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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

85. zasedání dne 10. ledna 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 84.

2) Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 22 ze dne 13.12.2017.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve výši 4.000 Kč na akci 
Hasičský ples, organizaci Sbor 
dobrovolných hasičů Pek-
lo nad Zdobnicí, Peklo 238, 
516  01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ: 674 39 012 a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy. 

4)  Souhlasila s  přijetím fi nanční-
ho daru od pana Ing. Miroslava 
Vyčítala ve výši:

 a) 3.000 Kč pro Mateřskou 
školu Vamberk, Tyršova 280, 
příspěvkovou organizaci. Dar 
bude použit pro potřeby dětí 
v  mateřské škole (výlet dětí 
z mateřské školy).

 b) 3.000 Kč pro Základní školu 
Vamberk, příspěvkovou organi-
zaci. Dar bude použit na fi nan-
cování výdajů školní družiny.

5)  Schválila prodloužení proná-
jmů bytů města podle přílohy.

6)  Schválila pronájem části po-
zemku č. 1870/2 o  výměře 34 
m2, v katastrálním území Vam-
berk, žadateli Drátovny Vam-
berk, s. r. o., na dobu neurčitou, 
pro parkování aut zaměstnan-
ců, za cenu 7 Kč/m2.

7) Schválila ukončení nájemního 
poměru k  části pozemku č. 
1149/1 o  výměře 20 m2, v  ka-
tastrálním území Vamberk, do-
hodou stran ke dni 31.12.2017, 
pro nájemce pana Stanislava 
Ryšavého.

8) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu místnosti v  domě 
služeb čp. 260 v  Tyršově ulici 
o podlahové ploše 8,75 m2. 

9) Na  základě návrhu tajemnice 
pověřila výkonem opatrov-
nictví Ladislava Píseckého,             
nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 517  54 
Týniště nad Orlicí, Ing.  Šárku 
Vyskočilovou, sociální pracov-
nici města.

10) Vzala na  vědomí žádost Vác-
lava Vojáka a  Evy Vojákové, 
xxxxxxxxxxx, 517  54 Vamberk 
o přidělení bytu v DPS – Soci-
ální služby města Rychnov nad 
Kněžnou, o. p.  s., a  souhlasí 
s postupem uvedeným v bodu 

č. 3 žádosti o  přidělení bytu 
pro žadatele, kteří nejsou hlá-
šeni k trvalému pobytu v Rych-
nově nad Kněžnou.

11) Projednala a schválila
 a) Dodatek č. 3 ke  Smlouvě 

o  užití, implementaci a  pro-
vozní podpoře informačního 
systému HELIOS Fenix č. F-10-
01738 se společností Asseco 
Solutions, a. s., IČO: 64949541, 
se sídlem Zelený pruh 1560/99, 
140 02 Praha 4.

b) Výpověď smlouvy o  dílo – 
Technická podpora k  pro-
gramovému vybavení číslo 
TP/21/00 a smlouvu o převodu 
a využití práv a kupní smlouvu                          
č. PP17/00 uzavřené se společ-
ností VITA software, s. r. o., se 
sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 
Praha 6, IČO:  61 06 06 31.

12)  Projednala a schválila Příkazní 
smlouvu se společností VIS – 
Vodohospodářsko-inženýrské 
služby, spol. s  r. o., se sídlem 
Na Střežině 1079, 500 03 Hra-
dec Králové, IČO: 48153362, 
jejímž předmětem je zajištění 
spolupráce při vydání roz-
hodnutí o  poskytnutí dotace, 

administrace projektu včet-
ně závěrečného vyúčtování 
a kontroly udržitelnosti projek-
tu po  dobu 10 let pro stavbu 
Vamberk kanalizace „Bačinka“.

13) Projednala a schválila dokument 
MAP – „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v území ORP Rychnov 
nad Kněžnou“ (Registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/15_005/ 
0000331).

14) Projednala žádost Ing.  Miro-
slava Vyčítala, xxxxxxxxxxxxx,  
517  54 Vamberk a  souhlasila 
s provedením stavby „Kanalizace 
Vamberk“ na  pozemku parc. č. 
1863/1, katastrální území Vam-
berk, v souladu s vydaným Roz-
hodnutím o umístění stavby „Ka-
nalizace Bačinka“ č. j. 856/2017/
MÚVA ze dne 23.10.2017. 

15) Seznámila se a  souhlasila 
s  projektovou dokumentací 
stavby s  názvem „Obchodní 
středisko typu PENNY MARKET 
– Vamberk“ – SO.04 Zpevněné 
plochy.

Rudolf Futter                                                                                                  

Mgr. Jan Rejzl  

starosta města                                                                                              

místostarosta města

Statistika za rok 2017 
– matrika
K 31.12.2017 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 486 občanů, z toho 
2 241 mužů a 2 245 žen. Průměrný věk občanů Vamberka je 43,38 let.
V roce 2017 se ve Vamberku narodilo 42 dětí a zemřelo 50 občanů. 
V  matričním obvodu města bylo v  loňském roce uzavřeno celkem 
62 manželství. Z  toho v  obřadní síni ve Vamberku uzavřelo sňatek 
10 párů, na Chatě Na Vyhlídce 5, v soukromí 3 a v Pekle u  rybníka 
2 páry.  V Potštejně na hradě bylo uzavřeno 29 manželství, na zám-
ku 10 a v LT Železničář 1 manželství.  1 obřad proběhl na schodech 
ke kostelu Panny Marie Bolestné na Homoli a 1 sňatek byl církevní.

Lenka Prokešová, matrikářka

Volba prezidenta republiky
Kdo se 28. ledna 2018 stal hlavou České republiky, již jistě všichni čtenáři 
vědí z  celostátních médií. Při přípravě únorového čísla Vambereckého 
zpravodaje nám však byly známy jen výsledky prvního kola. Přinášíme 
vám tedy tyto výsledky za město Vamberk, které můžete porovnat s vý-
sledky celostátními a podívat se, na kolik se hlasování v našem městě li-
šilo, či naopak přibližovalo k průměrným výsledkům v celostátním srov-
nání. Dodejme, že ve Vamberku bylo k prezidentským volbám zapsáno 
ve  voličských seznamech 3.636 oprávněných voličů, z  nichž k  volbám 
jich v 1. kole přišlo 2.215. Tím volební účast dosáhla 60,92%. Platných 
hlasů bylo odevzdáno 2.200, což činilo 99,37% platných hlasů. 

Kandidát
1. kolo

Vamberk

1. kolo

Česká republika celkem

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. 83 3,77 221 689 4,30

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 210 9,54 472 643 9,18

3 Fischer Pavel Mgr. 163 7,40 526 694 10,23

4 Hynek Jiří RNDr. 40 1,81 63 348 1,23

5 Hannig Petr Mgr. 9 0,40 29 228 0,56

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 15 0,68 24 442 0,47

7 Zeman Miloš Ing. 954 43,36 1 985 547 38,56

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 209 9,50 454 949 8,83

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 517 23,50 1 369 601 26,60
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Bahník František

Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
603 933 466
494 623 775
494 323 152

03.02.
04.02.
10.02.
11.02.
17.02.
18.02.
24.02.
25.02.
03.03.
04.03.

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

UPOZORNĚNÍ 

Od 1. února 2018 se mění resp. sjednocuje polední přestávka na Měst-
ském úřadě ve Vamberku - každý pracovní den od 11:00 do 12:00 hodin. 
Ve čtvrtek 8. února 2018 bude Městský úřadu ve Vamberku z důvodu 
školení pracovníků uzavřen.                                      Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu
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Tříkrálová sbírka poosmnácté
Počátkem ledna opět vyšlo v  celé naší zemi více než šedesát tisíc malých 
i  velkých koledníků, aby oslovilo co nejširší veřejnost s  přáním do  nového 
roku a  prosbou o  fi nanční příspěvek pro potřebné. I  ve  Vamberku, Pekle 
a Merklovicích jste se s tříkrálovými koledníky mohli setkat. A  jaká letošní 
koleda byla? Předně, počasí oproti loňským téměř arktickým podmínkám 
přímo luxusní, takřka předjarní. S tím souvisí i výrazně vyšší pokrytí území 
města koledujícími. Po letech jsme opět koledovali například na Podřezově, 
či Forberku. Jen Peklo jsme tentokrát nestihli obejít. 
V obvodu Farní charity Rychnov nad Kněžnou se letos podařilo vykoledovat 
rekordních 806 492 Kč (dosud byl nejúspěšnější předloňský rok s 677 405 Kč). 
K této částce jsme výrazně přispěli i my, Vamberáci, Pekeláci a Merklováci 
s úhrnným příspěvkem 63 267 Kč. Náš dosavadní nejvyšší výnos 58 142 Kč 
z  předloňského roku byl překonán. A  záměry rychnovské charity? Nej-
větší část sbírky je určena na obnovu vybavení ve Stacionáři sv. Františka 
v Rychnově nad Kněžnou (denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací 
služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením). Další prostředky půjdou na přímou pomoc konkrétním lidem 
a rodinám v nouzi v regionu působnosti rychnovské charity, vybavení chrá-
něného pracoviště Sdružení Neratov, či dar na realizaci humanitárních pro-
jektů v zahraničí.
Děkujeme všem ochotným dárcům, malým i  velkým koledníkům a  všem, 
kdo jakkoli pomohli s organizací Tříkrálové sbírky 2018.      Miroslav Berger

Celkem 1  620 chlapců a  1  510 
dívek poprvé pohlédlo na  svět 
v  porodnicích bývalých okres-
ních měst Náchod, Jičín, Trutnov 
a  Rychnov nad Kněžnou. Oproti 
loňsku se narodilo o  20 chlapců 
více a  o  43 dívek méně. Celkem 
je ale číslo porodů srovnatelné 
s  loňským rokem, kdy na  svět 
přišlo 3  153 dětí. Největší nárůst 
porodů zaznamenala porodnice 
v Rychnově nad Kněžnou, kde se 

narodilo 673 dětí, o  45 dětí více 
než vloni. Další nárůst o  28 dětí 
byl v Náchodě. Zde se jich narodi-
lo 916. V Jičíně a Trutnově porod-
nost poklesla – v jičínské porodni-
ci o 52 dětí na 920 a v trutnovské 
o 44 na 621. V Trutnově se odehrál 
jeden neplánovaný porod doma 
a  jeden při cestě do  porodnice 
v sanitním voze.  
Chlapců se meziročně narodilo 
o dvacet více – 1 620. Nejvíce jich 

bylo v  497 v  Náchodě, poté 487 
v Jičíně, 335 v Rychnově nad Kněž-
nou a  301 v  Trutnově. Dívky se 
nejvíce rodily v Jičíně – 433, násle-
doval Náchod – 419, Rychnov - 338 
a Trutnov - 320. Dvojčátek bylo 17 
párů, všechna byla dvojvaječná. 
V  Náchodě jich bylo 7, v  Jičíně 5, 
v Trutnově 3 a v Rychnově 2. Více-
rčata se v holdingových nemocni-
cích nenarodila žádná. Nejčastěj-
ším měsícem porodů, jak shodně 
uváděly porodnice, byl červenec, 
jen v Rychnově to byl květen. 
Děti na  svět přicházely nejvíce 
přirozenou cestou. Procento císař-
ských řezů je např. v Jičíně i Nácho-
dě stejné cca 19 % - (175 porodů 
v  Jičíně a  183 v  Náchodě). V Trut-
nově je to 26 % (letos 160 porodů) 
a  v  Rychnově nad Kněžnou pod 
10 % - jen 67. 
Nejoblíbenější jména dívek byla 
Anna, Eliška, Viktorie či Tereza, pro 
kluky pak Jakub, Honzík, Tomáš, 
Matěj, Matyáš a Daniel. Děti si od-
nášely ale i  exotická jména jako 
Vivienne, Adleta, Ondřejka, Eliot, 
Aurora, Amela, Ruben, Valerián, 

Nicol Cloe, Charlotta Misch, Ber-
nardina, Antonina, Ramon nebo 
Marius Kristian. 
Největším miminkem byl malý Mi-
kuláš, který se narodil v Jičíně s vá-
hou 5 070 g a mírou 55 cm. Více jak 
čtyřkilová děťátka se narodila také 
v Trutnově (děvče 4  890 g), v  Ná-
chodě (chlapci 4 850 g a 4 750 g).                                                                                    
V  Rychnově nad Kněžnou pak 
byla největším miminkem dívka 
se 4 530 g.
A  která miminka si vybrala pro 
svůj příchod na svět poslední den 
v roce? 
Atmosféru posledního dne roku 
2017, tedy Silvestr, si vybraly 
hned dvě děti narozené v  Jičíně 
- Natálie (3 500 g/ 51 cm) a  Jakub                       
(3 800 g/ 52 cm). V  Rychnově to 
byl Micheáš, (4 120 g/ 52 cm) a Ka-
rolína (2 780 g/ 49 cm), v Náchodě 
Filip (2 800 g/ 47 cm) a v Trutnově 
Žaneta (3  650 g/ 50 cm) a  Tomáš 
(2 970 g/ 49 cm). 

Ing. Magdaléna Doležalová, 

PR manažerka

T: +420 607 023 982 

E:  dolezalova@zhkhk.cz

Členové Místní organizace 
zdravotně postižených 
ve Vamberku se umějí pobavit
Naše místní organizace zdravotně postižených ve Vamberku ve své 
organizaci zastřešuje zdravotně postižené tělesně, zrakově a vnitřně. 
Naše členská základna se pohybuje mezi 160 – 170 členy z  města 
Vamberk, městys Doudleby nad Orlicí, obce Potštejn, Záměl a Pěčín.
Během roku 2017 jsme uskutečnili 10 výborových schůzí, v  břez-
nu výroční členskou schůzi, šestkrát rehabilitační koupání, jednu 
přednášku o dějinách naší země, přednášku týkající se dopravních 
předpisů, dva výlety po kulturních památkách, tři přátelská posezení 
s rodinnými příslušníky při hudbě a malém pohoštění a na ukončení 
roku již velmi očekávané Mikulášské posezení s pohoštěním a ma-
lým dárkem. Toto setkání uskutečňujeme již poněkolikáté jako celo-
okresní s fi nančním příspěvkem od Okresního výboru Svazu tělesně 
postižených.
Máme velikou radost, že tyto naše akce jsou hodně navštěvovány 
a přináší do řad našich zdravotně postižených občanů hezkou poho-
du a radost v jejich nelehkém životě.
Toto všechno bychom nemohli uskutečnit bez fi nanční pomoci měs-
ta Vamberk, městyse Doudleby nad Orlicí, obcí Záměl a  Potštejn. 
Všem výše jmenovaným jménem našich členů upřímně děkuji a vě-
řím, že i do budoucna se můžeme na ně obrátit.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat městu Vamberk, jeho představi-
telům za hezké zázemí, které máme v naší klubovně, kde se pravidel-
ně dvakrát do týdne scházíme. Vedoucí klubovny paní Držmíšková 
a členka paní Lipovská jsou ochotny uvařit kávu nebo čaj. Jsou k dis-
pozici různé hry, televize. Přijďte se podívat a přesvědčíte se na vlast-
ní oči. Od města Vamberk máme zapůjčeny i rehabilitační pomůcky, 
které můžeme využít ke zlepšení svého zdraví.
Ráda bych vám všem jménem našich členů chtěla popřát především 
co nejvíce zdraví, dny plné hezké pohody, málo trápení a hodně dob-
rých přátel kolem sebe.
Za MO STP Vamberk                                                            Ludmila Skalická

V krajských porodnicích se vloni narodilo 3 130 dětí, 
z toho bylo 17 dvojčat
V nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 

přišlo vloni na svět celkem 3 130 miminek. To je o dvacet tři méně, 

než tomu bylo rok předchozí. Mírně převažoval počet chlapců, 

kterých se narodilo 1 620, o 110 více než děvčátek. Dvojvaječných 

dvojčat bylo vloni 17, o čtyři méně než v roce 2016. Nejvíce se ro-

dilo  v  červenci a  největší miminko mělo přes pět kilo. V Trutnově 

v  jednom případě porodila maminka už přímo v  sanitce. Kromě 

běžných jmen jako Anna, Eliška, Tomáš, Honzík nebo Jakub dostala 

miminka také různá exotická a originální jména, jako např. Bernar-

dina, Antonina, Ramon, Aurora, Valerián, Vivienne, Adleta, nebo 

Ondřejka. 
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Článek byl napsán v době očekávání 
druhého kola prezidentských voleb.
Naše společnost na  prahu nového, 
„osmičkového“ roku, je a  bude vy-
stavena mnoha zkouškám. Výsledky 
naznačí duchovní vývoj naší země 
a  její orientaci k  budoucím časům. 
Všechna historická výročí podáva-
jí svědectví o  lidech, kteří převzali 
štafetu minulých generací a  sami 
dali směr novému vývoji v kontextu 
celosvětové evoluce.
K  tomu, aby se člověk rozhodl 
„správně“ (k  prospěchu všech lidí) 
je zapotřebí rozlišovací schopnost 
postavená na skále dobrých mravů. 
Žijeme v  době přesycení informa-
cemi a  všemožnými manipulace-
mi, které nás mají zavést tam, kam 
směřují cíle jejich autorů. Odhalení 
„šmejdů“ a  jejich obchodních prak-
tik, které postihly ty nejzranitelnější 
a nejdůvěřivější občany – seniory, je 
svědectvím chamtivosti bezohled-
ného pojetí kapitalismu. Silové roz-
hodnutí o zničení vývoje společnosti 
k „Lidské tváři“ socialismu bylo skut-
kem strachu z  demokratického vý-
voje. Nejhorší na této skutečnosti je 
duchovní pád z doby normalizace.
To, čeho se nám dnes nedostává je 
právě duchovní bohatství národa, 
hodnota cennější než HDP.
Je politováníhodné, že v parlament-
ních volbách žádná strana důrazně 
nevyzvedla tento klenot na  první 

místo svého programu. Výsledek 
je zřejmý. Potřebujeme ještě více 
policajtů, soudců, advokátů, kon-
trolních komisí, kontrol, EET apod. 
Pracovní síly se nám nedostává 
a  k  udržení rozvoje potřebujeme 
cizince a  rádi jim svěřujeme práci, 
kterou sami odmítáme vykonávat, 
nebo nám chybí v různých profesích.
Migrace bude jistě silným tématem 
volby prezidenta a  sama o  sobě je 
zdrojem strachu a nenávisti.
Pro orientaci si můžeme připome-
nout slova klasiků: „My, celé poko-
lení lidské jsme jedním potomstvem, 
jednou krví, jednou rodinou, jedním 
domem. Bůh již na počátku stvoření 
svěřil každému člověku péči o  kaž-
dého bližního. Čím je kdo zbožnější, 
tím více a tím spíše hledí lidem pro-
spěti. „J. A. Komenský“. 
Pro uklidnění čtenářů, kterým tato 
slova zvedají negativní emoce – 
hněv, je biblická citace, že křesťané 
mají být v  tomto světě „čistí jako 
holubice a chytří jako hadi“. Také se 
doporučuje „milovat bližního svého, 
jako sebe samého“. Výsledkem je za-
chování lidskosti ve všech situacích, 
včetně vlastní bezpečnosti.
Argument „přivandrovalec“ v deba-
tě na stránkách „Vamberáci sobě“ je 
opravdu hrubou nevědomostí, jak 
by poznamenal T. G. M. 
Slova L. A. Senecy „Dlouhý styk se 
zlem, stejně jako s  dobrem, vede 

k  tomu, že v  něm člověk nalezne 
zalíbení. O  síle argumentů pravdy 
víme od  Mistra Jana Husa. Skut-
kem sebeupálení potvrdili hodnotu 
našeho národního dědictví mladí 
studenti, na  které v  těchto dnech 
vzpomínáme.
Závěrem je připomenutí, že to, v ja-
kém morálním stavu se naše spo-
lečnost nachází, záleží také na nás, 
občanech Vamberka. 
S  vědomím vlastní nedostatečnosti 
bych rád připomenul všem zastu-
pitelům i  vedení města, že pravda 
a  spravedlnost jsou hodnoty, které 
se občas ztrácejí v  jejich účelovém 
jednání. Lhostejnost k připomínkám 
je u  zastupitelů nepřijatelná a  fabu-
lace v  odpovědích vede k  tomu, že 
jsou diskuse zbytečné (bez odezvy) 
a občanský nezájem a klidný průběh 
veřejných zasedání zastupitelstva 
není rozhodně dobrým vysvědčením 
o  duchovní (hodnotové) vyspělosti 
tohoto orgánu veřejné moci.
Toto připomenutí nijak nesnižuje 
odbornost a  připravenost VZZM, 
ale klade vysoké nároky na  přípra-
vu občanů – laiků před zasedáním. 
K zamyšlení stojí, proč nejsou na ve-
řejných schůzích přítomní bývalí 
radní, kteří jsou zdravotně způsobilí.

Přeji všem čtenářům hezký život 
a přátelské prostředí ve Vamberku.

J. Nykl,  20.1.2018

„Používání loga je v  dnešní době 
samozřejmostí a  v  oblasti marke-
tingu a komunikace s okolním svě-
tem je jeho využití standardem. 
Historicky naše muzeum různé 
symboly a  loga používalo,“ říká 
na úvod ředitel Muzea a galerie Or-
lických hor v Rychnově nad Kněž-
nou Mgr. Tomáš Zelenka. Nikdy se 
ale nejednalo o jednotné logo. Vše 
bylo dané různými organizačními 
změnami, jak bylo naznačováno již 
výše v článku. V šedesátých letech 
minulého století se z  původního 
Pelclova městského muzea stává 
Okresní muzeum Orlických hor. 
V  roce 2003, spolu se zrušením 
okresů, dochází k  připojení Or-
lické galerie a  další změně názvu 
v  Muzeum a  galerii Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou, který je 
i tím současným. 

Novinky se nebudou tý-
kat pouze páteřní or-
ganizace v Rychno-
vě nad Kněžnou, 
ale také jejích 
poboček, tedy 
Muzea krajky 
Vamberk a  Sýp-
ky v  Rokytnici 
v Orlických horách, 
které jsou někdy po-
važované za  samostat-
né. „Snažíme se najít si cestu 
k  veřejnosti a  pokusit se zlepšit 
povědomí o  muzeu, přičemž po-
třebujeme mít jasný, jednoduše 
identifi kovatelný a  zapamatova-
telný symbol, se kterým by si nás 
veřejnost mohla spojit. Spolu s lo-
gem nově přistupujeme k  zave-
dení jednotné vizuální koncepce. 
Logo a  podpůrné grafi cké prvky 

se od  nynějška budou objevovat 
na všech materiálech vydávaných 
muzeem,“ upřesňuje Tomáš Zelen-
ka. 
Nové logo muzea navrhl Mgr. Mi-

kuláš Heinrich, který je vedou-
cím pobočky ve  Vam-

berku a  také velice 
zdatný grafi k. „Při 

tvorbě jsme vy-
cházeli ze základu 
historicky použí-
vaných symbolů, 
ale s  ohledem 

na  soudobé tren-
dy. Inspirovali jsme 

se i naším regionem,“ 
uvádí ředitel organizace 

T. Zelenka. Například doplňko-
vý motiv loga v podobě tří kopců 
vychází z tvaru hřebene Orlických 
hor, konkrétně trojvrší Koruna, Ho-
mole a Tetřevec, které jsou při po-
hledu z podhůří výrazným prvkem 
v reliéfu hor. 
S  rokem 2018 Muzeum a  galerie 
Orlických hor v  Rychnově nad 
Kněžnou přichází nejen s  novým 

logem a  grafi kou. Zároveň by 
chtělo také navázat užší spoluprá-
ci s  novináři a  přinášet informace 
z vernisáží či instalací výstav. „Tím-
to, ale i  dalšími způsoby, bychom 
chtěli splnit takové naše novoroč-
ní předsevzetí, či spíše přání, a  to 
otevřít pomyslné brány muzea ješ-
tě více široké veřejnosti,“ dodává 
na závěr T. Zelenka. 

Mgr. Martina Pajerová

K výročí 
založení 
včelařského 
spolku
Před 110 lety, 23. února 1908 
založili prof. Jindřich Štál a Jo-
sef Praus včelařský spolek pro 
Vamberk a okolí.
Prvním předsedou byl zvo-
len Vojtěch Netík z Pekla nad 
Zdobnicí, jednatelem byl řídí-
cí učitel školy v  Merklovicích 
Jan Kopsa. Ten se zúčastnil 
oslav 50. výročí spolku, kde 
vzpomínal na  měsíční schůz-
ky v  klubovně v  hostinci 
U Machačů.
V  tradici včelaření se nyní 
pokračuje. V  zimě proběhne 
výroční schůze a  přednáška 
v hostinci v Pekle nad Zdobni-
cí. Období duben – září bude 
věnováno schůzkám v  klu-
bovně včelína v  městském 
parku naproti nádraží ve Vam-
berku. 
Včelařství patří mezi nejstar-
ší obory lidské činnosti. Vý-
znamným výstupem včelaření 
je též opylení rostlin. Zdravé 
včelstvo na  rozdíl od  jiného 
hmyzu poskytuje na jaře velké 
množství výkonných opylova-
čů, zatímco jedinci ostatních 
hmyzích druhů teprve zaklá-
dají novou generaci potom-
stva. Hlavními produkty včela-
ření jsou med, vosk, propolis, 
pyl, mateří kašička a včelí jed. 
Noví zájemci o včelaření, kte-
ré patří na  jedné straně mezi 
zajímavé volnočasové aktivi-
ty, na  druhé straně může být 
předmětem podnikání, jsou 
vítáni.
Dle podkladů př. Jiřího Merty, 
dlouholetého člena a  funk-
cionáře ZO ČSV pro Vamberk 
a okolí připravil 

Václav Matějka, 

kronikář města

Hodnoty které rozhodují

Jak vypadá logo rychnovského muzea? 
Tak by mohla znít anketní otázka Muzea a  galerie Orlických hor 

v  Rychnově nad Kněžnou. Je pravděpodobné, že mnozí dotázaní 

z Rychnova i okolí by váhali či vůbec nevěděli. Nebylo by se však 

čemu divit. Během let došlo nejen ke změnám log či názvu muzea, 

ale i celé struktury organizace. Proto s novým rokem 2018 přichází 

zcela nové logo a jednotná grafi ka instituce. 
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Kdo prochází Vilímkovou ulicí směrem 

do  vambereckého náměstí, jistě nepře-

hlédne na  domě č.p. 87 umístěnou mra-

morovou pamětní desku místního rodáka, 

hudebníka a skladatele Jana Václava Hugo 

Voříška. Všechny milovníky vážné hudby 

proto jistě potěší, že hudba této slavné 

postavy města Vamberka právě vychází 

na novém CD. 

Petra Matějová, přední česká pianistka a hráčka 
na kladívkový klavír, propadla Voříškově hudbě 
a  výsledkem je nejen její disertační práce, ale 
také nahrávka kompletního Voříškova klavírní-
ho díla. Její čtvrté sólové CD přináší výběr z to-
hoto kompletu.

Nové album představuje Dvanáct Rapsodií 
op. 1 a  Fantasii op. 12. Nahrávka je inovativní 
v tom, že mimo jiné respektuje tempová ozna-
čení, které připsal sám skladatel. Ten tím ve své 
době vídeňskému publiku předvedl svůj talent 
a  posunul hranici virtuosity ještě před dobou 
Chopina a Liszta.
„Hrát starou hudbu pro mě znamená vdech-
nout život hudebnímu zápisu – tedy nejen vý-
borně zahrát noty, ale také poznávat, jak tehdy 
muzikanti cítili, mysleli a žili. S Voříškem a jeho 
hudbou jsem prožila 10 let svého života. Pevně 
věřím, že výsledek osloví jak laika, tak profesio-
nála,“ dodává Petra Matějová.

MgA. Johana Anežka Obršlíková

Vamberecký rodák Jan Václav 
Hugo Voříšek (*1791 – † 1825) 
byl současníkem Franze Schuber-
ta, zázračné dítě a  talentovaný 
klavírista i  houslista. Narodil se 
ve Vamberku v rodině ředitele ško-
ly, sbormistra a varhaníka. Otec jej 
také vyučoval hudbě, povzbuzo-
val ve  hře na  klavír a  pomohl mu 
získat stipendium pro studium 
na Univerzitě Karlově v Praze.
Ačkoliv obdivoval hudbu W. A. Mo-
zarta, více jej přitahoval romantis-
mus Ludwiga van Beethovena. 
Roku 1813 se přestěhoval do Víd-
ně, aby zde mohl studovat práva 
a doufal, že se zde bude moci se-
tkat s Beethovenem. To se mu jako 
začínajícímu skladateli skutečně 
podařilo roku 1814. Studium práva 
dokončil roku 1822; poté byl jme-
nován na místo konceptního prak-
tikanta u dvorské vojenské rady.
Stal se uznávaným skladatelem or-
chestrální, vokální a  klavírní hud-
by. Roku 1818 se stal dirigentem 
Spolku přátel hudby (Gesellschaft 

der Musikfreunde). Roku 1823 
získal místo u  císařského dvora 
jako varhaník a začal vyučovat hru 

na klavír. K jeho žákům patřili i lidé 
z nejvyšších kruhů, především vé-
voda Zákupský, Napoleon II., zva-
ný Orlík, syn Napoleona a  Marie 
Luisy.

Jan Václav Hugo Voříšek však v ra-
ném věku nemocněl tuberkuló-
zou a nepomohl mu ani ozdravný 

pobyt ve  Štýrském Hradci v  roce 
1824. Zemřel roku 1825 ve  věku 
34 let. Byl pochován na  hřbitově 
ve Währingu, kde byli později také 
pohřbeni Franz Schubert a Ludwig 

van Beethoven. Na  místě hřbito-
va se dnes rozkládá park nesoucí 
jméno Franze Schuberta. Schuber-
tovy a Beethovenovy ostatky byly 
později přeneseny na  vídeňský 
ústřední hřbitov.
Ve  svém krátkém životě složil 
jedinou symfonii. Vznikla roku 
1821 a  je sepsána v tónině D dur. 
V  minulosti byla přirovnávána 
k  prvním dvěma Beethovenovým 
symfoniím. Jedná se o raně roman-
tické dílo, jehož bohatá melodická 
invence našla pokračování v  díle 
Franze Schuberta.
Za  svého varhanického působení 
u  císařského dvora složil nepříliš 
rozsáhlou, avšak vynikající mši 
B dur. Společně s  jeho symfonií 
a  krásnou Houslovou sonátou G 
dur, op. 5, patří k  jeho několika 
málo nahrávaným dílům.
Na jeho typicky českou pastorální 
zpěvnost později navázali Bedřich 
Smetana i Antonín Dvořák.

Zpracováno dle wikipedie

NOVÉ CD S HUDBOU 
JANA VÁCLAVA HUGO 
VOŘÍŠKA ZAKOUPÍTE 

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
VE VAMBERKU 

ZA AKČNÍ CENU 
199,- Kč. 

Život a dílo Jana Václava Hugo Voříška

Vamberecký rodák Jan Václav Hugo Voříšek na novém CD
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Oponu namaloval v roce 1907 vamberecký mistr 
malířský Jan Grulich, který v  roce 1915 padnul 
na  bojišti I. světové války. Ochotníci si vymínili: 
„Aby na oponě zobrazen byl výjev ze života Jana 
Koziny, selského hrdiny, který na náměstí plzeň-
ském byl souzen za to, že hájil stará práva chod-
ských hraničářů „Psohlavců“.

V  kronikách obce Peklo ani v  archivech nebylo 
zaznamenáno, kdo byl autorem kvalitní předlo-
hy. Mé dlouhé pátrání našlo odezvu až v muzeu 
Chodska v Domažlicích. Obraz vytvořil regionální 
akademický malíř, plzeňský rodák Jaroslav Špillar 
1869-1917, žák Františka Ženíška a na Akademii 
prof.  M. Pirnera. Takže jedno zásadní tajemství 
bylo konečně odhaleno.
Ze zápisů v pekelské kronice je zřejmé, že fi nanč-
ní zajištění zadaných prací bylo pro malou obec 
velmi obtížné. Opona, sufi ty, šest kulis proměn-
ných a dvě stálé jsou na dostupném účtu vyjá-
dřeny částkou 210 korun rakouských. Na úhradu 
byl použit kapitál: „Kromě toho choval pan Bar-
toš kapitál z  věnečků dívčích v  částce 68 K  55 
haléřů, který byl ochoten vydati, když dívky s tím 
souhlasiti budou, což tyto jednoznačně svoli-
ly. Poněvadž pak ani tato částka nestačila, vešli 
ochotníci ve vyjednávání se spolkem Dobrovol-

ných hasičů v Pekle, aby zapůjčili ze svého jmění, 
kolik se bude nedostávati.“
Dnešní čtenář se asi podiví, jak malá částka 210 
rakouských korun byla účtována za tak nákladné 
práce. U peněz krytých zlatem tehdy 10 Kr bylo 
kryto 3,1 g ryzího zlata. Jeden gram zlata měl 
v polovině roku 2014 hodnotu 876 Kč. Jedna ra-

kouská koruna by se rovnala 272 Kč a 210 rakous-
kých korun pak 57.120 Kč.
Tady končí doložitelná historie opony a zůstává 
etapa s  jedním otazníkem. Pekelská opona je 
prezentována ve skvělé knize „Malované opony 
divadel českých zemí“. Za přítomnosti vamberec-

kého divadelního režiséra Vlastimila Procházky 
zjistil profesionální fotograf pracující na prezen-
taci knihy, že opona je po obou stranách doda-
tečně o 30 cm nastavovaná. Pouhé domalování 
bylo technicky nemožné, tudíž musela být celá 
přemalovaná. Navíc po mnoha letech používání 
a svinování musela být značně zchátralá. V roce 
1927 po  požáru hostince pana Vodičky v  Pekle 
bylo vybudováno nové jeviště, což mohl být dů-
vod k rozšíření opony.
Můj otec Josef Hynek 1899-1971 v té době po-
stavil u  svého domu vysoké dílny umožňující 
malování rozměrných kulis a divadelních deko-
rací včetně opon, což bylo při tehdejším živém 
divadelním ruchu běžně požadováno. Zároveň 
shromáždil soubor zahraničních předloh malo-
vaných opon a ten jsem již předal do okresního 
archivu i archivu vambereckých historiků.
V  naší rodině se celá léta tradovalo, že otec 
oponu také maloval. Pozdější majitel Vodičkova 
hostince pan Krsek řekl mé sestře: „A víte, že váš 
tatínek maloval naši oponu?“
Takže máme řadu indicií, až po otcův charakteris-
tický styl malby obličejů, ale naprostá jistota chy-
bí. Pamětníky odvanul čas a  dokumenty, které 
nejsou včas archivovány, mizí.
Naštěstí stále ještě skvěle zachovalá opona při-
pomíná doby, kdy se na každé vsi hrálo divadlo, 
a lidé věnovali poslední haléř na místní kulturu.                        

Josef Hynek ml.

Odhalené tajemství pekelské opony
Už delší čas je v  malém sále vamberecké Sokolovny, tam kde v  minulosti bývalo jeviště 

loutkového divadla, zavěšena opona zapůjčená divadelními ochotníky z Pekla.

Kája Vamberman zasáhl i  do  místní 
cihlářské výroby. Ve Vamberku koupil 
totiž v  roce 1874 bývalou Bartákovu 
ruční cihelnu pan Josef Suchánek 
a pokračoval zde s výrobou pálených 
cihel. Zdrojem suroviny byla 7 až 9 
metrů vysoká vrstva cihlářské hlíny 
při silnici na Potštejn. Když pak Suchá-
nek okolo roku 1888 uvažoval o mo-
dernizaci cihelny a  navýšení výroby, 
byla kruhová pec, vynalezena o  pár 
let dříve Němcem F. E. Hofmannem 
jasným cílem. Takovouto „kruhovku“ 
navštívil Kája Vamberman v nedale-
ké obci Hrušová (okres Ústí nad Orlicí) 
a  po  několika dnech zkoumání pro-
vozu mu bylo jasné, že kruh není ten 
nejlepší tvar pro kruhovou pec. Su-
chánkovi pak doporučil oválný tvar 
pece. Vzniklo by tak více komor a tím 
by se mohla navýšit výroba. Továr-
ník dal na  radu mladíka, na  kterého 
dostal velmi dobré reference. Nová, 
osmnáctikomorová pec fungovala 

tak, že v  šesti komorách probíhalo 
vypalování cihel při 1000ºC, ostatní 
sloužily jako manipulační. V  nich 
probíhalo chladnutí, odběr vypále-

ných cihel a rovnání 
surových produktů 
k vypálení. 
Další Kájovy rady 
se točily kolem 
sortimentu výrob-
ků. A  byly to opět 
myšlenky a  rady 
vskutku revoluční, 
neboť tyto výrobky 
se vyrábí (i když jinde a někým jiným) 
a používají dodnes.
O prvním se můžeme dočíst v letáku 
z  roku 1913, představující sortiment 
vyráběný v Suchánkově cihelně. Kro-

mě klasických cihel, šamotek, kame-
ninových rour, dlaždic a  komínovek 
tu pan továrník Suchánek nabízel 
i  zahradní trpaslíky. Z  pojmenování 

„Karl“ je zjevný jak 
autor nápadu, tak 
i  země určení. Holt 
marka byla už teh-
dy tvrdší měnou.
Ač továrník z  trpas-
líků zbohatl, klidu 
mu to nepřidalo. 
Asi kolem roku 
1920 totiž začala 

docházet kvalitní hlína. A tak byl opět 
požádán o pomoc Kája Vamberman. 
A Kája vypomohl. Jeho rada byla tak 
prostá, až byla geniální. Doporučil 
Suchánkovi výrobu dutých cihel, při 

jejichž výrobě se dalo ušetřit až 2/3 
hlíny. A opět trefi l ten pověstný hřebík 
na hlavičku. Žádný zedník si dnes ne-
dovede představit stavbu bez dutých 
cihel, příčkovek nebo hurdisek.
Po  úmrtí Josefa Suchánka převzal 
cihelnu jeho syn a  opět na  doporu-
čení a  i  pod přímým dohledem Káji 
Vambermana pokračoval v moderni-
zaci provozu. Byl zakoupen parostroj, 
začalo se vyrábět na  hnětacím stroji 
a  dosoušet v  mechanické sušárně. 
Hlína se až k  hnětačkám navážela 
vozíky po kolejišti. V navrhování kolejí 
byl Kája tou dobou již zkušený odbor-
ník. Vždyť vlečka v cihelně fungovala 
až do 70. let 20. století. Ovšem vzhle-
dem k úbytku ložiska kvalitní hlíny již 
tehdy Kája doporučoval do  budouc-
na zaměření fi rmy na výrobu kamen 
a krbů.

Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce

9 – CIHELNA 

Jan Kozina před Lomikarem. Ak. malíř Jaroslav 

Špillar, 1869 - 1917. Muzeum bratří Špillarů, Do-

mažlice

Opona divadelních ochotníků z Pekla - vamberec-

ká Sokolovna

Josef Hynek, 1899 - 1971, mistr malířský, Vamberk Jan Grulich, + 1915, mistr malířský, Vamberk
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Před pár dny uplynulo šedesát let 
od  ůmrtí Otokara Kubiase, spolu-
majitele významného vamberec-
kého velkouzenářského podniku. 
Jeho otec Jindřich (1850-1930) 
založil v roce 1873 malou výrobnu 
uzenářského zboží v  domě čp.78 
v horním rohu vambereckého ryn-
ku, kde provozoval děd Jan (1825-
1898) pohostinství „Na Pelíšku“. 
Otokar se narodil 26. května 1886 
v  Radnické ulici čp.315, v  novém 
domě, který jeho otec Jindřich po-
stavil poblíž rozvíjejícího se uze-
nářského podniku nedaleko vam-
bereckého náměstí. Matka Teresie 
(1857-1913) byla rodem Venclová. 
Ota byl v  pořadí třetím ze šesti 
Kubiasových dětí. V  mládí se mj. 
se vyučil řezníkem a  před první 
světovou válkou převzal spolu 
s  bratry po  otci vedení uzenářské 
továrny. Tehdy již byla Kubiasova 
fi rma známá daleko za  hranicemi 
habsburské říše a své výrobky vy-
vážela dokonce do zámoří. Repre-
zentativní prodejny provozovali 
Kubiasové např. ve  Vídni, Praze, 
či Hradci Králové. Hlavním šéfem 
se stal zakladatelův nejstarší syn 
Jindřich (1880-1936). Otokar měl 
na  starosti nákup a  hospodářství 
a  Jan (1888-1971) řídil chod praž-
ské pobočky. Synové pokračovali 
i v charitativní činnosti svého otce. 
Během první světové války dodá-
vali zdarma polévku do vojenské-
ho lazaretu, který byl ve  městě 
v  provozu v  období 1915-1916 
a  podporovali vojáky vracející 
se na  frobtu z  dovolené. Po  vál-
ce nadále vozili zdarma polévku 
do místního chudobince.
Otokar se oženil s  Marií Kubiaso-
vou (1888-1975) a vychovali spolu 

tři děti, syny Otu a  Jana a  dceru 
Marii. Roku 1927 se rodina přestě-
hovala do nové vily čp.25 v tehdej-
ší Potštýnské ulici (dnes v  prvním 
patře objektu sídlí Krajkářská ško-
la). Ve 30. letech byl Otokar členem 
obecní rady za národní demokraty. 
V místní organizaci Sokol zastával 
post místopředsedy. Hned v únoru 
1948 byl Kubiasovým znárodněn 

uzenářský podnik. V  žádosti, kte-
rou podepsali někteří ze zaměst-
nanců, se píše o nekompetentnos-
ti a špatném vztahu majitelů fi rmy 
ke svým podřízeným. Podlost a lež. 
Brzy po  komunistickém převratu 
v  roce 1948 byla v  Kubiasově vile 
zřízena mateřská škola s  jeslemi. 
Otokar Kubias zemřel 16. ledna 
1958 ve věku 71 let.

Miroslav Berger

Tak po  13 letech přichází opět 
ke  cti taneční a  divadelní sál 
na Helgolandě. A proč dodnes je 
používán název „Na  Helgolandě“ 
není snad ani podstatné. Podstat-
né je, že tento sál byl vůbec dán 
do  provozu. A  jelikož všechno to 
kolem, co souviselo s  adaptač-
ními pracemi, stálo mnoho úsilí, 
trpělivé vůle a typické české pra-
covitosti, zveřejňujeme tuto akci. 
Vždyť teprve koncem minulého 
roku po  několikaletém jednání 
na ředitelství Restaurací v Nácho-
dě, mohlo být započato s  úpra-
vou sálu a  přilehlých místností. 
Za  účinné a  operativní pomoci 
vedení závodu Železáren A. Zápo-
tockého a  Městského národního 
výboru a  obdivuhodné houžev-
natosti a  vůle tajemníka a  před-
sedy Závodního klubu bylo po-
čátkem prosince 1967 započato 
s pracemi.
Podmínky nebyly růžové, sál více 
než studený a venku mrzlo a pa-
dal sníh. A ten, kdo viděl sál před 
úpravou opuštěný a sešlý – ani ne 
snad tak věkem, jako opuštěností 
a  ponecháním osudu – přinej-
menším ocení tu snahu o oživení. 
A věříme, že I ti generačně mladí 
nebudou meditovat nad tím, proč 
se ti staří „vejboři bičují“ a  nene-
chají to raději pro recesi spadnout. 
Naopak všem mladým upřímně 
přejeme, aby v  tomto obnove-
ném sále našli zalíbení a  chuť 
ke kulturní a společenské činnosti 
našeho Závodního klubu. 
Provedená adaptace Helgolandu 
není konečná a  bude-li kulturní 

dění v našem průmyslovém měs-
tě na  vzestupné tendenci, bude 
jistě snahou všech odpovědných 
činitelů, aby kulturní zařízení bylo 
na odpovídající úrovni. Za daných 
možností, především časových, 
bylo v tomto sále upraveno a zbu-
dováno tolik, nač síly a  prostřed-
ky stačily. Nové osvětlení včetně 
přípojky, část sociálního zařízení, 
veškeré malby a nátěry, nové zá-
věsy, nový horizont na jevišti, šat-
na atd. Právem přísluší dík a uzná-
ní těm, kteří se o  tuto náročnou 
akci zasloužili. Cílevědomě „táhli“ 
brigádní práce členové Závodní-
ho klubu a  divadelního kroužku. 
O  náročnou adaptaci nového 
osvětlení se postarala parta elek-
trikářů ze závodu ŽAZ. Ve  všední 
dny i  o  nedělích pracovala parta 
malířů a  natěračů, party zedníků 
a  kopáčů. Dále mladí instalatéři 
z  místního klempířství, pracov-
níci místního komunálního skle-
nářství a  truhlářství. Ti všichni 
mimořádně pomohli k  urychlení 
adaptačních prací. Stejný dík pa-
tří ženám a  dívkám, které přišly 
po  pracovní době uklidit a  umýt 
špínu, vápno a prach a obléci tak 
Helgoland do čistých šatů. 
Vkusná a  účelná úprava Helgo-
landu je důkazem snahy a  vůle, 
aby kulturní a  společenský život 
ve  Vamberku šel kupředu. Ote-
vřením tohoto sálu přiblížila se 
do  značné míry kultura k  centru 
města, tj. k sídlišti. A  lze si jenom 
přát, aby sídliště důstojnou účastí 
se přiblížilo k naší kultuře.  

Josef Divíšek

Otevření Helgolandu
Četli jsme ve zpravodaji před 50 lety

Fotografi e manželů Otokara a Marie 

Kubiasových ze sbírky Milana Sed-

láčka

Otokar - jeden z Kubiasů

Připomínat si máme nejen události slavné 
a  velkolepé, ale též ty smutné, které mají být 
mementem a  výstrahou dalším generacím. 
Před sedmdesáti lety došlo v  Československu 
ke komunistickému převratu, jež na dlouhá de-
setiletí určil směřování naší země „vstříc zářným 
zítřkům“. Pod hesly o novém spravedlivém řádu 
ve státě dělníků a rolníků došlo k nastolení tvr-
dého režimu, který měl na  svědomí více než 
dvě stě popravených politických vězňů, deseti-
tisíce vězněných, statisíce postižených. Veškeré 
hospodářství bylo zestátněno a  združstevněno. 
Majitelé přišli o průmyslové podniky, živnostníci 
a  zemědělci nemohli pracovat na  svém. Násil-
nou kolektivizaci zemědělství provázely krutosti 
a nespravedlnosti. Došlo k pronásledování církví. 
Vznikla trojí kultura - ofi cální, samizdatová a exi-
lová. Volby se staly pouhou fraškou s jednotnými 
kandidátkami a  téměř stoprocentní povinnou 
účastí. Kdo nebyl dostatečně loajální k  novým 

mocipánům, pocítil „krutou pěst dělnické třídy“. 
Hranice mezi privilegovanými a  těmi ostatními 
se zcela změnila, rozhodovala příslušnost ke ko-
munistické nomenklatuře. Desetitisíce občanů 
volilo raději odchod do zahraničí. Hranice na zá-
pad byly neprodyšně uzavřeny, a kdo se je po-
kusil překročit, zaplatil životem nebo vězněním.
A jaký byl rok 1948 ve Vamberku? Dne 21. února 
byly v Praze a zároveň i ve vamberecké Báňské 
a  hutní společnosti založeny tzv. Lidové milice, 
nezákonné ozbrojené složky KSČ, které měly 
zastrašit ideové odpůrce během následujícího 
puče. Vedoucím milicionářem v našem městě se 
stal Josef Rypka. O čtyři dny později jistě i mno-
zí ve Vamberku vítali převzetí moci komunisty. 
Vždyť Klement Gottwald před parlamentními 
volbami v roce 1946 sliboval, že drobní živnost-
níci a  zemědělci se nemusí obávat znárodnění 
a kolektivizace se jich nebude týkat. Nejaktivněj-
ší byl v oněch únorových dnech bývalý předseda 

Místního národního výboru a  nově předseda 
Akčního výboru Antonín Knap. V  dubnu 1948 
bylo vamberecké zastupitelstvo „vyčištěno od re-
akčních živlů“. Vyloučeni z něj byli všichni lidov-
ci, národní socialisté (kromě Marie Kreibichové) 
a jeden sociální demokrat (Jaroslav Šeda). Na je-
jich místa byli dosazeni lidé „spolehliví a uvědo-
mělí“. Zemský národní výbor potvrdil konfi skaci 
vambereckého lesního velkostatku Olgy Liech-
tensteinové. Následně byly znárodněny tyto 
vamberecké podniky: Bednářova textilka, Kubi-
asovo uzenářství, fi rma Josefa Zemana, Suchán-
kova cihelna, Stahalova výrobna a Hájkova pila. 
Tak proběhla první polovina osudového roku 
1948 v našem městě. Je příznačné, že v té době 
nebyla vedena obecní kronika. Nový režim měl 
jiné starosti a  navíc nebylo nutné zaznamená-
vat nepravosti pro příští generace. Kronika byla 
až po  letech doplňována zpětně, schématicky 
a heslovitě.                                          Miroslav Berger  

Pro koho byl vítězný únor vítězný?
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Každý z nás se občas zastaví, třeba jen krátce přeru-
ší svoji pravidelnou činnost a zamyšleně vzhlédne 
k noční obloze. S obdivem i trochou mrazení v zá-
dech sleduje chladnou krásu a  majestátnost vidi-
telného vesmíru. V duchu se sám sebe zeptá, jaké 
tam nahoře jsou asi světy? Která hvězdička je asi 
jeho a co vůbec je vesmír. Tímto článkem se poku-
sím nastínit všeobecný pohled do tohoto prostoru.
Abychom si mohli představit velikost a  strukturu 
vesmíru, tak si nejprve připomeňme historii měře-
ní vzdáleností. Kdysi lidem pro měření délek stačily 
rozměry svého těla. Pro nejmenší rozměr stačila 
šířka palce (2,5 cm). Větší byla píď (asi 15 cm je 
vzdálenost palce od konce prstů). Pro měření látek 
stačil loket (asi 50 cm.) délka ale závisela na oblasti 
(Pražský loket, Vídeňský…). Ještě větším rozměrem 
byl sáh, (rozměr roztažených rukou činil asi 180 
cm). Nejednotnosti délkovým mírám učinil konec 
až výpočet francouzských vědců, kteří vypočítali 
vzdálenost od  pólu Země k  rovníku, vydělili ji 10 
miliony a tím byla určena univerzální délková míra 
1 metr. Tato míra byla vhodná i  pro desítkovou 
soustavu a proto dnes můžeme uvádět vzdálenosti 
v kilometrech.
Nyní tedy víme, že obvod naší planety měří na rov-
níku přibližně 40 tisíc km, Měsíc je od nás vzdálený 
400 ti a naše životadárná hvězda Sluníčko je v prů-
měru 150 milionů km od nás.Tím jsou ale možnosti 
metrického měření pro větší vzdálenosti vyčerpány. 
Pro měření vzdálenosti planet naší sluneční sou-
stavy byla jako jednotka určena vzdálenost Země 
od Slunce (Astronomická jednotka). I tato jednotka 
je však pro měření vesmírných vzdáleností příliš ne-
patrná a proto vědci využívají pro tyto účely rych-
lost světla a jeho dráhu za jeden rok. Ve škole jsme 
se učili, že rychlost světla činí 300 tisíc km za sekun-
du. Pro názornost si představme, že se postavíme 
na  rovník naší planety, blikneme baterkou a  než 
řekneme jedenadvacet, tak tento paprsek 7,5 krát 
obletí zeměkouli. Taková je to rychlost! Ze Slunce, 
těch 150 milionů km urazí paprsek za 8 minut.
To znamená, že paprsky momentálně dopadající 
k  nám před 8 minutami opouštěly 6 tisíc stupňů 
žhavý povrch Slunce. Naše Slunce svoji gravitací 
ovládá prostor do  vzdálenosti 2 světelných let. To 
znamená, že paprsek uvedenou rychlostí dosáhne 
tuto hranici za dva roky. A ještě ani taková jednotka 
nestačí. Pro ulehčení výpočtu vesmírných vzdále-
ností je stanoven 1 parsec, což je 3,26 světelného 
roku.
Naši sluneční soustavu si ještě dovedeme před-
stavit. Je tvořena jednou hvězdou menší velikosti 
(Sluncem), osmi planetami s  mnoha desítkami 
měsíců. Patří sem i množství planetek (kromě Pluta 
ještě dalších 200), některé komety a 20 tisíc bolidů 
(velice jasných meteorů). Komety jsou v  Oortově 
oblaku, jež má asi 10 mil. komet a tvoří ve vzdále-
nosti 1 světelného roku kruh kolem Slunce.
Tato sluneční soustava je ale součástí daleko větší 
struktury zvané galaxie (lidově Mléčná dráha).
Galaxie jsou tvořeny obrovským množstvím hvězd 
v různém stadiu vývoje, hvězdných mlhovin a kos-
mického prachu.
Naše spirální galaxie má více jak 100 miliard hvězd 
a  měří v  ramenech 100 tisíc světelných let. Naše 
sluneční soustava se nachází ve  2/3 vzdálenosti 
od  středu galaxie, který obkroužíme vždy za  250 

milionů let. Nachází se zde i jedna miliarda planet 
připomínajících Zemi svoji velikostí i  vzdáleností 
od  své hvězdy. Uprostřed této galaxie se nachází 
Černá díra, což je obrovská koncentrace hmoty 
a  energie, více jak milionkrát převyšující Slunce. 
Název má podle toho, že její přítažlivé síle neunik-
ne ani světelný paprsek. Černé díry jsou motorem 
galaxií, které udržují svoji gravitací. Galaxie však 
nejsou osamocené, ale jsou vlastně základní orga-
nizační jednotkou vesmíru.
Seskupují se do skupin. Naše Mléčná dráha je sou-
částí skupiny asi 40 galaxií, z nichž dvě jsou velké. 
Největší se nachází v souhvězdí Andromedy (vzdá-
lené 4 miliardy světelných let) a  ta druhá je naše. 
Skupiny galaxií se spojují v  nadskupiny a  ty tvoří 
tak zvané kupy galaxií. Každá kupa obsahuje asi 1 
tisíc galaxií, které se otáčejí kolem středu této kupy. 
V  některých galaxiích se nachází obrovské černé 
díry. Největší byla zjištěna o objemu 21 miliard na-
šich Sluncí. Galaktické kupy se od sebe vzdalují, což 
potvrzuje, že se vesmír stále ještě rozpíná.
Vývoj ve výzkumu neustále posouvá hranici našich 
poznání. Dle novějších poznatků pomocí Hablova 
teleskopu se nachází ve  vesmíru 100 miliard až 1 
bilion galaxií, což je 10 krát více, než se původně 
předpokládalo. Představuje to obrovské množství 
atomické „světlé“ hmoty, jež se nachází jen v malé 
míře v  pevném skupenství, ale zejména v  plynné 
a  plazmové formě. Přesto atomická světlá hmota 
představuje jen 5 % objemu vesmíru!  95 % objemu 
tvoří něco neznámého, o čem vědci vědí, že existu-
je, ovlivňuje to pohyb kup galaxií, ale s ničím nere-
aguje. Toto neznámé se nazývá „Temná energie“ 
a „Černá hmota“. V takovém prostředí jsou rozptý-
leny kupy galaxií.
Historie našeho vesmíru, dle zpětného výpočtu, 
začala „Velkým třeskem“ před 13,8 miliardami let. 
Tehdy, ve zlomku vteřiny, velkým zábleskem v jed-
nom místě nekonečných prostor „Prázdnoty“ do-
šlo k  obrovskému výbuchu. V  jediném okamžiku 
se zrodil prostor, čas, hmota a energie. Tím vznikl 
náš vesmír. Za několik sekund po výbuchu prostor 
vzniklého vesmíru chladl, snížila se odstředivá síla 
a  srážením nehmotných fotonů se začala tvořit 
jádra atomů -protony. Slučováním protonů vznikly 
plyny vodíku a helia, jež jsou prvotní světlou hmo-
tou celého našeho atomického vesmíru. Všechny 
ostatní prvky těžší než helium vznikly pak jadernou 
fúzí ve hvězdách. Prvky těžší než železo vznikly při 
výbuchu supernov, tedy obrovských hvězd mno-
hem větších než naše Slunce. Tak obrovské výbuchy 
rozptýlily tyto prvky do  mezihvězdného prostoru 
i na naši planetu. Mnozí lidé si ani nedovedou před-
stavit, že jejich zlato náušnic vzniklo před miliarda-
mi let žárem a tlakem při výbuchu kdesi ve vesmíru.
Prvotně vzniklé základní plyny nebyly ve  vesmí-
ru rozprostřeny rovnoměrně, ale začaly vytvářet 
velká oddělená oblaka, jež dalším shlukováním 
dala základ galaxiím. Z  neznámých příčin dalším 
pokračujícím místním nahloučením plynů, způso-
bené gravitací, stoupala vnitřní teplota tvořících se 
hvězd. Po dosažení 10 milionů stupňů celsia  vzplá-
la termojaderná reakce a hvězdy začaly zářit.
Od této chvíle byl vesmír ozářen. Současný vesmír-
ný mezihvězdný prostor má teplotu 3 stupně nad 
absolutní nulou, způsobenou rozpínáním vesmíru. 
Absolutní nula má mínus 273 stupně C a  při této 

teplotě ustává pohyb molekul a  látky nemají již 
žádnou tepelnou energii.
Co asi dalo podnět ke  vzniku něčeho tak velkole-
pého jako je vesmír? Byla to nekonečná moc, kte-
rou lidé nazvali Stvořitel nebo Bůh? Pak by mnohé 
údaje vznikly mnohem dříve a  výš, než některé 
církve uvádějí. Je nesporné, že výchozí stav vesmí-
ru musel být nastaven velice přesně, jinak by došlo 
k nerovnoměrnostem. I rychlost rozpínání musela 
být stanovena velice přesně, aby doposud zůstala 
těsně u  kritické hodnoty zabraňující zpětnému 
zhroucení. Boží vůle? I  zatvrzelého ateistu zara-
zí tvrzení starých náboženských záznamů nyní, 
po  několika tisíciletích, potvrzených vědou. Mám 
na mysli počáteční temnotu vesmíru a vznik hmoty 
z nehmotného. („Budiž světlo“ a „Na počátku všeho 
bylo slovo, a slovo tělem učiněno jest“).
Vesmír se vyvíjí velmi pravidelně podle určitých 
zákonů, proto i vše na Zemi se těmito zákony musí 
řídit. Jeden ze základních zákonů určuje, že vše co 
vzniklo musí i zaniknout. Je to zákon zrození, života 
a smrti. Nejdéle dle tohoto zákona existují hvězdy-
-až miliardy let. Hory již jen miliony let do  svého 
vyhlazení. Některé stromy 1000 let a lidé v průměru 
asi 80 let. Stejně zákonitě
neustále protichůdně působí dostředivé a odstředi-
vé síly (i ve společnosti), řád a chaos, nepravidelné 
střídání lepších a horších období atd.
Vůči těmto zákonům jsme naprosto bezmocní. Sta-
čí si také uvědomit nepatrnost naší sluneční sou-
stavy vůči vesmíru, a že celá naše planeta Země je 
jen zrníčkem prachu v těchto rozměrech.
Uvědomme si, že i ten nejmocnější člověk na Zemi 
je vlastně jen neomezeným pánem na  zrnku pra-
chu ve  Vesmíru! Vědomí této skutečnosti nás nutí 
ke skromnosti. Skromnost není slabostí, ale proje-
vem vyšší dokonalosti!
                                  

Ing. Augustin Šubrt

Historie a stavba vesmíru

ODĚVY LAURA
ÚNOR

TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ

JEN 30 KČ KUS
VAMBERK, Husovo náměstí 99 

(u kostela)

OTEVŘENO
PO-PÁ 9:00 – 12:00

13:00 – 15:00
SO 9:00 – 11:00

TĚŠÍME SE NA VÁŠ NÁKUP
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ZŠ V POSILOVNĚ
Žáci 8. ročníku v rámci sportovního semináře navštívili 17. ledna posi-
lovnu, která v našem městě sídlí u Pewagu. Hned u vstupu do posilovny 
se nás ujala trenérka Romana Nejezová. Žáci se převlékli do sportovního 
oblečení a  společně s  trenérkou jsme vstoupili do  posilovny. Po  krát-
kém zahřátí a rozcvičení žáci přistupovali k různým posilovacím strojům 
a pod dohledem a odborným vedením trenérky se na strojích vystřídali.
Chtěla bych touto cestou poděkovat majiteli panu Petru Čižinskému 
a rovněž trenérce Romaně Nejezové za vstřícnost, ochotu a krásný pří-
stup k žákům. Z jejich strany to byl sponzorský dar naší škole.

Jana Vrkoslavová

Tři dny před Vánocemi 20. 12. 2017 
jsme my sedmáci spolu se žáky 
osmé třídy vyrazili na  výtvarnou 
exkurzi do Prahy. V hodinách české-
ho jazyka i  ve  společenskovědním 
semináři jsme se učili umělecká díla 
vnímat a  popisovat, proto pro nás 
tuto cestu za uměním paní učitelka 
Šibíková připravila.
Před odjezdem jsme se seznámili 
s  oběma výstavami pomocí videí 
a  byli jsme zvědaví, co nás bude 
v Praze opravdu čekat.
První a hlavní zastávkou se stala vý-
stava současného českého výtvar-
níka Krištofa Kintery Nervous Trees 
v  nádherné galerii Rudolfi num 
na  břehu Vltavy. Tady jsme mohli 
vidět například spadlý „rozbitý“ lus-

tr, který ležel vedle kupy „špinavé-
ho sněhu“ z pražských ulic. V další 
místnosti jsme si z  vysokých kon-
strukcí prohlíželi autorův ateliér, 
který sem celý přestěhoval. Zaujal 
nás taky jukebox, ke kterému jsme 
se vyšplhali po  kupě polystyrenu, 
a  na  kterém jsme si mohli pustit 
písničky. Taky nervózní pohyblivé 
stromy nás pobavily.
Se všemi instalacemi nás sezna-
movala naše průvodkyně, která se 
ptala i na naše názory a pocity z vy-
stavených exponátů. V závěrečném 
semináři jsme sami ve  skupinkách 
měli tvořit vlastní návrhy her a vy-
světlovat naše tvůrčí záměry.
Po  této zajímavé výstavě jsme se 
přesunuli na Pražský hrad, kde jsme 

se u  vstupu museli podrobit bez-
pečnostní kontrole. Tu jsme naštěs-
tí absolvovali šťastně. Prošli jsme 
pak vánočně vyzdobeným areálem 
Hradu, prohlédli jsme si chrám sva-
tého Víta, vyfotili jsme se s  hradní 
stráží a došli až do Jízdárny Pražské-
ho hradu. Zde na výstavě s názvem 
Světlo v obraze bylo vystaveno 650 
impresionistických obrazů z  19. 

a  20. století, většinou malovaných 
olejovými barvami. Prostudovali 
jsme je důkladně.
Do Vamberka jsme se my spokojení 
výletníci vrátili až ve večerních ho-
dinách. Zájezd se žákům líbil a paní 
učitelky byly rády, že nám udělaly 
radost.

Podle Magdy Bakešové, 7. A

Do Prahy za výtvarným uměním - exkurze 7. a 8. tříd
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi 
přišli a zúčastnili se jak pravidelné-
ho programu, tak doprovodných 
akcí.  

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK:
Milé maminky na  rodičovské 
dovolené, vyrostlo už Vaše dít-
ko do  věku, kdy se chce začlenit 
do kolektivu a hrát si s vrstevníky? 
A vy byste se ráda aktivně zapoji-
la do dění a přispěla tak k  rozvoji 
volnočasových aktivit pro děti 
a  jejich rodinné příslušníky v  na-
šem městě? Tak PRÁVĚ VÁS HLE-
DÁME! Přijďte se podívat k  nám 
do  herničky či na  jakoukoliv do-
provodnou akci. Rády Vás uvidíme 
a všechno vysvětlíme.
Přidejte se nám! Těšíme se na Vás!

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
“HRÁTKY S PÍSNIČKOU”

Aktivita vhodná pro všechny děti 
od doby, “kdy je bude bavit si hrát” 
po “nástup do  školky”. Pravidelně 
se můžete připojit každé pondělí 
od 9:30 v DDM Jugoslávská. Vstup-
né 20 Kč. 

“SOLNÁ JESKYNĚ”

Zdravý pobyt pro rodiče s  dětmi 
jakéhokoliv věku. Vstupné 40 Kč. 
V únoru solnou jeskyni navštívíme 
dopoledne 13 a 27. 2. a odpoledne 
6. a 20. 2. 
 

“HERNIČKA” každou středu v DRÁČ- 
KU (Tyršova 260) 9:00 - 11:30. 
Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
POPLATEK OD  ÚNORA 2018 JE 
20 KČ/RODINU. První návštěva je 
zdarma.

V  herničce pořádáme i  nenároč-
né “TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které 
v únoru bude 7. a 21. 2. od 10:00. 
Součástí každé herničky je i “DĚT-
SKÝ BAZÁREK”.

“MÍČOVANÁ V DDM 

JUGOSLÁVSKÁ”

Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka 
cvičení s  Jančou Čapkovou obsa-
huje soubor her a  cvičení s  míči 
různých velikostí, pomocí nichž se 
zábavnou formou procvičuje há-
zení, koulení, kopání, odrážení po-
mocí pálky a hole. Probíhá každou 
středu od  17:00 do  17:30 v  DDM 
Jugoslávská. Vstupné 10 Kč.

ČTVRTEK: „RELAX S MIMINKEM“ 
v  herničce, Tyršova 260. Dorazte 
s děťátky od 3 měsíců. Jemná dět-
ská 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. 

ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 
v  herničce, Tyršova 260. Každý 
čtvrtek dopoledne bude v hernič-
ce probíhat lekce angličtiny pro 
od 8:30 do 9:30 pro mírně až střed-
ní pokročilé. Angličtina bude pro-
bíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 
Pokud máte zájem o hodiny konver-
zace v angličtině a již jste v pracov-
ním procesu nebo se vám čtvrteční 
dopoledne nehodí, dejte nám vě-
dět, plánujeme i odpolední lekce.

PÁTEČNÍ HERNIČKA každý zimní 
pátek od  9:00 do  11:00 (Tyršova 
260).
Od  prosince jsme si pro Vás při-
pravily další dopoledne, kdy bude 
otevřená hernička a  Vám už tolik 

nebude vadit, že je venku nevlíd-
no. Obdoba středeční herničky. 
Vstupné 10 Kč.

AKCE „CO DVA TÝDNY“
„TVOŘENÍ“ v  herničce, Tyršova                              
260, od 16:30 – 18:00 
5. 2. 2018: Milé maminky, blíží se 
svátek zamilovaných, a proto Vám 
přinášíme jednoduchý tip na výro-
bu domácích a  voňavých svíček. 
Přineste si nůžky a malou sklenič-
ku (takovou aby vydržela vysokou 
teplotu). Vstupné 30 Kč. 

DOPROVODNÉ AKCE
ÚNOR 2018
Vážení zájemci o  účast na  dopro-
vodných akcích. Prosíme, rezervuj-
te si místo přes facebook či e-mail 
mateřského centra.

KARNEVAL, 17. 2.

Drazí rodiče, jako loni jsme si pro 
Vás a Vaše děti připravili karneval 

v  prostorách merklovické školky. 
Oblékněte děti do  kostýmů a  do-
ražte za  námi od  9:15 do  11:00. 
Po celou dobu karnevalu Vás bude 
bavit DJ Suchánek. Můžete se těšit 
na soutěže, malé občerstvení a bo-
hatou tombolu. Vstupné 20 Kč/
dítě (rodiče zdarma). 

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 607  155  156 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC DRÁČEK
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Ze života mateřské školy
Venku zima, teplo v bytě,
mrazík souká bílé nitě,
krajkářky jim vážou kličky,
vinou nitě na paličky.

Příze hora, práce moc,
paličkují celou noc.
Než se ráno vzbudí Majka,
bude okno samá krajka.

Opět po měsíci se hlásíme s krát-
kými zprávičkami z naší mateřské 
školy Vodníček. Tentokrát zavzpo-
mínáme na  první kalendářní mě-
síc v  tomto roce – leden. Již tra-
dičně začal nový rok v naší školce 
„Tříkrálovým průvodem“, a  to 
dětmi ze třídy Šnečků. Tři králové 
byly i názvy našich integrovaných 
bloků. Děti se ve  všech třídách 
rozloučily s  Vánocemi, pomohly 
uklízet vánoční stromeček a  pře-
devším hledaly nová místa pro 
spoustu krásných a nových hraček 
od  Ježíška. Po  Tříkrálovém prů-
vodu, kdy nás Baltazar, Melichar 
a  Kašpar obdarovali nádhernou 
papírovou korunou nad dveře 
se celá školka přesunula do  třídy 
Šnečků, kde nám děti pod taktov-
kou paní učitelky Vendulky zahrá-
ly příběh Tří králů. A  věřte, jsou 
to skuteční herci. Bohužel nám 
zimní počasí opravdu nepřálo 
a venku to vypadalo spíš na začá-
tek jara. I  přesto jsme doufali, že 
se dočkáme. Ve  třídě Rybiček se 
snažili zimu přivolat pohádkou 
„O dvanácti měsíčkách“. U Šnečků 
s tématem „Když je venku mokro, 
zima, s  pohádkou je vždycky pri-
ma“. U  Žabiček přivolávali zimu 
pohádkou „Ledové království“. 
A vskutku se nám to povedlo. Ven-

ku propukla pravá Ladovská zima. 
Sněhová nadílka zavála celou naši 
školku, zahradu, zkrátka vše co se 
před sněhem neukrylo.  A že jsme 
si sněhu opravdu užívali. Žabičky 
celým ledovým tématem provázel 
sněhulák Olaf – přibližoval dětem 
charakteristické znaky zimy, geo-
metrické tvary a  počítání, připo-
mněl také svoji bílou barvu a kula-
tý tvar. Na závěr si děti na Ledové 
království společně zahrály. Místo 
dětí z  Žabiček se pohybovalo 
po  naší školce spoustu postavi-
ček z Ledového království. Šnečci 
ještě před nadílkou sněhu sáhli 
po  knize plné pohádek. Děti se 
seznamovaly s klasickými českými 
pohádkami pro nejmenší, které 
si nejen dramatizovaly, ale různě 
s  nimi pracovaly – řadily dle po-
sloupnosti, určovaly hlavní hrdinu 
a  nemohlo chybět ani samotné 
vypravování pohádky. Vypravě-

čem se tentokrát nestala paní 
učitelka, ale šikovní předškoláci, 
kteří svým mladším kamarádům 
pohádku sami vyprávěli. 
Rybičky se v  dalších lednových 
dnech seznámily s  pohádkou 
„O  dvanácti měsíčkách“. Pohádku 
nejen poslouchaly, ale také výtvar-
ně ztvárnily a  v  neposlední řadě 
„nastudovaly“ její divadelní ztvár-
nění. Každá malá Rybička měla 
v  pohádce nějakou hereckou roli. 
A  můžu Vám říct, milí čtenáři, že 
výkony malých herců byly skuteč-
ně excelentní.  I když občas někte-
rému z  nich „vypadl text“, vůbec 
nám to nevadilo. Nejdůležitější 
pro nás, učitelky, je to, že se dětem 
nabízené činnosti líbí, aktivně se 
do nich zapojují a tím se i nenásil-
ně učí nové poznatky.
Krásný zimní čas.   

kolektiv MŠ Vodníček
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Jako první měsíc v roce 
dostal jméno leden,
studený je plný sněhu, 
zakrývá se ledem.

Vánoce jsou již za námi a my jsme 
se všichni přivítali v roce 2018. Na-
učili jsme se psát a poznávat čísla 
nového roku a pověděli si zážitky 
z  vánočních prázdnin. Dali jsme 
si také školkovská předsevzetí. 
Třeba takové, že se naučíme hez-
ky jíst příborem nebo že budeme 
více sportovat a hýbat se. Příjem-
ná sněhová nadílka nás k  tomu 

přímo vybízela. Na školní zahradě 
jsme jezdili na  lopatách a  peká-
čích z kopce dolů, stavěli jsme sně-
huláky a sněhová iglú, společně se 
koulovali. Menším dětem stačila 
naše sněhová honička a zimní sto-
povaná. Tradičně na Tři krále si pro 
nás připravily krásné a poučné vy-
stoupení nejstarší děti z Ptáčátek. 
Převlékly se do  kostýmů a  přišly 
nám zazpívat a  vysvětlit Tříkrálo-
vou tradici. V  tomto zimním ob-
dobí k  nám do  školky také přijel 
milý a vtipný pan kouzelník, který 
za  velkého veselí a  tleskání dě-

tem předvedl pár triků a  několik 
zajímavých kouzel. Některé děti 
mu také asistovaly při jeho čaro-
vání. Byl to veselý den plný smí-
chu a kouzel a my jsme si ho moc 
užili.  Proběhlo také screeningové 
vyšetření očí a  výuková hudeb-
ní aktivita s  názvem „Netradiční 
hudební nástroje“.  Zde si měly 
děti možnost vyzkoušet různé 
neznámé nástroje a  také si na  ně 
zahrát. Lednovými integrovanými 
bloky prolínala témata „To jsem 
já člověk“, „Teta chřipka“, „Sportík 
v  pohádkách“ a  „Školka plná vi-

tamínů“. Na všech třídách se plně 
snažíme rozvíjet hlavně komuni-
kační dovednosti dětí, společně si 
čteme pohádkový příběh, aktivu-
jeme slovní zásobu, upevňujeme 
gramatický základ, pracujeme 
s  rytmem a  rýmem, hrajeme si 
s  logopedickými slovíčky. Pracu-
jeme společně a  pomáháme si 
navzájem.

Přejeme Vám všem bílé pohodové 
dny plné zimních radovánek.

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

Nabídka z nových knih na únor 2018
BELETRIE

 CIMICKÝ, Jan: Kamarádi

Dramatický příběh o přátelství mez 
mladým kriminalistou a lékařem.

 ČEPELKA, Miloň: 

     Nebožtík na rynku

Emeritní docent bohemistiky se 
vrací do rodného města, kde se mu 
vracejí vzpomínky na  dobu, kterou 
v městečku strávil. 

 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Vzpoura goliardů

Další díl historické detektivky z řady 
Hříšných lidí Království českého.

 NORMAN, Matthew: 

     Všichni jsme nějak vadní

Čtivá kniha se svižnými dialogy, 
humorem a více i méně hlubokých 
zamyšlení. 

NAUČNÁ LITERATURA
 GATO, Martin 

     KNOTKOVÁ, Hana: 

     Anglicky čteme rádi

Dvojjazyčný text pro mírně a střed-
ně pokročilé studenty angličtiny.

 MOODY, Raymond, PERRY, Paul: 

     Paranormální svět

Poutavá autobiografi e, v které autor 
vypráví o  dětství studiích a  zájmu 
o posmrtný život.

 NOVÁK, Jan A.: 

     Po stopách černé bohyně

Kniha se zabývá kulty dávných civi-
lizací a  jejich vztahu k  černým ma-
donám. 

 SAMKOVÁ, Klára A.: 

     Po Evropě s maminkou

Svérázný a  vtipný cestopis advo-
kátky JUDr.  Kláry Samkové, známé 
ze Sněmovny národů Federálního 
shromáždění.

Na únor 2018 
jsme připravili ...

  Výstavu intarzovaných obra-
zů Jiřího Tomáše otevřenou 
ve  výpůjčních hodinách 
knihovny od  5. 2. do  29.3. 
2018

  8. 2. 2018 v 17:30 hod. před-
nášku manželů Špillarových 
Vietnam

  22. 2. 2018 křest knihy Má 
přání se mi někdy plní Zuza-
ny Zezulkové

... na březen 
chystáme

  přednášku Spolku přátel 
historie Vamberka – Osmič-
kový rok 

  autorské čtení Věry Finy
  večer s panem Andersenem 

– pro děti

Pozvánka 
manželů 
Špillarových
“Pojeďte s  námi do  daleké Asie. 
Do  domoviny lidí, se kterými jsme 
zvyklí se vídat i  u  nás doma, ale 
o  jejichž vlasti máme jen mlhavé 
představy. Vystartujeme z pulzující-
ho velkoměsta Hanoj, kde se pohyb 
odehrává “na  dvou kolech”. Puto-
vat k  severu budeme jak rýžovými 
políčky, tak malebnými čajovými 
plantážemi. Navštívíme nejvyšší 
vietnamské pohoří se známým hor-
ským střediskem SaPa, počkáme 
si na  vyhlášené nedělní trhy zářící 
barevnými kroji mnoha horských 
kmenů v  městečku NacHa a  doje-
deme i k vietnamsko-čínským vodo-
pádům Ban Gioc. Rozhodně nevy-
necháme ani Unescem chráněnou 
oblast pobřežních útesů a  skalních 
homolí u města HaLong, stejně jako 
si neodpustíme návštěvu jednoho 
z bývalých hlavních měst starodáv-
né říše HoaLu a  plavbu po  “ponor-
ných krasových řekách” TamCoc 
a  TrangAn. Poznáte, že lidé ve  Viet-
namu jsou nejen obchodníky, jak je 
známe od nás, ale i velmi tvrdě pra-
cujícími zemědělci, zručnými tkalci 
a řemeslníky a také milými hostiteli 
a společníky. “

Nahlas nebo potichoučku šeptem… 
nebo jen někde hluboko uvnitř sami 
sebe… přejeme si v prvních vteřinách 
roku nového své novoroční přání… 
Jakékoli -podle svého založení.  Přání 
zdraví a štěstí patří k těm nejdůležitěj-
ším. Koupit je nelze. Ani vyrobit. Ale 
můžeme se pokusit něco změnit. Tře-
ba sami v sobě. Aby nás zdraví a štěstí 
doprovázelo dny roku 2018. 

8 rozdílů mezi šťastnými
a nešťastnými lidmi
Myslíte si, že spokojenost je jen vý-
sledkem náhody, štěstí a peněz? Mož-
ná je čas tento názor přehodnotit. 
Spokojení a šťastní lidé mají jiný způ-
sob myšlení. Pokud hledáte metodu, 
jak nejsnáze najít štěstí, přečtěte si 
následujících osm bodů. Dozvíte se, 
co šťastní lidé dělají jinak.
1. Rovnováha
Lidé, kteří jsou v  životě šťastní, mají 
jedno společné. Jsou spokojení s tím, 
co mají. Nespokojení lidé dělají přes-
ný opak. Neustále dumají nad tím, co 
všechno jim chybí, a  jak by to mohli 
získat. Šťastní lidé vedou vyrovnaný 
život. To znamená, že si vždy udělají 
čas na to, co je pro ně důležité, ať už se 
jedná o rodinu, přátelé, kariéru nebo 
zdraví a to jim stačí.
2. Respektování druhých
Jako malí jste určitě často slýchá-
vali rčení „Chovej se k  druhým tak, 
jak chceš, aby se oni chovali k tobě“. 
Šťastní lidé si toto pravidlo nejen vy-
slechli, ale také se jím řídí. Jsou citliví 
a berou ohled na druhé. Pokud se k li-
dem chováte hezky, ve většině přípa-
dů se i oni budou chovat hezky k vám.
3. Cesta vpřed
Jednou z  věcí, kterou spokojení lidé 
dělají jinak než ostatní, je, že se ne-
zabývají zbytečnými maličkostmi. 

Někdy se i  šťastným lidem přihodí 
něco nepříjemného, co je vyhodí z je-
jich rovnováhy, ale na rozdíl od jiných 
mají schopnost nechat věci plynout 
a  nelpět na  smutné minulosti. Ne-
spokojení lidé mají sklon utápět se 
ve  svém neštěstí a  lpět na  věcech, 
které nelze vrátit. Je zbytečné litovat 
něčeho, co se vám zrovna nepovedlo, 
a  obviňovat se z  neúspěchů. Lepší 
je jít dál a snažit se, aby budoucnost 
byla co nejlepší.
4. Zodpovědnost
Nikdo není dokonalý. Ani lidé, kteří 
jsou spokojení a vedou šťastný život, 
dokonalí nejsou. Na  rozdíl od  jiných 
ale o  svých nedokonalostech ví. Po-
kud udělají chybu, přiznají si ji a snaží 
se ji napravit. Přijímají plnou odpo-
vědnost za  své činy a  nevymlouvají 
se na  druhé. Nespokojení lidé mají 
tendenci ze svých neúspěchů obvi-
ňovat všechny kolem sebe. Nevidí 
a ani nechtějí vidět vlastní nedostatky 
nebo omyly. Jak ale člověk může najít 
spokojenost, když neustále opakuje 
stejné chyby?
5. Veselá společnost
Neštěstí miluje neštěstí. Nešťastní lidé 
tíhnou k  těm, kteří budou ochotní 
s  nimi sdílet jejich tragédie. Pokud 
se potýkáte se smutkem, depresí, 
obavami nebo zlostí, snažte se trávit 
více času s lidmi, kteří jsou spokojení 
a vyrovnaní. Je velká šance, že jejich 
pozitivní nálada nakazí i vás, anebo se 
od nich přiučíte, jak být šťastní. A když 
ani to ne, alespoň se ve  společnosti 
veselých lidí zasmějete. I  obyčejný 
úsměv dokáže divy.
6. Upřímnost
Spokojení lidé jsou většinou také lidé 
upřímní. Řeknou vám pravdu, i kdyby 
měla být bolestivá, a  nebudou vám 
lhát. To samé očekávají od vás. Upřím-

nost je důležitá věc. Člověk by měl 
být upřímný nejen k druhým, ale také 
sám k sobě.
7. Co tě nezabije, to tě posílí 
Lidé, kteří jsou šťastní, berou nezdary 
jako příležitosti učit se a  duchovně 
růst. Říká se, že všechno špatné, je 
pro něco dobré. A je to pravda. Pokud 
máte schopnost i  z  neštěstí vytěžit 
maximum, je velká šance, že najdete 
v  životě tu správnou cestu. Snažte 
se ve  všem vidět něco pozitivního. 
Vždycky totiž existuje řešení.
8. Přítomnost
Zatímco nešťastní lidé bloudí v  mi-
nulosti a  bojí se, co jim přinese bu-
doucnost, šťastní lidé žijí přítomností. 
Radují se z  každého okamžiku a  ne-
přemýšlí nad tím, co bude za  měsíc 
nebo za rok. Snaží se z každého dne 
vytěžit i tu nejmenší špetku štěstí. Už 
Dalai Lama řekl, že „čím více se sna-
žíme držet minulosti, tím směšnější 
a poničenější se náš život stává“. Žijte 
tedy přítomností a alespoň na chvilku 
se snažte zapomenout na každoden-
ní starosti.

...a ještě návrat k adventnímu se-
tkání s „andílky“
Možná jste postřehli vánoční stro-
meček zářící modrou barvou naděje, 
který doprovázel v  desátém roce 
vamberské „andílky“. Stromeček vá-
nočních přání přečkal celý advent 
ve  vestibulu knihovny ozdobený 
od  hlavy až k  patě Vašimi přáními – 
přečtěte si je také. Jsou různé stejně 
jako my, lidé. říkají o nás víc, než sami 
tušíme…
Kéž by se nám naše přání splnila. Ale-
spoň ta nejdůležitější.

Za MK Vamberk 
Jaroslava Martinová

ZAMYŠLENÍ (NEJEN) NOVOROČNÍ
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - únor  2018

 2. února v 19:30 hodin 

PLES SPORTOVNÍ
 8. února v 10:00 hodin 

VIETNAM – od  čínské hranice 
do delty Mekongu
Přednáška

 9. února ve 20:00 hodin

PLES KRPŠ
 11. února v 19:00 hodin

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Třetí prst na levé ruce je hra nejen 
vtipná, ale také velmi intimní. 
Hrají: Iva Pazderková, Martina Ran-
dová
Vstupné 300 Kč.

 14. února v 8:30 a v 10:00 hodin

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
CZIDIVADLO PRAHA
Podstatou pohádky je věčný sou-
boj mezi dobrem a zlem, kdy dob-
ro nakonec vítězí.
Vstupné 30 Kč.

 23. února ve 20:00 hodin

PLES GYMNÁZIA RK
 24. února ve 20:00 hodin

PLES HASIČSKÝ

PŘIPRAVUJEME:
 11. března v 15:00 hodin

KAPESNÍ KAPELA KAPKA
Tip na dárek!
Předprodej vstupenek v MKS.
Vstupné 150 Kč.

Přijímáme dívky a chlapce do kurzu tance 

a společenské výchovy

Zahájení: září 2018

Přihlášky na tel. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS.

NABÍZÍME PRONÁJEM MINIBARU 
V MĚSTSKÉM KLUBU SOKOLOVNA VAMBERK. 

Info. na tel. 494 541 484 p. Freivaldová

 11. února v 19:00 hodin 

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE /Dermot 
Canavan
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Hořkosladké drama o  bezpodmí-
nečné lásce, tanci a odpuštění. Dvě 
sestry, Niamh a Grace k sobě měly 
kdysi velmi blízko. Když se setkávají 
nad krabicí fotografi í z dětství a do-
spívání, dávno zasuté vzpomínky 
znovu ožívají. Postupně rozkrývají 
svůj komplikovaný vztah s autorita-
tivním otcem, citlivé období se svojí 
milovanou maminkou, i to, proč se 
jejich cesty na čas rozešly. Přestože 
jsou jejich vzpomínky chvílemi bo-
lestné, neopouští je svérázný smysl 
pro humor. A  navíc, ať se děje co-
koliv, existuje něco, co jim vždycky 
dává svobodu i  na  všechno zapo-
menout: tanec… 
Hrají: Iva Pazderková, Martina Ran-
dová

 6. března v 19:00 hodin

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD /Eric As-
sous/
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá 
situační komedie plná nečekaných 
situací. Bernard a  Phillippe jsou 
nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe 
je dobrák od  kosti, peněz nemá 
nazbyt a  žije celkem spokojený 
život se svou přítelkyní, Bernard 
je ctižádostivý a  sobecký narcis, 
který získal skvělé místo v  rodin-
ném podniku své ženy. Manželce 
je nevěrný a  svou milenku navíc 
přivede do  jiného stavu. Kdyby se 
o  tom jeho žena dozvěděla, přišel 
by o  všechno, a  tak požádá svého 
kamaráda o pomoc. Chudák nevin-
ný Phillippe se tak dostane do zača-
rovaného kruhu lží, intrik a úskoků, 
dokonce se od něj odstěhuje i jeho 
přítelkyně… 
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Te-
reza Kostková, Nela Boudová, Mi-
chaela Sejnová/Lucie Okonová 

 5. dubna v 19:00 hodin

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA /Oscar 
Wilde/
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLE-
SLAV
Slavná „lehkovážná komedie pro 
vážné lidi“. Dva mladí gentlemani si 
pohrávají s pravdou, jen aby vnesli 
do svého poklidného venkovského 
života trochu vzrušení. Jejich imagi-
nární přátelé jim ale začnou přerůs-
tat přes hlavu v okamžiku, kdy na-
šim hrdinům poplete hlavu láska…
Hrají: Matouš Ruml, Aleš Petráš, Ra-
dim Madeja, Ivana Nováčková, Sva-
tava Milková, Sandra Černodrinská, 
Karolina Frydecká, Milan Koníček, 
Pavel Nedvěd 

 9. května v 19:00 hodin

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK /Jakub 
Zindulka/
AGENTURA FANNY
Komedie o  rozdílech mezi muži 
a  ženami, o  životě, který nás opa-
kovaně dokáže překvapit. Manželé 
Juklovi jsou dlouholetými přáteli 
manželů Tupých. Proto není divu, 
že se jako každý rok chystají spo-
lečně oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem, a  tak vtipkování žen 
o  tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní, a jak se s nimi nedá 
žít, a stesky mužů o tom, že ženy se 
nedají pochopit, vyústí ve  furiant-
skou sázku, která vede k neobvyklé 
výměně manželů… 
Hrají: Dana Homolová, Michaela 
Badinková, Daniel Rous, Martin 
Kraus

Zdeňka Freivaldová  

S U R I N A M 
povídání o malé jihoamerické zemi

Alena Naimanová

25. února 2018 v 15 hodin 
Římskokatolická fara Vamberk

  DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2018
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Před 110 lety
Jako třetí v  okrese byl 23. února 1908 založen Včelařský spolek pro 
Vamberk a okolí. Prvním předsedou se stal Vojtěch Netík z Pekla. Spo-
lek měl zpočátku 34 členů se 171 včelstvy.

Před 55 lety
8. února 1963 bylo ve Vamberku založeno Stavební bytové družstvo.
Přes odpor většiny členů došlo 25. února 1963 ke  sloučení Jednot-
ných zemědělských družstev (JZD) Peklo, Roveň a Jahodov pod ná-
zvem JZD Zdobnice. Předsedou se stal Vladislav Nosek z  Jahodova. 
Sloučené družstvo mělo 175 členů a hospodařilo na výměře 561 ha.

Před 45 lety
K 15. únoru 1973 došlo ke sloučení JZD Zdobnice Roveň a JZD Roz-
voj Dlouhá Ves. Předsedou sloučeného družstva Dlouhá Ves se stal J. 
Vašátko.

Před 35 lety
V únoru 1983 byla na sídlišti Struha otevřena restaurace Zdobnice.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 09.02.1888 se v Kostelecké Lhotě narodil Bohuslav Bednář, učitel. 

Učil na vamberecké škole. Od roku 1942 byl ředitelem školy v Týništi n.O. 
Roku 1957 byl ustanoven správcem vambereckého muzea. Věnoval se 
malířství. 130. výročí narození († 03.11.1968 Vamberk)

 10.02.1978 zemřel ve Vamberku Karel Vondra, mlynář. Od  roku 
1941 byl nájemcem pekelského mlýna. Během druhé světové války 
pomohl mnoha lidem v hmotné nouzi. Zasadil se o elektrifi kaci v Roš-
tí. V roce 1945 byl poslancem národního výboru ve Vamberku. Od roku 
1948 byl dělníkem v železárnách. 40. výročí úmrtí (* 07.06.1910 Orlice 
u Kyšperka)

 12.02.1958 zemřel ve Vamberku Josef Hajniš, úředník a kronikář. 
V mládí pracoval jako truhlář v Bednářově textilce. Později byl městským 
strážníkem, důchodním a tajemníkem. V období 1938-1947 vedl vambe-
reckou obecní kroniku. 60. výročí úmrtí (* 20.07.1878 Vamberk)

Společenská kronika

V únoru 2018 oslaví:

91 let Marie Brůnová
80 let Miroslav Jabůrek
80 let Jaroslav Synák
75 let František Cikán

75 let  Zdeněk Velísek
75 let  Jiří Vídeňský
75 let  Ladislav Kotyza
75 let  Ladislav Křivan

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 11. 2. 2018 uplyne již 5 smutných let, kdy nás opustila naše mamin-
ka a  babička paní MARIE ČERNOCHOVÁ rozená Procházková. Kdo 
jste ji znali, věnujte ji prosím spolu s námi tichou vzpomínku.

Syn Jaroslav s manželkou a vnoučata Anička a Matýsek.

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

 Kompletní zhotovení pomníků 
z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků 
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky za výhodné ceny 
 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 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

K A M E N I C T V Í  R A Š K A

- srdečně Vás zveme na naše nezávazné zkušební hodiny
- kurzovné 1.850,- Kč za celé pololetí (45,- Kč/1 hodina) 
  bez ohledu na počet osob v kurzu
- studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře
- s námi se skutečně něco naučíte a bude Vás to bavit 

www.jcaj.cz
tel. 736 414 549, 494 532 102

KURZY ANGLIČTINY
od února 2018 opět otevíráme 

nové a návazné kurzy 
v Rychnově nad Kněžnou

Fotografi e z voleb prezidenta ČR

Foto: Radoslav Vídeňský
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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. 

Stolní tenis Baník Vamberk
Rok 2018 jsme zahájili 6. 1. zápasem na domácích stolech s nejlepšími 
týmy naší soutěže - Valdicemi a Dvorem Králové. A s oběma jsme doká-
zali držet krok.
Dopolední nejtěsnější možná prohra s Valdicemi nás mrzela. Závěr zá-
pasu a prohry v pátých setech rozhodly o naší prohře. Odpoledne jsme 
naopak od začátku prohrávali. Za stavu 3:7 jsme zmobilizovali síly a do-
táhli zápas k cenné remíze.

TJ Baník Vamberk – Sokol Valdice 8:10

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 2, Valášek 1, Podolka 0, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1 
TJ Baník Vamberk – TJ Dvůr Králové n. L 9:9

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Podolka 1, Macháček 0, čtyřhra 
Jakubec-Vrkoslav 1 

Tabulka - Krajská soutěž 1. třídy
družstvo PU V R P K   skóre body

1. Sokol Valdice 14 11 1 2 0 131:77 37
2. TJ Nová Paka 14 9 3 2 0 128:89 35
3. TJ Dvůr Králové n.L. 14 7 6 1 0 128:100 34
4. Sokol České Meziříčí 14 7 3 4 0 120:106 31
5. TJ Baník Vamberk 14 5 5 4 0 126:111 29
6. DTJ-Slavia Hr. Králové E 14 6 3 5 0 103:113 29
7. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 14 6 2 6 0 111:109 28
8. Jiskra Nový Bydžov 14 5 1 8 0 102:111 25
9. Sokol Nemyčeves 14 4 3 7 0 104:117 25
10. Sparta Úpice 14 3 3 8 0 102:123 23
11. Sokol Stará Paka B 14 2 2 10 0 80:130 20
12. TTC Nové Město n.M. 14 2 2 10 0 80:129 20

Rozpis domácích zápasů A mužstva
17. 2. 2018 9:00 TJ Baník Vamberk – DTJ-Slavia Hradec Králové E
17. 2. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk – Sokol České Meziříčí
17. 3. 2018 9:00 TJ Baník Vamberk – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
17. 3. 2018 14:00 TJ Baník Vamberk – Sparta Úpice

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. 
Diváci jsou srdečně zváni!                       M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Vážení příznivci volejbalu, 
sportovní nadšenci a zájemci o zajímavou podívanou. Zveme Vás na naše 
domácí  dvojzápasy do  sportovní haly ve  Vamberku a  to vždy v  čase 
od 10:00 hod, kdy začíná první utkání a poté v čase od 13:00 hod, kdy za-
číná druhé utkání. Termíny domácích zápasů jsou uvedeny v rozpise. Byla 
by škoda přijít o zajímavý sportovní zážitek. Přeci jen ženský volejbal je 
krásný na pohled.                              Za ženský volejbalový tým Jana Čapková

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ KRAJSKÉHO PŘEBORU I. třídy ŽEN
10.2.2018, 10:00   TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Bílá Třemešná
10.2.2018, 13:00   TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Bílá Třemešná
24.2.2018, 10:00   TJ Baník Vamberk - TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší    
24.2.2018, 13:00   TJ Baník Vamberk - TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší    
03.3.2018, 10:00   TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Staré Město - Náchod
03.3.2018, 13:00   TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Staré Město - Náchod 

TABULKA 
  Z V3 V2 P1 P0 S B
1 TJ Slavia Hradec Králové 22 18 3 0 1 64:12 60
2 TJ Baník Vamberk 22 10 4 5 3 53:36 43
3 TJ Sokol Staré Město - Náchod 22 10 1 5 6 48:36 37
4 TJ Sokol Hradec Králové 22 8 5 2 7 45:40 36
5 TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší 22 8 4 2 8 45:42 34
6 TJ Sokol Bílá Třemešná 22 4 6 4 8 39:51 28
7 Orel jednota Studenec u Horek 22 9 0 1 12 34:44 28
8 VK Hradec Králové 20 6 3 1 10 32:43 25
9 Orel jednota Hradec Králové 22 4 1 4 13 25:56 18
10 VK Hronov 20 4 0 3 13 26:51 15



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 18

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. 

Zdravý životní styl však nelze ome-
zit pouze na  soutěžní či závodní 
formy pohybových aktivit. Zdra-
vý životní styl - tento fenomén 
jedenadvacátého století v  každé 
moderní společnosti je nutno chá-
pat komplexně. Důležitým oboha-
cením života společnosti je zdraví 
prospěšný pohyb v  rámci bohaté 
nabídky rekreačních aktivit, a  to 
pro širokou veřejnost! Snahou ve-
dení TJ Baník je proto rozšířit své 
portfolio zájmu a výrazně se podí-
let ve svých projektech i na rozvoji 
volnočasových aktivit ve  městě. 
A  v  celospolečenském zájmu tak 
přispět ke  spokojenosti občanů 
města. 

In line dráha. Moderní víceúčelové 
rekreační sportoviště nachází své 
příznivce již v  řadě měst či obcí 
v  celé republice. Potenciál využití 
takovéto víceúčelové in-line drá-
hy je totiž mimořádný, a  to hned 
ve více rovinách. Na své by si přišli 
určitě především děti a  mládež, 
stejně tak ale i  dospělí, jistě i  ně-
kteří dříve narození. Další mož-
nosti uživatelů spočívají v nabídce 
rekreačních disciplín; dráhu totiž 
mohou využívat nejen bruslaři, 
ale také cyklisté, případně v  zimě 
i vyznavači běhu na lyžích. V nepo-
slední řadě lze důvodně předpo-
kládat, že naše „zdobnická“ in line 
dráha by se mohla stát oblíbenou 

i  pro mnoho desítek nadšenců 
z okolí Vamberka.
V  rámci prvotního seznámení 
s  problematikou tohoto moder-
ního sportoviště je nutno uvést 
zajímavý „studijní“ poznatek. Ne 
všechna města toužící po  in line 
dráze mohla realizovat tu svou 
v  ideálním prostředí. Nezřídka 
bylo nutno dráhu situovat např. 
zcela mimo město bez možnosti 
relaxačního zázemí (občerstvení) 
anebo naopak sice ve  městě, ale 
pouze na  bývalé škvárové dráze 
tamního fotbalového stadionu… 

Z  uvedeného je obzvláště zřejmé, 
jakou mimořádnou devízou řešení 
naší in line dráhy by byla její reali-
zace v  krásném prostředí při řece 
Zdobnice. Vždyť si to jen zkusme 
představit; in line dráha obtékající 
areál koupaliště, dvě fotbalová hři-
ště a  tenisové kurty – jak souznící 
sportovně-rekreační synergie! Dal-
ším bonusem situování in line dráhy 
v této lokalitě je právě ona výše zmí-
něná snadná možnost příjemného 
posezení a občerstvení na koupališti 
a zároveň ekonomicky výrazné pro-
dloužení využití tohoto stánku.

„A“ mužstvo
 17. 2 .2018 so 13:00 h. 

UMT Letohrad  - Těchonín - Vamberk
 24. 2. 2018 so 18:00 h. 

UMT Lanškroun - Jabloné  - Vamberk
 11. 3. 2018 ne 11:00 h. 

UMT Letohrad - Letohrad“B“ - Vamberk
 17. 3. 2018 so 15:00 h. 

stadion Vamberk - Vamberk - Zdelov

Dorost
 24. 2. 2018 so 15:00 h. 

UMT Letohrad - Letohrad - Vamberk
 4. 3. 2018 ne 13:00 h. 

UMT Rychnov - Vamberk/Rokytnice - Kostelec/
Častolovice (zimní pohár)

 11. 3. 2018 ne 10:00 h. 
UMT Rychnov - Rychnov - Vamberk/Rokytnice 
(zimní pohár)

St. žáci
 25. 2. 2018 ne 10:00 h. 

UMT Rychnov - Rychnov - Rokytnice/Vamberk 
(zimní pohár)

 10. 3.2018  so 13:00 h. 
UMT Rychnov - Rokytnice/Vamberk - Solnice 
(zimní pohár)

Areál V Lukách může být moderním 
centrem volnočasových aktivit 
PRO VŠECHNY GENERACE, PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás touto cestou požá-

dali o váš názor na případnou realizaci tohoto záměru. Své ná-

zory, návrhy, připomínky, zkušenosti můžete vyjádřit na adrese 

tj.bava@seznam.cz nebo uložit do schránky ve sportovní hale.

Zimní fotbalová příprava TJ Baník Vamberk – 2018

Primárním zadáním Tělovýchovné jednoty Baník Vamberk je orga-

nizace pravidelných, dlouhodobých sportovních aktivit dospělých, 

dětí a mládeže a volnočasové aktivity.

V návrhu uvažovaná dráha obepíná areál koupaliště, pokračuje podél řeky Zdobnice za novým fotbalovým hřištěm a poté k tenisovým kurtům a zpět. 



Tříkrálová sbírka

Foto: Stanislav Holoubek

Výstup na Chlum
Foto: Radoslav Vídeňský, Stanislav Holoubek



6. března 2018 v 19:00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk


