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Fotografi e z lednových akcí

Novoroční výšlap na Chlum

Představení Miroslav Donutil

Tříkrálová sbírka

Foto: Martina ŽampachováFoto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města

Sběrné 
místo 

odpadů 
v Jůnově ulici

je pro vás otevřeno
každou sobotu 

od 8:00 
do 12:00 hodin

Děkujeme, že odpady 
odevzdáváte

v určených časech.

Upozornění
 Nově se hradí hrobová mís-

ta a  nájmy městských bytů 
v pokladně Městského úřadu 
Vamberk (přízemí), kde se 
platí poplatky za psy a odpa-
dy. Platby lze provádět také 
platební kartou.

 Příjem plakátů k  výlepu 
a  platby za  výlep plakátů se 
provádí v  1. patře Finanční-
ho odboru Městského úřadu 
Vamberk.

Zveme Vás 

na 3. veřejné zasedání 

Zastupitelstva 

města Vamberk, 

které se koná 

dne 20.02.2019 

od 17:00 hodin 

v malém sále 

Městského klubu 

Sokolovna.

Rada města Vamberk se na svém 

6. zasedání dne 9. ledna 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 5.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 2 ze dne 12.12.2018.

3)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 20.12.2018.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar SH-ČMS Sboru dobrovol-
ných hasičů Peklo nad Zdobni-
cí, Peklo 238, 516 01 Vamberk, 
IČ: 674 39 012 ve výši 4.000 Kč 
na pořádání Hasičského plesu, 
který se koná dne 18.01.2019 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

5)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 2.000 Kč České unii 
sportu OS Rychnov nad Kněž-
nou, U Stadionu 1498, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, na po-
řádání akce „Nejúspěšnější 
sportovec Rychnovska roku 
2018“ a pověřila starostu pod-
pisem darovací smlouvy.

6)  Schválila prodloužení pro-
nájmů, ukončení pronájmu 
a  nový pronájem bytů města 
dle přílohy.

7)  Projednala a schválila Smlouvu 
o veřejných službách v přepra-
vě cestujících ve veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve  Vamberku se společností 
AUDIS BUS s. r. o., Soukenická 
242, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ: 15040500 a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

8)  Schválila uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zříze-
ní věcného břemene – slu-
žebnosti č. 01/19/BVB/MS 
za  účelem umístění nového 
kabelového vedení veřejné-
ho osvětlení stavby „Veřejné 
osvětlení ul. Žamberecké 
a části Jiráskovy ve Vamberku“ 
do pozemku p. č. 1842/6 v k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, za jed-
norázovou náhradu za  zřízení 
věcného břemene ve  výši 
1.000 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

9)  Souhlasila s  přijetím fi nanční-
ho daru od pana Ing. Mirosla-
va Vyčítala, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxve výši 5.000 Kč na  fi -
nancování výdajů školní dru-
žiny pro Základní školu Vam-
berk, příspěvkovou organizaci.

10) Pověřila starostu města podpi-                                                                               
sem objednávky operativního                                                                               
leasingu vozidla Škoda 
s  hodnotou ročního plnění 
do  100.000 Kč pro potřeby 
Pečovatelské služby Vamberk 
u  společnosti ŠkoFIN s.r.o., 
Pekařská 6, 155  00 Praha 5,                
IČ: 45805369.

11) Schválila smlouvu s  provozo-
vatelkou psího útulku paní 
Adélou Kubincovou, Osečnice 
50, 517  03 Skuhrov na  Bělou, 
IČ: 057 73  903, kterou se pro-
vozovatel útulku zavazuje pře-
bírat odchycené psy do  péče 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

12) Schválila zvýšení počtu stráž-
níků Městské policie Vamberk 
o 1 strážníka. 

13) Schválila kalkulaci cen vodné-
ho a stočného pro rok 2019 dle 
přílohy.

14) Schválila aktualizovaný plán 
fi nancování obnovy vodovodu 
a kanalizací.

15) Rozhodla o  rozdělení oblastí, 
za něž budou jednotliví členo-
vé RM zodpovídat – Mgr. Taťá-
na Břízová – sport, školství, 
Ing.  Aleš Fišer – investice, 
místní část Merklovice, Rudolf 
Futter – údržba, vodohospo-
dářství, Mgr.  Jan Rejzl – soci-
ální oblast, kultura, Jaroslav 
Sedláček – záchranné složky, 
místní část Peklo. 

16) Neschválila dodatečné čerpání 
dotace od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na akci 
„Zvýšení kapacity předškolní-
ho vzdělávání ve  městě Vam-
berk“ ve snížené výši vzhledem 
k podmínkám čerpání dotace.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města

Pečovatelská služba 
ve Vamberku 
rozšířila poskytování služeb 
od pondělí do neděle 
od 6:30 hodin do 18:30 hodin. 
Bližší informace v kanceláři vedoucí Pečovatelské služby, na tel. čís-
le 494 541 547, na webových stránkách organizace https://psvam-
berk.webnode.cz/ a v březnovém čísle Vambereckého zpravodaje.
Za Pečovatelskou službu                                       Mgr. Eva Švandrlíková
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MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František

Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Tyršova 515, Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152

02.02.
03.02.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.
23.02.
24.02.
02.03.
03.03.

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

Často už si jich ani nevšímáme, be-
reme je jako samozřejmost. Když 
se ale pozorně rozhlédneme, je 
ještě mnoho ulic, ve kterých vede 
po  sloupech spousta „drátů“. Tzv. 
vedení vzduchem, ať již se jedná 
o  elektrické či telefonní rozvody, 
bylo v  minulosti řešením levným 
a  rychlým, bohužel málo estetic-
kým a  také náchylnějším k  poru-
chám. Proto všechny rozvodné 
společnosti postupně přistupují 
při obnově svých sítí k  náhradě 
za  vedení zemní a  postupně sítě 
„zakopávají“. 
S počátkem letošního roku začala 
v našem městě s rekonstrukcí další 
etapy rozvodné elektrické sítě spo-
lečnost ČEZ Distribuce a.s., která 
má v plánu do letošního léta uložit 
do země veškeré rozvody v ulicích 
Janáčkova, Na  Kameni a  Vilímko-

va. Jedná se o komplikovaný úsek, 
který podchází železniční trať 
a  vede přes historický kamenný 
most. Zmizí tedy především po-
kroucený příhradový sloup, který 
léta kazil pohled na  most s  jeho 
sochařskou výzdobou a  nedělal 
dobrý dojem při příjezdu do  cen-
tra města. 
Společně s  pracemi ČEZu, které 
v  jeho režii provádí rychnovská 
společnost Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., provede město 
Vamberk rekonstrukci veřejného 
osvětlení v  ulici Na  Kameni, která 
byla dosud osvětlena jen svítidly 
na  sloupech elektrického vedení, 
a nově bude vybudováno veřejné 
osvětlení v ulici Komenského pod 
školou, doposud osvětlené jen 
světly na budově školy.       

Mgr. Jan Rejzl

V  prostoru za  Krajkářskou ško-
lou rostl mohutný smrk pichlavý. 
Jak jste si mohli všimnout, strom 
od  vrchu začínal výrazně žlout-
nout a rezavět. Při bližším ohledání 
byly v kůře patrny závrtové otvory 
a drť za šupinami kůry. To vše jsou 
příznaky toho, že strom byl napa-
dený kůrovcem. Aby nedošlo k na-
padení ostatních stromů v  okolí, 
museli jsme přistoupit k radikální-
mu řešení a smrk urychleně skácet. 
Nedochází však pouze ke  káce-
ní stromů. Zabýváme se i  údrž-
bou stávající zeleně. Například 
koncem minulého roku město 

požádalo a  na  základě Rozhod-
nutí Ministerstva ŽP obdrželo 
příspěvky na  ošetření památných 
stromů z  prostředků „Programu 
péče o  krajinu v  r. 2018“. Příspě-
vek ve  výši 19  840 Kč byl použit 
na  ošetření dvou památných lip 
na  Podřezově a  příspěvek ve  výši 
18  240 Kč pomohl k  ošetření pa-
mátné lípy v  Pekle pod č. p.  7 
„U Bartošů“.
I v letošním roce máme v plánu žá-
dat o příspěvky na ošetření dalších 
památných stromů ve  městě, po-
kud MŽP vyhlásí vhodný program.

Dana Vašková

Dráty již brzy zmizí

V  rámci rekonstrukce elektrického vedení zmizí pod zem všechny dráty 

v okolí mostu

Proč byl pokácen smrk 
v Tyršově ulici 
za Krajkářskou školou?
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Skutečnost, že způsob, jímž ve-
deme své potomky, významně 
ovlivňuje další generaci, vybízí 
k zodpovědnosti

Psychoterapeutická ordinace je 
svého druhu výzkumný a  bada-
telský prostor. Zde se v  intimním 
setkání s nejdůvěryhodnější reali-
tou člověka dozvídáme tajemství, 
s nímž se nechodí na světlo. Máme 
mlčet, pokud stále znovu vidíme, 
jak málo jsou v rodinách děti chrá-
něny před předčasnými nároky, 
a víme, že to ohrožuje budoucnost 
společnosti? A nedělejme si iluze, 
že jde jen o  rodiny s nadměrným 
násilím nebo zneužíváním dětí.
Stejně škodlivý může být vliv pří-
liš liberální výchovy, ztráta rozdí-
lu mezi ženami a  muži, digitální 
technologie, nedostatek času, jejž 
s  dětmi rodiče tráví, oslabování 
mateřství i otcovství, nepřiměřené 
zásahy státu do  intimity rodiny, 
nekonečná zábava dospělých, 
kteří mohou ztrácet trpělivost pro 
přiměřený kontakt se svými dět-
mi. Rodičovství je velmi náročné.
Dříve se matky mohly spolehnout 
na své instinkty a podporu praro-
dičů. Dnes v  záplavě digitálních 

informací jsou stále zmatenější, 
co je správné. Nejen přílišná bída, 
ale i  nadměrné bohatství může 
ohrožovat budoucnost dětí. Jak 
těžká bývá situace dětí, ukazuje 
často střídavá výchova. Zdánlivě 
dobré řešení (pro dospělé) se stá-
vá peklem (především pro dítě), 
pokud spolu rodiče bojují a  ne-
návidí se.
Ženy rodí děti, což nelze odstra-
nit. Genetická informace se pře-
dává molekulou DNA, která má 
jen dvě vlákna - první je z matky, 
druhé z  otce. Rozdíl mezi ženami 
a muži je důležitý při rozmnožová-
ní a společnost, které záleží na bu-
doucnosti, se stará o  jeho udržo-
vání. Transgenderová ideologie je 
exces části populace, která chce 
prosadit chaos v základních před-
pokladech udržitelné existence 
naší civilizace. Oslavujme raději 
ženy i  muže a  ctěme jejich rozdí-
ly. Nejvíce pak ty, kteří se rozhodli 
pro rodičovství a dokáží ho dovést 
do zdárného konce.

Vladislav Chvála, 

lékař, 

vedoucí Střediska 

komplexní terapie v Liberci

Opuštěné kočky 
už nejsou
V létě roku 2017 se u již neobydlené Prauzovy chalupy čp. 239 objevi-
la skupina opuštěných hladových koček. Majitelka nemovitosti paní 
učitelka Mgr. Alena Machová mi řekla, že ty kočky tam jsou od nepa-
měti, ale jim nepatří. Upozornil jsem na to městský úřad. Po odchyce-
ní několika koček tam ještě nějaké zůstaly. Znovu a  znovu jsem psal 
na městský úřad, že se ty kočky množí a množí a je třeba je kastrovat. 
Na  městském úřadě to s  nikým ani nehnulo. Pouze jednou městští 
strážníci chytili jednu kočku, ale ta jim utekla a porodila čtyři koťata. 
V říjnu 2018 bylo vídat těch koček až deset. Denně jsem je krmil granu-
lemi a konzervami u vchodu k herničce Vambereckého dráčku. Městský 
úřad opět nereagoval na moje písemné upozornění. Proto jsem počkal, 
až bude po obecních volbách a dne 4. prosince jsem dal tu informace 
na  podatelnu MÚ adresovanou přímo prvnímu zasedání nového za-
stupitelstva 12. prosince 2018. Zapomnětlivý funkcionář to jistě čirou 
náhodou nepředal tomu zasedání zastupitelstva. „Zpráva o jednání je 
totiž v lednovém čísle Vambereckého zpravodaje a není v ní o kočkách 
ani zbla.
Dne 2. ledna mne navštívil jeden strážník MP, že mají úkol opuštěné 
kočky chytat a dát kastrovat. Ale opuštěné kočky už nejsou. Od polo-
viny prosince přicházelo těch koček k  dennímu krmení pokaždé míň. 
Naposledy přišla 28. prosince jediná, ta, co ji před rokem strážníci lapi-
li. Černobílá a chomáčkem bílých chloupků na konci černého ocásku. 
Měla už zas v bříšku koťata. Přiblížila se mi až na dosah ruky, dívala se 
mi do očí a slabě mňoukala. Tehdy jsem ji viděl naposledy.
Pan Mgr. Machová řekla strážníkovi, že ty kočky žijou ve stodole. Už ne-
žijou. Už nejsou ani ty, co měly plná bříška dosud nenarozených koťat. 
Je třeba hádat, kdo to spáchal? Vážený čtenáři těchto řádků, tak takhle 
smutný osud měla ta bezmocná zvířátka.                     Ing. Rudolf Novák

Ano, před osmnácti lety v  našem 
městě poprvé obcházeli dům 
od  domu, byt od  bytu malí i  větší 
koledníci. Svým zpěvem předávali 
lidem betlémskou zvěst o narození 
Božího Syna a přáli všem do nové-
ho roku. Přitom vybírali fi nanční 
příspěvky ve prospěch Charity ČR.
Od  té doby si Tříkrálová sbírka 
našla pevné místo ve  svátečních 
dnech na  přelomu roku. Kromě 
zmíněných významů přispívá 
plošné koledování k  navazování 
a  upevňování mezilidských vzta-
hů, toho jemného přediva, jež 
přispívá k  rozvoji občanské spo-
lečnosti. Hodně se dnes mluví 
o atomizaci společnosti, kdy i v ro-
dinách se její jednotliví členové 
uzavírají do svých světů, málo spo-
lu mluví, sdílejí se. Proto má velký 
význam každé snažení směřující 
opačným směrem.
A  jak jsme letos koledovali u  nás? 
Po třech letech jsme procházeli za-
sněženými ulicemi, teplota se drže-
la nad bodem mrazu, vítr nefoukal, 
celkem příhodné podmínky. Oproti 
loňskému roku jsme neprošli úplně 
celé město, některé ulice jsme ne-
stihli, čímž se omlouváme všem, 
kdo na  koledníky čekali marně. 
Devět skupinek malých i  větších 
koledníků s  doprovodem od  pát-
ku do  neděle v  prvním lednovém 
týdnu vybralo do  zapečetěných 
pokladniček v  Merklovicích, Pek-
le a  Vamberku celkovou částku 
55 399 Kč. Jde o třetí nejvyšší výnos 
v historii. Děkujeme vám všem, kdo 

jste fi nančně přispěli. A kam bude 
směřovat Farní charita Rychnov 
nad Kněžnou výtěžek letošního ko-
ledování? Dochází k  postupnému 
obnovování vybavení Stacionáře 
sv. Františka. Nadále budou podpo-
rovány rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením. Budou pořízeny pra-
covní pomůcky pro lidi se zdravot-
ním postižením v  Neratově. Menší 
část prostředků je určena do fondu 
pro mimořádné situace a  pro hu-
manitární projekty v Indii.
Jak byly využity prostředky z  loň-
ského koledování? Před rokem 
na  Rychnovsku koledovalo 132 
skupinek v 31 obcích a do poklad-
niček nastřádalo celkovou částku 
806  492 Kč. Díky tomuto výtěžku 
byl pořízen nový automobil Škoda 
Rapid pro svoz uživatelů Stacionáře 
sv. Františka v  Rychnově n. K. Byly 
podpořeny školní a  mimoškolní 
aktivity dětí z  rodin ohrožených 
sociálním vyloučením. Z  části pří-
spěvku bylo fi nancováno vybavení 
chráněného pracoviště v Neratově.
Moc děkujeme všem koledníkům, 
jejich průvodcům i  rodičům, kteří 
dětem umožnili zúčastnit se sbír-
ky. Děkujeme všem, kdo se jakým-
koli způsobem zasloužili o  zdárný 
průběh Tříkrálové sbírky v  našem 
městě. Zároveň už teď prosíme 
děti, které by se rády za  rok při-
daly ke  koledníkům, ať se přihlásí 
v  Městské knihovně, Krajkářské 
škole nebo u mne jako koordináto-
ra Tříkrálové sbírky.

Miroslav Berger

Tříkrálovka je plnoletá

Zamyšlení nad rodinou
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Vydána publikace 
o mincovním depotu 
z Vamberka
V  nedávné době byl ve  Vambereckém zpravodaji (roč. 54, 2017, č. 2,                
s. 7) uveřejněn krátký příspěvek, který byl věnován mincovnímu depotu, 
k jehož objevu došlo ve Vamberku v roce 1923. V citovaném článku byla 
avizována příprava publikace, jež měla nález v podobě podrobného ka-
talogu veřejnosti představit. V tuto chvíli lze konstatovat, že její vydání 
se podařilo realizovat. Publikace s názvem „Mincovní depot z Vamberka. 
Bílé peníze Vladislava II. Jagellonského a  Ludvíka Jagellonského“ byla 
vydána Muzeem východních Čech v Hradci Králové v rámci řady Fontes 
Musei Reginaehradecensis, a to s fi nanční podporou České numismatic-
ké společnosti, z. s., pobočky v Hradci Králové.
V současnosti je z vambereckého nálezu známo 2482 mincí z 15. a první 
třetiny 16. století. K dispozici máme v jeho případě především rozsáhlý 
soubor bílých penízů, nominálu o  hodnotě jedné sedminy pražského 
groše. Kromě jednoznačně dominujících českých mincí jsou v  depotu 
zastoupeny rovněž ražby z  řady dalších míst (např. Kladsko, Zhořelec, 
Tyroly, Luzern nebo Bosna). Celkově nález představuje cennou sondu 
do problematiky platidel používaných na našem území za vlády Jage-
llonců (1471–1526) a  také tehdejšího falšování mincí, neboť obsahuje 
různé druhy dobových padělků.
Publikace je vybavena bohatou fotografi ckou dokumentací jednotli-
vých ražeb, četnými přehledovými tabulkami, poznámkovým aparátem 
a obsáhlým soupisem pramenů a literatury. Samozřejmostí jsou anglic-
ký a  německý souhrn. Zájemci o  dějiny Vamberka i  o  historii peněz si 
detailní katalog nálezu mohou objednat na emailové adrese i.nyvltova@
muzeumhk.cz. Jeho cena je 185 Kč.

PhDr. Vojtěch Brádle

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Sváteční atmosféru si je možné 
užít i  po  Novém roce. Muzeum 
krajky Vamberk ve  spolupráci 
s Diecézí královehradeckou připra-
vilo výstavu liturgických předmětů 
doplněných fotografi emi zdejších 
kostelů. Návštěvníci výstavy se 
mohou těšit na  řadu liturgických 
předmětů z 18. až 20. století. 
Mnozí z  nás se mohou v  duchu 
ptát, co vlastně ony liturgické 
předměty jsou? Jedná se o boho-
služebné nádoby určené pro uklá-
dání eucharistie (hostie a  víno) 
nebo používané při bohoslužbách, 
tj. liturgiích. Mezi nejčastější litur-
gické nádoby patří paténa, monst-
rance a kalich. Patena (paténa) má 
tvar okrouhlého talířku a v římsko-
katolické církvi se používá dvojího 
typu: kalichová (používaná cele-
brujícím knězem při mši) a paténa 
k svatému přijímání, která je drže-
na pod proměněnou hostií. 
Využití kalichu při liturgiích vy-
chází z Poslední večeře, kdy podle 
evangelií podává Ježíš Kristus ka-
lich naplněný vínem svým učední-
kům. Stejně tomu je s hostií, která 
dnes představuje chléb z Poslední 

večeře. K vystavení a uctívání pro-
měněné hostie sloužil poslední 
jmenovaný předmět, monstrance. 
Tato ozdobná prosklená schránka 
na noze však v nejstarší době slou-
žila k uchovávání ostatků svatých, 
byla tedy původně relikviářem. Její 
funkce se změnila během vrchol-
ného středověku a v průběhu času 
se měnil i  její tvar. Gotická mon-
strance byla tvořená systémem 
věžic, oblouků a  nejvíce připomí-
nala trojlodní či pětilodní gotický 
chrám. Proto je někdy nazývaná 
jako architektonická. Barokní slun-
covitou monstranci zdobí věnce 
oblaků nebo velká paprsčitá sva-
tozář
Kromě výše jmenovaných před-
mětů jsou na  výstavě prezento-
vány svícny, pouzdra na  hostie 
a relikviáře. Výstavu doplňují foto-
grafi e kostelů z  oblasti Orlických 
hor a Podorlicka od Vladimíra Ho-
molky. 
Výstava „Poklady podorlických 
svatostánků“ je otevřena od  19. 
ledna do 21. dubna 2019 v Muzeu 
krajky Vamberk.

Martina Marxová

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149 

Nová výstava představuje 
poklady podorlických 
svatostánků

Výstavu slavnostně zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán 

v doprovodu zástupců města
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Celoroční provoz

Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou 
sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. 
Vystaveno je na  700 preparovaných exemplá-
řů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla 
Plachetky (1877-1961), rodáka z  Bedřichovky 
v  Orlických horách, spoluzakladatele a  činov-
níka Československé ornitologické společnosti 
a  mnoha dalších ornitologických spolků a  or-
ganizací.

Celoroční provoz

Fotohistorie města 
Rychnova and Kněžnou
Nedávnou historii města v prostorách bývalých 
kasáren připomíná na  228 fotografi í, kdy nej-
starší z  nich pocházejí z  19. století, nejnovější 
pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici 
zaznamenávají kromě běžného života lidí, i dů-
ležité historické události jako oslavy osvoboze-
ní v roce 1945.

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

9. ledna – 27. února 2019

Výstava na téma „Hrad 
Vízmburk – české Pompeje“
Putovní výstava spolku nadšenců, kteří se roz-
hodli zachránit unikátní středověký hrad v kop-
covitých lesích Náchodska. Přijďte se podívat, jak 
tento hrad vstává z popela jako bájný pták Fénix.

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

18. ledna – 21. dubna 2019

Výstava na  téma „Poklady 
svatostánků Podorlicka“
Užijte si sváteční atmosféru i  v  lednu a  přijďte 
do Muzea krajky Vamberk na výstavu „Poklady sva-

tostánků Podorlicka“, kterou jsme připravili ve spo-
lupráci s  katolickou farou ve  Vamberku. Výstava 
Vám ukáže skvosty ze sbírky vamberecké fary, do-
plněné fotografi emi kostelů, ze kterých pocházejí. 
Při vernisáži bude vystavena vzácná gotická mons-
trance pocházející přímo z Vamberka.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz

Od července 2018

Expozice na  téma „Opočno 
v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v  minulosti k  nejvý-
znamnějším sídlům v  Čechách, což potvrzu-
je i  záznam v  Kosmově kronice. V  roce 2018 
uplynulo 950 let od této staré písemné zmínky 
a Opočno tak oslavilo významné kulaté jubile-
um. U  této příležitosti bylo v  prostorách nej-
staršího městského domu v Opočně otevřena 
expozice věnovaná historii města. 

Akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
ÚNOR 2019

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

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

19 – Kájovy „stopy“, zanechané v USA
Tak jako Cimrman, se skromností 
jemu vlastní říkal, že největší objevy 
učinil on sám, tak musíme konstato-
vat, že i Vambermanovi potomci se, 
takříkajíc našli sami. Spadli nám pří-
mo do klína. A  to díky obrovskému 
zájmu o  rodokmeny v  posledních 
letech. Na  adrese našeho Spolku 
přátel historie Vamberka přistál jed-
noho dne zajímavý email s prosbou 
o  spolupráci. Nějací Carpenterovi 
z USA pátrali po svých předcích. V po-
známkách a vyprávěních svých babi-
ček narazili na  slovní spojení „česi 
od  toho“ a  „Wamberg“, se kterými 
dlouho nemohli pohnout. Pomohl 
jim v tom hokej. Když z tribun slyše-
li něco podobného (Češi do  toho), 
obrátili se přes velvyslanectví v  Pra-
ze na místního genealoga. A, vážení 
přátelé, nyní už je to jisté. Kája Vam-
berman zanechal při svých cestách 
za velkou louži svou nesmazatelnou 
stopu, respektive dvě stopy. Ale vez-
měme to pěkně po pořádku.
První stopu Kája zanechal v  Knox 
County v  Tennessee, při své první 
návštěvě Ameriky, kdy se od přistání 
vzducholodi Zeppelin (1924) toulal 
zemí a přemýšlel, jak se dostat domů. 
Než se seznámil s  Lindbergem 
(1927), stihl se seznámit i  s  druhým 
pohlavím, konkrétně s  jistou Mary 
Hardings. A  v  roce 1926 se narodil 

Carl Carpenter. I  záhadu příjmení 
se nám podařilo snad uspokojivě 
vysvětlit. Kája si sice říkal Vamber-
man, ale byl to, dnes bychom řekli 
spíše pseudonym. V  jeho případě 
šlo o odlišení se od světově „profl ák-
nutého“ bratrance. Ale úřad je úřad, 
obzvláště za Rakouska-Uherska. Tak-
že v  pasu měl uvedeno jméno Carl 
Cimrman. V  německém originálu 
Zimmermann je v českém překladu 
Tesař, v angličtině pak Carpenter. Jak 
prosté. Jako další odlišení se od brat-
rance chtěl Kája využít původ svých 
potomků a tedy i matek svých dětí. 
Mary byla afroameričanka, potomek 
bývalého otroka. O tomto potomko-
vi mnoho nevíme, poslední zpráva je 
z  období 2. světové války, do  které 
narukoval 11. ledna 1945. Kája však 
o narození malého Carla nejspíš ani 
nevěděl. Chvíli po  jeho narození už 
byl zase doma, ve Vamberku a chys-
tal se na  další cestu do  Ameriky. 
Přesto stihl Carl Carpenter, zřejmě 
ještě před svým narukováním do  2. 
větové války z Káji udělat dědu. Carlu 
Carpenterovi II. je dnes 74 let a rodo-
kmen svých předků dohledává pro 
své potomky, Carla Carpentera III. (55 
let), Carla Carpentera IV. (37 let), Carla 
Carpentera V. (19 let) a čerstvě i Carla 
Carpentera VI. (2 měsíce), Kájova pra-
praprapravnuka.

Druhým potomkem nám Kája zpo-
čátku pěkně zamotal hlavu. Vše se vy-
světlilo až tím, že o prvním potomkovi 
zřejmě nevěděl. V roce 1935, konkrét-
ně 13. října se, tentokráte v Plant City 
na Floridě, totiž narodil opět Carl Car-
penter. Bylo to sedm let po jeho po-
slední cestě do  Ameriky, pěšky přes 
Severní pól. Matkou malého Carla 
byla Kaja, indiánka z nedaleké fl orid-
ské rezervace Immokalec. Dostal tak 
jméno jak po  otci, tak po  matce. To 
byla pro nás vambermanology učině-
ná senzace. Dosud jsme měli posled-
ní stopu o Kájovi z Metropolitní opery 
z  roku 1932. A  hle, počátkem roku 
1935 takový čin, nebo spíše počin. 
Zde tedy Kája Vamberman nejspíše 
na sklonku svého života zakotvil. Usu-
zujeme tak i z dalšího Carlova života, 
kdy se z  původní profese lékárníka 
přeorientoval na politiku a dotáhl to 
až na člena Sněmovny reprezentantů 
státu Florida. Tady se geny a otcovské 
rady prostě nezapřou. Tento Carl Car-
penter se psal s přídavkem Jr. (Junior). 
My mu z praktických důvodů, a pro-
to, že římské číslice obsadili už první 
Carpenterovi, přiřadíme latinskou 
číslici 2. Jeho syn, Carl Carpenter 3, se 
narodil někdy v rozmezí let 1950 - 60. 
Někdy se divím, proč ti Američané 
dělají rodokmeny a  shání předky, 
když Carl 3 nám o sobě byl ochoten 

říct pouze to, že se narodil v  60. le-
tech. Všechno ostatní jsou prý jeho 
osobní informace, které nesděluje. 
A  že existují jeho potomci Carl Car-
penter 4 (narozen v 80. letech) a Carl 
Carpenter 5 (narozen již v novém tisí-
ciletí – no to je panečku genealogický 
údaj!). Jak vypadají, co dělají a  další 
zajímavosti z jejich života se dozvíme 
podle amerických zákonů až padesát 
let po jejich úmrtí. Takže to už nejspíš 
nebude práce pro nás, ale pro naše 
následovníky. 
Horkou novinkou z Ameriky je loňská 
svatba vdovce Carla Carpentera IV. se 
Cindy, dcerou Carla Carpentera 3. 
A letošní přírůstek do spojené rodiny 
se jmenuje Carl Carpenter, s  ozna-
čením V.-2/4-2. Nebo snad 4-2/V.-2? 
A je to z ¼ afroamerický indián. Nebo 
indiánský černoch? No, Kájo Vamber-
mane, pěkně jsi nám to svými ame-
rickými počiny zamotal. No jo, no, 
země neomezených možností nám 
svou neomezenost opět předvedla 
v praxi.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce 

PS: Pokud by si někdo myslel, že na ně-
které uvedené informace se vztahuje 
ochrana osobních údajů (GDPR), tak 
ať příjde na schůzku našeho spolku, my 
mu rádi vysvětlíme, že se mýlí.
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Vedle tzv. domu U kaple čp. 98 stá-
val sousední dřevěný, který býval 
odedávna farou. Stalo se to takto. 
Ve 30. letech 17. století byl do Vam-
berka po  dvou stoletích znovu 
uveden katolický farář, jmenoval 
se Jiří Slakon. Jeho nástupce Petr 
Korlinský je ve Vamberku připomí-
nán roku 1637 na faře právě v tom-
to domě. V průběhu následujících 
osmdesáti let zde žilo postupně 
několik farářů. Do tehdy ještě dře-
věného kostela to měli opravdu 
jen pár kroků. Počátkem 18. století 
koupil vamberecké panství mocný 
rychnovský soused hrabě Norbert 
Leopold Kolowrat Liebsteinský 
(1655-1716), který nechal mj. po-
stavit nový zděný kostel sv. Proko-
pa. Nový majitel Vamberka 3. září 
1709, vyměnil s  vambereckým fa-
rářem po dohodě s královéhradec-
kým biskupem svůj dům na opač-
né straně náměstí. Fara byla tedy 
přemístěna do  místa dnešního 
čp. 86 (bývalá lékárna Astra). Do-
savadní faru si ponechal hrabě. 
V  zápise stojí: „Já nížepodepsaný 
oznamuji, že ve  městě Vamberku 
na mých statcích, svůj dům, před-
tím zvaný Pezoldovský, po dohodě 
a  se souhlasem Nejdůstojnějšího 

nynějšího biskupa tam sloužícím 
farářům a  budoucím za  dobře se 
hodící dům farní navždy dobrovol-
ně a svobodně postupuji“. 
Roku 1724 bývalou faru koupil 
Josef Pálka. V roce 1770 získal ob-
jekt číslo popisné 69, od  počátku 
19. století je označen čp. 99. V 19. 
století patřil dům rodu Suchánko-
vých, kteří se živili klempířským 
řemeslem. Roku 1902 se novým 
majitelem domu stal Karel Dvořák 
(1868-1949). Otevřel zde knihař-
ství a knihkupectví s prodejem pa-

pírenského zboží. Pan Dvořák byl 
již od  roku 1895 prvním vydava-
telem pohlednic ve  městě. Půso-
bil v ochotnickém spolku, kde byl 
mj. jednatelem a  maskérem. Pan 
knihkupec dřevěné stavení bě-
hem první světové války zboural 
a místo něj postavil nynější objekt. 
Koncem 20. let se Dvořákovým ná-
stupcem stal Alois Štangler, který 
pokračoval v  prodeji knih. Anga-
žoval se v  nově vzniklém loutkář-
ském kroužku. Svého předchůdce 
následoval i  ve  vydávání fotopo-

hlednic. Knihkupectví v domě pře-
trvalo i  socialistické časy, skončilo 
až počátkem 21. století. Knihy se 
v domě prodávaly sto let. V dalších 
letech se zde prodávaly krajky, 
těhotenská móda a  dnes oděvy 
z druhé ruky.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 
Milana Sedláčka

(původní dřevěný dům čp. 99 
a nový zděný)

Že má každý stavebník povinnost 
ohlásit svůj záměr podle památ-
kového zákona Archeologickému 
ústavu a  umožnit provedení zá-
chranného archeologického vý-
zkumu, to ví jednatel Stavitelství 
EU Vamberk dávno. A pro archeo-
logické pracoviště Muzea a  gale-
rie v Rychnově nad Kněžnou bylo 
vždy radost s profesionálně fungu-
jící stavební fi rmou spolupracovat. 
Nejinak tomu bylo i při stavbě ga-
rážového stání na  dvorku kamen-
ného domu čp. 98 na rohu Husova 
náměstí, jehož psanou historii shr-
nul v minulém čísle Zpravodaje M. 
Berger. Zdánlivě minimální zemní 
zásah – pouhé patky pro konstruk-

ci garáže – přinesl možná více otá-
zek, než odpovědí. I tak malý vkop 
– patkám stačí čtverec s metr dlou-
hou stranou do nezámrzné hloub-
ky – může otevřít okno do  minu-
losti. V  případě pozemku domu 
na náměstí najít dosud neznámou 
stavbu, jímku obsahující vybavení 
domácnosti, doklad požáru, dávno 
zmizelé hranice parcel, výčet může 
být dlouhý a vždy i malý kamínek 
pomáhá skládat mozaiku dávné 
historie města. Tentokrát pohled 
do  vykopaných patek přinesl jen 
poznatek o původní úrovni terénu 
(i  to je v  komplikovaném měst-
ském terénu často cenné) a  sla-
bou vrstvu vzniklou v  17. století. 

Jen v rohu jedné patky se rýsoval 
oblý otisk větší keramické nádoby. 
Zcela jasně čitelný a nádoba nikde. 
Přitom bylo jasné, že byla zakopa-
ná do země a někdo jí ze stěny vy-
kopané patky vyloupl.
Práce na  pozemku řídil ing.  Slou-
penský. Dohnal kopáče, ti se nej-
dříve zapřísahali, že žádný hrnec 
nenašli.  Posléze přiznali, že ano, 
ale rozčílilo je, že byl prázdný a tak 
ho rozbili a vyhodili. Ukázali i mís-
to, kam byla vyvezená všechna 
hlína z  výkopů. Další archeologic-
ký výzkum jsem už vedla s panem 
Sloupenským na  výsypce. Podle 
rozdílné barvy hlíny se dalo po-
znat, kde hledat, a  dalo nám tři 
čtvrtě hodiny, než jsme dohledali 
jednotlivé střepy rozbitého hrnce. 
Dal se slepit a  do  zachovaného 
otisku jasně pasoval. „Lepší“ ku-
chyňské zboží, vyrobené z  velmi 
jemně plavené hlíny, která po  vý-
palu prakticky zbělala. Podle tvaru 
a použité technologie tak z polovi-
ny 17. století. Tehdy byl také zako-
paný na dvorku domu, kde ho zřej-
mě používali. Ne dlouho, životnost 

běžného nádobí byla krátká. S nej-
větší pravděpodobností v něm po-
klad opravdu nebyl. Běžné stříbrné 
mince vždy obsahovaly příměsi 
a  ty by vnitřek nádoby nesmaza-
telně obarvily. Byl snad na uložení 
pokladu připravený? V neklidných 
dobách třicetileté války byla tako-
vá opatrnost jistě na  místě. Nebo 
v  něm bylo uloženo něco jiného? 
Nebo si snad účel zakopání ná-
doby na  dvorku vůbec neumíme 
představit? Kdo ví…….

PhDr. Martina Beková

K historii domu čp. 98 na Husově náměstí 
– příběh tak trochu tajemný

Malé osudy domů na našem náměstí
Dům plný knih
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Na každou složitou otázku dle Mu-
rphiho zákonů existuje jednodu-
chá, srozumitelná, ale nesprávná 
odpověď. Pod tímto pohledem je 
třeba před posuzováním kladných 
i  záporných faktů tohoto referen-
dem Britů učiněného rozhodnutí, 
podpořeného 52 % volících obča-
nů Velké Británie znát historické 
podmínky i politickou situaci jejich 
země a celé Evropy.
Po  odchodu římských legií z  ost-
rova r. 407 byla Anglie při násled-
ném stěhování národů obsazena 
germánskými kmeny Anglů a Sasů, 
kteří si někdejší keltské Brity podro-
bily, nebo vytlačily do Welsu. Vznik-
lý ostrovní stát Anglie těžil ze svého 
oddělení od kontinentální, neustá-
le mezi sebou různě válčící územně 
roztříštěné Evropy. Ale také na  os-
trově docházelo k  mnoha válkám. 
Jednak mezi anglickými velmoži, 
dále s Welšany a zejména se Skoty 
i  sousedním Irskem. Jednou byli 
Angličané porobeni Dány. Nejdel-
ší válku (stoletou) vedli Angličané 
na  evropské pevnině s  Francouzi 
ve  středověku, způsobenou pro-
pletencem příbuzenských vazeb 
vládců obou zemí. Od  té doby se 
Angličané a Francouzi „ nemusí“.
K  velkému rozvoji ostrova došlo 
v novověku. Je až neuvěřitelné, jak 
tak malá země jakou je samotná 
Anglie (je rozlohou menší než bylo 
prvorepublikové Československo) 
si postupně podrobila Wels, Skot-
sko i sousední Irsko a tím vytvořila 
Velkou Britanii. Jako přímořský stát 
využila přednost této situace, za-
hájila budování mocného loďstva 
a  jelikož oceány a  moře předsta-
vují 2/3 povrchu planety, tak tím si 
umožnila přístup do celého světa.
Počátkem novověku bylo nejmoc-
nější zemí Španělsko a Portugalsko. 
Španělé si dováželi z  amerických 
kolonií velké množství zlata (492 
t), na  kterém se značnou měrou 
přiživovali i Angličané olupováním 
lodí pomocí ofi ciálních námořních 
lupičů-korzárů. Před španělskou 
pomstou Anglii zachránila stateč-
nost jejích námořníků a velká bou-
ře, která zničila Armadu. Britové 
si postupně budovali strategické 
námořní základny po  celém světě. 
(Na  východním pobřeží Severní 
Ameriky, jižním cípu Afriky, v  Indii, 
jihu Španělska, Singapurské úžině, 
v  Číně, Australii). Strategická mís-
ta, která již byla obsazena jiným 
evrop. státem si Angličané vynutili 
i násilím. Měli vynikající státní řízení 
založené na  omezení absolutismu 
parlamentem, rozvoji přírodních 

věd podporované počtem univer-
zit a  neomezovaném náboženský-
mi dogmaty z  Říma. Ve  své době 
(19. stol.)měla Anglie nejrozvinu-
tější výrobu železa, textilu a strojů, 
umožněném využíváním surovin 
z kolonií. Ovládala světový obchod, 
protože byla vládcem moří. Záro-
veň se maximálně snažila omezo-
vat své konkurenty- zejména Fran-
cii a  Rusko. Rusko bylo největším 
konkurentem v  rozsahu ovládání 
světa, jenže na  rozdíl od  Británie 
postupovalo po  souši. Přímý útok 
na  Rusko si Angličané nedovolili, 
protože měli na paměti, jak dopadli 
Francouzi. Zaměřili se jen na okra-
jové omezování ruské rozpínavosti, 
zejména bránili v přístupu ke Stře-
dozemnímu moři. Pokus o  ovlád-
nutí Afghánistánu dopadl pro An-
gličany tragicky. Francii, oslabenou 
zmrznutím armády v  Rusku a  po-
raženou rusko-prusko-rakouskými 
armádami u  Lipska dorazil zásah 
Angličanů a  Prusů, kdy obchvatný 
manévr pruského generála Bluche-
ra rozhodl bitvu u Waterloo. Tím se 
19. století stalo stoletím Anglickým.
První a  největší porážku utrpěli 
Angličané v  boji proti svým seve-
roamerickým koloniím podporo-
vaným Francií a Španělskem. Anglii 
nepomohl ani nákup 30 000 vojáků 
z  Německa v  boji proti svým. Vý-
sledek se pokusili zvrátit až po po-
rážce Napoleona, ve  válce V. B. 
proti Američanům r. 1812-14, kdy 
obsadili Washington a  vypálili Bílý 
dům. Po smrti Tekumseha, náčelní-
ka spojených spřátelených indián-
ských kmenů útočících od Kanady 
a  následných porážkách však mu-
seli akci ukončit mírem. V  Evropě 
prosazovali Angličané politiku „Ev-
ropského orchestru“, který se snažili 
úspěšně diplomaticky ovládat a za-
braňovat vytváření celoevropských 
uskupení (např. Panevropy). Tragic-
kým bylo pro V. B. dvacáté století, 
kdy vyčerpané soustátí po  dvou 
vítězných válkách, které však byly 
Pyrrhovým vítězstvím, přišlo o svě-
tovou nadvládu. Bylo zadluženým 
státem u USA, muselo přiznat nezá-
vislost Irsku a ztratilo veškeré kolo-
nie včetně Indie.
Britské imperium i  pocitově pro 
Angličany skončilo defi nitivně roku 
1956 Suezskou krizí, kdy příkazem 
SSSR a  USA museli odvolat své 
loďstvo od  Egyptem znárodněné-
ho průplavu. Vzpomínky na zašlou 
slávu však přežívají a  vlivem změ-
něných světových podmínek se            
V. B. po nezdařeném pokusu o vy-
tvoření vlastního Sdružení volného 

obchodu v Evropě pokoušela přes 
odpor Francie stát členem EU. Když 
se členství podařilo uskutečnit, Bri-
tové jen těžko snášeli pozici řado-
vého člena Unie, kterou nezakláda-
li, proto i  nadále upřednostňovali 
své zájmy pomocí řady výjimek, 
někdy i před celoevropskými.
A nyní k politické situaci ve vlastní 
Británii.
Ve V. B. se chýlilo k volbám a aby si 
ministerský předseda Tony Blair za-
jistil dostatek svých voličů i pomocí 
nespokojených občanů s  politikou 
EU, tak slíbil v případě svého zvolení 
referendum o  členství. Byl zvolen 
a tím i povinen splnit svůj slib. Refe-
rendum bylo vyhlášeno a zahájena 
rozsáhlá protiunijní propaganda. 
Značná část britských politiků ne-
chtěla z EU odejít, ale pomocí refe-
rendem získané pohrůžky si v orgá-
nech unie vynutit silnější pozici V. B. 
Tato pozice měla být uskutečněna 
vysokým procentem hlasů podpo-
rujícím vystoupení, jež se měl blížit 
50 %. Aby se záměr podařil, byla 
zahájena psychologická kampaň 
i s pomocí profesionálních agentur, 
jak později vyšlo najevo. Úspěch 
kampaně byl založen na malé zna-
losti významu, organizaci i činnosti 
EU u  většiny řadových občanů, je-
jichž přehled nepřevyšoval úroveň 
přehledu většiny občanů českých. 
Kdo nesleduje světové dění a zámě-
ry politiků, zejména hlavních moc-
ností, je velice snadno manipulova-
telný. Na  starší občany, pamatující 
si někdejší slávu britského impéria 
zabíralo heslo “Nikdo nám nebude 
poroučet“. Mnozí nedomýšleli, že již 
nejsou podmínky 19. století.
20. století bylo stoletím americkým, 
kdy V. B. přišla o  světovou nadvlá-
du, někdejší kolonie jsou ekono-
micky i politicky nezávislé a mnohé 
státy technickým pokrokem Bri-
tánii předhonily. V. B. zůstala vý-
znamným, ale jen řadovým státem 
Evropy, jež může jako ostatní nej-
lépe prosazovat své zájmy v  rámci 
kolektivu zemí Evropy. Svět budou 
opět řídit nejmocnější, jež pro 21. 
století jsou : mil. ob./mil.km.(USA 
323/9,3 Čína1298/9,5 EU 510/4,5 
Rusko 145,2/17 Indie 1210/3,2Bra-
zilie 213/8,5).
Podpora pro odtržení V. B. z  EU 
byla i veřejně publikována ze stra-
ny USA, jež změnily svůj přístup 
k  Evropě, již dříve ve  sjednocová-
ní podporovaly. Změna nastala 
po  dosažení hranice prestiže, kdy 
EU již nemusí jen pasívně poslou-
chat. Oslabování unie je i  v  zájmu 
ostatních konkurenčních supervel-

mocí, zejména Ruska. Protiunijní 
propagace měla největší úspěch 
u občanů V.  B. s nižším vzděláním 
a  na  venkově. Dosažený výsledek 
téměř 52 % pro odchod byl šokem 
pro politiky V. B. i Unie. Politici V. B. 
byli postaveni před výsledek, který 
většinou nechtěli a  v  EU si teprve 
pak uvědomili podcenění situace. 
Následovalo odstoupení minister-
ského předsedy i některých minist-
rů V. B. Pak došlo k hádání britských 
politiků a  půlroku přešlapování, 
než britská vláda ofi ciálně oznámi-
la záměr o  odchodu. Dalšího čtvrt 
roku do zahájení jednání o odcho-
du. Nastalo velice obtížné jednání 
mezi V. B. a  EU o  řešení složitých 
vzájemných vazeb. Výsledkem je 
oslabení V. B. i  EU a  spokojenost 
ostatních supervelmocí.
Odchod V. B. z  EU má záporné 
i kladné stránky. Chybou je odchod 
jedné vyspělé země, která byla ko-
lébkou průmyslové revoluce. Byla 
ale také vynálezcem koncentrač-
ních táborů, které použila proti civi-
listům v Búrské válce r. 1899-1902. 
Důsledkem světového vývoje se 
z  V. B. stala Malá Británie, což její 
mnozí politici i  občané nemohou 
strávit. Byla také největším kveru-
lantem v  EU, brzdícím její rozvoj 
a s funkcí trojského koně USA v Ev-
ropě.
Také u nás někteří lidé koketují s od-
chodem z EU. Naše situace je ještě 
složitější. Neměli jsme ani kolonie 
a světovou nadvládu a mezi nejvy-
spělejší země jsme patřili jen těch 
20 let doby první republiky, než nás 
naši přátelé předhodili nacistům. 
Je nás 10,5 milionu a  země měří 
necelých 80 tisíc km čtverečních. 
V současné době není žádná země 
nezávislá na mezinárodním propo-
jení, proto si musíme rozmyslet, zda 
své zájmy můžeme lépe prosazovat 
samostatně, nebo v rámci unie. Ne-
smíme však slučovat otázku člen-
ství s  utvářením jejího charakteru, 
který je třeba vylepšit.
Ať dopadne brexit jakkoliv, musíme 
si uvědomovat, že Británie zůstává 
v  Evropě i  nadále a  proto je třeba 
dobré vzájemné vztahy zachovat 
pro oboustrannou spokojenost 
i do budoucna.
Pokud se má EU zachovat a  rozví-
jet, pak musí pokračovat v prvotně 
stanoveném záměru, ústředně roz-
hodovat jen ve strategických záleži-
tostech a vše ostatní nechat v pra-
vomoci národních vlád. A hlavně se 
nenechat vtáhnout do  mocenské-
ho zápolení USA s Čínou.

Ing. Augustin Šubrt

100 let od založení naší republiky – ale jak dál?
3. část (Brexit – dobrý, nebo špatný příklad?)
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Ze života mateřské školy

Zima zase čaruje, studeně se usmívá.
Mráz po okně maluje,  když se nikdo nedívá.
Zima, zima, zimička, pouští bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají.
Zavoláme bílé vločky, přijdou tiše jako kočky,
mrazík bude polku hrát, můžeš s nimi tancovat.

Opět po měsíci se hlásíme s krátkými zprávič-
kami z naší mateřské školy Vodníček. Tentokrát 
zavzpomínáme na  měsíc plný ledu a  sněhu – 
měsíc leden. Již tradičně začal nový kalendářní 
rok v naší školce „Tříkrálovým průvodem“, a to 
pod taktovkou dětí ze třídy Rybiček.  Ve všech 
třídách, ale i u paní kuchařek, zanechali Tři krá-
lové a jejich pomocníci kometu s nadepsanými 
písmeny K+M+B.  A víte, co tato písmena zna-
menají? Tato písmena neoznačují jména tří krá-
lů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tato 
písmena znamenají větu Christus mansionem 
benedicat – Kristus žehnej tomuto domu. Ne-

jen tuto informaci, ale i spoustu jiných zajíma-
vých her a  činností si pro děti připravily paní 
učitelky. Ve  třídě Šnečků s  názvem Tři králové 

jdou, vánoční čas odnesou, u  Žabiček My tři 
králové jdeme k  vám a  u  malých námořníků 
ve  třídě Rybiček Plavba za  hvězdou. Děti se 
pomalu a nerady loučily s Vánocemi, pomohly 
uklízet vánoční výzdobu a  především hleda-
ly nová místa pro spoustu krásných dárečků 
od Ježíška. A z čeho se nejvíce v lednu radovaly 
naše dětičky? Ze sněhové nadílky, která zavála 
celou naši školku, zahradu, zkrátka vše co se 
před sněhem neukrylo. Takže honem nasadit 
čepice, šály a rukavice a hurá na sníh! Na škol-
kové zahradě to frčelo z  kopečku o  sto šest 
a nejen na lopatách a pekáčích, ale i na nových 
saních. Děti si zimní radovánky užívají plnými 
doušky, proto i Vám, milí čtenáři, přejeme krás-
nou zimu.                           kolektiv MŠ Vodníček

Leden mrazí, zebe moc,
den je krátký, dlouhá noc.
Zamkne řeku na ledový klíč, 
ať už je ten leden pryč.

Měsíc leden byl na naší školce celý pod vládou 
naší ledové paní Zimy. Bílou paní Zimu máme 
postavenou i ve vestibulu, kde svým mrazivým 
úsměvem dohlíží na  všechny naše dětičky. 
V tomto měsíci proběhla v naší školce celá řada 
aktivit se zimní tematikou – od zimních sportů, 
radovánek, soutěží, kreslení do sněhu, stavění 
sněhuláků a ledových chaloupek na školní za-
hradě, ježdění na lopatách a bobování. O zimě 
jsme si povídali, zpívali a  malovali ji snad 
ve všech jejích podobách. Třídou létali papíro-
vé sněhové vločky a koule, kreslili jsme a lepili 
sněhuláky vatou a kouzlili ledové krystaly. Před 

usnutím jsme si četli zimní pohádky a dívali se 
na krásnou, ale chladnou sněhovou královnu.
Leden je měsíc plný ledu, chumelenic a sněhu.
“Paní učitelko kdy už konečně bude padat 
sníh?“ ptají se téměř denně nedočkavé děti. 
Už se vidí dovádět v závějích na školní zahradě. 
A brzy se dočkaly. Letošní leden  nás opravdu 
svým ryze zimním počasím překvapil. Z  nebe 
se sype a  sype a  nádherný bílý třpytivý sníh 
láká děti i nás ke skotačení a zimním sportům 
a  radovánkám. Děti s  nedočkavostí vyhlížely 
z okna třídy a pozorovaly tančící sněhové vloč-
ky, které se snášely tiše k zemi. Mrazivého poča-
sí jsme využily k mnoha zimním pokusům a ak-
tivitám. Dýchali jsme a malovali prstem na sklo 
a pozorovali, co dělá mráz, nechali jsme ledové 
rampouchy a  sněhové kuličky roztát na  tope-
ní ve  třídě nebo zkoušeli, jak dokáže být led 

opravdu kluzký a  tvrdý. Samozřejmě nás také 
nezapomněla navštívit Tříkrálová delegace 
od  Ptáčátek. S  paní učitelkou Milenkou si pro 
mladší děti připravily nádherný příběh s cestou 
Tří králů a vysvětlením celého příběhu. „My tři 
králové jdeme k  Vám, štěstí zdraví vinšujeme 
Vám“ ozývalo se zvonivými hlásky. 
Nadále jsme také pokračovali v  našem letoš-
ním ekologickém projektu s  názvem „Živly“. 
V  tomto zimním období jsme se seznámili 
s prudkými změnami počasí a rozdílem teplot 
na horách, vysvětlili si pojmy vánice, chumele-
nice, sněhová bouře, nárazový vítr nebo mráz. 
Pokud dovolilo počasí, přesouvali jsme své 
aktivy ven na  školní zahradu, louku nebo vy-
cházku.
Přejeme Všem našim čtenářům pohodové zim-
ní dny       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.  

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
V UPLYNULÉM ROCE 2018: 
MC Vamberecký Dráček z. s. by 
rádo poděkovalo sponzorům 
a všem kteří nás v uplynulém roce 
podporovali. Pevně věříme, že jste 
spokojeni s  funkcemi, jenž mateř-
ské centrum poskytuje, a  vidíte 
v  naší podpoře duchaplnou čin-
nost. Naše poděkování také patří 
fi rmě Řetězy Vamberk spol. s. r. o. 
a dále fi rmě Reality Divíšek s. r. o.

NOVINKA!! MÍČKOVÁNÍ
Milé maminky a  příznivci Dráčku. 
Máme pro Vás od  února novinku, 
která tady ještě nebyla. Míčková-
ní. Jedná se o  pomocnou fyziote-
rapeutickou metodu za  pomoci 
měkkých míčků různých velikostí, 
jejíž autorkou je česká fyziotera-
peutka Zdena Jebavá. Využívá se 
při onemocnění dýchacích cest 
jako doplněk hlavní léčby, dále 
u astma bronchiale, při zánětlivých 
onemocnění plic, průdušek, hrta-
nu, hlasivek, obličejových dutin, 
uší, při akutní i chronické rýmě, při 
cystické fi bróze, u pylových alergií, 
při migréně a  při vadném posta-
vení páteře. Tato metoda je levná, 
příjemná a hlavně nenáročná, tak-
že ji zvládne každý laik, po instruk-
táži  terapeutem, či proškolenou 
osobou. Sama masáž je nenásilná, 
dotyk míčku s  pokožkou je velmi 
příjemný, protože míček je jemný, 
pružný a  při masáži hřeje. Míčko-
vání je určeno pro všechny věkové 
kategorie. Rádi byste se dozvěděli 
více o této metodě, přijďte v únoru 

do  Dráčku. Termín zahájení bude 
včas upřesněn. Těšíme se na Vás.

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od 9:30 v prostorách her-
ničky (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.

 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Milé maminky, solnou jeskyni 
na  vambereckém náměstí s  námi 
můžete opět navštěvovat KAŽDÝ 
ČTVRTEK a  to buď dopoledne či 
odpoledne. Vstupné 40 Kč. V únoru 
se tam potkáme 7. a 21. 2. (9:30 – 
10:15) a 14. a 28. 2. (16:00 – 17:15).

 “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.

 „BAZÁREK“ (Tyršova 260) 

Každou středu během herničky 
se můžete podívat do  bazárku, 
kde maminky prodávají mamin-
kám použité oblečení po  dětech. 
Za  drobný poplatek si můžete 
pronajmout boxík na měsíc a déle. 
Boxík si můžete ve  chvilce vol-
na prohlédnout i  na  jiné akci MC 
uskutečněné v  herničce než je 
středeční Hernička.

 ANGLIČTINA PRO DĚTI 

v herničce, Tyršova 260. 
Každou středu odpoledne 16:00 
– 17:30 probíhá v  herničce lekce 
angličtiny pro děti od  3 let. Zá-
bavnou a  hravou formou se učí 
základy jazyka a základní slovíčka. 
Na angličtinu se prosím rezervujte. 

 ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“ 

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 tele-
fonním číslo 602 338 516 nebo pro-
střednictvím facebooku či e-mailu 
mateřského centra. 

 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260.  
Každý čtvrtek dopoledne bude 
v  herničce probíhat lekce anglič-
tiny pro maminky pro mírně až 
střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 

DOPROVODNÉ AKCE
ÚNOR 2019
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat.

 TVOŘENÍ, 

11. 2. 2019, 16:00-18:00 
Drahé maminky mající malá děv-
čátka přijďte si s námi vyrobit oz-
doby do vlasů. S sebou si přineste 
nůžky, zapalovač, jehlu a  cokoliv 
na co ozdobu přiděláme (pinetky, 
sponky, čelenku). Vstup 30 Kč.

 NEDĚLNÍ HERNIČKA, 

24. 2. 2019, 15:00-17:30 
Drazí rodiče uprostřed zimy jsme 
si pro Vás připravili nedělní her-
ničku. Neváhejte a  přijďte mezi 
nás. Na akci není nutná rezervace. 
Vstupné 30 Kč/rodina.

Významné AKCE
NA BŘEZEN 2019

 VÝLET DINOPARK, 

IQ PARK LIBEREC, 2. 3. 2019 
MC Dráček pro Vás chystá výlet 

do Liberce, podrobnější informace 
sledujte na  letáčku, FB a  webo-
vých stránkách během února.  

 VELKÝ BAZAR DĚTSKÝCH 

POTŘEB, 17. 3. 2019, 9:00-12:00 
Drazí rodiče, máte dětské potřeby 
(oblečení, hračky, kočárky, koje-
necké potřeby, apod.), které již 
nepotřebujete? Rezervujte si u nás 
místo (50 Kč) na  jarním bazárku 
ve  velkém sálu Městského klubu 
Sokolovny ve Vamberku. Prosíme, 
ze sezónních věcí vybírejte pro 
jarní a  letní období. Rezervace je 
nutná.  

 PŘEDNÁŠKA PARTNERSTVÍ II 

A JEHO ÚSKALÍ, 

27. 3. 2019, 16:00-19:00 
Zveme Vás na  přednášku před-
ní české klinické psycholožky 
PhDr. Lidmily Pekařové do malého 
sálu Městského klubu Sokolov-
na, Vamberk. V  tématu budeme 
rozebírat komunikaci, jak se cho-
vá muž, logika v  řeči žen a  mužů, 
oba v  boji o  moc a  další oblasti 
partnerského života. Prodej lístků 
je možný po  předchozí dohodě 
během středeční herničky (Tyr-
šova 260, 9:00-11:30), další místa 
budou uveřejněna na FB a webo-
vých stránkách. Lístek je mož-
ný rezervovat na  FB a  na  mob.: 
608  323  350. Platba v  hotovosti 
nebo na  účet: 1189525349/0800. 
Vstup 170 Kč.
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

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

Nabídka z nových knih na únor 2019Pravidelná půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

POBOČKA MERKLOVICE:
středa 18:00 – 19:00

POBOČKA PEKLO nad Zdobnicí: 
úterý 17:00 – 19:00

Někdy se zdá, že dějiny vytváře-
jí především muži a  role žen je 
opomíjena. A  nemusí se to týkat 
jen žen, které se opravdu zapsaly 
do  historie v  nejrůznějších obo-
rech. Ale také žen, které vytvářely 
jisté prostředí a tak se samy stávaly 
osudovými. Nejen pro své blízké, 
ale i pro širší společenství a s jistým 
odstupem i pro naši současnost.
Za  řadou úspěchů mužů národa 
skutečně stojí jejich ženy. Často 
v tichu, pokorně a skromně. Přesto 
jejich odkaz zůstává přítomný i na-
dále. I  v  čase, kdy již nejsou mezi 
námi.
Pojďme si společně onen „same-
tový čas“ připomenout setkáním 
s  prostým člověkem. Laskavým, 
skromným – a přesto tolik výjimeč-
ným. S paní Olgou Havlovou.
Neměla akademické vzdělání 
a  rozhodně nebyla šťastná, když 
se musela stěhovat na  Pražský 
hrad. Přesto Olga Havlová, první 
žena Václava Havla, díky svým 
povahovým rysům obnovila v  po-
stkomunistickém Československu 
po  mnoha letech prestiž první 
dámy. A  stala se vzorem pro své 
následovnice.
Olga, rozená Šplíchalová (11. 7. 
1933–27. 1. 1996), se narodila 
v  početné rodině v  Praze na  Žiž-
kově a  prožila dosti tvrdé dětství.  
Po  škole pracovala jako účetní, 
skladnice, prodavačka. Když bylo 
Olze šestnáct, přišla při práci s  li-
sem o čtyři prsty levé ruky. Později 
své zranění maskovala například 
rukavicí nebo smotaným šátkem. 

S  Václavem Havlem se seznámila 
v  legendární pražské kavárně Sla-
via v  roce 1953. Vzali se však až 
o  devět let později. Svatba to byla 
hodně obyčejná, po  obědě oba 
novomanželé odešli do  práce. Je-
likož Olga nemohla mít děti, často 
se starala o dívky a chlapce jiných 
disidentů. V  chalupě na  Hrádečku 
na  Trutnovsku některé děti trávily 
i  celé prázdniny. Mnohokrát byla 
vyslýchaná příslušníky StB, mno-
hokrát musela přečkat domovní 
prohlídky. 
Prezidentem se Václav Havel stal 
na  sklonku roku 1989, jeho žena 
Olga ovšem na  roli první dámy 
nebyla vůbec připravená. Těžko se 
vyrovnávala se státnickými oficia-
litami, když si například před státní 
večeří musela podat ruku se spous-
tou lidí a  vyslechnout množství 
zdvořilostních frází. Věnovala se 
renovaci zanedbaného Pražského 
hradu, založila charitativní orga-
nizaci Výbor dobré vůle, jehož cíle 
se stalo pomáhat lidem se zdra-
votním postižením, lidem opuště-
ným a  diskriminovaným v  jejich 
začlenění do  společnosti. Činnost 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové začala být brzy známá 
i  v  zahraničí. na  vnímání jejich 
zvláštních potřeb a  na  integraci 
do společnosti. Paní Olga pocháze-
la z chudé rodiny, vyučila se šičkou, 
neuměla anglicky, nenosila drahé 
róby, nikdy nebyla v  honosných 
sálech nebo královských palácích. 
Dokázala se s  tím ale velice dobře 
vyrovnat. Olga patřila k lidem, jimž 

byla odporná lež, násilí, omezo-
vání svobodného projevu a  po-
krytectví. Když to bylo zapotřebí, 
dovedla sežehnout pohledem. Při 
rozhovoru šla přímo k  věci. Podle 
toho se kolem ní kupili přátelé, 
kamarádi, spolupracovníci. Sama 
popisuje, že už jako malá byla pro 
ostatní děti autoritou. K  žádné-
mu kroku se paní Olga nenechala 
přinutit. Její instinkt správně roz-
hodoval, co je podstatné, a  co ne-
podstatné, bez ohledu na protokol 
a  jiné závazky. Navštěvovala nově 
vznikající centra pro děti s  kombi-
novanými vadami a  zjišťovala, co 
by jim mohlo ulehčit život. Často ji 
bylo vidět mezi seniory. Zajímala ji 
transformace nemocnic na nestát-
ní neziskové organizace a nabáda-
la ministry k  podpoře občanských 
sdružení působících v  sociální 
oblasti. Poznala se s  vynikajícími 
ženami Evropy i jiných kontinentů
V roce 1991 udělila norská nadace 
Stiftelsen Arets Budeie Olze Havlo-
vé prestižní cenu „Žena roku 1991“. 
V  roce 1995 byla oceněna medailí 
Přemysla Pittra a  stala se „Ženou 
roku 1995“ České republiky. 
Paní Olga Havlová se celý život ne-
únavně věnovala vytváření podmí-
nek pro vznik „lidské“ společnosti. 
Tento odkaz zanechala i  nadaci, 
kterou založila.
Nezanechala žádné spisy, nena-
psala knihu vzpomínek. I  v  tom 
byla volná a  svobodná, nechala 
na druhých, aby sami posoudili její 
život. Zemřela 27. ledna 1996.

Jaroslava Martinová

PŘIJMĚTE SRDEČNÉ 
POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

OLGA HAVLOVÁ
Výstava bude zahájena slav-
nostní vernisáží
ve středu 6. února 2019 

v 17:00 hod. na radnici 

ve Vamberku.

U příležitosti výstavy 
Olgy Havlové upozorňujeme 
na tituly z našeho 
knihovního fondu

 KOSATÍK, Pavel: 

     Člověk má dělat to, nač má sílu

Bibliografi cká studie paní Olgy 
Havlové.

 KOSATÍK, Pavel: 

     Osm žen z Hradu

Publikace o životech osmi manže-
lek osmi českých prezidentů.

 MOSEROVÁ-Davidová, 

    Jaroslava: Historky

Na  koho se nezapomíná. Jedna 
vzpomínka autorky patří Olze H. 

BELETRIE
 APPLEYARD, Meredith: 

     Ordinace v divočině

Mladá žena po rozpadu vztahu od-
jíždí a přijímá místo zdravotní sest-
ry v divokém vnitrozemí Austrálie.

 FERRANTE, Elena: Tíživá láska

Autorka se zabývá vztahem ital-
ských žen a dcer, které musí ustu-
povat do  pozadí před svými otci 
a bratry. 

 MOYESOVÁ, Jojo: Sama sebou

Hrdinka románů Než jsem tě 

poznala a  Život po  tobě se vrací 
v tomto románě.

 PATRICKOVÁ, Phaedra: 

     Druhá šance klenotníka

     Benedikta

Benedikt s  Estelle věřili, že v  měs-
tečku s poetickým názvem Polední 
slunce naleznou štěstí. Nenaplněná 
touha po dětech ale vystavila jejich 
vztah příliš těžké zkoušce a Estelle 
se stěhuje pryč. Zdrcený klenotník 
Benedikt je odhodlaný si manželku 
znovu získat - jen vědět, jak...

NAUČNÁ LITERATURA
 GANGLION BIGORDA, Laetitia: 

     Jeden rok dopočinkových 

     aktivit s dětmi

Kniha představuje zábavné aktivi-
ty pro celou rodinu. 

 DOVCOVÁ, Jaroslava: Čepice

Návody na čepice pletené i háčko-
vané.

 NEGRONI, Christine: 

     Letecké katastrofy

Vyšetřování nejzáhadnějších ha-
várií.

Z únorové nabídky 2019...
 stále ještě trvá výstava Kostely 

Josefa Kejvala
 14. 2. 2019 nabízíme přednášku 

Tomáše KUBEŠE  Střední Asie hed-
vábnou stezkou – 17:30 hod.

 28. 2. 2019 – přednáška RNDr. Ji-
řího Sladkého – Írán – 17:30 hod.

... na další měsíc roku 
2019 chystáme...

 knihovnickou kavárničku
 autorské čtení Kláry Mandausové
 výstavu Vesnická architektura

OLGA HAVLOVÁ

Čerpáno z materiálu Nadace Olgy Havlové
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Společenská kronika

V únoru 2019 oslaví:

92 let Marie Brůnová
90 let Marie Hlavatá
85 let Věra Baxová
85 let  Danuška Mlynářová

75 let Olga Vitková
75 let Jarmila Šubrtová
75 let Jana Hanousková
75 let Alena Lipenská
75 let  Rostislav Hejda

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dne 3. února by se dožil životního jubilea 100 let pan 

JOSEF PAVLIŠTA. Letos tomu bude 17 let, co nás na-
vždy opustil. 

Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami. 

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. 

KURZY ANGLIČTINY
od února 2019 v Rychnově nad Kněžnou

 www.jcaj.cz

Kurzy anglického jazyka 
pro praktické použití

pro dospělé, nově i kurzy 
pro seniory

• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 
výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších upevníme 

nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje

• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře,
kam se budete rádi vracet a bude Vás to bavit

• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o solidní 
oboustranné práci mezi námi a vámi

• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

 tel. 736 414 549, 494 532 102

Výročí osobností

Před 410 lety
Královská komora odkoupila 7. února 1609 za 10 500 kop míšeňských 
grošů ves Peklo a část obecních lesů. Peklo bylo v královském držení 
téměř sto let, až do roku 1707.

Před 120 lety
20. února 1899 začala demolice vyhořelých panských stodol a  kap-
le Krista v žaláři vedle kostela svatého Prokopa po zničujícím pořáru 
v předchozím roce.

Před 90 lety
V důsledku krutých mrazů bylo ve dnech 14. února až 1. března 1929 
zrušeno školní vyučování.

Před 80 lety
V knihovně v Bednářově besedním domě čp. 84 na náměstí byla 2. úno-
ra 1939 otevřena veřejná čítárna.

Před 70 lety
Do čtyř tzv. dvouletkových domů v Kollárově ulici se 9. února 1949 stěho-
vali první nájemníci. Bývalý majitel textilní výrobny (dnešní Profi  Vamtex) 
Vladimír Stahala byl 15. února 1949 obviněn z nezákonného ukrývání zá-
sob. K velké nelibosti mnohých jej lidový soud zprostil obžaloby.

Před 60 lety
Sloup se sochou Panny Marie naproti Milence v  Janáčkově ulici byl          
9. února 1959 povalen neopatrným řidičem nákladního auta. K obno-
vě památky již nikdy nedošlo.

Před 50 lety
Církev adventistů sedmého dne otevřela 1. února 1969 novou modli-
tebnu v Pekelské ulici, kde sídlí dodnes.
V Pekle byla 16. února 1969 založena zahrádkářská organizace. Před-
sedou se stal pan Jozef Pivko.

Před 45 lety
V únoru 1974 došlo k založení druhé zahrádkářské osady (zvané Síd-
liště) ve městě.

Před 20 lety
Při požáru v objektu restaurace Zdobnice na Struhách 3. února 1999 
vznikla škoda 0,5 milionu Kč.

Stalo se aneb bejvávalo

 06.02.1939 zemřel Antonín Sychra, dělník a starosta. Pracoval jako 
kočí. Po  volbách v  roce 1919 se stal starostou za  sociální demokraty. 
Z funkce odstoupil po roce a půl. 80. výročí úmrtí (* 1882 Proruby)

 18.02.1919 zemřela v  Praze Milada Červenková, pěvkyně. Zpěv 
studovala v  Pivodově pěvecké škole. Zpívala převážně na  německých 
scénách (Darmstadt, Stuttgart, Berlín), v Praze pouze hostovala. Vynika-
la ve Wagnerových operách. Po ukončení kariéry se věnovala výchově 
mladých talentů. 100. výročí úmrtí (* 05.01.1860 Vamberk)

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

KAMENICTVÍ RAŠKA
 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
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - únor  2019
Vážení divadelní přátelé, 
stejně jako v  minulých letech po-
kračujeme i  letos v  nabídce kva-
litních divadelních souborů a zají-
mavých představení. Uvidíte milé, 
vtipné, u  diváků tolik žádané ko-
medie, ale i příběh, který Vás zcela 
jistě dojme. 
Sezónu završíme jedinečným kon-
certem s  krásnými písněmi praž-
ského divadla Semafor, se speci-
álním hostem zpěvákem kapely 
Chinaski Michalem Malátným. 
Přejeme Vám příjemné zážitky.            

 20. února v 19:00 hodin 

PERFECT DAYS /Liz Lochhead/
PANTHEON PRODUCTION
Romantická a  svižná komedie 
pro ženy, které chtějí být šťast-
né, a muže, kteří se toho bojí. Hra 
Perfect days je vtipným důkazem 
toho, že život pro nás vždy na-
chystá něco úplně jiného, než si 
plánujeme. 
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolan-
ský, Jan Hofman, Dana Syslová/
Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, 
Vilém Udatný.

 25. března v 19:00 hodin

JMÉNO /Delaporte, Patelliére, Zie-
linski/
DIVADLO VERZE
Inteligentní, výtečně napsaná 
komedie, leč vůbec ne intelektu-
ální. Promyšleně vystavěná, líčící 
pasti na divákův úsudek, do nichž 
se spolehlivě chytíte, aniž byste 
to měli autorovi za  zlé. Přičtěte 
k  tomu zdařilou režii i  nadstan-
dardní herecké výkony a  je jasné, 

že tohle chcete vidět. Hra nabízí 
vysoce komický pohled na sebejis-
té zastánce svobodného myšlení. 
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková 
ml., Roman Zach, Jan Dolanský, 
Petr Lněnička.    

 24. dubna v 19:00 hodin

SKOŘÁPKA /Marcin Szczygielski/
DIVADLO UNGELT
Křehký a  dojemný příběh o  ná-
hodném setkání dvou žen 
v  odlišných životních situacích. 
V  zapadlé knihovně se schází 
nesourodá dvojice. Zakřiknutá 

knihovnice v  nenavštěvované in-
stituci a  suverénní okázale oděná 
žena na podpatcích. Není sice kdo-
víjaká myslitelka, ale díky ostrým 
loktům a přepálené cílevědomosti 
se ve  světě rozhodně neztratí. Co 
přinese toto setkání?  
Hrají: Alena Mihulová, Petra Ne-
svačilová.

 19. května v 19:00 hodin

NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ 
DIVADLO SEMAFOR
Unikátní koncert, ve kterém zazní 
krásné písničky.
Účinkují: Jiří Suchý, Jitka Molav-
cová a další členové Semaforu. 
Speciálním hostem bude Michal 
Malátný, známý jako zpěvák české 
pop rockové kapely Chinaski.
Hraje Orchestr divadla Semafor 
pod vedením Jiřího J. N. Svobody.
    

Zdeňka Freivaldová

vedoucí MK Sokolovna

 15. února ve 20:00 hodin

PLES SPORTOVNÍ 
 20. února v 19:00 hodin

PERFECT DAYS /Liz Lochhead/
PANTHEON PRODUCTION PRAHA
Pro ženy, které chtějí být šťastné, 
a muže, kteří se toho bojí. Roman-
tická a  svižná komedie nejen pro 
ženy. Hra Perfect days je vtipným 
důkazem toho, že život pro nás 
vždy chystá něco úplně jiného, než 
si plánujeme.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolan-
ský, Jan Hofman, Dana Syslová, 
Petra Jungmanová, Vilém Udatný.
Vstupné 300 Kč.

 23. února ve 20:00 hodin

PLES STAVITELSTVÍ EU
 26. února v 8:30 a v 10:00 hodin 

POJĎTE PANE BUDEME SI HRÁT
LIDUŠČINO DIVADLO PRAHA

V pestrém představení uvidíte pří-
běhy: Potkali se u  Kolína, Nazdar 
kedlubny a Držte si klobouk! Scé-
nář je nabitý úžasnými humornými 
příběhy dvou medvědích brášků, 
kteří si hrají napůl mezi skuteč-
ností a  fantazií. Velký medvěd má 
vypečené hry a malý medvěd ne-
ztrácí důvěru v nové nápady.      
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč. 

PŘIPRAVUJEME: 

 6. března v 19:00 hodin

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
SE SKUPINOU BOOM!BAND Jiřího 
Dvořáka. Koncert.
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS, tel. 494 541 484 a v síti www.
ticketevent.cz.
Vstupné 690 Kč, 590 Kč, 490 Kč. 

 10. března v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
Koncert k poslechu a tanci.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50 Kč. 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2019



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 16

Dne 20.12.2018 proběhla úvodní schůze spor-
tovní komise (dále jen SK) v novém složení: On-
dřej Frejvald, Jiří Novák, Pavel Prachař, Adam 
Drtina, Karel Richter, Jana Vrkoslavová, Ivan Ba-
culák a Martin Vídeňský. Krom obsáhlé diskuze, 
SK projednala několik důležitých bodů ohled-
ně sportu a  sportovního vyžití ve  Vamberku. 
SK vznikla, aby sdružovala oddíly a  sportovní 
organizace ve Vamberku a jednotně tak formo-
vala koncept a  sportovní plán rozvoje sportu 
ve  Vamberku. SK slouží jako poradní orgán 
rady města, a  to převážně ke  sběru informací 
od  oddílů, jejich vyhodnocení a  následnému 
doporučení radě města. Sportovní komise 
společně s  oddíly a  s  organizacemi bude vy-
pracovávat obsazení sportovišť v majetku měs-
ta, a to zejména v zimních měsících a dále viz 
koncept sportovní komise. SK zastupuje 685 
registrovaných sportovců ve Vamberku v  jed-
nání s  městem. Na  minulé schůzi došlo k  do-
poručení těchto bodů: Povrch sportovní haly: 
kombinovaná sportovní podlaha s  nášlapnou 
vrstvou Tarafl ex, dokončení nohejbalových 
kurtů v  Pekle, řešení zásoby vody pro zavla-
žování fotbalových hřišť V  Lukách v  období 
sucha, projektová dokumentace běžeckého 
oválu V  Lukách, částečná rekonstrukce toa-
let pro hosty ve  fotbalovém areálu V  Lukách, 
zabudování laviček podél nového hřiště V Lu-
kách, oprava a údržba hřišť: volejbalové kurty 
u sportovní haly a fotbalové hřiště „U trafačky“ 

(Na Struhách) a v neposlední řadě vybudování 
kurtu pro plážový volejbal na koupališti. Rada 
města schválila zápis SK a bude se nadále zabý-
vat jejím doporučením. Zápisy ze schůze spor-
tovní komise budou umísťovány na stránkách 
města Vamberk. Děkuji všem členům za aktivní 
přístup v  začátcích sportovní komise a  věřím, 

že jejich práce bude i nadále tak vytrvalá. Váže-
ní občané, pokud byste měli jakékoliv podněty 
k jednání sportovní komise, či dotazy, neváhej-
te se na mě obrátit.

Ondřej Frejvald

Předseda sportovní komise

731 960 305, frejvaldo@gmail.com

Sportovní komise
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„A“ mužstvo:  
27. 1. 2019 hala Třebeš – turnaj 
9. 2. 2019 hala Vamberk – turnaj
17. 2. 2019 13:00 hod. UMT Letohrad – Sruby
23. 2. 2019 13:00 hod. UMT Letohrad – dorost Letohradu
3. 3. 2019 16:00 hod. UMT Dobruška – Opočno
9. 3. 2019 15:00 hod. UMT Černíkovice – Javornice A
17. 3. 2019 16:00 hod UMT Dobruška - Čes. Meziříčí
23. 3. 2019 čas a místo bude upřesněno - Černíkovice
30. 3. 2019 zač. mistr. soutěže

„B“ mužstvo:  
2. 3. 2019 13:00 hod. UMT Letohrad – Mistrovice
21. 4. 2019 zač. mistr. Ssutěže

Dorost:  
24. 2. 2019 13:00 hod. UMT Letohrad – Javornice B
2. 3. 2019 9:30 hod. UMT Dobruška - Libchavy
10. 3. 2019 10:00 hod. UMT Rychnov - Borohrádek
17. 3. 2019 10:00 hod. UMT Rychnov - Kost./Častolovice
23. 3. 2019 zač. mistr. soutěže

St. žáci: 
3. 3. 2019 11:00 hod. UMT Černíkovice - Kost./Častolovice zimní turnaj KFS
10. 3. 2019 9:00 hod. UMT Černíkovice – Borohrádek
23. 3. 2019 zač. mistr. soutěže

Aktualizace proběhne každé pondělí na stránkách 

www.banikvamberk.cz.

Stolní tenis Baník Vamberk
Druhou poloviny soutěže jsme zahájili v sobotu 12. 1. 2019 domácím zá-
pasem s Novým Městem n. M. V úvodu jsme vyhráli obě čtyřhry a všech-
ny zápasy první série. Ujali jsme se vedení 6:0, které jsme si už pohlídali. 
Soustředěným výkonem všech hráčů jsme zápas dovedli do vítězného 
konce.

TJ Baník Vamberk – TTC Nové Město n. M. 10:3

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav a Valášek-Kotyza 1

Krajská soutěž 1. třídy - tabulka:

družstvo PU V R P K skóre body

1. TJ Jičín 12 11 0 1 0 117:71 34
2. DTJ-Slavia Hr. Králové E 12 9 2 1 0 114:60 32
3. Baník Vamberk 12 10 0 2 0 114:66 32
4. Sokol České Meziříčí 12 7 1 4 0 107:83 27
5. TJ Dvůr Králové n. L. 12 6 2 4 0 103:77 26
6. Jiskra Nový Bydžov 12 4 4 4 0 92:100 24
7. Tatran Hostinné B 12 4 1 7 0 68:99 21
8. TTC Nové Město n. M. 12 3 2 7 0 83:97 20
9. Sokol Nemyčeves 12 4 0 8 0 81:99 20
10. Sokol Chlumec n. C. 12 4 0 8 0 86:99 20
11. Sokol Jar.- Josefov 2 C 12 3 1 8 0 60:102 19
12. Jiskra Jaroměř B 12 0 1 11 0 47:119 13

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů 

 2. 3. 2019   9:00    Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov
 2. 3. 2019   14:00  Baník Vamberk A – Jiskra Jaroměř B
 6. 4. 2019   9:00     Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E 
 6. 4. 2019   14:00  Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. 
Diváci jsou srdečně zváni! 

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Jarní příprava fotbalového 
oddílu TJ Baník Vamberk, z. s.
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Jóga pro všechny se nechala in-
spirovat celorepublikovým projek-
tem Ježíškova vnoučata a uspořá-
dala 20.12.2018 dobročinnou akci 
pro rychnovské seniory v podobě 
cvičení jógy a vánočního dárku.
Cvičení bylo jemné, zahrnovalo 
jógu očí, krční páteře, ramenou, 
paží, dýchací a  meditační techni-
ky. Bylo milé sledovat, jak se seni-
orky dokázaly do  cvičení ponořit 
a  užít si ho. Po  cvičení seniorky 
obdržely dárky v podobě několika 
zajímavých receptů zdravé výživy 
a  ingrediencí na  jejich přípravu. 
Na  dárky přispěli členové jógy 
z Rychnova a Vamberka.

Děkujeme všem příznivcům jógy, 
kteří podpořili tuto akci, děkujeme 
sociálním pracovnicím Domu s pe-
čovatelskou službou v  RK, které 
nám pomohly s propagací a orga-
nizací a děkujeme také seniorkám, 
které se dostavily. Mohli jsme tak 
všichni společně objevovat taje 
jógy a užít si nevšední předvánoč-
ní chvíli.
Všem seniorům přejeme pev-
né zdraví a  hodně šťastných dní 
v roce 2019
a možná zase někdy příště s jógou 
nashledanou.
Jóga pro všechny       

www.jogaprovsechny.estranky.cz

Krajský fotbalový svaz pořádal 18. 
1. 2019 v  Pelcově divadle v  Rych-
nově nad Kněžnou již devátý Ga-
lavečer. Tento Galavečer se stal 
oblíbeným setkáním, kde si pro 
ocenění přijdou nejlepší hráči, 
střelci ve  všech věkových katego-
riích, trenéři, rozhodčí, funkcionáři 
a nově i hráčky. Nezapomíná se ani 
na činy fair-play a práci s mládeží.
Cenu Josefa Součka (dlouholetý 
a oblíbený trenér mládež z Hradce 
Králové) získal také pan Jaromír 

Halamka z  fotbalového oddílu 
Baníku Vamberk. Jaromír trénu-
je fotbalové přípravky (děti 5 - 7 
let) již dvacátým rokem a  dvakrát 
týdně dojíždí až z Potštejna na tré-
nink těchto nejmenších zájemců 
o  fotbal. No a o víkendu jsou pak 
utkání, turnaje jak venku, tak i teď 
v zimě turnaje halové + ZHL (Zim-
ní halová liga OFS). Jsme rádi, že 
nominaci na  toto ocenění, kterou 
navrhla KM OFS a  FO, schválil VV 
KFS a  pan Halamka si zaslouženě 

převzal tuto cenu u této slavnostní 
příležitosti.

Dovolím si připomenout, že již 
na  prvním ročníku (2010), tohoto 
hodnocení fotbalové sezóny KFS, 
získal ocenění pan Milan Jindáček 
za  dlouholetou činnost ve  funkci 
rozhodčího, jak na  úrovní kraje 
i  okresu. V  roce 2012 si vystřílel 
cenu Junior bomber v  kategorii 
dorostu Tomáš Králík. Za  práci 
s mládeží (kategorie elévů) si pře-

vzal v  roce 2013 Junior cenu, pan 
Robert Ptáček. Tato cena je udělo-
vána z  Fondu senátora Miroslava 
Antla „ Pro rozvoj regionu“ a právě 
pan senátor cenu Robertovi osob-
ně předával.
V  témže roce získal cenu Jana 
Modřického (předseda VV KFS) 
pan Josef Podolský, který v sedm-
desátých letech působil ve  Vam-
berku, jako trenér a  funkcionář. 
Tuto prestižní cenu za  celoživotní 
přínos fotbalu získal na  Galave-
čeru v  roce 2014 také pan Slavoj 
Horák.
Pan Horák, který byl jako začínající 
učitel umístěn do  Vamberka, kde 
se ihned zapojil do trénování mlá-
deže a ve zdejším fotbalovém od-
díle, posléze trénoval i Áčko a pů-
sobil ve výboru FO. V OFS zastával 
funkci předsedy komise mládeže 
neuvěřitelných 30 let. Cenu Jana 
Modřického obdržel na  již zmíně-
ném letošním Galavečeru i bývalý 
vamberecký hráč a  trenér pan 
Vaclav Leimer, který nyní působí 
na  OFS ve  funkci předsedy mlá-
deže.

Jsme rádi, že na takovémto vrchol-
ném hodnocení krajského fotbalu, 
zanechává vamberecký fotbal zře-
telnou stopu, i když konkurence je 
stále větší.

Za  komisi mládeže okresního fot-
balového svazu a  za  VV TJ Baník 
Vamberk                     Zdeněk Vodák

Jóga pro všechny Ježíškovým vnoučetem 
pro rychnovské seniory

CENA JOSEFA SOUČKA - Trenér mládeže pro Jaromíra Halamku



Poklady podorlických
svatostánků




