružné cesty, Žida Izáka

z Kolína a jeptišky Immy, napříč
franckou říší a mají jeden cíl – císařskou rezidenci v Cáchách.
z JAKOUBKOVÁ, Alena:
Ideální manžel z nebe
nespadne
Téměř čtyřicetiletá Patricie žije
na malém městě, kde má knihkupectví s literární kavárnou, ale
nemá manžela ...
z ROTTOVÁ, Inna:
Třicet sezon lásky
Novinář a spisovatel, trvale žijící
v zahraničí, přijíždí do Prahy, aby
se zúčastnil prezentace překladu
své knihy a zároveň vyhledal svou
dětskou lásku ....
NAUČNÁ LITERATURA
z EHRLICHOVÁ, A.
– BAUEROVÁ, Ch.:
Arcivévodkyně Žofie
Pravdivý pohled na výjimečnou
ženu, matku císaře Františka Josefa a tchýní císařovny Sisi.

z HARDING, Thomas:
Dům u jezera
Na pozadí historie jednoho domu
čtenář sleduje příběh pěti rodin
a sta let německé historie.
z MANDŽUKOVÁ, Jarmila:
Sebeléčba – cesta ke zdraví
a vitalitě
Jednoduché, ale účinné sebeléčebné techniky a cviky, které jsou
vhodné pro každého.
z MIKO, Václav:
Edvard Beneš, milován
i nenáviděn
Kniha objasňuje zapomenuté
i ožehavé skutečnosti života československého prezidenta.
z ULM, Aleš:
Pozor, opice kradou !
Kniha s podtitulem Pár úvah
o Thajsku, dovolených a lidech
skrývá cestování s podivuhodnými, ale i zapeklitými příhodami.

Adventní a novoroční
nabídka akcí knihovny
* Půvabná adventní výstava papírových betlémů našich předních
ilustrátorů doprovázení ukázkami jejich knižních ilustrací ze soukromé sbírky naší milé čtenářky. Zastavte se u nás v čase dětství
i se svými dětmi …

ADVENTNÍ PRODEJ MĚSTSKÁ
KNIHOVNA VAMBERK
z Vamberecký betlém papírový
z Betlém malý dřevěný
z Dekorační andílci (sklo)
z Keramické hrnečky
z Dárkové poukazy pro nové čtenáře
z Notýsky pro radost
z Mýdélka
z Knihy z knihkupectví Naděje
(Rychnov nad Kněžnou)
Knihy regionální:
z Pověsti Vamberka a okolí 119 Kč
z Vamberk a okolí na starých pohlednicích 400 Kč

z Grunty a chalupy Merklovic 275 Kč
z Farnost sv. Prokopa ve Vamberku 80 Kč
z Vamberští malíři a výtvarníci
20.st. 160 Kč
z Múzy Pavla Ludikara 260 Kč
z Mnoho a tak málo (Jan Píša) 110 Kč
z Omalovánky Vamberka 25 Kč

Přijďte si vybrat vánoční
radost pro své nejmilejší
každé pondělí a čtvrtek
v 8:00 – 11:00, 13:00 –
17:00

Adventní pondělky a čtvrtky
* Výstava obrazů Jana Holce s názvem „PODORLICKÁ KRAJINA“
1. 12. 2017 - 31. 1. 2018
* „MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ“- letos již podesáté vás potěší nejen
průvod andílků o první adventní neděli, 3. prosince od 16.30 se
přijďte potěšit na vamberské náměstí. Do kapsy přibalte zvoneček, pokusíme se opět vánoční stromek rozsvítit za něžného cinkotu zvonků… Pochutnat si můžete na staročeských dobrotách,
nápojích a přibalit i drobné dárečky pro radost z rukou knihovnic
a dalších laskavých přátel z institucí, organizací a spolků města…
* Dětskou i regionální literaturu, betlémky, drobné dárky i dárkové poukazy pod vánoční stromeček naleznete u nás k zakoupení
ve studovně o půjčovní době.
* ČESKO BUDE ZPÍVAT KOLEDY letos v jiném provedení - v útulném
sálku knihovny s kytarou Jardy Čížka, s četbou laskavých povídek
a zamyšlení z knížek moudrých českých spisovatelů. Spolu s vánočním KNIHOVICKÝM ORIGINÁLNÍM PUNČEM přijďte „ochutnati“ ve čtvrtek, 7. prosince v 18.00 náš ADVENTNÍ VEČER
(Odpusťte, prosím, překlep v minulém čísle zpravodaje.)
PS: Zpívání koled povoleno...
Pro leden 2018 chystáme:
* přednášku PaeDr. Libora Turka – Skotsko
* přednášku Pavla Chluma – Čína s batohem nejen po Bečuánsku
* tříjazyčné čtení pohádek pro děti školou povinné
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Radosti
a strasti
našich
ochotníků
Z iniciativy výboru Divadelního
spolku Zdobničan se koncem října
uskutečnilo setkání výboru Zdobničanu se starostou a místostarostou
města a vedoucí MK Sokolovna.
Ochotníci seznámili vedení města
s pozitivy a negativy ve své činnosti. Starosti jim přidělává neúprosný
zákon o autorských právech, který
citelně doléhá zvláště na amatérské
soubory. Například poplatek v řádu
desítek eur za každé uvedení hry
francouzského autora tvrdě dopadá na pořadatele zejména v malých
obcích, které chtějí svým občanům
zprostředkovat kulturní prožitek.
Starosta zmínil zklamání vambereckých občanů o loňských Vánocích, kdy soubor neuvedl tradiční
premiérové divadelní představení.
Lidé prý též postrádají více místních
herců. Vedoucí souboru vysvětlila
důvody, kdy jeden z ochotníků loni
na podzim dlouhodobě onemocněl. S tím souvisí i největší bolest
Zdobničanu, nedostatek herců,
zejména mladší generace. Kromě
neexistence střední školy ve městě, odkud by se mohli rekrutovat
noví ochotníci, je zjevně hlavním
důvodem obecná neochota lidí
k jakýmkoli závazkům. Uvědomme
si, že ochotnické divadlo vyžaduje
kolektivního ducha, kdy závislost
na každém členu malého souboru je značná. Pravidelné zkoušky
dvakrát týdně a časté výjezdy, zejména o pátcích a sobotách, jsou
časově velice náročné a vyžadují
potřebnou ochotu k divadlu (proto
ochotnické divadlo). Právě to ocenil
místostarosta. S nízkým počtem členů souboru souvisí i omezený výběr
her. Dnešní divák již není zvědavý
na klasické české autory, chce se
především uvolnit, zasmát se a pobavit. Když chybí divadelní dorost,
těžko se též dá sehrát pohádkové
představení. Divadelníci velmi ocenili přístup města, co se týče finanční podpory i zázemí v MK Sokolovna. Takovéto podmínky nejsou
jinde zdaleka samozřejmostí. Ač by
to mohl někdo z výše uvedených
důvodů zpochybnit, zažívají vamberečtí ochotníci velmi úspěšné
období. Kromě ocenění na ochotnických přehlídkách je pozoruhodný i počet repríz jejich her, jdoucí
do desítek představení. Ve vzduchu
visí otázka. Jaká je perspektiva vambereckých divadelníků?
Miroslav Berger
Divadelní spolek Zdobničan

zpravodaj

KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA VAMBERK
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VÁNOČNÍ
VÝSTAVU
4. 12. – 8. 12. a 11. 12. – 15. 12. 2017
v časech 9 – 12 a 13 – 17 hodin,
Tyršova ulice čp. 25, Vamberk.

www.vamberk.cz

Něžná krása ručně paličkované krajky dokáže vykouzlit
poetické vánoční svátky s vůní jehličí, medových
perníčků a pomerančů.
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MKS nabízí - prosinec 2017
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 1. prosince v 19:00 hodin
VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společenské výchovy.
Vstupné 100 Kč.
z 3. prosince v 15:00 hodin
MIKULÁŠKÝ KARNEVAL S PÍSKOMILEM
Diskotéka, soutěže, nadílka, čert,
Mikuláš…
Sponzor: OS KOVO ESAB VAMBERK, ESAB VAMBERK s.r.o.
Vstupné 20 Kč.
z 7. prosince v 8:30 a v 10:00
hodin
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ
HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM
Hraje a zpívá Michaela Novozámská.
Vánoční koncert pro děti.
Vstupné 30 Kč.
z 11. prosinec v 17:00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec
n. Orl. – pobočka Vamberk
Výstavní síň MKS
Vstup zdarma.
z 14. prosince v 19:00 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
ČAS HOLIN
Vánoční koncert.

Vstupné 400 Kč.
z 16. prosince v 19:00 hodin
UNI BIG BAND VAMBERK
Vánoční koncert.
Vstupné 70 Kč.
z 26. prosince v 18:00 hodin
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY /Marc Camoletti/
DIVADELNÍ SPOLEK ZDOBNIČAN
VAMBERK
Komedie oblíbeného francouzského autora.
Režie: Alena Joachimsthalerová
Hrají: R. Barvínková, A. Joachimsthalerová, B. Kašparová, L. Lukešová, P. Barvínek, O. Plašil.
Vstupné 70 Kč.
z 30. prosince v 18:00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Vamberecké náměstí
v 18:30 hodin
POSEZENÍ S HUDBOU
MK Sokolovna
Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME:
z 5. ledna v 19:00
PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.

Městský klub Sokolovna Vamberk

přijme příležitostnou
obsluhu šatny
při kulturních akcích.
Bližší informace v kanceláři MKS nebo na tel. 494 541 484.

Krásné Vánoce
a rok 2018
přeje MK Sokolovna Vamberk
Divadelní spolek
Zdobničan
Vamberk

hledá
nové herce
a herečky
všech věkových
kategorií.
Pokud máte zájem
o dramatické umění,
jste vítáni na zkouškách,
které se konají
v úterý a ve čtvrtek
v Městském klubu
Sokolovna.
Více informací na tel.
494 541 484.

www.vamberk.cz
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Rozloučení s paní
Marií Hulcovou
Dne 2. listopadu 2017 nás opustila paní Marie Hulcová, dlouholetá pracovnice rychnovského muzea a především Muzea krajky ve Vamberku.
Během svého celoživotního působení prokázala nejen vysokou erudici
ve svém hlavním oboru – historii krajkářství, ale také nevyčerpatelnou
zásobu tvůrčích nápadů a estetického cítění. Do muzea nastoupila
v roce 1967, kde s několika přestávkami pracovala až do letošního
roku. V muzeu zpočátku zastávala post výtvarnice a od roku 1997 jako
vedoucí Muzea krajky Vamberk. Byla autorkou a spoluautorkou řady
výstav, podílela se na instalaci většiny krátkodobých výstav v muzejních prostorách v Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou
a v Muzeu krajky ve Vamberku. Od roku 2002 se podílela na přípravě
výstav při Mezinárodním setkání krajkářek a Bienále české krajky. Byla
autorkou řady odborných studií i popularizačních textů věnovaných
zejména fenoménu vamberecké krajky. Mezi její významná díla patří
publikace „Krajky z nitě života Marie Sedláčkové-Serbouskové“. Letošní
Bienále české krajky symbolicky završilo její úspěšnou kariéru vedoucí
Muzea krajky Vamberk. Bohužel, závažná nemoc jí nedovolila užít si
zaslouženého odpočinku. Čest její památce.

Stalo se aneb bejvávalo
Před 90 lety
V obecních volbách, které se konaly 4. prosince 1927, zvítězila KSČ se
ziskem sedmi mandátů. Na ustavující schůzi 20. prosince se obecním
starostou podruhé stal agrárník Ladislav Uhlíř.

Před 75 lety
Dne 18. prosince 1942 byly v Hradci Králové internovány dvě rodiny
židovského původu z Vamberka (Šlaplovi a Holzbauerovi). Později
všichni zahynuli v koncentračním táboře Osvětim.

Před 65 lety
Do funkce předsedy Místního národního výboru (MNV) byl 13. prosince 1952 dosazen Karel Petráněk. Po čtyřech dnech byl odvolán a dán
do vazby z důvodu alarmující situace v masně (nepořádek, zkažené
maso). Předsedou MNV se poté stal Eduard Blažek.

Před 55 lety
V Pekle byla 10. prosince založena TJ Sokol. Předsedou se stal Ladislav
Goldštejn.

V prosinci 2017 oslaví:
95 let
Anna Václavíková
90 let
Vlasta Jedličková
85 let
Vlasta Kočlichová
85 let
Hana Fibigerová
85 let
Erich Halbgebauer

80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Oluška Kubíčková
Bohumil Obst
Josef Kluger
Věra Kocourková
Pavel Gaugg

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce – roce 2017 se dožila početná skupina našich spoluobčanů významného životního jubilea – 75 let. Se svými životními zážitky
a zkušenostmi (dětství, školních let, mládí, atd.) měli možnost se podělit
na proběhlém setkání v restauraci v Záměli. Za tuto možnost patří dík
Helence Prokešové, Olince Hlásecké a Bohouši Obstovi. Ještě jednou
hodně zdraví a dík.
Josef Černý

VZPOMÍNKA
Dne 14. listopadu uplynulo 30 let, kdy jsme se naposledy rozloučili s panem HELMUTEM MARTINEM.
Stále vzpomíná manželka a rodiny Simonova, Martinova a Pelinkova
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli.
Dne 24.11. uplynul již dlouhý rok, co nás opustila naše
milovaná maminka, manželka, babička, paní HANA
KOTLÁŘOVÁ.
Čas rány nezhojí, jen zmírní bolest.
V srdci smutek nosíme a vzpomínáme,
kdo jste znali a měli rádi, vzpomeňte s námi,
rodiny Kotlářova, Kotyzova, Klekarova a manžel Petr.

Dne 4. 12. 2017 uplyne 7 let, co nás navždy opustila
paní ZDEŇKA DAŘBUJÁNOVÁ.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami a přátelé

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli,
zůstalo jen bolavé srdce a oči, které již nemají slzy.
V naších životech je jen smutek.
Dne 9. 12. 2017 vzpomeneme druhého 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.

Před 50 lety
V prosinci 1967 byla otevřena prodejna potravin na Smetanově nábřeží.

Před 35 lety
V prosinci 1982 byla otevřena samoobslužná prodejna potravin
na sídlišti Struha.

Před 30 lety
V prosinci 1987 byl zbourán dřevěný Hebkův dům čp.56 na náměstí.
Rodina Hebkova jej vlastnila od roku 1654.

Před 20 lety
V prosinci 1997 byla otevřena nová čerpací stanice pohonných hmot
při výjezdu k Doudlebám.

Před 10 lety
Na Husově náměstí se 30. prosince 2007 poprvé uskutečnila akce
„Městem chodí andělé“.

Je to již rok, kdy nás 15. prosince 2016 navždy opustil
náš milovaný tatínek pan VÁCLAV VITVAR.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Lenka a Věra s rodinami.

Výročí osobností
z 05.12.1887 se narodil Jan Držmíšek, rolník. Vlastnil statek v Zářečí.
V období 1923-1938 byl členem obecního zastupitelstva, z toho 8 let
2. náměstkem starosty za lidovce. Roku 1925 stál u zrodu vamberecké
pobočky Orla. 130. výročí narození († 15.07.1965)
z 17.12.1747 se v Rožďalovicích narodil František Josef II. Kolowrat-Liebsteinský, majitel panství. Byl nejvyšším purkrabím Českého království. Majitelem rychnovského a vambereckého panství byl
v letech1758-1814. Do doby jeho plnoletosti roku 1771 spravoval majetek poručník. Roku 1797 byl rozprodán vamberecký panský dvůr, v roce
1805 bývalý panský pivovar. 270. výročí narození († 28.09.1825 Vídeň)
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Rok 2017 v podání
pekelských hasičů
Tento rok se nesl v duchu pořádání pravidelných akcí. Nejznámější
a nejvyhlášenější akce jako jsou
Hasičský ples, Čarodějnice, Dětský
den a Soutěž seniorů proběhly
za hojné účasti našich příznivců.
Každý z přítomných se dobře bavil
a vždy si mohl dopřát něco dobrého z připraveného občerstvení.
Za zmínění rozhodně stojí, že jsme
ani tento rok nezaháleli ve zvelebování naší klubovny, letos jsme
od „podlahy“, za velkého finančního přispění Města Vamberk,
zrekonstruovali dřevník a dokončili fasádu. Dále bychom se rádi
„pochlubili“, že jsme dali zhotovit
Historický prapor našeho sboru.

Výroba praporu je finančně náročná, proto jsme Město Vamberk
požádali o finanční příspěvek,
i při této aktivitě nám Město Vamberk bylo nakloněno, proto mu
za finanční dotace patří velký dík
– DĚKUJEME !
Tímto článkem bychom vám, občanům, kteří navštěvujete naše
akce, chtěli poděkovat a již nyní,
s velkým předstihem, vás všechny
zveme na plánované akce v nadcházejícím roce 2018 a to včetně
oslav 130. výročí založení našeho
SDH, kde bude historický prapor
slavnostně předán a představen
veřejnosti.
SDH Peklo nad Zdobnicí

ORIGINÁL MÓDA

ODĚVY
LAURA
LEDEN
TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
LEVNÉ ODĚVY
VAMBERK
Husovo nám. 99
OTEVŘENO
Po-pá 9:00 - 12:00
13:00 - 15:00 hodin
So 9:00 - 11:00
Těšíme se na Váš nákup.
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Skautský rok 2017 končí, Anketa Nejúspěšnější
sportovec roku 2017
je čas poděkovat...
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. ve spolupráci s RychBlíží se konec roku a slušelo by
se zavzpomínat na vše, co jsme
po celý rok s dětmi zažili. Bylo
toho hodně a popsala bych několik stran. Vyberu jenom několik
akcí, které byli pro nás důležité.
Naši skauti získali 3. místo a skautky a skautky 4. místo ve Svojsíkově závodě v Kostelci n. Orl. Uspořádali jsme náš tradiční Pohádový
les, kterého se zúčastnilo 260 dětí
a nejméně dvakrát tolik dospělých. Děti se prošli lesem, plnily
úkoly a na konci cesty si přinesly
bájného jednorožce, kterého si
vytvořily. Doufáme, že i rodiče
jsme „ochytřili“ seznámením s našimi vambereckými pověstmi.
V létě jsme uspořádali letní tábor. Program děti bavil, nikdo se
nezranil a všechny děti odjížděly
spokojené domů, plné dojmů
a vzpomínek. Nový školní rok
jsme úspěšně zahájili náborem
nováčků a rozšířili naše oddíly
o oddíl benjamínků, dětí od 5 let.
V září jsme uspořádali výpravu
do Uhřínova do středovaké vesnice. 1.12. proběhla další naše akce
věnovaná vamberským dětem Poklad čerta Kleofáše, kterého se
již více než 20 let účastní pravidelně 70 - 90 dětí.
Kdybych chtěla pokračovat dál,
tak bych musela vyjmenovávat
víkendové výpravy pořádané oddíly a nakonec bych mohla přidat
každotýdenní schůzky oddílů.
Tady bych se chtěla zastavit.
Chtěla bych využít této příleži-

tosti k poděkování všem, kteří se
celý rok aktivně podílejí na chodu
celého střediska. Vedoucím - Božence Frimlové, Denče Mullerové,
Janě Štarkové, Jardovi Vašátkovi, Martinu Klazarovi. Pak také
dalším, kteří pomáhají - Věrce
Lopatovské, Martinu Ješinovi,
Jardovi Vašátkovi st. a také Elišce
Sedláčkové. Především děkuji Víťovi Machkovi, který vede oddíl,
v létě zajišťuje tábor a po celý rok
vše možné kolem střediska.
Děkuji vám všem za celoroční
práci s dětmi, za váš čas, který
skautu věnujete, za hodiny příprav před schůzkou, za schůzky,
za vaše dobré nápady a hlavně
ochotu dělat něco navíc bez jakékoliv finanční odměny.
Naše činnost by nebyla možná
bez podpory organizace Junáka a především města, které má
porozumění nejenom pro akce,
které pořádáme. Proto jim patří
naše velké díky.
Děkuji za všechny také společnostem ŘETĚZY VAMBERK spol.
s.r.o., pewag s.r.o., Jedlinský - interiéry s.r.o., Martinu Žampachovi,
Lence Přikrylové a dalším, kteří
nás podporují.
Možná se slovo děkuji vyskytuje
v tak krátkém článku často. Jak
jinak ale vyjádřit vděčnost lidem,
kteří se starají o to, aby děti neseděly jenom doma u počítače.
Lenka Frejvaldová,
vedoucí střediska Junák
- český skaut, z.s.

Betlémské světlo si můžete vyzvednout
od čtvrtka 21. 12. 2017 na faře
nebo v zádveří kostela
a nebo v kostele Sv. Prokopa
v neděli 24. 12. 2017, na konci mše svaté.
Vamberečtí skauti Vám přejí klidné
a spokojené Vánoce

novským deníkem, agenturou SPORT AKTION s.r.o. Chomutov, MěÚ
Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou starosty města Rychnova nad
Kněžnou, připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017, které proběhne v pátek 2. ÚNORA 2018 od 18 hodin
v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 5 jednotlivců v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé
významné sportovní akce a předána bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější
sportovce/kolektivy roku 2017 jsou:
z výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských soutěží
z
dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
z
dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
z
pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kritéria pro
ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu
z
dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené pro registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta (místostarosta) obce v největší
podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,
z.s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@
seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození,
adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou,
oddíl, ve kterém sportu je, sportovní úspěchy dosažené v roce 2017, jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov n.K. do pátku 5.
ledna 2018.

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.

www.vamberk.cz
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TJ Sokol Vamberk- oddíl všestrannosti
Po závodech všestrannosti (atletika, gymnastika, šplh a plavání) začalo období, kdy se můžeme věnovat i jiným sportovním aktivitám.
V sobotu 24.6. jsme vyrazili do la- a prošli se až k Viktorčinu splavu.
nového parku v Říčkách. Této akce Nepřízeň počasí nám znemožnila
se zúčastnilo 23 cvičenců od nej- dokončit naučnou stezku. Vyšetmenších předškoláků až po de- řený čas jsme využili na prohlídváťáky. Nutno podotknout, že ku soukromého muzea motorek
nejdelší trasu bez pomoci obsluhy a hraček v Šestajovicích.
zdolalo 6 cvičenců a i ti nejmladší V pondělí 18.9. jsme připravili
si poradili s trasou pro juniory.
pro děti sportovně vědomostní
Září bylo bohaté na akce. Již 11.9. odpoledne zakončené opékáním
jsme zahájili pravidelná cvičení buřtů. Úkoly, které děti řešily, byly
v tělocvičně ZŠ. Během tohoto již přípravou na blížící se Zálesácký
týdne ženy uklidily nářaďovnu závod zdatnosti.
a připravily nářadí a náčiní na cvi- V červenci 2018 se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet, kteréčení.
V sobotu 16.9. jsme s dětmi pod- mu předchází kromě nácviku sklanikli výlet do České Skalice. Navští- deb i mnoho doprovodných akcí.
vili jsme školu, do které chodila Jedné z nich jsme se zúčastnili
Božena Němcová. Odtud jsme se ve čtvrtek 21.9. Ve Vamberku jsme
vydali po naučné stezce do Ra- převzali sletový kolík se stuhou
tibořic. Prohlédli jsme si zámek od sokolů z Potštejna, připevnili

jsme naši stuhu a pěšky se vydali
do Doudleb nad Orlicí. Zde připevnili své stuhy sokolové z Chlen
a Doudleb. Štafeta ještě tento den
pokračovala do Kostelce nad Orlicí. V neděli 24.9. se stuhy ze všech
tělocvičných jednot župy Orlické
sešly v Hradci Králové. Štafetový
kolík se stuhami všech zúčastněných jednot z České republiky
bude umístěn v Tyršově domě
v Praze.
Ve dnech 22.-24.9. se čtyři vybraní
cvičenci zúčastnili Sokolské plavby po Vltavě v Praze. Byly pro ně
připraveny netradiční sportovní
aktivity – nafukovací lezecká stěna, skákání na trampolínách, nafukovací „Cesta“. Zajímavý byl i výlet vláčkem po památkách staré
Prahy. Nejvíce děti zaujala plavba
parníkem po Vltavě.

V sobotu 14.10. vyrazily tři trojčlenné hlídky do Potštejna na
Zálesácký závod zdatnosti. Závod
se tentokrát konal už na podzim,
jelikož jaro bude ve znamení sletu.
Říjnové akce jsme zakončili návštěvou rychnovského bazénu.
A protože se dětem koupání a dovádění ve vodě moc líbilo, jeli jsme
14.11. do bazénu znovu.
A co nás čeká v prosinci?
Mikulášské cvičení s nadílkou a vystoupení gymnastů a gymnastek
pro mladší děti ze ZŠ.
Děkujeme MÚ ve Vamberku za finanční podporu, díky které jsme
mohli nejen všechny tyto akce
uskutečnit, ale pořídit i nové dresy
pro členy basketbalu.
cvičitelky TJ

Baník Vamberk děkuje vedení města za podporu sportu
Podobně jako v minulých letech, i letos se TJ Baník Vamberk mohla těšit z finanční podpory města. Sportovní aktivity pro naše děti
a mládež, podpora organizace TJ Baník Vamberk, ocenění trenérů
dětí a mládeže – to vše by nebylo možné bez příspěvků z prostředků rozpočtu města Vamberk.
Město Vamberk, prostřednictvím mimořádné akce se zúčastnilo 360
svého vedení, svou podporu vyjá- žáků (!) pod dozorem 25 dospělých
dřilo schválením dotačních titulů dobrovolníků. Žáci si vyzkoušeli
na sportovní činnost, za což mu na všech městských sportovištích
fotbal, tenis, stolní tenis, přehazopatří velké poděkování.
vanou a vybíjenou.
Realizované dotační tituly napo- Oddíl fotbalu při TJ Baník Vamberk,
jako nejpočetnější (155 organimohly v rozvoji:
zovaných členů), obdržel dotaci
z oddílu stolního tenisu
na kompletní činnost oddílu. Další
z oddílu tenisu
fotbalové dotační tituly byly schváz oddílu florbalu
leny na dílčí akce, aktivity a tréninz tanečnímu studiu M
kové vybavení.
Dále město Vamberk podpořilo již
tradiční a opět velmi vydařený Den Tréninkové vybavení
s TJ Baník Vamberk z.s., konaný v zá- Sady starších dresů mladších žáků
věru školního roku ve spolupráci se dosloužily, nové s využitím nového
Základní školou ve Vamberku. Této loga města rovněž přispějí k propa-

gaci TJ Baník Vamberk a města. Nákup a potisk triček s logem města
a novým logem TJ Baník Vamberk
potěšil žákovské družstvo.
Soustředění mužstev
Ke zkvalitnění tréninkového procesu mohou velkou měrou přispět
i soustředění především mládežnických fotbalových týmů, v letním či zimním přípravném období. Tento typ přípravy má kromě
ryze sportovního charakteru ještě
přidanou ´sociální hodnotu; hráči
s trenéry jsou po delší dobu spolu, utuží se kolektiv a v neposlední
řadě se podpoří sounáležitost se
svým oddílem a městem.
Ocenění trenérů
mládežnických družstev
Mládežnická družstva Baníku už
tradičně úspěšně reprezentují; tyto

www.vamberk.cz

úspěchy by nebyly možné bez obětavé práce všech trenérů. Doposud
tuto činnost vykonávají trenéři našich mládežnických týmů výhradně
zdarma. Je ale třeba zmínit, kolik
času je nutno těm nejmenším věnovat (tréninky 2x týdně, příprava
tréninkových jednotek, zápasy,
nezřídka tedy „úvazek“ až 30 hodin
měsíčně). Dotaci obdrželi trenéři
přípravek, mladších a starších žáků
a dorostu.
Turnaj starších žáků v Holicích
O poměrně úspěšném vystoupení
našich starších žáků na mezinárodně obsazeném turnaji v Holicích jsme informovali v zářijovém
čísle Vambereckého zpravodaje.
TJ Baník Vamberk z.s.

strana

Vamberecký

25

zpravodaj

Podzimní fotbalové bilancování
TJ Baník Vamberk se v letošním roce aktivně podílela v rámci pořádaných akcí a zpracovaných projektů na zlepšení podmínek všech
sportovců ve Vamberku. Sportovní Den s Baníkem, projekt modernizace sportovního areálu V lukách, projekt rozšíření kapacity krytých sportovišť (nafukovací hala), projekt klubovny ve sportovní
hale – o tom všem jsme čtenáře v minulých vydáních Vambereckého zpravodaje informovali. Zároveň si dáváme za cíl plně informovat nejen o fotbalovém dění, a to nově pomocí sociálních sítí na našich internetových stránkách banikvamberk.cz.
Náš fotbalový oddíl čítá 155 registrovaných členů. Ve všech z Starší přípravka (8-10 let)
věkových kategoriích máme své Starší přípravky se ujala nová
zástupce a děláme vše proto, aby trenérská dvojice z řad rodičů
to tak zůstalo. Námi organizovaný (Karel Várady a Martin Felcman).
nábor v září přivedl nové hráče, ale Trenéři se svými svěřenci dokábohužel zdaleka nemáme „plné zali odehrát podzimní zápasy
stavy“, které bychom rádi měli. s postupně vzrůstající výkonnosDoba se očividně mění a nalézt
řešení, jak děti a mládež dostat
ke smysluplnému sportování – to
je nelehký úkol pro všechny sportovní oddíly. Organizace soutěží
a doprava na soutěže je čím dál
více nákladná. Není možné financovat všechny náklady z členských
a oddílových příspěvků našich
členů. Představa, že bychom měli
navýšit cenu fotbalu dětem, resp.
rodičům, je samozřejmě nepřijatelná.
Jak už zmíněno, naše Město Vamberk komplexní podporu fotbalového oddílu vyjádřilo schválením
dotačních titulů na jeho činnost,
za což mu patří velké poděkování. Současně rádi na tomto místě
chceme poděkovat všem našim
členům, organizátorům a trené- tí. Výsledky v této kategorii jsou
rům za jejich obětavou práci, hrá- druhořadé a mají sloužit pouze
čům za jejich odhodlání a výkony, pro zachování přirozené soutěv neposlední řadě rodičům za je- živosti dětí. Mnohem důležitější
jich podporu a stejně tak výkon- je, aby mládež získala správné
nému výboru TJ Baník Vamberk, pohybové návyky a naučila se
z.s.
základním pravidlům fotbalu.
Jménem výkonného výboru Rodičům bychom chtěli vzkázat,
fotbalového oddílu aby vydrželi a děti podporovali
TJ Baník Vamberk, z. s. i doma. Není lepší motivace než
předseda Jan Souček upřímný zájem a pochvala rodičů.
Věříme, že touto formou získané
dovednosti a zkušenosti se v buDĚTI A MLÁDEŽ - PODZIMNÍ
doucnu projeví jen a jen pozitivně.
ČÁST SOUTĚŽÍ:
Děkujeme trenérům starší přípravky za jejich obětavou práci
z Mladší přípravka (5-8 let)
a doplnění fotbalového vzdělání
Během podzimní části sezóny se získáním licence UEFA Grassroots
nám podařilo sestavit nové týmy leader.
Jaromír Halamka
mladých hráčů a našim prvotním
úkolem bylo a nadále zůstává, klu- z Mladší žáci (10-12 let)
ky zábavnou formou nejen utvá- Podzimní část krajské soutěže odeřet, ale hlavně nadchnout pro hru hráli se ziskem 10b. Umístili jsme se
samotnou. Z výsledků odehraných na 8. místě, když za námi zůstalo
zápasů je patrné, jaká práce nás pouze poslední Týniště nad Orlicí.
čeká. Je to výzva nejen pro trenéry, Ve spojení s Rokytnicí nad Orlicí,
ale i rodiče a sportovní nadšence, vzhledem k nedostatku Vamberákterým není naše mládež lhostej- ků, jsme rozehráli krajskou soutěž
ná. V zimním období čeká naši velmi nešťastně, byť naši žáci hráli
mladší přípravku série halových šikovný fotbal, gólů ale moc neturnajů.
dávali. Mužstvo se prakticky celý

podzim sehrávalo, mnoho hráčů
přešlo ze starší přípravky a přechod
z okresního fotbalu na krajský jim
dělal potíže. Zároveň kvalita ostatních družstev převyšovala naše
možnosti. Ostatní družstva jsou
většinou z větších měst a mají větší
hráčskou základnu a od toho se odvíjejí i jejich kvality.
Naše tréninky probíhaly 2x v týdnu na hřišti. S účastí hráčů jsme
spokojeni, což je veliké plus. Kluci
a vlastně i děvčata se snaží učit
novým věcem, což se určitě projeví v budoucnu. V zimní přestávce
trénujeme pouze 1x v týdnu, popřípadě na umělce vedle haly. Přes

chalu Jirkovi za spolupráci, městu
Vamberk za dotace a TJ Baníku
za organizaci.
Milan Kutmon

zimu se potýkáme s nedostatečnými prostory k trénování, jakožto
většina sportovců ve Vamberku.
I přes tyto překážky bychom chtěli
odehrát několik halových turnajů
a připravit se na jarní část soutěže.
Děkujeme městu Vamberk za krásné nové dresy, ve kterých reprezentujeme naše město a za podporu fotbalu ve Vamberku.
Kateřina Konečná a Petr Štverák

z nichž 9x zvítězili, 2x odešli poraženi, 1x vyhráli na pokutové kopy
a 2x na penalty podlehli. Nejlepším
střelcem podzimu se stal Radek
Müller s devíti brankami a s osmi
vstřelenými góly Petr Brandejs.
Nutno pochválit všechny hráče
za předvedené výkony a za přístup
k tréninkům a zápasům. Junioři se
budou v zimní přestávce připravovat na umělé trávě za sportovní halou, pokud to počasí dovolí
a předpokládáme účast alespoň
na dvou halových turnajích. Dále
nás čeká zimní soustředění, stejně
jako v letošním roce, na které jsme
dostali podporu od města Vamberk. Přejeme všem do jarní části
hodně zdraví a dravosti do dalších bojů o co nejlepší výsledek.
Za oddíl dorostu asistent trenéra
Richter Karel.

z Starší žáci (12-14 let)
Podzimní část sezony jsme zakončili na krásném pátém místě,
z šestnácti klubů to je velmi pěkný výsledek v této prestižní krajské soutěži starších žáků. Celkem
naše mužstvo získalo 28 bodů z 15
odehraných zápasů. Starší žáci absolvovali letní mezinárodní turnaj
v Holicích, o kterém jsme čtenáře
Vambereckého zpravodaje již informovali. Vítězství v přípravném
zápase s juniorkami Hradce Králové připravil naše žáky do startu sezony. Hra starších žáků byla velmi
líbivá a o góly nebylo nouze. Věříme, že naši žáci na jaře ještě vylepší svou pozici v tabulce. Chtěl bych
poděkovat Petru Skládalovi a Mi-
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z Dorost (14-18 let)
Dorostenci odehráli podzimní část
v kategorii Krajská soutěž KHK pod
vedením trenéra Marcela Olšavského. A vedli si v této kategorii velice
dobře. Obsadili třetí místo z dvanácti účastníků a vybojovali si tak
účast ve finálové skupině pro jarní
část této soutěže. Mužstvo se skládá z osmnácti hráčů, kteří trénují
pravidelně dvakrát týdně na domácím stadionu Vamberk. V podzimní části odehráli čtrnáct utkání,

Děkujeme městu Vamberk za finanční podporu sportu ve Vamberku, rodičům a fanouškům
za jejich přízeň a přejeme našim
sportovcům v nové sezóně 2018
hodně sportovních úspěchů.
Výkonný výbor
TJ Baník Vamberk, z.s.
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Stolní tenis Baník Vamberk
V sobotu 21. 10. dopoledne jsme na domácích stolech přivítali družstvo Sokol Stará Paka B. Toto družstvo je v letošní sezóně nováčkem v naší soutěži.
Vůbec to ale neznamená, že by to měl být slabší soupeř. Naopak – do stavu
6:6 to byl naprosto vyrovnaný zápas. Pak jsme sérií čtyř bodů zlomili odpor
soupeře a vyhráli. Rozhodující bod uhrál nestárnoucí Jan Podolka.
Odpoledne nás čekal těžší soupeř – TJ Nová Paka. Ten ale přijel ve slabší
sestavě. Naskytla se nám tak možnost ho porazit. Celý den výborně hrající
Jan Jakubec neprohrál ani jeden svůj zápas a významnou měrou tak přispěl k celkovému vítězství. Důležitý bod tentokrát zajistil Milan Valášek.
TJ Baník Vamberk – Sokol Stará Paka B 10:6
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Podolka 1, Valášek 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
TJ Baník Vamberk – TJ Nová Paka 10:6
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Tabulka - krajská soutěž 1. třídy
1. Sokol Valdice
2. TJ Nová Paka
3. TJ Dvůr Králové n. L.
4. DTJ - Slavia Hradec Králové E
5. Sokol České Meziříčí
6. Baník Vamberk
7. Jiskra Nový Bydžov
8. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
9. Sparta Úpice
10. Sokol Nemyčeves
11. Sokol Stará Paka B
12. TTC Nové Město n. M.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
3
3
4
3
3
3
3
1
1
0

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

0
1
1
2
3
2
3
4
4
4
4
6

69:32
64:49
61:52
51:61
55:54
63:54
62:52
52:53
47:56
55:64
46:62
33:69

20
17
16
15
15
15
14
13
13
11
11
8

Rozpis domácích zápasů A mužstva
2. 12. 2017 9:00 TJ Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov
2. 12. 2017 14:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves
6. 1. 2018 9:00
TJ Baník Vamberk A – Sokol Valdice
6. 1. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L.
17. 2. 2018 9:00 TJ Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E
17. 2. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí
17. 3. 2018 9:00 TJ Baník Vamberk A – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
17. 3. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk A – Sparta Úpice
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku.
Diváci jsou srdečně zváni!
M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Poděkování stolních tenistů
Blíží se konec roku, a to bývá čas pro bilancování. I oddíl stolního tenisu TJ Baník Vamberk bilancuje. Ne sportovní výsledky, poněvadž jsme
teprve v polovině sezóny. Ale ekonomické výsledky resp. hospodaření
oddílu. Lze uvést, že po této stránce se v průběhu roku nevyskytly žádné
problémy. Díky dotaci od města Vamberk, jejímž účelem byla částečná
úhrada nákladů na činnost oddílu a je třeba říci, že to byla ta podstatně
větší část, se podařilo pokrýt všechny potřeby oddílu. Mohli jsme si pořídit potřebné materiálně technické vybavení, přispěli jsme na účast členů žákovského oddílu na tréninkových kempech. Zúčastňovali jsme se
jak mládežnických turnajů, tak i turnajů veteránů. I dlouhodobé soutěže
mužstev dospělých probíhaly bez komplikací. A další. Bylo umožněno
nejen sportovní vyžití členů oddílu, ale domníváme se, že v této souvislosti došlo i k důstojné reprezentaci našeho města.
Proto tímto chceme vyjádřit poděkování městu Vamberk za podporu
formou dotace. Město Vamberk nás podporuje v naší činnosti již několik let. Velice si této podpory vážíme. Proto děkujeme panu starostovi,
členům rady města a všem zastupitelům a věříme, že tomu tak bude
i v budoucnu.
A jelikož je prosinec, dovolte mi, abych za oddíl stolního tenisu popřál
všem občanům Vamberka hezké a klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví a pohody v novém roce.
Jan Podolka – předseda oddílu stolního tenisu
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„Tanec je jako život... můžeš upadnout stokrát,
ale zvednout se musíš vždycky…“

U nás najdete prostor pro pohyb,
energii, radost, krásu, smích, emoce...
pro TANEC především…
Taneční skupina M určená především ženám, dívkám, děvčátkům
i maminkám bez rozdílu věku pracuje v našem městě již od roku
1994. Z toho 20 let pro záštitou TJ
Baník Vamberk, za jejíž podporu při
práci s mládeží děkujeme.
Spojení oddílu aerobiku s tanečním klubem nás posunulo ještě
o kousek dál – dnes již více než rok
poskytujeme maximální sportovní
a taneční vyžití hlavně ženám bez
rozdílu věku.
Děkujeme také všem, kteří mají
zájem o tento způsob pohybu – tanec je opravdu náročným sportem
- často fyzicky náročnějším než
řada běžných pohybových aktivit.
Nechybí v něm však především radost – a o tom svědčí mimo jiné také
velký počet členů TS M– na 70 dětí
ve věku od tří let – i více než 1000
návštěvníků dospělých přicházejících na jednotlivé cvičební hodiny
nárazově podle svých možností.
Pravidelné hodiny aerobiku (pondělí a čtvrtek 19,00 – 20,00 hod.) s lektorkou Magdalénou Martinovou
jsou oživovány podle současných
trendů novými formami cvičení
– dance fitness, aerobic, kick box
aerobic, kondičně - zdravotní cvičení, bodyforming, pilates, overbally,
jumping, gymball...
Tři postupové kategorie TS M –
Koťátka, Bambulky, Rebelles – trénují pod vedením cvičitelek Simony
Hamerské, Michaely, Magdalény,
a Jaroslavy Martinových ve sportovní hale města pravidelně každé úterý od 15.30 do 19.00 hod.
Základním prvkem pohybových
aktivit je rytmika a různé formy
tance.- show dance, modern dance, street dance. Taneční prvky
jsou prokládány dalšími formami

pohybových aktivit vhodných pro
různé věkové kategorie. Netančíme
na profesionální úrovni, ale snažíme
se stále zlepšovat a myslím, že se
nám to rok od roku daří.Všem dobrovolným cvičitelkám patří i touto
cestou mé velké poděkování – při
svém zaměstnání a rodinných či
mateřských povinnostech si najdou
čas věnovat se dětem a mládeži,
večer vybírat a mixovat hudbu,
vzdělávat se v tanečních trendech
a o víkendech promýšlet taneční
choreografie či trénovat s dětmi při
výjimečných tréninkových hodinách.Mezi nejoblíbenější akce pro
veřejnost patří již tradiční Barvený
ples, taneční hodiny pro děti a rodiče, malá komorní vystoupení a vystoupení v rámci plesové sezóny.
Od roku 2018 uvažujeme o rozšíření
nabídky o taneční lekce pro veřejnost. Vždy v září probíhají nábory
do všech kategorií -a jsme skutečně
jako jedna velká rodina – se všemi
klady i zápory …
Díky finanční podpoře Města Vamberka formou grantu jsme v minulosti zkvalitnily vybavení sportovním
náčiním zakoupením atraktivních
moderních prvků – masážních obručí, gymnastických míčů a trampolín. Grantové dotace města pro
rok 2017 jsme využily k zakoupení
nové kvalitní zvukové aparatury,
která dlouhý čas ve sportovní hale
chyběla. V této chvíli je již aparatura
objednána a díky servisní smlouvě
bude výhodně zajištěna i její údržba.
Vedení našeho města patří touto
cestou za tuto výjimečnou finanční
pomoc náš veliký dík – za cvičitele
i za všechny naše členy.
Za TS M Vamberk spolu s přáním
šťastných dnů nadcházejících svátků
Jaroslava Martinová

Pro milovníky všech psích plemen oznamujeme, že

Základní kynologická
organizace - ZKO Vamberk,
opět zahajuje svou činnost
od ledna 2018.
Zájemci pište na e-mail: 1.mbauerova@seznam.cz
nebo volejte p. Martina Bauerová, tel.: 608 582 432, 792 797 994.

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Martina Jusková,
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.

www.vamberk.cz

INTERNET

za babku!

5umzesícØ

po

50,-

+BONUS

*

* platí pouze pro nové
internetové zákazníky
při smlouvě na 24 měsíců

NET TV na 3 msíce
ZDARMA

Využijte speciální akce!

488 999 488

INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON

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

Staňte se solárním baronem!

SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE
VAŠEHO DOMU S DOTACÍ
Nová Zelená Úsporám
NÁVRATNOST INVESTICE OD 6 LET
Tel. 734 411 111, info@solar-servis.cz
www.solar-servis.cz
Zavolejte a přijďte si pro informace do naší kanceláře v Častolovicích
(u kruhového objezdu)

BRATŘI EBENOVÉ

ČAS HOLIN
Foto © Jaroslav Prokop, 2014 / Design © Karel Haloun + Luděk Kubík /3.dílna/, 2014

Právě vychází na CD / LP / USB

14. 12. 2017 v 19:00 hodin
MK Sokolovna Vamberk
www.100promotion.net
www.bratriebenove.cz

