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Ze zasedání Rady města

Počínaje měsícem květnem se ob-
čanům Vamberka otevírá tzv. Sběr-
né místo odpadů, které je dalším 
krokem k  zefektivnění nakládání 
s odpady ve městě. Nachází se v Jů-
nově ulici u  garáží a  jeho provoz 
bude zahájen v prvním květnovém 
týdnu. 
Sběrné místo odpadů slouží pře-
devším k převzetí odpadů, na kte-
ré nejsou po  městě rozmístěny 
sběrné nádoby a  nepatří, nebo se 
nevejdou, do  nádob na  směsné 
komunální odpady. Zejména se 
jedná o  velkoobjemové odpady 
jako např. nábytek či koberce, ne-
bezpečné odpady a větší množství 
využitelných složek komunálních 
odpadů (plastů, skla, papíru, kovů). 
Lze v  něm však předat i  mnoho 
druhů dalších odpadů, které v běž-
ném životě vznikají, a  to včetně 

menších množství stavebních od-
padů. Sběrné místo odpadů je také 
místem zpětného odběru elektro-
zařízení, vč. výbojek a zářivek a dále 
též starých pneumatik.
Zařízení je určeno pouze pro ob-
čany Vamberka, Pekla a  Merklovic 
a nemohou jej dle platné legislati-
vy využívat podnikatelé (právnické 
osoby, ani podnikající fyzické oso-
by), na které se vztahují jiné právní 
předpisy při nakládání s  odpady. 
Upozorňujeme proto na  skuteč-
nost, že při přejímce odpadů musí 
provozovatel Sběrného místa od-
padů provést identifi kaci bydliště 
osoby, která tyto materiály předá-
vá, a to pomocí osobního dokladu 
(např. občanského průkazu či ces-
tovního pasu).
Provoz Sběrného místa odpadů 
bude prováděn v souladu se schvá-

leným provozním řádem tohoto 
zařízení, který bude zveřejněn 
na  webových stránkách města. 
V něm lze nalézt podrobnější infor-
mace. 
Počítáno je s  provozem 2x týdně 
v období od 1. 3. do 30. 11. kalen-
dářního roku a  1x týdně (v  sobo-
tu) ve  zbývajících měsících roku. 
Provozní doba je určena ve středu 
od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu 
od  8:00 do  12:00 hod. Vedoucím 
Sběrného místa odpadů a kontakt-
ní osobou je pan Zdeněk Vavrou-
šek, tel. 605 458 723.
Děkujeme, že s námi třídíte odpady 
a zapojujete se do zkvalitnění sys-
tému nakládání s odpady v našem 
městě.

Radek Sokol

Václav Kalousek

Rada města Vamberk se na svém 

90. zasedání dne 21. března 

2018 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 89.

2) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 2.000 Kč Českému ry-
bářského svazu, z. s., místní or-
ganizace Vamberk, Tyršova 18, 
517 54 Vamberk, IČ 135 86 092 
na dětské rybářské závody, ko-
nané dne 26.05.2018 a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy.

3) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 4.000 Kč paní Eri-
ce Doskočilové, xxxxxxxxxxxx 
na dětský karneval konaný dne 
08.04.2018 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

4)  Schválila převod fi nančních 
prostředků Mateřské školy 
Vamberk, Tyršova 280 ve  výši 
400.000 Kč z  rezervního fondu 
do fondu odměn.

5) Projednala Návrh Zprávy 
o  uplatňování Zásad územní-
ho rozvoje Královéhradeckého 
kraje v  uplynulém období (ří-
jen 2016 – leden 2018) a  roz-

hodla, že nebude k  tomuto 
návrhu uplatňovat připomínky.

6) Projednala výsledek výběrového 
řízení na  akci „Obměna prvků 
dětského hřiště na  sídlišti Stru-
ha“ a  v  souladu s  protokolem 
schválila zhotovitele, fi rmu Bo-
nita Group Service  s. r. o., Koráb 
131, 666 01 Tišnov, IČ: 27738795.

7) Schválila nový ceník užívá-
ní vitrín a  výlepu plakátů 
od 01.04.2018:

 -  užívání vitríny 700 x 700 mm 
100 Kč/měsíc, městské organi-
zace, sportovní a kulturní spolky 
jsou od poplatku osvobozeny,

 - výlep plakátů A4 pravidelný (ka-
ždý pátek) 5 Kč/ks, cena většího 
formátu je dvojnásobkem men-
šího (např. A3 za 10 Kč/ks atd.),

 - výlep plakátů městských orga-
nizací, sportovních a kulturních 
spolků * 3 Kč/ks, cena většího 
formátu je dvojnásobkem men-
šího (např. A3 za 6 Kč/ks atd.),

 - výlep plakátů A4 expresní 
(do 24 hodin) 10 Kč/ks, cena vět-
šího formátu je dvojnásobkem 
menšího (např. A3 za  20 Kč/ks 
atd.).

 Organizace zřízené městem 
Vamberk, občanská sdružení, 
kulturní spolky, sportovní oddí-
ly apod. se sídlem ve Vamberku, 
Pekle a Merklovicích.

8)  Projednala žádost předsedy TJ 
Baníku Vamberk, z. s. Richarda 
Sokola na  zpracování studie 
na vybudování herny pro stol-
ní tenis a  požaduje od  TJ Ba-
níku Vamberk, z. s. vypracovat  
dlouhodobý a  střednědobý 
plán rozvoje sportu k  projed-
nání se zástupci jednotlivých 
spolků a  s  představiteli města 
a  k  následnému zapracování 
do rozpočtového výhledu měs-
ta na další roky.

9)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na zakázku „Oprava komunika-
ce Peklo – Podřezov“ a v soula-
du s ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabíd-
ku 1.812.891 Kč včetně DPH, tj. 
STRABAG,      a. s., Kladská 1082, 
500  03 Hradec Králové, IČ: 
608 38 744 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

Rada města Vamberk se na svém 

91. zasedání dne 4. dubna 2018 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 90.

2) Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 23 ze dne 21.03.2018.

3) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 27.03.2018.

4) Schválila, dle svých kompeten-
cí vyhrazených zákonem o ob-
cích, poskytnutí dotací na  rok 
2018 v  té výši a  těm fyzickým 
a  právnickým osobám dle pří-
lohy a zároveň schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na  schvále-
né dotace.

5)  Schválila Smlouvu o  výpůjčce 
č. 2/2018 mezi městem Vam-
berk a Muzeem a galerií Orlic-
kých hor, Rychnov nad Kněž-
nou a  pověřila starostu jejím 
podpisem.

Rudolf Futter                                                                                                  

Mgr. Jan Rejzl  

starosta města

místostarosta města

Otevírání studánky

Sběrné místo odpadů v Jůnově ulici 
je pro vás otevřeno

Každou středu od 13:00 do 17:00 hod.
Každou sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Sběrné místo odpadů nově i ve Vamberku
Minibar 
mění 
nájemce
Zřejmě každý Vamberák zná 
útulný podnik s  názvem 
Minibar, který je součástí 
Městského klubu Sokolovna. 
Tuto provozovnu, oblíbenou 
zejména mezi muzikanty, 
divadelníky a  vůbec všemi 
návštěvníky Sokolovny, měla 
nepřetržitě v  nájmu po  dva-
cet čtyři let paní Jaruška 
Mudruňková z  Vamberka, 
jejíž neúnavný přístup a  ne-
přetržitý provoz sedm dní 
v  týdnu změnil hostinskou 
živnost v  tomto podniku 
na službu veřejnosti. Za to jí 
patří velké poděkování. Nyní 
se paní Mudruňková rozhod-
la skončit a věnovat svůj čas 
rodině a vnoučatům. Z toho-
to důvodu uspořádalo město 
Vamberk, jako vlastník ob-
jektu, výběr nového nájem-
ce, kterým se stala paní Věra 
Matějková z Vamberka. Nové 
nájemkyni přejeme hodně 
zdaru a spokojené hosty. 

Mgr. Jan Rejzl
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MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Světlík Filip

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 209, Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Tyršova 515, Opočno

494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
603 933 466
494 598 205
494 322 706
494 515 695
494 515 696
602 514 715
777 667 353

05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.
19.05.
20.05.
26.05.
27.05.
02.06.
03.06.

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

Péče o opuštěné kočky
Město Vamberk již řadu let úspěšně spolupracuje s  občanským sdru-
žením Záchranné pacičky sídlícím ve  Slatině nad Zdobnicí. Sdružení 
pečuje o opuštěné kočky a snaží se jim najít nový domov. Město Vam-
berk mu čas od času přispěje na činnost fi nančním darem, naposledy 
to bylo v loňském roce, a to 5.000 Kč. Jenom v minulém roce nám Zá-
chranné pacičky pomohly s odchytem dvanácti toulavých koček. Dále 
nám půjčily vybavení pro odchyt dalších dvou. Po odchycení koček je 
čeká kastrace (platí Záchranné pacičky), která stojí průměrně 1.000 Kč 
za jednu kočku. Následná péče se snaží kočku zdomácnět, jelikož od-
chycené kočky jsou divoké a  těžko přizpůsobivé. O  odchycené kočky 
není mezi lidmi příliš zájem, proto se vypouští do  přírody v  blízkosti 
velkých statků. I  my se snažíme po  každém odchytu kočku nabízet, 
nikdo o ni však většinou zájem neprojeví. Velkou měrou se na rozrůs-
tání kočičích populací podílejí nezodpovědní majitelé koček, kteří je 
nekastrují, a tím často umožňují nekontrolovatelné množení. Další lidé 
takové kočky litují, nosí jim jídlo, díky kterému se populace koček opět 
navyšuje. Je třeba si uvědomit, že odchyt a následná péče stojí mnoho 
lidí mnoho sil a fi nančních prostředků.
Jestli chcete opuštěným kočkám pomoci i  vy, zkuste je místo krmení 
spíše nabídnout někomu, kdo jim dá trvalý domov.

Mgr. Radek Freivald, velitel MP

Opuštěné kočky
Hernička Vambereckého dráčku je vzadu v  domě v  Tyršově ulici, kde 
původně byly první školní třídy. V loňském létě tam najednou byl shluk 
koček a koťat před vchodem k herničce. Prý opuštěné kočky. Městský 
úřad pak dal kočky pochytat pro nějaký kočičí útulek. Ale několik koček 
se chytit nepodařilo.
Potom bylo ve Vambereckém zpravodaji napsáno, že město Vamberk 
dalo dar 5.000 Kč Záchranným pacičkám o. s. Slatina nad Zdobnicí pro 
opuštěné kočky.
V  Tyršově ulici je mezi novými domky, nyní neobydlená, stará, neu-
držovaná, zemědělská chalupa, obytná část, chlív a stodola, vše pod 
jednou střechou. Chalupa má emailovanou tabulku s číslem 239. Před 
tou chalupou jsem jednou potkal paní, která v ní donedávna bydlela. 
Že prý ty kočky v té chalupě byly „od nepaměti“, ale že jí ani její rodině 
„nepatřily a nepatří“. Lidi už tam tedy nebydlí, ale kočky tam zůstávají. 
Neodchycené kočky jsou stále jako „od nepaměti“, v té neobydlené cha-
lupě čp. 239 a soucitní lidé jim dávají aspoň trochu jídla do misek před 
vchodem k herničce.
Nastalo jaro. Na zahradách v blízkosti hřbitovů i na hřbitovech pobíhají 
a posedávají hezké černobíle kočky, které nejsou ani moc velké, asi proto, 
že se sotva kdy najedly dosyta. Ale zatím jak majitel čp. 239 tak ani Měst-
ský úřad Vamberk nekonají nic, aby zabránili rozmnožování koček, které 
nikomu nepatří, opuštěných, bezprizorných, hladových koček.
Možná, že i ve Vamberku se najdou lidé, ochotní se těch kočiček ujmout 
a vychovat si z nich ke své radosti milé a přítulné domácí mazlíčky. Prý 
doma je tam, kde je kočka.                                                      Ing. Rudolf Novák

Projekt kompostérů 
do domácností završen

Získejme jednoduchým způsobem 
kvalitní hnojivo pro naši zahrádku 
– domácí kompost

Jaké výhody nám přináší kompostování v zahradních kom-

postérech?

 Jednoduše získáme kvalitní hnojivo.
 Smysluplně se podílíme na vrácení živin zpět do půdy.
 V domácnosti si necháváme cenný materiál, který prospí-
vá naší okrasné a užitkové zahradě. 

4 základní pravidla zdravého kompostování:

 Správná velikost materiálu
 Čím jsou částice menší, tím rychleji je zkompostujeme 

     (ideálně na velikost palce).
 Správná surovinová skladba
 Měkké a  šťavnaté materiály kombinujemese suchými 
a tvrdými (v poměru 1:1).
 Dostatečný přístup vzduchu
 Kompostování vyžaduje kyslík. Každé překopání urychluje 
rozklad materiálu (min. 1-2x během procesu kompostování)
 Dostatečná vlhkost
 Kompost nemá být příliš vlhký ani suchý (pokud je ma-
teriál velmi suchý, přidejte vodu, pokud je naopak velmi 
mokrý, doplňte suchý materiál, např. suchou trávu).

Co patří do kompostéru:

květiny, tráva, seno, sláma, listí, plevel, posklizňové zbyt-
ky z pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, shnilé ovoce 
a  zelenina, piliny, hobliny, štěpka, hnůj, studený dřevěný 
popel, skořápky z vajec a ořechů, pecky, makovice, papírové 
ubrousky a kapesníky.

Projekt odstartoval v září roku 2016, 
kdy vyšel ve Vambereckém zpravo-
daji dotazník, který vyplnili občané 
Vamberka, mající zájem o  domácí 
kompostér. Dotazníky sloužily zjiš-
tění zájmu a  stanovení množství 
kompostérů, které měly být v rámci 
dotace pořízeny. Následně probí-
hala administrativa spojená s výbě-
rem dodavatele kompostérů, které 
byly soutěženy společně obcemi 
mikroregionu. Vysoutěžená cena 
jednoho kompostéru činila 3  521 
Kč, z  toho částku 528 Kč za  každý 
kompostér hradilo Město Vamberk, 
zbytek pokryla obdržená dotace.
Letos na  jaře, před začátkem ve-
getační sezóny, pak kompostéry 

doputovaly ke  svým uživatelům. 
Občané obdrželi kompostér do tzv. 
výpůjčky na  dobu pěti let. Poté 
kompostéry přejdou zdarma do je-
jich vlastnictví. Kompostéry byly, 
vzhledem k  velkému množství, 
vydávány ve  dvou etapách a  sice 
ve dnech 21.-22. 3. a 11.-12. 4. 2018. 
Zájem občanů byl veliký a díky pra-
covníkům Technických služeb měs-
ta Vamberk bylo bez potíží vydáno 
všech 280 ks kompostérů, které 
v těchto dnech začínají sloužit.

Dana Vašková, 

životní prostředí

Město Vamberk zajistilo pro své občany 280 ks domácích kompo-

stérů. Kompostéry byly pořízeny z fi nančních prostředků získaných 

na základě žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 

životní prostředí 2014 – 2020 na  realizaci projektu „Předcházení 

vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v  obcích 

Mikroregionu Rychnovsko“. Projekt je spolufi nancován Evropskou 

unií – Fondem soudržnosti a  Státním fondem životního prostředí 

České republiky. Smyslem projektu je podpora třídění odpadu pro-

střednictvím domácího kompostování.
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V první etapě, která právě probíhá, 
bylo nabídnuto k prodeji šestnáct 
stavebních pozemků v lokalitě Ba-
činka. Prodej zajišťuje na  základě 
výběrového řízení místní realitní 
kancelář Reality Nekvinda. V  prv-
ním kole na  začátku letošního 
ledna byly pozemky nabídnuty 
žadatelům, kteří již podali žádost 
o  odkoupení stavebního pozem-
ku v minulosti a tři z těchto žada-
telů projevili o koupi vážný zájem 
a  uzavřeli rezervační smlouvy 
na vybrané parcely. 
Ve druhé polovině ledna byla zahá-
jena standardní inzerce, na základě 
které bylo získáno dalších sedm 
zájemců. K  dnešnímu dni bylo 

uzavřeno šest kupních smluv, se 
zbývajícími zájemci budou kupní 
smlouvy postupně podepisovány 
v průběhu měsíce května. Z nabíze-
ných šestnácti pozemků je nyní re-
zervováno nebo již prodáno deset 
pozemků, zbývá jich tedy ještě šest.
Vzhledem k  obecnému nedostat-
ku stavebních pozemků v regionu 
lze s  velkou pravděpodobností 
očekávat, že v průběhu roku dojde 
k  prodeji i  zbývajících pozemků. 
Podrobné informace o  podmín-
kách prodeje je možné získat v re-
alitní kanceláři Reality Nekvinda 
nebo na  městském úřadě u  ve-
doucí správního odboru. 

Ing. Eva Forejtková

Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů 

v lokalitě Bačinka ve Vamberku

Stavební 
pozemky 
„Bačinka“ 
Vamberk

Prodej stavebních pozemků 
v lokalitě „Bačinka“ 

ve Vamberku. 
Výměry pozemků 682 m2 – 930 m2, 

na pozemky přivedena elektřina, 
vodovod a kanalizace, připraveno 

k zahájení výstavby. 
Více informací 

v realitní kanceláři 
Reality Nekvinda s.r.o.

Žamberecká 54, Vamberk
tel.: 731 902 161

email: info@realitynekvinda.cz
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Co je virtuální realita?

V roce 2003 zakoupilo město Vam-
berk pozemky na Bačince a zahájilo 
úkony potřebné pro jejich zahrnutí 
do  územního plánu města Vam-
berk. Územní plán byl schválen v r. 
2009 a následně byla ing. arch. Mila-
nem Rakem zpracována urbanistic-
ká studie. Záměrem bylo vytvoření 
podmínek pro zástavbu lokality 
rodinnými domy, navržení doprav-
ního uspořádání budoucí lokality 
a napojení na inženýrské sítě. 
Následovalo zpracování dalšího 
stupně projektové dokumentace 
pro územní řízení na dělení pozem-
ků a  umístění stavby komunikace 
a inženýrských sítí, projednání pře-
ložky vedení VN a vybudování nové 
trafostanice společností ČEZ. V roce 
2015 byla provedena změna dě-
lení pozemků. Původně navržená 
zástavba dvojdomy byla nahraze-
na samostatně stojícími rodinný-
mi domy. Tato změna si vyžádala 
i  změnu vydaného územního roz-
hodnutí. 

Poté proběhlo výběrové řízení 
na  zhotovitele projektové doku-
mentace pro stavební povolení 
a provedení stavby, jehož vítězem 
se stala projekční kancelář DI PRO-
JEKT s.r.o. Pardubice. V  roce 2016 
bylo vydáno stavební povolení 
na  stavbu komunikací a  stavební 
povolení na  stavbu vodovodu, 
dešťové a  splaškové kanalizace. 
V roce 2017 bylo vypsáno výběro-
vé řízení na  zhotovitele stavby 1. 
etapy vodovodu, splaškové a deš-
ťové kanalizace, jehož vítězem se 
stala společnost Vodohospodář-
ské stavby s.r.o. Teplice. V  rámci 
výstavby 1. etapy inženýrských sítí 
provedla společnost ČEZ pokládku 
kabelového vedení NN pro budou-
cí rodinné domy. 
V  letošním roce bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na  zhotovitele 2. 
etapy. Vítězem výběrového řízení 
je společnost MADOS MT s.r.o. Lu-
penice. Realizace stavby 2. etapy 
bude rozdělena do dvou časových 

úseků.  Od května 2018 do červen-
ce 2018 bude zrealizována výstav-
ba komunikace – větev „B“ – mezi 
budoucími rodinnými domy, zasí-
ťovanými v 1. etapě a komunikace 
– větev „A“ podél školky s napoje-
ním na bývalou silnici I/11 v ul. Tyr-
šově a  veřejné osvětlení pro tyto 
části komunikace. V  r. 2019 bude 
zrealizována výstavba vodovodu, 
dešťové a splaškové kanalizace vč. 
komunikací a  veřejného osvětlení 
pro  větev - „C, D, E, F“. Výstavba 
komunikace podél školky si vyžá-
dá přechodné dopravní omezení, 
o  kterém budou vlastníci soused-
ních nemovitostí předem informo-
váni zhotovitelem stavby.  
Pro výstavbu budoucích rodin-
ných domů byla v r. 2017 zpracová-
na ing.  arch. Tomášem Haromem 
územní studie, která nastavila pa-
rametry pro umístění a prostorové 
regulativy staveb. 

Zuzana Rousková,

 stavební technik

Příprava rodinné výstavby na Bačince

V  dnešní době se čím dál tím více objevuje 
pojem Virtuální realita. Tímto článkem by-
chom vám rádi představili, co to vlastně je 
a proč má člověk po nasazení brýlí pocit, že 
běhá po mořském dně, i když je doma v obý-
váku.  Abyste si mohli užít virtuální realitu, 
potřebujete tři základní věci. Počítač, virtu-
ální brýle (jsou to speciální brýle navržené 
tak, aby člověk neviděl nic jiného, než malé 
monitory umístěné před očima) a  konzole, 
neboli ovladače. Virtuální realita je hlavně 
o obrazovém vjemu a hlavním rozdílem mezi 
displejem a  virtuální realitou je velikost sle-

dovaných objektů. Zatímco na  klasickém 
monitoru jsou postavy o dost menší než hráč, 
při nasazení brýlí jsou objekty v reálných ve-
likostech. Brýle využívají dvou LCD displejů, 
jeden pro každé oko. Po  nasazení virtuální 
brýlích má tak člověk pocit, že je v  jiném 
světě, nevidí nic z  reálného světa, vidí pou-
ze virtuální svět vytvořený pomocí počítače. 
Na brýlích jsou sensory, které snímají každou 
změnu polohu hlavy a  následně zobrazují 
do „brýlí“, což zážitek ještě umocní, jelikož je 
možné se ve  virtuálním světě rozhlížet ko-
lem sebe do  všech směrů. Představte si, že 

jste například na Marsu, jste na na mořském 
dně, sledujete fi lmy, ve kterých se můžete po-
dívat do všech směrů, nebo se díváte do očí   
dinosaura. K virtuálním brýlím existují i ovla-
dače, které jsou bezdrátové. Díky tomu si pak 
ve hře připadáte, jako by jste ovládali vlastní 
ruce, budete například ve  střelbě ovládat 
opravdovou spoušť, či se dotýkat předmětů. 
Virtuální realita Vysoké Mýto | www.VRclub.
cz | Mob: 703 126 493 | email: info@vrclub.cz 
Zážitek lze také darovat pomocí dárkového 
poukazu.

Petr Lipavský

Jak se bude jmenovat

nová ulice ve Vamberku?

Vyhlašujeme anketu o  název 
nové ulice na Bačince. 
Své náměty prosím zasílejte 
emailem na adresu zpravodaj@
vamberk.cz nebo písemně 
poštou na  adresu městského 
úřadu, Husovo nám. 1, 517  54 
Vamberk. 
Došlé náměty budou ve  dru-
hé polovině roku předloženy 
zastupitelstvu města, do  jehož 
kompetence pojmenování ulic 
patří. 
Pamatujte, že ulice se nesmí 
pojmenovávat po žijících osob-
nostech veřejného života.
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Žádné numerologické přemítání 
nemůže dát odpověď na  události 
spojené s  „osudovou“ osmičkou. 
Společenský pohyb v  dějinách lid-
stva má nevyzpytatelné souvislosti, 
do kterých lze tu a tam nahlédnout 
intuitivním vnímáním mozku. Ne-
dávno zemřelý britský fyzik Ste-
phen Hawking varoval, že „vědecký 
pokrok přivede lidstvo do  záhuby“. 
Již mnohem dříve upozornil J. Kriš-
namurti, že lidské myšlení je vadné 
a může mít nedozírné následky pro 
budoucnost lidstva. 
Vraťme se k  tématu. Hravým zkou-
máním si můžeme při psaní osmičky 
všimnout pohybu v obrysu magické 
číslice. „Nahoru doleva, dolů doleva, 
v  místě půlení dolů doprava a  na-
horu do místa spoje opět doprava. 
Symbol nekonečna (horizontálně 
položená osmička) spojený se spi-
rálovitým pohybem nahoru nám 
může přiblížit princip opakování ně-
kterých historických událostí.
Není od  věci, abychom v  měsíci 
knihy sáhli po  knize knih – Bibli. 
Byla inspirací pro mnoho velkých 

postav našich i  světových dějin. 
Právě křesťanské poselství o Pravdě, 
Cestě a  Životě nás může ochránit 
před zákeřnou katastrofou lidského 
myšlení ve světě, kde nám hrozí vy-
hubení nejen válečnými nástroji, ale 
i umělou inteligencí, jak nás varoval 
zesnulý geniální vědec.
Dnešní doba je příznačná tím, že se 
osmičkovým obloukem odvracíme 
od pravdy a mravnosti, ke lži a nená-
visti. Princip příčiny a následku vyvo-
lává hlavně v mladých lidech novou 
vlnu odporu proti těmto „smrtel-
ným“ hříchům, jak to vidíme na Slo-
vensku a částečně i u nás doma.
Pod tibetskou vlajkou si můžeme 
připomenout slova Dalajlamy: „Lidé, 
kteří vyrůstali v  totalitárních reži-
mech, si vyvinuli schopnost si něco 
myslet a  něco jiného říkat. A  mám 
pocit, že i  vy Češi jste si něco po-
dobného vyvinuli“. Je známá sku-
tečnost, že někteří lidé nerozeznají 
dobro od zla, zlo považuji za dobro 
a naopak. Není to nic nového a Vam-
beráci si mohou u sochy J. Husa při-
pomenout, že pravdu máme milo-

vat a bránit, učit se pravdě, protože 
Pravda nás vysvobodí.
Výsledek prezidentských voleb uká-
zal, kolika lidem lhaní nevadí, kolik 
občanů uvěřilo nenávistné kampani 
a také faktu, že nadpoloviční většině 
voličů nevadí rozpor mezi tvrzením 
o  nepřijatelné anexi Krymu, ale 
možnosti fi nančního narovnání? 
Jaká to zrada, jaké nepoučení z mni-
chovského traumatu. Modlitba Kar-
la Čapka z  doby mnichovské krize 
je výmluvným svědectvím: „Bože, 
který si stvořil národy, a  všem jsi 
vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní 
svět toho nejhoršího: lži. Lži, která 
podpírá a připravuje násilí a učí lidi 
nenávidět se navzájem“… Bože, 
vrať světu pravdu! Bude to víc než 
smlouva míru, bude to cennější než 
každé spojenectví. Nikdo, žádný ná-
rod, žádný stát si nebudiž jist, pokud 
mohou být lidské vztahy kdykoli 
korumpovány nástroji lži. Nebude 
jistoty, nebude smluv, nebude niče-
ho platného a  bezpečného, pokud 
vědomí kteréhokoliv národa bude 
zkřivováno záměrnou lží. Za každou 

lži jde úklad a násilí; každá lež je útok 
na bezpečí světa. Nikdo nebude žít 
v  míru ani za  nejsilnější hradbou 
z  oceli a  betonu; okřídlená lež se 
vysměje všem vašim pevnostem. 
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.
Jaké to bylo divné jasnozření, když 
náš Masaryk vepsal do našeho stát-
ního znaku slova Pravda vítězí. Jako 
by tušil, že jednou lež podnikne ge-
nerální útok na náš stát a národ, a už 
předem razil heslo pro toto utkání. 
S  tím heslem můžeme jít do  boje; 
ale jenom s tím heslem může jít celý 
svět do míru.
Neboť jenom bez lži se mohou lidé 
a národy dorozumět, ať mluví jazy-
kem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!
Lidové noviny, 25. 9. 1938

Úkladná vražda mladého sloven-
ského novináře je pro každého sluš-
ného občana připomenutím ceny 
pravdy v  životě společnosti a  také 
varováním před těmi, kteří novinář-
skou práci hanobí.
Ve Vamberku 18. 3. 2018          J. Nykl

Prudkým nástupem jara se přiblížila 
doba, kdy budeme opět přemýšlet 
o  novém vedení města a  o  schop-
nosti těch, kteří mohou vnést do na-
šeho života důvěru a pocit sounále-
žitosti s historií i současným vývojem 
společnosti.
Příroda nás poučuje o  síle života, 
o  kráse stvoření a  také koloběhu 
smrti a zrození.
Pokud jsme pamětníci historických 
změn a  společenského vývoje, mů-
žeme porovnávat hodnoty, které 
tvoří materiálně a  hodnoty které 
přetvářejí člověka.
Všichni jsme dědici všeho na  čem 
se podílela moudrost a poctivá prá-
ce našich předků a  nové generace 
připravují budoucnost svých dětí 
i vnoučat.
Dnešní situace je mnohem přízni-
vější než v  dobách minulých, po-
kud jde o  materiální stránku života 
v podmínkách prosperity a svobody. 
Změnila se tvář našeho města k lep-
šímu obrazu, naše představy a sny se 
stávají skutečností a měli bychom se 
z toho radovat. Žádné změny se ne-
dějí jen tak, samy od sebe. Vždy spo-
lurozhodují schopnosti a  vůle těch, 
kteří společnost řídí a mezi ně patří 
i starostové, radní a zastupitelé. To co 
se vybudovalo je dílem mnoha lidí 
a jejich umění zvládnout vymyšlené 
projekty tak, aby sloužily. Smysl těch-
to vět směřuje k úctě k práci a hlavně 
lidem, se kterými jsme vzájemně 

propojeni a bez nichž by společnost 
nefungovala.
V  historickém ohlédnutí uvidíme 
i nehezké mezilidské vztahy. 
Lži, pomluvy, intriky, podrazy, špat-
né myšlenky, závist, urážky, pýcha, 
nerozumnost, šarvátky a boje o moc 
a vládu nad lidmi vycházejí ze srdce 
lidí. Všechno zlé, co vystupuje z nitra, 
člověka poskvrňuje.
Důležité je uvědomit si, že každý 
obyvatel vytváří prostředí ve kterém 
žije a  podle hodnoty mezilidských 
vztahů a lidských charakterů volí své 
zástupce a svěřuje jim správu města. 
Platí, že máme takovou vládu, jakou 
si zasloužíme.
Pak se nemůžeme divit předvoleb-
ním kampaním, které mají přelstít 
voliče k  prospěchu těch, kteří mají 
sloužit nebo vládnout. Prostředí, kte-
ré sami vytváříme, může být překáž-
kou pro zvolení hodnot, které si sami 
přejeme. Máme-li rádi lži, volíme 
lháře. Čestný člověk nemá problém 
v  rozlišování, protože pravda jej 
vysvobodí. Většina zvolených funk-
cionářů se ráda zaštiťuje hlasy lidu 
a  přitom konají to, k  čemu mandát 
nedostali a říkají „že jen idiot nemě-
ní názory“. Ani si nechtějí připustit, 
že jejich skutky jsou účelové a mají 
posvětit nečestné praktiky skryté 
za slovy.
V  nečestném prostředí nemohou 
uspět čestní lidé a kandidáti jsou nu-
ceni používat takové prostředky, kte-

ré po  volbách vytvářejí mnoho ne-
vraživosti. Běda tomu, komu se něco 
nepovede. Bývá zatracován, přesto-
že každý má na  omyl právo. Volby 
mají být soutěží mezi schopnými.  
Vítězové by měli mít v praxi nejméně 
omylů, jejich přednosti by měla být 
moudrost, schopnosti a  dobrý cha-
rakter. Samozřejmě to platí i  o  zvo-
lených zastupitelích, kteří v  pravém 
smyslu tohoto slova mají aktivně pů-
sobit mezi lidmi – svými voliči a za-

stupovat jejich zájmy ve  prospěch 
dobrého života ve městě.
Na  závěr bychom měli poděkovat 
všem, kteří se v minulosti angažovali, 
měli bychom napravit všechny křiv-
dy a znovu vrátit do hry ty, kteří měs-
to mají rádi a  jsou krásnými osob-
nostmi, ale rezignovali v nevlídném 
prostředí komunální politiky. Záleží 
na nás všech, aby to bylo možné.
Určitě se to vyplatí.                    Jiří  Nykl, 

20. 4. 2018

ČETLI JSME VE ZPRAVODAJI PŘED 50 LETY
Květnové číslo Kulturního programu Vamberka roku 1968 přinášelo, 
jak jinak, program prvomájových oslav. Poněkud kuriózně dnes působí 
„Slavnostní budíček městským rozhlasem“ v 7.30 hodin, kterým oslavy 
začínaly. Následoval „Příchod průvodů ze závodů a  obcí na  náměstí“ 
v 9.00 hodin a „Májová manifestace – slavnostní projev“ v 9.05 hodin. 
Poněkud uvolněnější atmosféra zavládla po  projevu, kdy se konala 
„májová veselice“, zahrnující např. „veselou estrádu hradeckých umělců 
pod názvem BABIČKA V ŠESTSETTROJCE“. Nemohl chybět koncert DIXI 
pod vedením K. Rykaly, lunapark za sokolovnou pro děti nebo taneční 
zábava na Helgolandě, pořádaná závodní skupinou ČSM závodu Mas-
ného průmyslu Vamberk. Takový býval první máj před padesáti lety… 
A co dalšího vypovídá Kulturní program Vamberka o životě v květnu 
roku 1968? Třeba něco o rozsahu tehdy poskytovaných služeb ve měs-
tě. Tak například Místní lidová knihovna ve Vamberku měla zavedeno 
pravidelné půjčování knih pouze po  tři dny v  týdnu, a  to v  pondělí 
od 14 do 17.30 pro dospělé, ve středu od 13 do 17 pro mládež a ve čtvr-
tek od 14 do 17.30 opět pro dospělé. A „Městské muzeum podorlického 
krajkářství“? To jste mohli navštívit o všech nedělích a svátcích v období 
od 1. května do 30. září od 8 do 11.30 dopoledne, v době „letního turis-
tického ruchu“ pak denně dopoledne i odpoledne. K dispozici byl stálý 
průvodce pan František Hlaváček. A důležité upozornění radilo na ko-
nec: „Použijte černého elektrického tlačítka u vchodu!“   

Předvolební refl exe

Osmičkové zastavení
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Po  těžkých dobách českého ná-
roda (1278-1283), následujících 
po smrti krále Přemysla Otakara II., 
se situace opět začala zlepšovat. 
Jeho syn Václav II. se dle smlouvy 
stal zetěm krále Svaté říše římské 
Rudolfa Habsburského a  na  jeho 
radu potlačil velkopanský rod Vít-
kovců za jejich zradu na svém otci. 
Pak nastalo období míru a rozkvětu 
českého království. V  Kutné Hoře 
byla zahájena těžba stříbra a raženy 
nové peníze - pražské groše, jež se 
staly významným evropským plati-
dlem. Václav II. chtěl v Praze založit 
i  univerzitu, ale pro odpor šlechty 
se záměr nemohl uskutečnit.
Po  smrti své první manželky Guty 
Habsburské se oženil s  dcerou 
předchozího polského krále Eliškou 
Rejčkou. Následně využil rozporů 
polské šlechty, postupně se zmoc-
nil Krakovska, Velkopolska, Horního 
Slezska i Pomořanska a v roce 1300 
byl korunován polským králem.
V německé říši získal hodnost kur-
fi řta (volitele krále Svaté říše řím-
ské). V  roce 1301 dostal nabídku 
uherské koruny, kterou však z obav 
o obtížné řízení tak velkého soustá-
tí tří států odmítl. Králem Uher se 
tedy stal jeho syn. Růst moci krále 
Václava II. vyvolal obavy u  jeho 
nepřátel. Proti se postavil němec-
ký král Albrecht I. a papež. Vyvolali 
nepokoje v Uhrách i Polsku a Něm-
ci vtrhli do  Čech. Přímému střetu 
s  českým vojskem nedošlo pro 
ústup Němců. Roku 1305 král Vác-
lav II zemřel.
Českým králem se stal jeho šestnác-
tiletý syn Václav III., který se pode-
pisoval jako z Boží milosti král čes-
ký, uherský a polský. Roku 1305 se 
vzdal uherské koruny, ale polskou si 
rozhodl ponechat.
Po  počátečním lehkovážném způ-
sobu života se stal odpovědným 
vladařem. V  Polsku opět vypuklo 
povstání, které se král rozhodl  ráz-
ně potlačit a proto svolal vojenskou 
hotovost. Současně pohrozil ně-
kterým příliš namyšleným českým 
šlechticům, že po  návratu z  tažení 
neustoupí jejich rozpínavosti.
V  srpnu 1306, při odpočinku voj-
ska i svém, byl v Olomouci zavraž-
děn. Vrah byl stráží okamžitě zabit 
a  proto se nikdo nedozvěděl, kdo 
stál v  pozadí spiknutí-zda to byli 
Habsburkové, Uhři, Poláci, skupina 
českých šlechticů, nebo někdo jiný? 
Václav III. byl posledním  mužským 
potomkem z Přemyslova rodu a jím 
tento 400 (600) let v Čechách vlád-
noucí rod vymřel.

Po  smrti Václava III. se stal králem 
Čech manžel vdovy Elišky Rejčky 
Rudolf Habsburský, nazývaný „král 
kaše“. Po  jeho předčasné smrti byl 
králem Jindřich Korutanský, manžel 
Anny Přemyslovny. Ten však postrá-
dal autoritu a  české království se 
ocitlo na pokraji anarchie. Politicky 
uvažující část šlechty a kněží se roz-
hodlo tento stav změnit zajištěním 
mocného panovníka.
Volba padla na  syna panovníka 
Svaté říše římské, čtrnáctiletého 
Jana Lucemburského. Pro zajištění 
legitimity volby za krále českého se 
Jan oženil s  neprovdanou dcerou 
Václava II. Eliškou Přemyslovnou. 
Římský král, Jidřich VII. Lucembur-
ský z  titulu římského panovníka 
(Čechy byly součástí říše), dal české 
království svému synu v  léno. Jan 
však musel zlomit dosavadní moc 
krále Jindřicha Korutanského a trůn 
si vybojovat. V prosinci 1310 s po-
mocí přátel Elišky se zmocnil Prahy.
Nadějná spolupráce nového krále 
se svým otcem-císařem skončila 
v roce 1313, kdy císař zemřel.
Mladý král se stále častěji ocítal 
v  konfl iktech s  českou šlechtou 
i  královnou. Roku1318 král šlech-
tě ustoupil a  rezignoval na  řešení 
vnitřních záležitostí země. Nejčas-
těji pak pobýval ve Francii a Lucem-
bursku.
Král však významně přispěl ke zvý-
šení prestiže českého státu na me-
zinárodní úrovni a dosáhl rozšíření 
českého teritoria. Připojil Horní 
Lužici, znovu Chebsko a  řadu slez-
ských vévodství. Velkou
proslulost získal svým rytířským 
chováním. Patřil k  nejlepším vá-
lečníkům své doby. České králov-
ství však zanedbával a své návraty 
do Čech spojoval se zajištěním pe-
něz pro svoji evropskou politiku.
Pro potřebu peněz zastavil i veške-
ré královské majetky, včetně koru-
novačních klenotů. Při příjezdech 
do  Čech pak musel bydlet na  Sta-
rém městě pražském. V  závěru ži-
vota trpěl oční chorobou. Ve střetu 
Francie s  Angličany, na  počátku 
stoleté války, bojoval na  straně 
francouzského krále a  roku 1346 
u  Kresčaku padl. Údajně poslední 
slova českého krále byla „Toho boh-
dá nebude, aby český král z  boje 
utíkal“. Svého zraněného syna Kar-
la však nařídil z boje odvést. Tento 
Karel (1316-1378) se stal čtvrtým 
římskoněmeckým a  prvním čes-
kým panovníkem tohoto jména, 
i když se narodil jako Václav a jmé-
no Karel získal až při svém biřmová-

ní ve Francii. Mladý kralevic Václav 
neměl snadné mládí. Jeho otec měl 
časté rozepře i s královnou a z obav 
o  vliv na  syna jej matce odejmul, 
internoval na  Křivoklátě a  sedmi-
letého poslal na  vychování k  fran-
couzskému dvoru.
Tam Karel získal vynikající vzdělá-
ní. Naučil se latinsky, francouzsky, 
německy a  italsky. Česky však té-
měř zapomněl. Karel patřil mezi 
nejvzdělanější panovníky Evropy. 
Jeho vychovatelem se stal budoucí 
papež.
Jan Lucemburský pak využil svého 
syna na upevnění svých zájmů v Ita-
lii, kde Karel byl i v ohrožení života. 
Král Jan pak poslal svého syna v  r. 
1333 do Čech a ustanovil jej svým 
zástupcem v Čechách a na Moravě 
s  titulem markraběte moravské-
ho. To byla záchrana zanedbaných 
Čech. Karel naději Čechů nezklamal 
a okamžitě se odpovědně ujal své-
ho poslání. Začal urovnávat nepo-
řádky v zemi a potlačovat odbojné 
a  loupeživé pány. Mikuláše z  Po-
tštejna, Panceříka na  Žampachu.
Usiloval o obnovu moci a vážnosti 
království, vyplacení zastavených 
hradů, zlepšení soudnictví a  od-
stranění veřejného lupičství. Jeho 
úsilí se setkávalo s  úspěchem, ale 
nebylo vhod některým pánům, kte-
ří v předchozí době těžili z bezvládí. 
Na určitou dobu se pomlouvačům 
podařilo u  krále Jana dosáhnout 
omezení moci kralevice v Čechách.
Teprve v  r. 1341 se Karel stal spo-
luvladařem v  Čechách. V  r. 1344 
král Jan s  Karlem u  papežského 
dvora dosáhli povýšení pražského 
biskupství na arcibiskupství. Tehdy 
byl papežem Klement VI., někdejší 
vychovatel kralevice Karla v  Paří-
ži. Tím došlo ke  zvýšení významu 
Prahy a vymanění z církevního po-
dručí na  arcibiskupství v  Mohuči. 
Pražský biskup Arnošt z  Pardubic 
se stal prvním našim arcibiskupem. 
V tomto roce byl položen i základní 
kámen ke  stavbě arcibiskupského 
kostela sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze v gotickém slohu.
Král Jan Lucemburský, ač téměř 
slepý, v  r. 1346 spěchal na  pomoc 
svému příbuznému,králi francouz-
skému ,  proti Angličanům a  s  pa-
mátnými slovy odmítl opustit 
ztracenou bitvu. Ještě před bitvou 
stačil pomoci Karlovi při volbě pro-
tikrále Římskoněmecké říše proti 
Ludvíku Bavorovi.
Dvojvládí říše skončilo náhlou smrtí 
Ludvíka Bavora. Karel se stal uzná-
vaným panovníkem království čes-

kého i  celé říše a  z  Prahy budoval 
říšské centrum.
2. 9. 1347 byl Karel slavnostně koru-
nován českým králem v chrámu sv 
Víta v Praze. Pro korunovaci nechal 
zhotovit nové korunovační klenoty, 
protože původní královskou ko-
runu Jan Lucemburský někde za-
stavil. Karel - král německý a český, 
pro zanedbaný stav hradu, musel 
nejprve se svoji manželkou Blan-
kou z Valoa bydlet ve městě. Karel 
nové korunovační klenoty věnoval 
sv. Václavovi, aby v  budoucnosti 
nemohly být zase zašantročeny.
Král Karel byl vynikající panov-
ník, politik a  diplomat, při kterém 
v mnoha případech stála i štěstěna. 
V  r. 1348 založil v Praze se souhla-
sem papeže univerzitu se čtyřmi 
fakultami, jež byla jedinou ve střed-
ní Evropě. Univerzitní obec byla 
rozdělena na  čtyři národy - Český 
(z  Čech, Moravy, Uher a  jižních 
slovanských zemí) Polský (Polsko 
a Slezsko), Bavorský a Saský. Ve stej-
ném roce podstatně rozšířil velikost 
Prahy založením Nového města. 
Prozíravě stanovil, že každý majitel 
zakoupeného pozemku v  pečlivě 
rozměřeném prostoru musí do 1,5 
roku postavit dům. Zároveň ale 
nové měšťany na  12 let osvobodil 
od daní a poplatků.
Ještě v roce 1348 zahájil stavbu hra-
du Karlštejna pro ochranu koruno-
vačních klenotů. 1349 svěřil správu 
Moravy svému bratru Janu Jindři-
chovi. 1353 zemřela druhá man-
želka Anna Falcká a  král se oženil 
s Annou Svídnickou, se kterou měl 
dlouho očekávaného syna Václava. 
Na podzim 1354 se král s průvodem 
vypravil do Říma na korunovaci cí-
sařem. Na této cestě byl 5. 1. 1355 
v  Miláně korunován králem Lom-
bardie. 1. dubna 1355 průvod 4000 
českých rytířů a  jezdců a  10.000 
jezdců domácích stanul před Ří-
mem. Následovala slavnostní ko-
runovace římským císařem ve vati-
kánském chrámu svatého Petra.
Na valném sněmu zemí Koruny  čes-
ké 1355 byl vydán zákon  o  celist-
vosti a nedílnosti všech zemí Koruny 
(Čechy, Morava, Slezsko a  Lužice). 
Navržený  zákoník o  soudech však 
pro odpor  šlechty přijat nebyl. Roku 
1356 podobný sněm německé říše 
svolal do Norimberka, druhého nej-
oblíbenějšího města císaře a  krále 
Karla IV. Roku 1357 zahájil stavbu 
kamenného mostu (Karlova).
Karel byl velice obratný státník, kte-
rý pomocí diplomacie a  sňatkové 
politiky dokázal bez válek ovládat 

Všichni jsme Češi a Evropané!
(Připomínka našich dějin – 6. část . Doba císaře a krále Karla IV.)
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Evropu. Jeho výhodou byla vyso-
ká vzdělanost, předvídavost, roz-
hodnost a  přátelství s  papežem. 
Vliv na  jeho životní houževnatost 
mělo i náročné dětství, které asi ve-
lice chybělo jeho hýčkanému synu 
Václavu IV. Za  císaře Karla IV. byly 
Čechy na  vrcholu svého významu. 
Praha se stala hlavním městem celé 
Římskoněmecké říše (Svaté říše 
římské) a  svoji rozlohou předčila 
Berlín i  Londýn. Čeština byla vý-
znamnou diplomatickou řečí. Císař 
chránil prostý lid, šlechtě nedovolil 

zavedení nevolnictví a  nařídil bu-
dování rybníků (Máchovo jezero) 
a výsadbu vinic.
V  té době pokračoval rozkol v  ev-
ropské křesťanské církvi (schizma),-
kdy papež sídlil ve franc. Avignonu. 
Císař byl velice zbožný, proto se 
pokoušel církevní spory urovnávat. 
Bohužel neúspěšně.
Roku 1373 byly země Koruny české 
dohodou rozšířeny o  Braniborsko. 
Roku 1376 nechal Karel IV. svého 
syna Václava zvolit římským králem 
a hned také korunovat.

V  lednu1378 se Karel ještě jednou 
rozhodl navštívit Paříž, kde kro-
mě vzpomínek na  dětství jednal 
s  francouzským králem KarlemVI. 
o problémech v církvi a uspořádání 
poměrů ve střední Evropě.
Krátce před cestou sepsal posled-
ní vůli, ve  které rozhodl, že jeho 
nástupcem v  zemích Koruny čes-
ké bude Václav. Ostatním přidělil 
úděly s  podřízeností pod krále. 
Markrabství moravské Jošt (syn 
bratra Jana Jindřicha), syn Zikmund 
většinu Braniborska, syn Jan Zho-

řelecko a  zbytek Braniborska, syn 
Jindřich Lucembursko. Ostatní části 
zemí Koruny české (Čechy, Slezsko, 
Budyšínsko a Dolní Lužici) měl bez-
prostředně spravovat Václav.
29. 11. 1378 císař a král Karel IV. ze-
mřel a  po  velkolepém pohřbu byl 
pochován v chrámu sv. Víta.
Karel IV. byl prvním českým panov-
níkem, který dosáhl důstojenství 
krále a  posléze i  císaře Svaté říše 
římské.

Ing. Augustin Šubrt

Na nejlepší kulturní tradice našeho 
města navázali pořadatelé ojedině-
lé celostátní varhanní soutěže, která 
se ve Vamberku poprvé uskutečnila 
před čtvrt stoletím, 5. - 8. května 
1993. Duchovním otcem a hlavním 
organizátorem akce byl tehdejší 
starosta města Lubor Bořek. Po-
sláním setkání byla popularizace 
barokní varhanní hudby s  cílem 
probudit zájem o původní interpre-
taci skladeb, zejména u mladé ge-
nerace. Zvláštnost soutěže spočíva-
la ve faktu, že mladí varhaníci hráli 
na historický barokní nástroj, který 
se svým uspořádáním liší od mlad-
ších varhan. Klání se uskutečnilo 
ve farním kostele svatého Prokopa, 
jehož varhanní nástroj prošell krát-
ce předtím rekonstrukcí. Zúčastnit 
se mohli mladí umělci od 15 do 25 
let, studenti nebo absolventi kon-
zervatoří nebo AMU. Soutěž, která 
probíhala ve  dvou kolech a  byla 

přístupná veřejnosti, posuzovala 
pětičlenná porota (mj. Jaroslav 
Tůma a  Václav Uhlíř). Účinkující 
měli zázemí v  uvolněných třídách 
Základní školy vybavených pianiny. 

Součástí programu byly doprovod-
né koncerty, které se uskutečnily 
v  Městském klubu Sokolovna. Vy-
stoupil symfonický orchestr Slez-
ského divadla Opava, Podorlický 
dětský pěvecký sbor a  na  závěr 
Filharmonie Hradec Králové s  Vo-
říškovou Symfonií D dur. O celkové 
vítězství se tehdy podělila Michaela 
Vlčková a František Vaníček. Micha-
ela Vlčková absolvovala roku 1995 
JAMU v Brně. František Vaníček vy-
studoval AMU v  Praze. Koncertuje 
v  mnoha zemích. Je děkanem Pe-
dagogické fakulty Hradec Králové. 
Založil a  umělecky vede hudební 
festival v Letohradě. 
Soutěžní setkání mladých varha-
níků ve  Vamberku se uskutečnilo 
v  dvouletých intervalech celkem 
pětkrát, naposled v  roce 2001. 
Bohužel se nenašel nikdo, kdo by 
po  panu Bořkovi převzal štafetu 
pořadatele.               Miroslav Berger

Varhany v kostele sv. Prokopa

Vamberk se tehdy stal hlavním 
městem mladých varhaníků

Vamberk bude 
mít novou 
pamětní desku
Merklovický kovolijec Jindřich 
Janeček má dílo svých rukou 
rozeseto na  mnoha místech 
nejen u nás, ale i daleko za hra-
nicemi. Před lety odléval pro 
Papežskou kolej Nepomuce-
num v  Římě desku s  reliéfním 
obrazem pražského arcibis-
kupa kardinála Josefa Berana 
(1888-1969). Kopii pan Janeček 
nabídl naší farnosti. Po setkání 
s  farářem ThDr.  Pawłem No-
watkowským bylo ujednáno, 
že pamětní deska významné-
ho duchovního, vězně nacismu 
i komunismu bude instalována 
ve vambereckém farním koste-
le svatého Prokopa. 
Slavnostní odhalení se usku-
teční v  neděli 27. května v  15 
hodin. 
Poté si účastníci mohou vy-
slechnout přednášku o  životě 
kardinála Berana. Z  časového 
hlediska je pozoruhodné, že 
před několika dny byly ostatky 
kardinála Berana převezeny 
z  Vatikánu do  Prahy, což byla 
poslední vůle zesnulého.

Miroslav Berger

V  roce 1897 přišel do  Vamberka 
nadaný 19letý mladík. Začal pra-
covat v Suchánkově kamnářské fi r-
mě jako návrhář a modelář nových 
vzorů kamen. Dlouho však v  na-

šem městě nepobyl, jeho ambice 
sahaly mnohem výš. 
Josef Šejnost se narodil před 140 
lety 30. května 1878 v  Těšenově 
u Pelhřimova. Vystudoval keramic-
kou školu v  Bechyni. Po  krátkém 
působení ve  Vamberku nastoupil 
do  továrny na  keramiku v  Rakov-
níku. V roce 1901 jako 23letý začal 
studovat na uměleckoprůmyslové 
škole v Praze u Stanislava Suchar-
dy a  Vojtěcha Preislera. Od  roku 
1911 se věnoval výhradně medai-
lérství.
Ve  své tvorbě se zabýval návrhy 
mincí, na  medailích vytvořil ga-
lerii velkých českých osobností. 
V  pražském Obecním domě je 
umístěna jeho deska s  plaketami 
mužů 28. října, Soukupa, Rašína, 
Švehly, Stříbrného a  Šrobára. Je 

autorem mnoha pamětních desek: 
v Litomyšli na rodném domě Bed-
řicha Smetany, Maxe Švabinského 
v Kroměříži aj. Na mostě v zámku 
v  Novém Městě nad Metují vy-
tvořil sochy medvědů. Celkem vy-
tvořil přes 300 děl, z  toho asi 200 
medailí. Jeho práce vynikají mi-
mořádnou plasticitou. Věnoval se 
také teorii. Roku 1924 napsal dílo 
„Problém pokroku v  sochařství“. 
V  letech 1905-1907 byl členem 
Spolku výtvarných umělců Mánes. 
Akademický sochař a  meailér Jo-
sef Šejnost zemřel 9. února 1941 
v Praze ve věku 62 let. V  jeho díle 
pokračoval i  syn Zdeněk (1921-
2002).
Umělec zanechal trvalou památku 
i v našem městě. Vytvořil pamětní 
desku vambereckého rodáka, na-

kladatele a  politika Josefa Richar-
da Vilímka (1835-1911), která byla 
slavnostně odhalena 6. září 1931 
na  budově radnice. Hlavní projev 
tehdy přednesl profesor Franti-
šek Sekanina. V  Hotelu Kubias se 
následně uskutečnil kocert Pavla 
Ludikara, tehdejšího člena Metro-
politní opery v New Yorku, za hu-
debního doprovodu Antonína 
Bednáře nejml. Vilímkovu pamětní 
desku dnes nalezneme na protější 
straně náměstí na budově Městské 
knihovny.

Miroslav Berger

Sochař, který začal svou kariéru ve Vamberku



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 10
Lidé nevěřícně zírali

Výročí osobností
 02.05.1718 se narodil František Antonín Mielnický, sochař. Patřil 

k nejtalentovanějším umělcům rodu. Jeho díla se nacházejí např. v Přesta-
vlkách a Rychnově nad Kněžnou. 300. výročí narození († 1780 Vamberk)

 28.05.1888 se ve Vamberku narodil Ladislav Stehlík, učitel. Pochá-
zel z kantorské rodiny. Učil ve Vamberku a v  letech 1939-1941 zde byl 
ředitelem měšťanských škol. 130. výročí narození († 31.10.1949)

 30.05.1878 se v  Těšenově narodil Josef Šejnost, akademický 

sochař a medailér. Vytvořil přes 300 děl, z  toho asi 200 medailí. Jeho 
umělecké ztvárnění vyniká mimořádnou plasticitou. Na  přelomu 19. 
a 20. století pracoval v Suchánkově kamnárně ve Vamberku jako návrhář 
a modelář nových vzorů kamen. Je autorem pamětní desky J. R. Vilímka. 
140. výročí narození († 09.02.1941 Praha)

Jeden z největších požárů v histo-
rii našeho města se odehrál před 
120 lety v noci ze 14. na 15. května 
1898. Oheň vznikl okolo 22. hodi-
ny v  místě dnešní školní budovy. 
Tehdy zde stávaly prastaré panské 
stodoly. Od nich vzplály i sousedící 
domky čp.97, 96 a 95 (bývalé pan-
ské ovčíny). Následně se nezkrotný 
živel rozšířil na farní kostel svatého 
Prokopa a  přilehlou kapli Krista 
v  žaláři. O  rozsahu neštěstí vypo-
vídá dobové svědectví o  zasažení 
kostela.
 „Oheň zachvátil nejprve okraj 
báně, odkud vzňala se věž a  stře-
cha chrámová tehdy šindelem 
krytá, rychle se šířil tak že za-
krátko celý kostelní kryt octnul 
se v  plamenech. Dovnitř kostela 
oheň nevnikl ač okna popraskala 
a  jeden velký obraz křížové ces-
ty u  samého okna úplně uhořel. 
Menší movité předměty kostelní, 
sochy s  oltářů aj. byly na  rychlo 
odneseny do  farní budovy. Celý 

kostelní kryt a věže padly rozzuře-
nému živlu za oběť, zvony částeč-
ně se rozlily a částečně popraskaly. 
I  ve  vrchním zdivu chrámovém 
spusobeny povážlivé trhliny. Těž-
ké železné kříže s  obou věžních 
bání spadly s  hrozným rachotem 
k zemi. Pohled na místo hrozné té 
katastrofy po  požáru činil dojem 
velice smutný.“
Do boje s ohněm bylo nasazazeno 
17 hasičských sborů, nejvzdáleněj-
ší až z Třebechovic. Spáleniště ho-
řelo po tři dny. Stodoly, tři domky, 
ale též kaple Krista v žaláři z polo-
viny 18. století byly zbourány. Far-
ní kostel byl v  roce 1899 opraven 
a na jaře 1900 znovu vysvěcen. Ne-
štěstí paradoxně přispělo k vyřeše-
ní letitého problému, kde postavit 
novou školu. Ve hře byla tři místa. 
Nakonec byla nová budova obec-
né a  měšťanské školy postavena 
v  roce 1905 na  místě bývalých 
panských stodol. 

Miroslav Berger  

Fotografi e z archivu Milana Sedláčka

Firmě Antonína Bednáře synové 
se dařilo dlouho i  bez pomoci Káji 
Vambermana. A bylo to tak v pořád-
ku. Kája se nikam nevnucoval, byl to 
tichý a  málomluvný muž, držící se 
bratrancova hesla o  tom, že každé 
zbytečné slovo je zbytečné. To ov-
šem neznamená, že by s Bednářový-
mi nebyl v kontaktu. 
První odbornou pomoc tak regist-
rujeme až v roce 1906, kdy ve fi rmě 
probíhala velká přístavba a rozšíření 
strojního vybavení. Antonín Bednář 
dumal nad počtem nových polo-
automatických tkalcovských stavů. 
Původně uvažoval o počtu 400. Ale 
Kája mu na  to řekl: „Není to málo 
Toníku? Vždyť jste na  to s  bratrem 
Láďou dva!“. A tak jich nakonec ob-
jednal a  zprovoznil rovných 800. 
A  čas ukázal, že to bylo prozíravé 
rozhodnutí.
Pomoc Káji Vambermana se „pro-
jevila“ i  při generální stávce v  obou 
textilních závodech v prosinci 1920. 
Z Bednářovy tkalcovny se do půlden-
ní stávky zapojilo 14 z  300 dělníků, 
kdežto u  konkurence přestalo pra-
covat všech 128 zaměstnanců. Těch 
čtrnáct údajných stávkokazů u Bed-
nářů však mělo, jak jsme dodatečně 
zjistili, jinou příčinu. A  to dojíždění 
do zaměstnání. Zpožděním rychlíku 
na  trase Hradec Králové – Letohrad 
a tím i následného přípoje z Doudleb 
do Vamberka bylo způsobeno právě 
prováděnou generální inventurou 
majetku mezi C. a  K. Ősterreichis-
che Staatsbahnen a  nově vzniklými 
Československými státními drahami. 
Kvůli tomu přišlo těch pár zaměst-
nanců do  práce o  hodinu později. 
U Hernychů pak stávka byla proto, že 
někdo brzy ráno zamkl hlavní vstup 
do továrny tak, že nešel odemknout.   

Odbor Klubu československých tu-
ristů byl ve Vamberku založen v dub-
nu 1923 a  do  jeho čela byl zvolen 
továrník Antonín Bednář. Při prvním 
společném výletu seděli účastníci 
za  krásného nedělního odpoledne 
na  okraji lesa nad Vamberkem, od-
kud je krásný rozhled do  širokého 
okolí. A byla to ústa Káji Vamberma-
na, ze kterých vyšel nápad, že by zde 
mohla stát nějaký přístřešek pro pří-
pad nepříznivého počasí. Myšlenky 
se ujal předseda Bednář a v březnu 
1924 zakoupil od  merklovického 
rolníka Diblíka pozemek a  část lesa 
a  bylo rozhodnuto postavit zde 
dřevěnou turistickou chatu. Toho se 
však už Kája neúčastnil. Byl na  ces-
tě do  německého Fridrichshafenu 
za rodinným přítelem hrabětem Ze-
ppelinem.
Kája je podepsán i  pod založením 
místní odbočky tělocviční jednoty 
„Orel“ dne 3. května 1925. Chtěl se 
tak pomstít tehdejšímu starostovi 
vambereckého „Sokola“, svému pří-
teli Antonínu Bednářovi, který jej ze 
sdružení vyloučil. Kája Vamberman 
totiž docházel do šachového krouž-
ku Sokola a při jedné vzájemné par-
tii, v době kdy se mu moc nedařilo, 
se po vzoru svého bratrance pokusil 
starostu „rozhodit“ zahlášením tahu 
na E14, čímž se ocitl zcela mimo ša-
chovnici. A  starosta neměl slitování 
a  vyhodil ho ze Sokola za  znevažo-
vání královské a hry a zároveň jeho 
osoby (na rozdíl od Světové federace 
šachu, která Cimrmanovo ohlášení 
tahu na  E14 označila za  první aut 
v  dějinách šachu a  dodnes se dává 
k dobru v šachové literatuře).

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 
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Jméno, příjmení Třída Skóre v % Pořadí

Kategorie 4. – 6. tříd

Dodková Aneta 4. B 80 1. –  2. místo

Jusková Martina 4. B 80 1. –  2. místo

Frejvaldová Martina 4. B 72 3. místo

Koblása Patrik 4. A 32 4. místo

Kategorie 7. – 9. tříd

Tomala Mojmír 8. A 80 1. –  2. místo

Hlávková Michaela 7. A 80 1. –  2. místo

Šklíbová Pavlína 9. B 72 3. místo

Lisková Anežka 8. A 68 4. místo

Palečková Michaela 9. B 64 5. místo

Bakešová Magdaléna 7. A 60 6. –  7. místo

Janak Robin 8. A 60 6. –  7. místo

Šebesta Jakub 7. A 56 8. –  9. místo

Červinková Karolína 9. A 56 8. –  9. místo

Melkes Vítězslav 8. A 52 10. – 12. místo

Martincová Adéla 8. A 52 10. – 12. místo

Michalík Richard 8. A 52 10. – 12. místo

Kličková Kristýna 7. A 48 13. místo

Základní škola Vamberk

RECYKLACE HROU
Ve středu 28. března k nám do školy dorazil výjezdní program Recyklace 
hrou. Ve dvou učebnách současně pracovali s dětmi dva lektoři. Žáci 3. 
až 9. tříd si zábavnou a hravou formou prohloubili znalosti a vědomos-
ti o  třídění odpadu – například plastů, skla, papíru, bioodpadu, bate-
rií a elektrozařízení, ale i nebezpečného odpadu. Teorii třídění odpadu 
zvládají žáci většinou na jedničku, takže zbývá jen doufat, že se budou 
naučenými pravidly řídit i v praktickém životě.                                             JRy

Hravé odpoledne 
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

23. 5. 2018 v 16 hod. v základní škole 
Program pro děti:

úkoly hravou formou

Program pro rodiče:

 základní informace o pomůckách a průběhu vyučování  
 vzájemná diskuze  dotazy ze strany rodičů na paní učitelky

Jan Amos Komenský
Den učitelů jsme si letos připomněli soutěží. Soutěž probíhala ve formě 
testu na  počítači.  Soutěže se zúčastnili žáci, kteří se do  soutěže dob-
rovolně přihlásili. Předpokladem úspěšného vyplnění bylo seznámit se 
s životem a dílem tohoto významného myslitele, spisovatele a teoretika 
pedagogiky. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, a jak celkově jed-
notliví soutěžící dopadli, ukazuje následující tabulka.                               JCh
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
Ježibaba s ježibabou na kopečku za Jihlavou
radily se, radily, jak by nejlíp řádily.
Čáry, máry, basta fi dli, košťátko nás ponese,
poletíme jako vítr. Bojte se nás, bojte se.

I když je všude kolem nás jaro v plném proudu, 
my se ve svém příspěvku vrátíme na jeho začá-
tek, a to ještě do měsíce dubna. Co se v tomto 
měsíci odehrálo v mateřské škole Vodníček, to 
se hned dozvíte. Jak většina rodičů již ví, zápis 
do ZŠ se přesunul ze zimních měsíců na ty jar-
ní. Proto bylo jedno z hlavních témat věnováno 
hlavně našim nejstarším předškolákům.  U Ry-
biček se téma nazývalo „Jak vrabec ztratil noty“, 
u Šnečků „Ferdův slabikář aneb Šikulka se jde 
podívat do školy“ a u Žabiček „Skřítkové, tesa-
ři aneb ten dělá to a  ten zas tohle“.  I  když se 
může zdát, že tyto témata nejsou pro mladší 
děti ještě příliš zajímavá, opak je pravdou. I ty 
nejmladší děti se do  většiny činností zapojily 
a s chutí pozorovaly svoje nejstarší kamarády, 
kteří si „na  školu“ zatím jen hrály. Abychom 
našim předškoláčkům školu opravdu přiblíži-
li, navštívili jsme první třídy v  Základní škole 
ve  Vamberku. Děti plnými doušky nasávaly 
školní atmosféru, pozorovaly opravdové vy-
učování hodiny Českého jazyka, kde již prv-
ňáčci četli a psali. I naše školkové děti se nedaly 
zahanbit a  správně vypracovaly pracovní list, 
který si pro ně paní učitelky připravily. Děkuje-
me paním učitelkám za milé přijetí a přiblížení 
dětem školního prostředí. Jsme rády, že spolu-
práce se Základní školou ve Vamberku je na tak 
skvělé úrovni. Duben se nám překulil do svojí 
druhé poloviny a v naší školce jsme se chystali 
na rej čarodějnic a čarodějů. U Žabiček a Rybi-
ček neslo téma stejný název „Malá čarodějnice“, 
u  Šnečků „Mraveneček Šikulka a  jeho noční 
kamarádi aneb kdo se ve tmě nebojí“. Nejdříve 

se děti ze třídy Šnečků seznamovaly s nočním 
hmyzem a  drobnými živočichy, kde nesměly 
chybět ani pokusy a  pozorování lupami a  vý-
roba domečků pro škvory. Toto zkoumání 
nočních živočichů přivedlo Šnečky až do „Ča-
rodějnické školky“, kde se už pilně připravo-
valy Žabičky i Rybičky. Zatím malé čarodějnice 
a  čarodějové pouze trénují start a  hladký let 
na koštěti, zpívají tajemné písničky, vyrábí svo-
je milé kolegyně ježibaby, vaří kouzelné lektva-
ry a seznamují se s prvními kouzly. Především 
se velmi těší na  svůj velký den, na  den první-
ho opravdového vzletu a srazu čarodějnic. Ale 
na  ten, si milí čtenáři, budete muset počkat 
do příštího vydání.
Krásné květnové dny plné sluníčka.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Copak by to bylo za duben, 
aby jaro nevyvedl aprílem.

A  již tu máme opravdové jaro a  nádherné jarní 
počasí, které přímo vybízí k výletům a hrám ven-
ku. A my ho také okamžitě k jednomu hezkému 
výletu využili. Ve  čtvrtek 19. 4. 2018 jsme zaví-
tali k profesionálním hasičům do Rychnova nad 
Kněžnou.  Na hasičské stanici se nám již věnovali 
milí a ochotní páni hasiči. Předvedli nám i dětem, 
co vše tato důležitá práce obnáší. Nejenom výjez-
dy k požárům, haváriím a dopravním nehodám, 
a i tvrdý fyzický trénink pro zlepšení kondice. Dále 
dětem z naší školky ukázali také výstroj a vybave-
ní, které hasiči potřebují ke své práci. Mohli jsme 
si potěžkat hasičský oblek i s výstrojí a přesvědčit 
se o tom, že vůbec není lehká. Měli jsme možnost 
vidět hasnice, helmy a další prostředky používané 
při zásazích a požárech. Dozvěděli jsme se, jakým 
způsobem dostávají hasiči konající službu infor-
maci od volajících a co všechno vlastně dělají. Ex-
kurze byla moc zajímavá a my jsme zjistili, že toto 
povolání není zrovna úplně jednoduché.  Setkání 

s hasiči bylo pro naše děti velmi zajímavé.  Sezná-
mily se nejen se s partou hasičského sboru, kteří 
se jim po celou dobu plně věnovali, ale hasiči dě-
tem také ukázali hasičská auta s vybavením, oble-
ky, záchranné čluny a vesty, vyprošťovací nářadí, 
masky, vystřihovací kleště a vysvělili  jim k čemu 
vlastně tyto zajímavé věci slouží a jak se využíva-
jí. Děti si mohly vyzkoušet i přilbu, zopakovaly si 
důležitá telefonní čísla a dozvěděly se jak postu-
povat při nahlášení požáru. Na rozloučenou nám 
hasiči i  zablikali a  zahoukali. Návštěva se nám 
moc líbila a odcházeli jsme s otázkou, kdo z nás se 
stane třeba také někdy profesionálním hasičem? 
Ve školce nás čekalo v tomto období ještě mnoho 
dalších zajímavých aktivit např. čarodějnický rej, 
bylinkové čarování s  DDM, divadelní pohádka 
atd. Veškeré možné další aktivity jsme v  rámci 
eko programu přesunuli ven, na  školní zahradu 
nebo do blízkého lesíka, kde děti běhaly, hrály si, 
poznávaly a hlavně objevovaly další a další nové 
a pozoruhodné věci z přírody a okolí.
Sluníčkové jarní dny Vám všem přeje  

Kolektiv MŠ Sluníčko
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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 pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí.  

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  herničce (Tyršova 260). 
Vstupné 20 Kč. 

“SOLNÁ JESKYNĚ”

Milé maminky, vzhledem k  tomu, 
že zima odešla a  tudíž i  největší 
nápor nemocí a  venku už bude, 
doufejme, hezké počasí, ukonču-
jeme pro letošní sezónu návštěvy 
solné jeskyně. Znovu se na ně mů-
žete těšit od podzimu, případně ji 
můžete navštívit individuálně.

“HERNIČKA” každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 260) 

9:00 - 11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 KČ/rodinu. První ná-
vštěva je zdarma.
V  herničce pořádáme od  10:00 
i  nenáročné “TVOŘENÍ PRO 

DĚTI”. Součástí každé herničky je 
i “DĚTSKÝ 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 dětská masáž, olejíčky a re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 
prostřednictvím facebooku či              
e-mailu mateřského centra. 

ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260.  
Každý čtvrtek dopoledne bude 

v  herničce probíhat lekce anglič-
tiny pro od 8:30 do 9:30 pro mír-
ně až střední pokročilé. Angličti-
na bude probíhat pod vedením 
paní Kamily Horynové. Vstupné 
260 Kč/měsíc. Pokud máte zájem 
o  hodiny konverzace v  angličti-
ně a  již jste v pracovním procesu 

nebo se vám čtvrteční dopoledne 
nehodí, dejte nám vědět, plánuje-
me i odpolední lekce.

ANGLIČTINA PRO DĚTI 

OD 3 DO 6 LET, v herničce, 

Tyršova 260. 
Dopřejte dětem již v  útlém věku 
možnost seznámit se s  angličti-
nou, kde se budou učit její základy 
zábavnou formou. Každý čtvrtek 
skupina 1 od 16:00-16:30 a skupi-
na 2 od 16:30-17:00. Vstupné 30 Kč. 

AKCE „CO DVA TÝDNY“

„TVOŘENÍ“ v herničce, 

Tyršova 260, od 16:00 – 18:00 

9. 5. 2018 – Dekorace do  dětské-
ho pokoje: Milé maminky, přijďte 
si s  námi vyrobit veselé závěsné 
moduly pro děti do  pokojíčku. 
S sebou si přineste nůžky a nůžky 
na  nehty. Vstupné 50 Kč. Upozor-
ňujeme, že tvoření se koná výji-
mečně ve středu 9. května.

28. 5. 2018 

– Květinová dekorace: 

Vyrobte si pod naším vedením 
krásnou dekorační květinovou 
kouli z  papíru. Veškerý materi-
ál budete mít u  nás k  dispozici. 
Vstupné 40 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE

KVĚTEN 2018

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

PROCHÁZKA S DRÁČKEM 

Milé maminky vezměte děti 
a  vyrazte s  námi na  procházku 

po  okolí Vamberka nebo i  někde 
dál. Dopoledne či odpoledne. 
S  kočárkem, odrážedlem nebo 
nosítkem, je to jen na Vás. O usku-
tečnění akce a podrobnostech Vás 
budeme informovat několik dní 
předem na  FB a  webu MC Drá-
ček. Rezervace pouze přes SMS 
na 725 001 928.

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY, 

4. 5. 2018, 9:00 – 11:30 
Zveme Vás na  výlet na  krásnou 
podhorskou farmu za  zvířátky. 
Na  programu budou hlavně jíz-
dy na konících a ponících (v ceně 
vstupného), hopsání na  trampolí-
ně, skluzavka a jiná venkovní dob-
rodružství. Drobné občerstvení 
zajištěno, ale kdo bude mít zájem, 
vezme buřtíky, oheň roztopíme. 
Vydat se můžete po  vlastní ose 
autem do  Skuhrova nad Bělou 
(Nová Ves 251), sraz v  9:00 nebo 
můžete jet s námi autobusem (sraz 
na  vambereckém náměstí v  8:30) 
za  50 Kč/dospělý, děti zdarma. 
V ceně vstupného (50 Kč/dítě) jsou 
výše zmíněné jízdy a prohlídka far-
my. Podrobnější informace o místě 
naleznete na  internetové adrese 
www.navenkove.eu

VÝLET DO FAJNPARKU, 

2. 6. 2018 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
s  Vašimi dětmi pozvat do  úžas-
ného zábavního parku Fajnpark 
u  Chlumce nad Cidlinou. Najdete 
zde Hopsálkov, Miniměstečko, Zví-
řátkov a  mnoho a  mnoho dalších 
atrakcí pro děti. Uvidíte, že návště-
vy nebudete litovat. Z vamberské-
ho náměstí vyrážíme autobusem 
v  8:45 a  odjíždět z  Fajnparku bu-
deme v  17:00. Dopravné je 130 
Kč/dospělí a  70 Kč/dítě. Vstupné 
do parku 220 Kč/os. (děti do 2 let 
zdarma). 

Všechny informace budou vyvě-

šeny a  potvrzeny na  stránkách 

www.mcdracek.webnode.cz či 

na  facebooku (MC Dráček Vam-

berk). Dále se prezentujeme 

na  nástěnkách u  školy, ve  škol-

kách a  naproti drogerii Teta. 

Zodpovězení dotazu je možné 

na  tel. čísle 607  155  156 nebo 

na  emailu mcdracekvamberk@

gmail.com. 

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

MAMINKY MC DRÁČEK
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ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

POZVÁNÍ NA AKCE

ZUŠ F. I. TŮMY 

KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 Od 14. 5. 2018 Výstava prací 

žáků výtvarného oboru – ves-
tibul MěÚ v  Kostelci nad Orlicí, 
budova ZUŠ

 15. 5. 2018 v  18:00 - Slav-
nostní koncert, Nový zámek 
v Kostelci nad Orlicí

 17. 5. 2018 v 17:00 – Koncert 
žáků ZUŠ, koncertní sál ZUŠ

 19. 5. 2018 – Koncert žáků 
ZUŠ s Národním dechovým sou-
borem v Rudolfi nu v Praze

 24. 5. 2018 od  17:00 – ZUŠ 
OPEN, zámek Doudleby nad 
Orlicí

 29. 5. 2018 v 18:00 - Absol-
ventský koncert, Nový zámek 
v Kostelci nad Orlicí

 31. 5. 2018 v 18:00 - Absol-
ventský koncert, Nový zámek 
v Kostelci nad Orlicí

ZUŠ OPEN 24. 5. 2018 

v 17:00 na Zámku 

v Doudlebách nad Orlicí
Kostelecká „zuška“ je zapojena 
do  ZUŠ OPEN, což je celostát-
ního happening základních 
uměleckých škol České repub-
liky ve  veřejném prostoru v  je-
den společný den. Projekt ZUŠ 
OPEN je projektem Nadační-
ho fondu Magdaleny Kožené. 
V  rámci již II. ročníku této akce 
nabídne naše škola Podvečerní 
balábile  hudebních vystoupení 
a  expozici výtvarných prací le-
tošních absolventů výtvarného 
oboru na Zámku Doudleby nad 
Orlicí. Všichni jste srdečně zváni.

Přijímací řízení 

do ZUŠ F. I. Tůmy:
 v Kostelci nad Orlicí - hudební, 

taneční a výtvarný obor Út 22. 5. 

2018 od 13:00 do 17:00 h. 

 do ZUŠ pobočka Častolovice, 
hudební obor St 23. 5. 2018 

od  16:00 do  17:00 budova ZŠ 
Častolovice.

 do ZUŠ pobočka Vamberk - hu-
dební a  výtvarný obor Pá 25. 5. 

2018 od 16:00 do 17:00 budo-
va ZŠ Vamberk, učebna ZUŠ

Přijímáme děti od  5 let (k  1. 9. 
2018).
Zájemci o  hudební obor si při-
praví a  zazpívají jednu lidovou 
píseň.
Zájemci o výtvarný obor si s se-
bou přinesou 3 výtvarné práce.

Pan řidič nás vysadil nedaleko Ru-
dolfi na, kam jsme se velice těšili. 
Když jsme došli k  Dvořákově síni, 
udělali jsme si společnou fotogra-
fi i. Paní průvodkyně nám umožnila 
přístup na balkón, kde byl nádher-
ný výhled do  celé síně Rudolfi na. 
Poté jsme našli svá místa k  sezení 
a  představení České fi lharmonie 
s názvem „Nebojte se fi lharmonie“ 
mohlo začít. 

Celým pořadem nás provázela dce-
ra herce Bolka Polívky, a  to Anna 
Polívková. Hudebníci fi lharmonie 
nám přednesli skladby od známých 
autorů klasické hudby. I obecenstvo 
se zapojilo do  tohoto skvostného 
představení. Bylo pro nás velkým 
překvapením vystoupení mladého 
houslisty Davida Hernycha, který je 
vnukem naší bývalé paní učitelky 
klavíru Anny Hernychové. 

Poté jsme se vydali dále. Prošli jsme 
se po  Karlově mostě, kde jsme se 
zaposlouchali do hudby pouličních 
umělců. Dali jsme si něco dobrého 
k obědu a vydali jsme do Českého 
muzea hudby.
Cestou jsme si prohlédli krásný kostel 
na Malé Straně, kde je umístěná vos-
ková soška Pražského Jezulátka. Toto 
místo je hojně navštěvováno cizinci.
V  Českém  muzeu hudby jsme se 
rozdělili na  dvě skupiny. Jsou zde 
vystaveny ukázky starých a  vzác-
ných hudebních nástrojů. Nejprve 
jsme se vydali po  stopách hudby 
a poslechli jsme si ukázky z mnoha 
pohádek. Poté jsme šli obdivovat 
rozmanitost hudebních nástrojů 
– smyčcových, dechových, strun-
ných i  klávesových. Objevili jsme 
i  spoustu nových, pro nás nezná-
mých, nástrojů a  poslechli jsme si 
ukázky jejich zvuku. Zjistili jsme, že 
v muzeu mají housle za 80 - 100 mi-
lionů korun. Nakonec si někteří pro 
radost zahráli na piano.
Cestou domů jsme se ještě zasta-
vili na  něco dobrého a  poté jsme 
pokračovali zpět do  Kostelce. Užili 
jsme si legraci, ale hlavně si bude-
me pamatovat krásné zážitky z Ru-
dolfi na a Muzea hudby v Praze.

Andrea Jarkovská – žákyně 

hudebního oboru ZUŠ

Z naší školy do krajského kola po-
stoupilo 7 soutěžících.
Ve hře na zobcovou fl étnu nás prv-
ní den soutěžního klání reprezento-
valy tři žákyně paní učitelky Jarmily 
Čechové Krečmerové – Justýna 
Cabalková, Diana Čejková a  Jana 
Letáčková. Ze soutěže přivezly 2. 
místa. Jistě pro ně bylo velkým zá-
žitkem si zahrát v krásných prosto-
rách Broumovského kláštera. 
Druhý den jsme měli v soutěži čtyři 
zástupce. Byl to náročný den, pro-
tože se soutěžit začalo již v 8 hodin 
ráno a  poslední hráč soutěžního 
dne hrál ve  21:30 hodin. 2. místo 
ve  hře na  příčnou fl étnu získala 
Anna Svátková (žákyně p. uč. Jarmi-
ly Čechové Krečmerové) a  rovněž 
2. místo ve  hře na  klarinet Adéla 
Přibylová (žákyně p. uč. Václava Kle-
candra).
Velkou radostí jsou úžasné dvě prv-
ní místa s  postupem do  kola nej-
vyššího – ústředního, které se bude 
konat začátkem května v ZUŠ Jana 

Hanuše v Praze, kde se sejdou ti nej-
lepší hráči z celé České republiky.
1. místo s postupem do ústředního 
kola vybojovala Anežka Polnická 
ve  hře na  příčnou fl étnu (žákyně 
p. uč. Jarmily Čechové Krečmerové) 
a Jan Polnický (žák p. uč. Václava Kle-
candra) ve hře na saxofon, který se 
stal i absolutním vítězem soutěže.

Děkujeme jim za  jejich vynikající 
výkony a přejeme hodně soutěžní-
ho štěstí v kole nejvyšším. 

Velké poděkování patří nejenom 
všem soutěžícím za  jejich krásná 
umístění, ale i jejich učitelům, kore-
petitorům (Tetyna Peshkové a Janě 
Polnické) a v neposlední řadě i  ro-
dičům.

ZUŠ F. I. Tůmy, 

Kostelec nad Orlicí

VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD “ZUŠKY“ DO PRAHY

ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ slaví ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí!

Dne 14. března 2018 jsme se vydali do hlavního města České repub-

liky, abychom navštívili Rudolfi num a  České muzeum hudby. Ráno 

jsme se sešli v Základní umělecké škole v Kostelci nad Orlicí. Když si 

nás paní učitelky spočítaly, šli jsme do autobusu a začala menší bitva 

o místa. Nakonec se všichni usadili a vyrazili jsme do krásné Prahy. 

Autobus byl velmi útulný, a proto nám cesta utekla rychle.

Ve dnech 26. - 27. 3. 2018 se v  prostorách Broumovského kláštera ko-

nalo krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje soutěží ZUŠ ČR. 

Soutěže se zúčastnilo 124 nejlepších hráčů z Králohradeckého kraje.



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 18

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

Nabídka z nových knih na květen 2018
Beletrie

 COLEMAN, Rowan: 

     Léto plné neskutečných věcí

Příběh o rodinném tajemství. Kdy-
byste mohli změnit minulost, udě-
lali byste to?

 ČEŠKA, Stanislav: 

     Případ podezřelého 

     arcibiskupa

Kniha s podtitulem Zločiny na Vel-
ké Moravě.

 DVOŘÁK, Otomar: 

     Srdce v kleci

Autor mění školskou představu 
Jana Nerudy jako rozšafného pána 
s plnovousem na  mladého rebela, 
vzpurného výtržníka, znalce pivnic 
a  svůdce žen, který hledal místo 
v životě. 

 MAY, Peter: 

     Umrlčí cesta 

Román sleduje tři nebezpečné 
cesty k šokující pravdě. 

 NGUYEN Jirásková, Duong: 

    Banánové dítě

Dvacet příběhů ze života Vietnam-
ky, která o sobě říká, že je zvenku 
žlutá, uvnitř spíše bílá a v osmi le-
tech se s rodiči z Hanoje odstěho-
vala do východních Čech.

 ZHŘÍVALOVÁ, Petra: 

     Sex, víno a cigarety

Příběh přenáší čtenáře do  let ne-
dávno minulých a oprašuje kouzlo 
studentského života tehdejších 
vysokoškoláků. 

Naučná literatura

 BADE, Patrick: 

     Gustav Klilmt doma

Výpravná publikace ze života 
a díla malíře G. Klimta ve Vídni. Byl 
jedním z  nejvýznamnějších členů 
hnutí Vídeňské secese. 

 DEŠTNÉ V ORLICKÝCH 

     HORÁCH

Kniha, která vznikla spoluprací V. 
Homolky, J. Hlaváčka, B. Dragouna, 
E. Čermákové  a  A. Procházkové. 
Staré pohlednice doplněné textem. 

 FORMÁČKOVÁ, Marie: 

     Jan Tříska

Byl lecčím, Romeem, Faustem i Ra-
dúzem, ale stále zůstával mužem 
a klukem s nestárnoucí duší.

 GRAY, John: 

     Mars a Venuše

Autor je opravdový odborník 
na  vztahy. Kniha přináší nové vý-
zvy pro páry dnešní moderní doby.

 MAZAL, Petr:

     S kolem kolem světa

Vyprávění o cestě dlouhé 27 tisíc ki-
lometrů přes 20 zemí a 4 kontinenty. 

 RAIL, Jan – FORMÁNEK, Vít: 

     Žít na věky

Osudy letců, kteří padli v  letech 
1939 – 1945. Bojovali v  zahraničí, 
zejména v jednotkách britské RAF.

SEDMERO POSELSTVÍ  

Květy Fialové

nejen pro měsíc lásky…

* Zázrak přijde, když otevřeš své 
srdce

*  Štěstí se rodí v tichu.
*  Cokoliv děláš druhým, děláš sám 

sobě. 
*  Více lásky. Tohle má smysl.
*  Dokud to svíráš, tak to nemáš.
*  Jsi bytost bez hranic. 
*  Svým úsměvem můžeš změnit 

svět.
Krásný měsíc Vám všem přejí 
pracovnice městské knihovny.

Pravidelná půjčovní doba 
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Pondělí + čtvrtek: 13:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 15:00 
MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:

Čtvrtek: 9:00 - 11:00 (na vyžádání)

Možná některým z Vás zavoní létem už sám tento ná-
zev… Zdá se neuvěřitelné, ale čas volných dní a od-
počinku je nedaleko a já Vám proto již v tomto vydání 
Vambereckého zpravodaje velice ráda představím 
další z našich nových nabídek pro Vás, pro Vaši radost 
i potěšení.. 
Toulavé čtení se bude skutečně toulat  během léta 
všemi možnými i  nemožnými místy našeho města. 
Všude budou k vidění a k přečtení blankytně modré 
lístky s logem města a vamberské knihovny – moud-
rou sovou – doplněné ručně psanými  texty.
Jejich autory může být každý z nás…
Každý si může vyzvednout lístek, napsat ukázku – 
úryvek z  knížky  a  lístek opět pustit do  světa: třeba 
„zapomenout“ v  knize z  knihovny, položit na  okno, 
zapomenout v cukrárně, na koupališti, v parku, v au-
tobuse … někomu věnovat.
Určitě každý má svoji oblíbenou knížku, v ní oblíbe-
nou kapitolu a v ní ten svůj oblíbený odstavec, citát. 
Možná opsaný v notýsku, možná jen založený lístkem 
do kina …
Pište svoje oblíbené…
Teď je ta správná chvíle najít notýsky, hledat zálož-
ky, pátrat v  paměti. Právě teď je ten pravý okamžik 
sdělit dalším, jaká je ta jedinečná ukázka z té knihy, 
kterou vždy berete na cesty, která vždy leží na vašem 
nočním stolku a  kterou vždy doporučíte přátelům.
Sdílejte to se všemi…
Lístky také můžete šířit elektronicky. Vyfoťte a pověs-
te na facebook, nebo nám pošlete na email a my je 
vystavíme jak na webu knihovny,  tak na facebooku.

A pokud se Vám nechce pátrat v paměti ani v knihovně, 
stačí když budete mít otevřené oči a vědět co hledáte 
–  blankytně modré lístky s ukázkou, která Vás možná 
rozveselí nebo rozpláče, možná Vám změní den, mož-
ná zaujme a donutí knihu najít a dočíst až do konce.
Připojte se s námi do celostátní kampaně na podporu 
čtenářství s nejkrásnějším cílem: potěšit – pobavit – 
poučit…
Za MK Vamberk                               Jaroslava Martinová

V květnu 2018 
můžete v knihovně 
navštívit ...

  do  10. května výstavu obrazů 
pana Josefa Klimta z  Doudleb 
k jeho nedožitým 65. narozeni-
nám

  od  14. května výstavu Retro-
portrétů z fotoateliéru Ouřada

  na 16. května je vyhlášen Český 
den proti rakovině, kdy Vám na-
bídneme žlutou kytičku s  víno-
vou stužkou. Letošní den upozor-
ňuje na nádory tlustého střeva.

...v červnu…
  pokračuje výstava Retroportétů
  připravujeme sesterskou vý-

stavu SPOLU na  Krajkářské 
slavnosti 2018

  k dispozici bude pro návštěvní-
ky také oblíbená knihovnická 
minikavárna „U  bílého jedno-
rožce“

 děti školou povinné stráví 
poslední dny školního roku 
v knihovně při oblíbených kni-
hovnických „HRÁCH BEZ HRA-
NIC“, během kterých provětrají 
nejen své mozkové závity…

TOULAVÉ ČTENÍ pro Vás aneb 
„prozraďte svá (literární) tajemství“

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
„Vamberk – kresby 
historické architektury“
Vážení přátelé, 
jsem velice ráda, že se nám k publikacím o našem 
městě podařilo přidat další útlou, půvabnou knihu 
s  úžasnými kresbami grafi ka Lukáše Martinky. Na-
leznete v ní všechny krásné a významné památky, 
stavby a unikáty, kterými se  Vamberk honosí – ač 
je třeba v každodenním shonu téměř nevnímáme. 
Tak běžnou i starobylou součástí města jsou. I z to-
hoto důvodu jsme velice ráda, že autor vyslyšel můj 
návrh a kniha spatřila světlo světa. Abychom  viděli 
a  věděli. Za  korektury historických údajů patří mé 
upřímné  poděkování panu Miroslavu Bergerovi.
Knihy je vhodná jako památka i jako dárek.
Pro všechny, kteří mají Vamberk rádi, je kniha k dispo-
zici ve studovně knihovny. Cena publikace - 180 Kč.
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Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz 

 Celoroční provoz
Plachetkův památník

Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zá-
stupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exem-
plářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-
1961), rodáka z  Bedřichovky v  Orlických horách, spoluzakladatele 
a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších 
ornitologických spolků a organizací.

 Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova

Nedávnou historii města v  prostorách bývalých kasáren připomíná 
na 228 fotografi í, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější 
pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě 
běžného života lidí, i důležité historické události jako oslavy osvobo-
zení v roce 1945.

 5. 5. 2015 od 10:00
Exkurze za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí

Exkurze Východočeské pobočky České botanické společnosti. V  okolí 
Žďáru nad Orlicí se vyskytuje spoustu zajímavých jarních jednoletek, se 
kterými se můžeme setkat jak přímo v intravilánu obce, tak v okolí želez-
niční stanice nebo na přilehlých písčitých polích. Sraz účastníků na návsi 
ve Žďáru nad Orlicí v 10 hodin, vedoucí exkurze botanik Mgr. Jan Doležal.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz

 28. 4. – 28. 10. 2018
Stálá expozice galerie na téma „Malíři Orlických hor a Podorlicka“

Stálá expozice galerie je pozoruhodnou kolekcí maleb Jana Trampoty, 
Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Vincence Beneše, Slavíčkova syna 
Jana nebo Bedřicha Piskače. V expozici malířů 2. poloviny 20. století na-
leznete obrazy Aleše Lamra, Jiřího Kaloče nebo Vladimíra Hanuše.

 28. 4. – 28. 10. 2018
Sochařská expozice na téma „Ladislav Beneš – restaurované 

sochy“ a „Výběr ze sochařského díla Karla Hladíka“

Výstava restaurátorských prací studentů magisterského a bakalářské-
ho studia Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a ukáz-
ky z  díla předního sochaře a  profesora AVU, jehož odkaz je uložen 
ve sbírkách Orlické galerie.

 28. 4. – 15. 6. 2018
Výstava na téma „Slatinský rok Miloslava Holého“

V cyklu Slatinský rok namalovaném v letech 1958 - 1961 na obrazech 
dvanácti měsíců sledoval malíř v  lyrickém okouzlení stálou a  přesto 
proměnnou krajinu - stromořadí, chalupy i mostek přes Zdobnici.

 28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Kvetoucí louky Karla Langera (1878-1947)

Kolekce prací Mařákova žáka a  předního českého krajináře, rodáka 
z Jaroměře, který se zapsal do povědomí diváků svými obrazy kvetou-
cích luk a lesních zátiší. Výstava je sestavena z českých veřejných sbírek 
i majetku soukromých sběratelů.

 28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Grafi cké práce a fotografi e Věry Jičínské z 20. 

a 30. let“

Ve spolupráci s Nadací Věry Jičínské vznikl projekt výstavy nově obje-
vených grafických listů a fotografií malířky Věry Jičínské z jejího paříž-
ského období.

 28. 4. – 31. 10. 2018
Výstava na  téma „Mezi lvem a  orlicí: odraz vzniku republiky 

v roce 1918 na Rychnovsku“

27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve  vnímání každodenního života 
obyčejným a  přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil 
náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a  mla-
dou Československou republikou. Unikátní výstava ve  spolupráci se 
Státním okresním archivem Rychnov nad Kněžnou, přiblíží prostřed-
nictvím archiválií a  muzejních sbírek průběh vnímání tohoto dne 
na Rychnovsku.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz

 26. 5. 2018
Muzejní noc

Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je každo-
ročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti 
každoročně Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor předsta-
vu je známé i neznámé památky Rokytnicka.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz

 18. 5. - 30. 9. 2018
Výstava „Prostor v krajce a krajka v prostoru“ 

Výstava vznikla k příležitosti 80. životního jubilea významné české vý-
tvarnice Milči Eremiášové, která působila jako pedagog při Školském 
ústavu umělecké výroby v Praze. Získala uznání na mnoha výstavách 
doma i ve světě. Její práce mohli obdivovat i návštěvníci světové výsta-
vy EXPO Montreal 1967. Pro naše muzeum, které vlastní nejen autorči-
na díla reprezentující Československo v Montrealu, je čest uspořádat 
při této příležitosti výstavu, představující starší i  nejnovější díla této 
uznávané výtvarnice a krajkářky.

 25. 5. 2018
IV. Muzejní noc, tentokrát „Na moravskú notu“

Tematická muzejní noc o  lidovém folkloru jižní Moravy, zejména Slo-
vácka, o hudbě, tanci, oděvu a víně. Vystoupí cimbálová muzika, která 
předvede to nejlepší z moravské lidové písně a dále ženský sbor Ko-
ňadry z Vracova, který zazpívá lidové balady nejen ze Slovácka. Jako 
každý rok bude Muzejní noc probíhat ve spolupráci s farností Vamberk. 
Bude tak možno v pozdních hodinách navštívit hřbitovní kostel svaté 
Barbory a osvětlenou hrobku dr. Františka hraběte Lützowa. Sbor Ko-
ňadry v  těchto prostorách navodí sborových zpěvem lidových balad 
nevšední atmosféru.

Změny akcí vyhrazeny. 
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz a na facebooku muzea 
a jeho poboček. 

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou     KVĚTEN 2018
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Po  zimních měsících se přízniv-

ci Orlické galerie dočkali nové 

výstavní sezóny. A co ta 54. při-

náší? Výstavu dosud neznámých 

grafi ckých a fotografi ckých pra-

cí Věry Jičínské a rozmanité dílo 

bytostného impresionisty Karla 

Langera. Novinky návštěvníky 

potěší i ve stále expozici.

Ač je dílo akademického malíře 
Karla Langera mezi sběrateli ne-
smírně oblíbeno (málokterá z auk-
cí umění se bez jeho obrazů obe-
jde a jeho dílo vždy slaví úspěchy), 
současná výstava je první Lange-
rovou velkou autorskou. Role to-
hoto lyrika krajiny je ale v kontextu 
zrodu českého moderního umění 
důležitá a  neopomenutelná. O  ži-
votě tohoto jaroměřského rodá-
ka není bohužel známo mnoho. 
V roce 1897 nastoupil do krajinář-
ské školy profesora Julia Mařáka. 
Od  roku 1906 žil v  Praze, ale čas-
to pobýval v  Dalmácii a  na  Istrii. 
V  roce 1911 uspořádal úspěšnou 
výstavu v  Pule v  dnešním Chor-
vatsku. Ve  svých obrazech se rád 
vracel k rodnému kraji okolo Jaro-
měře a pod vrch Zvičinu. 
„Na  malířovu paletu postupně 
pronikaly jasné zářivé tóny a  im-
presionistická technika. Pod jejím 
vlivem začal po roce 1910 oživovat 
krajinu také fi gurální stafáží vždy 
v atmosféře prosluněného letního 
dne,“ upřesňuje kurátor Orlické 
galerie PhDr. Karel Jaroš. A oprav-
du. Obrazy Karla Langera jako by 
doslova zářily slunečním světlem. 
Výstava pod vedením kurátora 
PhDr.  Michala Zachaře, který je 
tvůrcem několika výstav v jízdárně 
Pražského hradu, alespoň v zásad-

ních konturách představuje dílo 
jednoho ze zakladatelů a  zvěsto-
vatelů impresionismu v  českých 
zemích. Vystaveny jsou více než 
čtyři desítky Langrových maleb 
od drobných krajinářských skic ze 
studijních let až po zralá a rozměr-
ná reprezentativní plátna.
Jméno a  malířská tvorba Věry Ji-
čínské nejsou příznivcům Orlické 
galerie jistě neznámé. Během této 
výstavní sezóny je však předsta-
vena méně poznaná sféra prací 
této umělkyně, a  to její grafi ky 

a  fotografi e. Věra Jičínská se vždy 
chtěla bytostně stát malířkou. 
Možná proto lze vysvětlit, i  přes 
několikaleté studium v  grafi ckých 
ateliérech v Praze a Mnichově, její 
až macešský vztah k  jí vytvoře-
ným grafi ckým pracím, které jak 
se v  jednom dopise přiznala, do-
konce pálila. Jakým překvapením 
byl nález několika grafi ckých listů 
v  soukromých sbírkách. I  přes vý-
raznou inklinaci Jičínské k  malíř-
ství na  grafi ku zcela nezanevřela. 
Ke  svým malbám a  kresbám vy-
tvářela analogie v dřevorytu a gra-
fi cké listy pravidelně zařazovala 
do  svých výstavních kolekcí, jako 
by tuto svou uměleckou stránku 
nedokázala popřít. 
Významný celek vypovídající 
o  tvorbě Věry Jičínské tvoří také 
kolekce negativů a fotografi í. Foto-
grafování se umělkyně věnovala už 
během svých studií na  Umělecko-
průmyslové škole v Praze. Po svém 
návratu z Paříže pak navázala spo-
lupráci jako publicistka s  několika 
periodiky a  deníky. Díky svým sty-
kům v uměleckém prostředí začala 
publikovat v  nově vzniklém umě-
leckém revue Měsíc. První články 
o  francouzském plakátu vystřídaly 
ty věnované stavebním památkám 
a folklóru. Množství fotografi í a ne-
gativů, ale také skic, pochází z cest 

Jičínské na Slovensko, kde zachyco-
vala místní folklór, dřevěnou archi-
tekturu a také kroje. Velice rozsáhlá 
sbírka negativů a fotografi í ale stále 
čeká na detailní zpracování a zhod-
nocení. 
Jak bylo uvedeno výše, kromě 
dvou unikátních výstav překvapí 
návštěvníky Orlické galerie také 
novinky ve  stálé expozici. „Do  ní 
byl nově zařazen kompletně zre-
staurovaný obraz Otakara Nejed-
lého „Stromy“, který byl obnoven 
včetně jeho velkolepého původní-
ho a  nedávno nalezeného rámu,“ 
odhaluje Karel Jaroš. V rámci akce 
„Galerie vlídná k  návštěvníkům“ 
byly výstavní sály také doplněny 
nábytkovým inventářem, který ná-
vštěvníkovi dovoluje pohodlněji 
vnímat vystavené exponáty. 

Výstava „Kvetoucí krajiny 

Karla Langera“ je otevřena 

od  28. 4. do  2. 9. 2018 v  II. 

patře Kolowratského zámku 

v Rychnově nad Kněžnou.

Výstava „Věra Jičínská: Gra-

fi cká tvorba 20. a 30. let a fo-

tografi e z  cest po  Slovensku“ 

je otevřena od 28. 4. do 17. 6. 

2018 v  II. patře Kolowratské-

ho zámku v  Rychnově nad 

KněžnouVěra Jičínská, St. Malo

54. výstavní sezóna 
Orlické galerie byla zahájena

Karel Langer, Ženy pod stromem
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - květen  2018

 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
A další hosté… 
Vstup zdarma.

 9. května v 19:00 hodin

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
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 
společně oslavit Silvestra. Alkohol 
teče proudem, a  tak vtipkování 
žen o tom, jak jsou muži neschop-
ní, negalantní, líní, a  jak se s  nimi 
nedá žít, a stesky mužů o tom, že 
ženy se nedají pochopit, vyústí 
ve  furiantskou sázku, která vede 
k neobvyklé výměně manželů…  
Autor a režie: Jakub Zindulka
Hrají: Michaela Badinková, Martin 
Kraus, Daniel Rous, Dana Homo-
lová.
Vstupné 300 Kč.

 15. května v 19:00 hodin

ČTYŘI DOHODY  
Divácky velmi úspěšné a oblíbené 
divadelní představení Jaroslava 
Duška na motivy stejnojmenného 
bestselleru „Čtyři dohody“. Hra je 

inspirována nadčasovou toltéckou 
moudrostí knihy Dona Miguela 
Ruize. Lehce, vtipně a s nadsázkou 
o životě.  
Hlavní role: JAROSLAV DUŠEK
Spoluúčinkují: Zdeněk Konopásek, 
Pjér La Š´éz.
VYPRODÁNO!
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ.

 22. května 

BURZA ODĚVŮ A  DOPLŇKŮ 
DO TANEČNÍCH
Prodej: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 

Módní přehlídky pro návštěvní-
ky již tradičně připraví Krajkářská 
škola. V  zahradě Muzea krajky se 
v  pátek od  19:00 hodin můžete 
těšit na  velkou módní přehlídku 
KRAJKA A ODĚV. Uvidíte modelo-
vou a  krajkářskou tvorbu našich 
předních výtvarnic, krajkářek 
a studentské práce. Přehlídku uve-
de modelingová agentura Vlasty 
Frejvaldové. Všechny městské 
i další prostory zaplní zajímavé te-
matické výstavy. 
V Muzeu krajky můžete shlédnout 
díla významné české výtvarnice 

Milči Eremiášové, ve  výstavní síni 
MKS dětské práce pod vedením 
Daniely Fitzkové. Krajkářská škola 
předvede „Krajku křehkou a  krás-
nou“. 
Ve vestibulu radnice se budou pre-
zentovat Krušnohorské krajkářky, 
městskou knihovnu ozdobí krajky 
Hany Hyžákové a  grafi ka Zuzany 
Polívkové. 
Letošní oslavy završí UNI BIG 
BAND Vamberk v  neděli 1. čer-
vence od  15:00 hodin koncertem 
za budovou Sokolovny.

Zdeňka Freivaldová

X. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
VAMBERK 29. 6. – 1. 7. 2018
Zveme Vás na  X. Krajkářské slavnosti konané poslední červnový 

víkend v Městském klubu Sokolovna. Zajištěn bude bohatý dopro-

vodný program. 
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Na  popis vzniku Československa 
si mnozí z  nás pamatují dobře ze 
školních lavic. Na  děj plný poli-
tických událostí a  zvratů. Jak se 
ale tato neklidná doba odrážela 
v  životech obyvatel na  Rychnov-
sku? Jak hodně je ovlivnila? Jak 
probíhaly oslavy vzniku Česko-
slovenska? Na  tyto i  mnohé další 
otázky hledala odpověď historička 
rychnovského muzea Mgr.  Tereza 
Vinterová. Ta uvádí tyto informace: 
„Výstava k výročí sto let od vzniku 
samostatného Československa, 
otevřená na  konci dubna, se za-
měřuje především na  události 
na Rychnovsku. Představuje i život 
deset let před tímto důležitým 
mezníkem našich dějin a  deset 
let po  něm. Výstava je tímto způ-
sobem i  rozdělena. V  první míst-
nosti mohou návštěvníci zjistit 
podrobnosti o první světové válce, 
československých legiích a  hrdi-
novi od  Zborova, litohradském 
rodákovi Karlu Vašátkovi, o úsilí T. 
G. Masaryka o vznik samostatného 
státu, ale především to, jak probí-
hal říjen 1918 na Rychnovsku. Dru-
há část výstavy pak přibližuje dění 
v našem okrese během tzv. zlatých 
dvacátých let, tedy v prvním dese-
tiletí první republiky.“
Množství informací je doplněno 
o  sbírkové předměty, které ještě 
lépe přibližují zachycované obdo-
bí velkých změn. „Za  jedny z  nej-

zajímavějších předmětů považuji 
pero, kterým se Tomáš Garrigue 
Masaryk podepsal při své návště-
vě do  kroniky města Vamberka, 
nebo ohořelé polínko z  hranice, 
na které byly 29. října 1918 spále-
ny rakousko-uherské znaky,“ říká 
T. Vinterová. Model zmiňované 
hranice ve skutečné velikosti je též 
součástí výstavy. 
Historické události jsou taktéž 
dokumentované množstvím fo-
tografi í nejen z  29. října 1918, 
kdy propukly na  základě zprávy 
o  vyhlášení samostatného Česko-
slovenska mohutné oslavy. První 
oslavy se však v  našem regionu 
omylem konaly již 5. října 1918. 
„V  městě Dobrušce si špatně vy-
ložili jeden z telegramů a do oslav 
se pustili už zmiňovaného 5. října 
1918,“ upřesňuje historička rych-
novského muzea.
Součástí výstavy je také herna 
plná bludišť, her a  skládaček vě-
novaných právě vzniku Českoslo-
venska, které přibližují toto téma 
dětem. 
Velkou novinkou pro výstavní 
sály muzea, kde se nová výstava 
koná, je jejich přesun do  II. patra 
Kolowratského zámku. V  rámci 
rychnovského muzea dochází 
tedy k  propojení dvou poboček, 
Orlické galerie a  výstavních pro-
stor muzea.

Prezident T. G. Masaryk na návštěvě Kostelce nad Orlicí roku 1926

Rychnovsko mezi lvem a orlicí
Přesně sto let uběhne tento rok od vzniku samostatného Českoslo-

venska. K oslavám tohoto významného jubilea se stejně jako mno-

ho dalších organizací přidalo také rychnovské muzeum. To ve spo-

lupráci se Státním okresním archivem v  Rychnově nad Kněžnou 

vytvořilo výstavu, která odhaluje, jak vypadalo Rychnovsko mezi 

orlicí a lvem, tedy mezi Rakouskem-Uherskem a Československem.

Výstava „Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik 

samostatného Československa“ je otevřena 

od 28. 4. do 31. 10. 2018

Před 130 lety
Dne 1. května 1888 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v  Pekle. 
Podnět dal obecní starosta Antonín Pavlišta a roveňský učitel Jan Svo-
boda. Sbor čítal 25 zakládajících členů.
Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni povolilo 30. května 1888 zří-
zení krajkářské školy ve Vamberku, k čemuž došlo na podzim násle-
dujícího roku.

Před 120 lety
Jeden z  největších požárů v  historii města vypukl 14. května 1898. 
Hořet začaly tzv. panské stodoly (dnes v těchto místech stojí budova 
školy) a požár zasáhl i sousední kostel sv. Prokopa.

Před 85 lety
Dne 1. května 1933 vyhořel hostinec Bohumila Kunce na Libštejně.

Před 80 lety
Při částečné mobilizaci 21. května 1938 projížděly od  rána městem 
kolony vojenských vozidel při obsazování pohraničí.

Před 70 lety
V květnu 1948 byl uzavřen hostinec v Pekle nad Zdobnicí čp.1. zvaný 
U pekelné brány, který byl provozován 300 let.

Před 65 lety
Dne 20. května 1953 byla zrušena Měšťanská beseda působící 
ve Vamberku od roku 1867. Besední dům čp.84 a knihovna přešly pod 
správu Místního národního výboru.

Před 50 lety
Vamberk se dostal na stránky světového sportovního tisku, když se 
17. května 1968 stal etapovým městem tehdy největšího amatérské-
ho etapového cyklistického Závodu míru. Osmá etapa vedla z našeho 
města do Otrokovic. 

Před 35 lety
Na sídlišti Struha byl v květnu 1983 dán do užívání tzv. Dům služeb 
(holičství, kadeřnictví, pedikúra, květinová síň a sběrna prádla).

Před 30 lety
V Muzeu krajky byla 1. května 1988 otevřena nová expozice. O týden 
později se uskutečnil sedmý (poslední) ročník automobilového závo-
du „Rallye ŽAZ Vamberk“.

Před 25 lety
V květnu 1993 se ve Vamberku uskutečnil první ročník celostátní sou-
těže mladých varhaníků ve hře na historický nástroj. Vítězi interpre-
tační soutěže se stali Michaela Vlčková a František Vaníček.

Stalo se aneb bejvávalo
V minulém čísle VZ v rubrice „Stalo se aneb bejvávalo“ – před 65 lety, 
bylo uvedeno, že byl vzat do vazby bývalý předseda Místního národní-
ho výboru Antonín Knap. Důvodem měly být machinace se zabaveným 
německým majetkem na konci války. Toto tvrzení se dle získaných do-
kumentů od Ministerstva vnitra z roku 1969 nezakládá na pravdě. V ar-
chivu Ministerstva vnitra není žádný písemný materiál týkající se této 
věci. Také v ústřední evidenci vězňů není žádný záznam.

Stalo se aneb bejvávalo

 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

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

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

K A M E N I C T V Í  R A Š K A
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Společenská kronika

V květnu 2018 oslaví:

91 let Jan Marek
91 let  Zdenka Kašparová
85 let Vlasta Hudáková
80 let  Ladislav Klenor
80 let  Zdeněk Kotyza

80 let Zdeňka Valentovičová
80 let Josef Suchánek
75 let Věra Rykalová
75 let  Eliška Klecová
75 let  Jana Kotlářová

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 8. května uplyne 1 rok od úmrtí paní VĚRY VITVA-

ROVÉ, naší drahé maminky, babičky a prababičky. 

Stále vzpomínají dcery Lenka a Věra 

s rodinami. 

Přestalo tlouci srdce tvé znavené, 
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, 
jímž mohlo žíti.
Dne 27. května uplyne první výročí od úmrtí naší ma-
minky a babičky paní VERONIKY SUCHÁNKOVÉ.

Stále vzpomínají manžel Josef, dcery  Veronika, 

Monika, Irena a vnoučata Veronika, Martina, 

Aneta, Daniel, Lenka, Jirka, Markéta.

Dne 31. 5. 2018 uplyne 15 let od  úmrtí Mgr.  MARIE        

FIKEJZOVÉ, učitelky ZŠ.
Zavzpomínejte s námi, sestra s rodinou.

Dne 25. 5. uplyne 36 let od  úmrtí 
FRANTIŠKA HOLOUBKA a  24. 9.    
39 let od úmrtí MARIE HOLOUBKOVÉ. 
Oba by v  letošním roce oslavili 90. 
narozeniny.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají synové 

František, Václav a dcera Marie 

s rodinami.

Dne 27. dubna by pan JOSEF KOTYZA - bývalý člen 
rychnovského hasičského sboru - oslavil své 85. naro-
zeniny.

Stále vzpomínají manželka, děti, 

vnoučata a ostatní příbuzní

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. 

MASÁŽE PAVEL
Nově otevřený  
masážní salon

Vamberk, Tyršova 928 

Vás zve k návštěvě 
Provozní  doba  

Sobota – Neděle – dle objednání

Bližší informace a objednávky 
na tel: 731 203 468, e-mail: masazok@email.cz

V případě zájmu si můžete objednat 
masáž i u Vás doma

IČO: 72965754     
Váš masér Pavel Šlapák

Vamberecky zpravodaj BW 4-2018.indd   1 26.4.2018   8:06:56
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STOLNÍ TENIS 
- POSLEDNÍ 
ZÁPASY Á-ČKA

Sezóna 2017- 2018 skončila.

Na  poslední zápasy sezóny 
v  Novém Bydžově a  v  Nemy-
čevsi odjelo naše mužstvo 
bez Martina Vrkoslava, které-
ho nahradil Michal Macháček. 
V dopoledním utkání v Novém 
Bydžově jsme utrpěli nečeka-
ně vysokou porážku, kdy se 
žádnému našemu hráči hra vů-
bec nedařila. Naopak domácí 
zahráli opravdu velmi dobře. 
Odpoledne již to bylo lepší 
a s mužstvem Nemyčevsi jsme 
se rozešli smírně. Tím pro naše 
mužstvo skončila letošní sezó-
na a  v  konečné tabulce jsme 
ve velmi vyrovnané soutěži ob-
sadili solidní 6. místo.

JISKRA NOVÝ BYDŽOV 

- BANÍK VAMBERK  „A“ 10:2     

Body: Jakubec 1, Valášek 0, Po-
dolka 0, Macháček 0, čtyřhra 
Jakubec - Valášek 1.  
SOKOL NEMYČEVES 

- BANÍK VAMBERK  „A“ 9:9     

Body: Jakubec 2, Valášek 2, Po-
dolka 2, Macháček 2, čtyřhra 
Jakubec - Valášek 1.                  JP

Vedle zprovoznění vlastních kur-
tů jsme provedli úpravu povrchu 
před tenisovou stěnou, uhrabání 
travnatých ploch a stromové zele-
ně kolem kurtů.
V průběhu jednoho týdne a dvou 
víkendů se podařilo kurty a  okolí 
připravit na  sezónu a  v  neděli 15. 
dubna mohli natěšení tenisté vy-
zkoušet, jak se podařilo kurty při-
pravit. Jako již tradičně si je všichni 
hráči pochvalují, neboť kurty mají 
správnou tvrdost, aby se míče 
správně odrážely a  pružnost, aby 
při hraní netrpěly klouby tenistů.
Na zprovoznění kurtů se také těšily 
děti, které se účastní výuky tenisu. 
V zimním období pro mladé tenis-
ty poskytovala zázemí sportovní 
hala, ale antukové kurty přece jen 
dávají lepší tréninkové možnosti.
Ve  středu 18. dubna jsme poprvé 
s  dětmi vyběhli na  tenisové kurty 
a  zvykali si na  jiný odskok proti 
parketové podlaze v hale. 
Děti jsou rozděleny na dvě skupi-
ny podle doby, kdy se výuce tenisu 

věnují. Tréninkové hodiny pravi-
delně navštěvuje 10 dětí.

Pro zájemce, kteří by chtěli vy-
užívat tenisové kurty, dodávám 
telefonický kontakt na  předsedu 
tenisového oddílu Baník Vamberk 
Pavla Chocholouše – 604 349 527 
a správce sportovních zařízení Ja-
roslava Stárka – 777 129 788. 

Otakar Müller

Tenisové kurty opět ožily
Letošní zima si udržela vládu déle než obvykle, takže úpravu kur-

tů bylo možné letos zahájit až v  prvním dubnovém týdnu. Práce 

spočívaly v odstranění přemrzlé vrstvy antuky, uválení celé plochy 

kurtů, navezení nové antuky a její srovnání. Časově nejnáročnější je 

pak fi nální zválení kurtů do takového povrchu, na kterém je možné 

začít hrát.
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Za zahájení závodní sezóny považujeme jako obvykle 1. závod Východo-
české oblasti (VČP), a tím byl závod pořádaný OK 99 Hradec Králové dne 
25.03.2018 v obci Prasek u Starých Nechanic. Tratě vedly rychlým teré-
nem, který byl jen mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními detai-
ly. Závodilo se za slunečného, ale ještě dosti chladného počasí. Za VAM 
startovalo celkem 19 závodníků a dařilo se nám na začátek velice dobře:

Kategorie Závodník Umístění
Počet 

závod.

D35C Vandasová Markéta 1 z 26
H45C Vandas Luděk 3 z 43

D14D Mudruňková Barbora Nikol 5 z 6
H35C Hladky Viktor 6 z 25
H45D Mikyska Alan 9 z 40
D45C Klapalová Jana 10 z 28
D45C Rykalová Jitka 11 z 28
H35C Koblic Jan 11 z 25
D45D Veverková Yveta 12 z 28
D35D Mudruňková Romana 13 z 43
D35D Mikysková Ilona 24 z 43
D35D Koblicová Milena 28 z 43
D14C Mikysková Adéla 37 z 49
H21C Veverka Tomáš 51 z 121

O velikonocích od 30. 3. do 1. 4. jsem se sjeli na soustředění v Bělči nad 
Orlicí do tábora J. A. Komenského. Pro mládež i dospělé je to na začátek 
sezóny příjemný rovinatý terén s  množstvím vegetačních rozdílů, což 
vyžaduje detailní mapování, a je tedy ideální pro přípravu. Absolvovali 
jsem 5 klasických tréninkových fází, teoretickou přípravu, noční závod, 
venkovní hry. Společně s kamarády z Kostelce nad Orlicí jsme si pobyt 
moc užiji a odjížděli s motivací a těšením se na další víkendy před námi.
2. VČP dne 7. 4. (krátká trať) za pořadatelství OK Slavia Hradec Králové.  
Čekal nás moc pěkný   podkrkonošský terén s kameny a občas i skala-
mi, který byl dobře průběžný, ale místy s těžší podložkou. Centrum bylo 
v  obci Zdobín u  místního koupaliště s  veškerým zázemím. Opět bylo 
krásně a my jsme si vedli následně:

Kategorie Závodník Umístění
Počet 

závod.

D45C Klapalová Jana 1 z 19
D35C Vandasová Markéta 2 z 32
H35C Netopil Libor 2 z 26
H35C Vandas Luděk 4 z 26
H35C Hladký Viktor 7 z 26
D45C Rykalová Jitka 8 z 19
H35C Koblic Jan 10 z 26
D21C Smutná Pavla 22 z 25
D14C Mikysková Adéla 30 z 36
D21D Kodytková Iva 1 z 12
H45D Mikyska Alan 1 z 35
D45D Kulová Jana 2 z 29
D14D Mudruňková Barbora Nikol 6 z 10
D45D Veverková Yveta 10 z 29
D35D Mudruňková Romana 12 z 45
D35D Mikysková Ilona 12 z 45

H35D Sršeň Tomáš 17 z 31
D35D Koblicová Milena 19 z 45

Orlická liga na Hájku u Polomu dne 11. 4. – tento den odpoledne jsme 
pořádali trénink určený především mládeži z  regionu Rychnova nad 
Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Zúčastnilo se 75 běžců. Seriál má svůj web, 
kde lze vyčíst výsledky i další pořádané akce: http://www.dobruska.cz/
kob/orlickaliga/
3. VČP dne 14. 4. proběhl pod taktovkou Sportcentra Jičín ve Vojicích. 
Terénem byl smíšený les, mírné i prudké svahy, někde s podrostem, mís-
ty byly souvislé plochy pasek a hustníků. Vše bylo doplněno hustou sítí 
cest a v závěru pak některé kategorie zavítaly do starého lomu, kde byly 
četné terénní detaily.
Výsledkově to bylo dosud nejlepší:

Kategorie Závodník Umístění
Počet 

závod.

D45C Klapalová Jana 1 z 14
H35C Netopil Libor 1 z 26
H35C Vandas Luděk 2 z 26
H35C Hladky Viktor 4 z 26
D21C Smutná Pavla 7 z 27
D35C Smutná Jana 9 z 23
H35C Koblic Jan 10 z 26
D35C Sršňová Kateřina 14 z 23
H55C Tupec Jiří 15 z 27
H21C Veverka Tomáš 19 z 42
D14C Mikysková Adéla 30 z 37
D21D Kodytková Iva 1 z 13
D14D Mudruňková Barbora Nikol 2 z 10
D45D Kulová Jana 10 z 26
D35D Mudruňková Romana 12 z 45
H35D Sršeň Tomáš 17 z 31
D35D Mikysková Ilona 32 z 38

 
Do dalších nadcházejících závodů, především na té republikové a letos 
i světové úrovni, držíme palce!

Za OB Vamberk, Ilona Mikysková a Honza Koblic

OB Vamberk na začátku nové sezóny 2018 
trénuje a sbírá první úspěchy



V ra Ji ínská

28. 4. –
17. 6. 2018  

Fotogra e 
ze Slovenska

Gra cká 
tvorba
20. a 30. let

II. patro Kolowratského zámku v Rychnov  nad Kn žnou
duben-kv ten denn  mimo pond lí 9-12,30 a 13-17 hodin
erven-zá í denn  v etn  pond lí 9-12,30 a 13-17 hodin

1898-1961

Kvetoucí krajiny
      Karla Langera

28. 4. –
2. 9. 2018  

(1878-1947)

Hlavní sponzor výstavy

II. patro Kolowratského zámku v Rychnov  nad Kn žnou
duben-kv ten denn  mimo pond lí 9-12,30 a 13-17 hodin
erven-zá í denn  v etn  pond lí 9-12,30 a 13-17 hodin

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd se uskutečnil 14. 4. 2018. Celkem bylo zapsáno 51 dětí. 
Po vyplnění všech formalit děti se svými rodiči trávily čas ve školní dru-
žině, kde si prověřily svoji dovednost ve  vázání smyčky, mohly si vy-
barvit obrázek nebo si s  rodiči dát zápas ve  stolním fotbale či hokeji. 
V jednotlivých třídách na ně pak čekaly paní učitelky, které je provedly 
jednotlivými úkoly.  Děti hledaly na  obrázcích rozdíly, poznávaly geo-
metrické tvary, rozlišovaly barvy, počítaly do 10.  Za odměnu si odnášely 
záložky, které pro ně vymalovaly děti ve družině, sáček s ovocem, které 
nám k této příležitosti věnovala fi rma MK Fruit, která nám dodává ovoce 
a mléko do škol a další drobnosti.

Vedení školy
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18:15 - 20:30 zahrada M
uzea krajky

-cim
bálová m

uzika Jánošíek a ženský p
vecký sbor Ko

adry z Vracova
-d

tská výtvarná dílna
20:45 kostel svaté Barbory 
-p

vecký sbor Ko
adry z Vracova

-zp
ístupn

ní hrobky Dr. Františka hrab
te Lützowa

Ob
erstvení

-Láry Fáry a m
oravská vína z vinotéky Veroniky Francové

IV. M
U

ZEJN
Í N

O
C

pátek 25. kv
tna 2018

18.00  – 22.00 hodin

N
a m

oravskú notu

M
uzeum

 krajky Vam
berk


