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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
23. zasedání dne 24. července
2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 22.
2) Schválila žádost Jany a Miloše
Jiráskových, xxxxxxxxxxxxxxxx
o posunutí doby nočního
klidu ve dnech 03.08.2019
a 04.08.2019 z 22:00 hodiny
na 02:00 hodinu následujícího
dne z důvodu oslavy narozenin
na hřišti v Pekle nad Zdobnicí.
3) Schválila žádost pana Josefa
Bartoše, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o posunutí doby nočního klidu
ve dnech 03.08. a 04.08.2019,
10.08. a 11.08.2019, 17.08.
a 18.08.2019 z 22:00 hodiny
na 04:00 hodinu následujícího
dne z důvodu pořádání oslavy
narozenin v Merklovicích č. p. 80.
4) Schválila žádost pana Richarda Sokola, xxxxxxxxxxxxxxxxx
o posunutí doby nočního klidu
ve dnech 03.08. a 04.08.2019
z 22:00 hodiny na 03:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narozenin
v Chatě na Vyhlídce.
5) Projednala žádost Rose Valley,
s. r. o., Klimentská 1746/52,
110 00 Praha 1, IČ: 05926041
a schválila:
a) posunutí doby nočního klidu
ve dnech 15.08. a 16.08.2019
z 22:00 hodiny na 01:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání hudebního festivalu,
b) bezplatné užívání části veřejného prostranství (asfaltová
plocha na příjezdu od koupaliště) dne 15.08.2019 od 16:00
hodin.
6) Schválila prodloužení nájmů
bytů a nový pronájem bytu č.
9 v domě čp. 52 v Janáčkově
ulici ve Vamberku dle přílohy.
7) Schválila darovací smlouvu
na přijetí finančních prostředků ve výši 63.000 Kč za účelem
realizace projektu „Mobilní dopravní hřiště Vamberk“ mezi
městem Vamberk jako obdarovaným a společností ŠKODA
AUTO, a. s., tř. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav, IČ: 00177041

jako dárcem a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
8) Schválila návrh Smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS Fenix se společností Asseco Solutions, a.s.,
Zelený pruh 1560/99, 140 02
Praha 4, IČ: 64949541, jejichž
předmětem je poskytnutí
oprávnění k výkonu práva
užití k softwarovým modulům
a funkcím informačního systému HELIOS Fenix a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
9) Vzala na vědomí oznámení
o zahájení řízení o změně č.
2 Územního plánu Rychnov
nad Kněžnou, které se koná
dne 02.09.2019 v 16:00 hodin
ve velkém sále Pelclova divadla, ul. Panská č. p. 79, 516 01
Rychnov nad Kněžnou.
10) Vzala na vědomí oznámení
o zahájení řízení o změně č.
2 Územního plánu Záchlumí,
které se koná dne 08.08.2019
od 18:00 hodin v restauraci
Fontana.
11) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.04.2019 se
společností KPV SYSTÉM s. r. o.,
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ: 27546756 na akci
„DPS Vamberk – 2 byty zvláštního určení“, kterým se snižuje
cena díla o méněpráce ve výši
14.598 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem dodatku.
12) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 031/2011/TPS se
společností VASPO VAMBERK,
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180,
517 54 Vamberk, IČ: 47470046
na „Opravy a údržba veřejného a slavnostního osvětlení
města Vamberk a osad Peklo
n. Zd. a Merklovice“, kterým se
mění ceny za plnění předmětu
a pověřila starostu podpisem
dodatku.
13) Projednala a schválila cenovou nabídku od společnosti
AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn, IČ:
63219328 na příkopové rameno MAROLIN 430 AX s příslušenstvím za cenu 489.000 Kč

bez DPH a pověřila starostu
podpisem kupní smlouvy.
14) Projednala a schválila cenovou
nabídku od společnosti ApA
Vamberk s.r.o., Smetanovo
nábřeží 180, 517 54 Vamberk,
IČ: 64255727 na projektovou
dokumentaci pro provedení
stavby „Vamberk – revitalizace
zázemí sportovní haly“ za cenu
69.000 Kč bez DPH a na dokumentace a činnosti související
se zpracováním projektové
dokumentace ve výši 17.000 Kč
bez DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
15) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zabezpečení svozu
komunálního a separovaného
odpadu se společností Marius Pedersen, a.s., Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, kterým se
navyšuje svoz odpadu od dva
kontejnery a pověřila starostu
podpisem dodatku.
16) Projednala a schválila mandátní smlouvu se společností Envidens, s. r. o., Městská Habrová 1485, 517 54 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 28824989 na zajištění soutěže na dodavatele
elektrické energie pro město
Vamberk na rok 2020 za cenu
32.200 Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
17) Schválila zřízení věcného břemene podle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-2011187/SOBS
VB/02, spočívající v uložení nové
kabelové přípojky kNN do pozemku p. č. 863 a p. č. 789/32
v k. ú. Merklovice, ve vlastnictví
města Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.000 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
18) Schválila zařazení ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova
280, Mgr. Lenky Faltusové do 11.
platové třídy od 01.09.2019.
19) Schválila Smlouvu o zajištění
a poskytování pečovatelské
služby pro občany obce včetně podmínek pro poskytování

pečovatelských služeb občanům jiných obcí s obcí Polom,
Polom 34, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 00579165 a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
20) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení výměny
rozvodů technologie a instalací
stávajícího bazénu prováděné
v rámci stavební akce „Vamberk – oprava betonové vany
bazénu 50 m, I. etapa“ se společností Vamberecká voda, s. r.
o., Radniční 102, 517 54 Vamberk, IČ: 25973495, kterým se
snižuje cena díla o méněpráce
ve výši 1.974.098,70 Kč bez
DPH a konečná cena za dílo činí
664.901,35 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
21) Projednala návrh ředitele společnosti VAMBEKON, s.r.o. pana
Luďka Luňáka na opravu cest
tryskovou metodou – 3. etapa
a schválila zařadit do návrhu
změn rozpočtu zvýšení výdajů
ve výši 250.000 Kč na opravu
havarijního stavu místních komunikací.
22) Projednala stížnost na rušení
nočního klidu v okolí dolního
parku v době konání festivalu
VAMPARK FEST a uložila starostovi města projednat věc
s organizátorem akce.
23) Schválila plnou moc pro
JUDr. Miloslava Tuzara, Palackého 108, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou k zastupování
města ve věcech souvisejících
se sporem o platnost ukončení
pracovního poměru Mgr. Evy
Švandrlíkové a dále ve sporu
týkající se nároku na odstupné, a to včetně případných řízení o řádných i mimořádných
opravných prostředcích.
24) Neschválila žádost Tomáše
Zelenayi, Hlivická 423, 181 00
Praha 8, IČ: 866 16 978 o pronájem plochy parkoviště u koupaliště v termínu 19.08.2019
za účelem pořádání sportovní
akce Monster Truck Show.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

Zveme Vás na
6. zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
které se koná dne 11. září 2019 od 18:00 hodin
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.
www.vamberk.cz
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Sběrné místo odpadů
v Jůnově ulici
je pro vás otevřeno

každou středu od 13:00 do 17:00
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Kinematograf
opět potěšil

UPOZORNĚNÍ
Od 01.08.2019 se nebezpečný odpad a elektrozařízení ukládá
POUZE do sběrného místa v ulici Jůnova (u garáží), které slouží
jako sběrné místo ve městě pro ukládání těchto odpadů.
Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel: 605 458 723
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz
v sekci Praktické informace – Jak nakládat s odpady

Nezapomeňte na splatnost
místních poplatků
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu - II. splátka do 30. září 2019
Roční sazba poplatku na rok 2019 činí 552 Kč/osobu
Místní poplatek ze psů – II. splátka do 30. října 2019
Místní poplatky lze uhradit:
1. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vamberk (přízemí)
Pondělí
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Úterý
7:30 – 11:00
12:00 – 15:00
Středa
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:30 – 11:00
12:00 – 14:30
Pátek
7:30 – 11:00
12:00 – 14:00

Promítači Lukáš a Kristián přivezli do Vamberka čtyři české filmy a dobrou
náladu.

Již po páté v řadě zakotvil vprostřed srpna na merklovickém hřišti
ve Vamberku pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který po celé republice rozváží letní diváckou pohodu a promítá aktuální české filmy. Vybrané vstupné je tradičně věnováno na dobrou věc, konktrétně na Konto
Bariéry. I letos byli vamberečtí diváci štědří a podařilo se na tento účel
vybrat celkem 21.820 Kč, čímž Vamberk opět nezklamal a stal se nejlepším místem trasy, když předčil na vybraném dobrovolném vstupném
o šest set korun promítání v Brně. I když počasí v prvních promítacích
dnech bylo velmi chladné, nepršelo a tak promítání přilákalo v každý
den několik stovek diváků. Začínalo se tradiční pohádkou (tentokrát
Čertí Brko od režiséra Marka Najbrta), druhý den následoval Hastrman,
film Ondřeje Havelky oceněný několika cenami a ve třetí den shlédli
diváci film režiséra Tomáše Pavlíčka Chata na prodej. Zlatým hřebem
a filmem s nejvyšší návštěvností celé čtyřdenní události byl nedělní film
Po čem muži touží, se skvělou Annou Polívkovou v hlavní roli. Celkově
se opět promítání pod širým nebem vydařilo a poděkování za dobrou
atmosféru patří jako každý rok technickým službám za dobrou přípravu
a SDH Merklovice za servis pro návštěvníky akce.
Mgr. Jan Rejzl

2. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní
Ireny Šponarové, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz přip.
u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.
Městský úřad Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít
svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až
na trojnásobek.
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně závazné vyhlášky č.4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit potřebné
doklady.

Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že v termínu
od 16.09.2019 do 27.09.
2019 budou prováděny
odečty stavu vodoměrů,
včetně fyzické kontroly
stavu měřidla, a to pouze
pracovníky
společnosti
Vamberecká voda s. r. o.
V tomto termínu bude kancelář společnosti UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby volejte 775 424 299 nebo
602 121 203.
Vamberecká voda, s. r. o.

Firma VAMBEKON, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici

OBSLUHA PLYNOVÉ KOTELNY
ve Vamberku
Požadujeme schopnost samostatné práce, směnný provoz,
ŘP sk. B a kvalifikace elektro dle vyhlášky č. 50 výhodou.
Nabízíme stálý pracovní poměr, stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění.

Informace na tel.: 494 541 840
nebo na e-mail: jednatel@vambekon.cz

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

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01.09.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.
21.09.
22.09.
28.09.
29.09.
05.10.
06.10.

MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 515 696
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
494 383 417
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
494 371 781

www.vamberk.cz
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Nedávno jsem byl požádán o genealogickou pomoc. Jednalo se
o nalezení místa narození Josefa
Pivce, mlynáře z Pekla. Samozřejmě jsem neodmítl, zvláště když se
kromě rodové genealogie jedná
i o místní historii.

Ze zadání známe Marii Pivcovou,
narozenou 23. 3. 1917 v Pekle
čp. 7, jejimž otcem je Josef Pivec,
narozený 1. 2. 1882. A místo jeho
narození je záhadou. V matrikách
narozených vamberecké farnosti
lze najít veškeré její sourozence,
vlastní i nevlastní. Jejich otec, rovněž Josef Pivec (* 1840 Ústí nad

1
2
3
4
5

Orlicí čp. 207), měl se svou první
manželkou Annou Poslušnou (*
1838 Ústí nad Orlicí čp. 63, svatba
1862) čtyři děti (Antonie, Alžběta,
Josef, Antonín). Narodili se v Pekle
v letech 1873-77, všechny v čp. 7
a bohužel ani jedno z nich se ne-

dožilo věku tří let. Josef s manželkou odešli na čas na valchu blíže
jeho rodišti, do Černovíru, kde
Anna 23. března 1881 umírá2. Josef se vrátil nejpozději po svatbě
s druhou manželkou Bohumilou,
dcerou vambereckého řezníka
Františka Kubiase (* 1854 Vamberk čp. 63, svatba již 17. května

1881!)2, se kterou měl dalších
neuvěřitelných 11 dětí. Ve vamberecké matrice narozených jich
však lze nalézt jen deset. První dvě
(Antonie a Julie) se narodili v letech 1883 a 1885 v čp. 7, další tři
(Bohumila, Karel, Rajmond) se narodili v letech 1885-88 v čp. 75, tj.
na valše u pekelského věšadlového mostu. Zbylých pět dětí se narodilo v letech 1889-97 v Roští čp.
12 (4x Marie, Božena, z Marií až ta
čtvrtá se dožila dospělého věku),
což byl Dolní mlýn3. Mimochodem
Dolní mlýn se nejspíš, podle číslování domů, nachází na katastru
města Vamberk, v jeho místní části
zvané Roští. Zde neplatí, že hranicí
mezi Roštím a Peklem tvoří řeka
Zdobnice. A kde je ten Josef?4
Jelikož jsem kdysi zpracovával
mlynářské rody na obou Orlicích
a Zdobnici, využil jsem své poznámky o okolních mlýnech (Slatina, Pěčín, Litice, Potštejn, Záměl,
Jahodov a další). Zkusil jsem i matriky okolních farností. Ale nic. Podle rodiště otce (i jeho první manželky) jsem dále prověřil i matriku
narození Ústí nad Orlicí. Zase nic.
U druhé svatby je Josef Pivec psán
jako valchař z Černého Víru (dnes
Černovír). Prohledal jsem tedy
matriku celé ústecké farnosti - Černovír, Dlouhá Třebová, Hylváty,
Kerhartice, Oldřichovice. A ejhle!
V Oldřichovicích čp. 9 máme narození jakéhosi Josefy Pivce5. Datum
narození souhlasí se zadaným datem. Takže po čtrnácti dnech hledání (s přestávkami) nám matriky
vydaly další své tajemství - místo
narození Josefa Pivce. Zbývá tedy
otázka, co tam dělali, kde se tam
vzali? Návštěva rodičů? Známých?
Příbuzných? Možností se nabízí
více. No a tento nalezený Josef
Pivec se 13. 7. 1916 oženil ve Vam-

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
28/9/2019 schůzka spolku
19/10/2019 Přednáška
Jiřího Šindeláře
- prezentace 3D
modelu
vambereckého
kostela a objevů
pana Šindeláře
6-7/12/2019 Setkání
regionálních
historiků
- profesionálních
i amatérských
berku s Františkou Bartošovou5
a měli spolu dceru Marii.
Dolní mlýn má oproti Hornímu
(u rybníků) velmi krátkou historii. Vznikl v roce 1923 nástavbou
a adaptací původně selské usedlosti, ve které byla voda z náhonu
používaná pro provoz pohon mlátičky, šrotovníku a řezačky píce.
Dále zde byla mechanická valcha,
na které Josef Pivec pral a sušil
přikrývky z vojenských posádek,
zejména z Josefova. Díky provozu
valchy vydělal něco peněz, které
investoval do přestavby na mlýn.
Ten ale neprosperoval podle jeho
představ, dal jej proto po 4 měsících provozu na 12 let do nájmu firmě „Kudrna & Němeček“.
Ta měla „štěstí“ v neštěstí, neboť
v roce 1924 Horní mlýn vyhořel
a oni tak přebrali veškeré zájemce o mletí. V roce 1934 se stal novým nájemcem Josef Zahradník,
kterého o pět let později vystřídal
Karel Papež. Mlýn ukončil provoz
v roce 1943, tedy po dvaceti letech
provozu. Po 2. světové válce byl
přeměněn provoz na papírenský
(firma Hlavatý z Prahy)3.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

Fara Vamberk, Seznam majitelů domů ve Vamberku, 1936, strana 41
SOA Zámrsk, Farnost Vamberk, matrika O, 1873-1898, signo 168-3980, snímek CZEC0004D_168-3980_M_00048.jpg
http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/2077-mlyn-v-lukach-dolni-mlyn
SokA Rychnov n. Kn, Obecní úřad Peklo nad Zdobnicí, inv.č. 88-1/2, kniha č. 1726, Kniha pekelských gruntů, strana 131
SOA Zámrsk, Farnost Ústí nad Orlicí, matrika NOZ Oldřichovice, 1865-1903, signo 3256, snímek CZEC0004D_3256_M_00051.jpg
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Pohnutý podzim života
J. R. Vilímka staršího (1891 – 1911)
posledních šest vedla jeho domácnost po smrti první manželky.
Anna byla rozená Váňová (* 1857),
z manželství s prvním manželem
Kubátem měla dvě děti4, syna Vojtěcha5 a dceru Boženku (*1886).
Obě tyto děti tehdy šedesátiletý
Vilímek sňatkem vyženil a přijal

za vlastní. Zvlášť malou Boženku
si velmi oblíbil a zajistil ji veškeré vzdělání. Podporoval ji rovněž
ve zpěvu, který měla ráda.6, 7
Radostné období střídá v dalším
roce smutek nad úmrtím sotva
sedmileté vnučky Jarmily (20. 3.
1896).1

Josef Richard Vilímek by vambereckým rodákem (* 1835) jedné
z větví známého mlynářského
rodu. Po studiích (Vamberk,
Rychnov n. Kn., Šumperk, Praha)
se usadil v Praze, kde roku 1858
začal vydávat satirický časopis
Humoristické listy. V roce 1871
založil knihtiskárnu a nakladatelství. V roce svých padesátin (1885)
mu zemřela manželka Anna, roz.
Zábrodská, rovněž vamberecká
rodačka (15. 11.)1 a on se rozhodl převést plně funkční, i když
zadluženou firmu, na jediného
syna J. R. Vilímka mladšího. Převod se udál v roce 1886. Nechal
si pouze Humoristické listy a jistě
věřil, že další etapu svého dosud
bohatého a především pracovně
hektického života prožije klidněji. Ale člověk míní a život mění.
Podařilo se mi sehnat materiály,
podle kterých mu i jeho posledních dvacet let dalo zabrat a některé skutečnosti jistě nepřidaly
jeho fyzickému ani psychickému
zdraví. Trochu ty životní události
připomínají kyvadlo u hodin, kdy
se celkem pravidelně střídá období štěstí s obdobím smutku, i když
ten smutek ke konci Vilímkova života trochu více převažuje.2
Již první událost ze sledovaného období je tragická. Druhého
února 1891 umírá v pouhých
čtyřech letech jediný vnuk Milošek. Smutnou zprávu toho roku
střídá zpráva příznivá, narození
čtvrtého vnoučete – Mileny (9. 11.
1891), kterou následovala o dva
roky později vnučka Marie (19. 2.
1893).3
Po druhé se J. R. Vilímek st. oženil
v roce 1895 (23. 2.), kdy za svou
choť pojal Annu Kubátovou, která
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Další vnučka Věra se narodila
v roce 1898 (9. 6.) a vnesla opět
trochu radosti do duše třiašedesátiletého kmeta.1
A kyvadlo se opět dává do pohybu
druhým směrem a to věští nějakou
nepříjemnost. Ta přichází v prosinci 1899, kdy synovu tiskárnu a nakladatelství zachvátil obrovský
požár. Budova tiskárny byla zcela
zničena, oheň částečně zasáhl
i vedlejší sklad naplněný knihami.
A jistě v rámci svých možností pomáhá synovi se znovuvzkříšením
firmy. V roce 1903 otvírají nové nakladatelství.8
Tik-tak, tik-tak. Chmurné období
plné práce střídá narození vnučky
Taťány (18. 4. 1904).1 Jednalo se
o poslední vnučku což znamená,
že radostných událostí nejspíš razantně ubyde a pohyb kyvadla se
na straně, která nevěstí nic dobrého, nejspíš zastaví.
Nepříjemné události na sebe nenechaly dlouho čekat. A první
z nich je velmi osobní. V roce 1906
Vilímek přenechává synovi i milované Humoristické listy za cenu
20.000 K a roční rentu 6.000 K.4
A komplikace se blíží i v osobním
životě. Vyženěná dcera Boženka
se zamilovala a plánovala se svým
milým Emanuelem Pařízkem svatbu. Rodiče sňatku nepřáli, svatbu
jim rozmlouvali, argumentovali
vším možným (práce, bydlení, peníze, rodiče nemají na velké věno),
ale nic naplat. V listopadu 1908 se
konala svatba. A když bude malé
věno, tak alespoň svatba ať stojí
za to. Nevěsta navíc dostala výbavu v hodnotě 6.000 K a čtvrtletní
příspěvek na činži ve výši 200 K.4
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Za alespoň malý záblesk radosti
v závěru Vilímkova života bychom
mohli považovat vydání vlastních
vzpomínek pod názvem „Ze zašlých časů“ v roce 1908.9
Od roku 1909 čelí Vilímek spolu
s manželkou od čerstvě provdané
Boženky psychickému vidírání.
Nejprve osobnímu, poté psanému v nesčetných dopisech plných
výčitek, a nakonec i veřejnému,
neboť Boženka na svou matku
a náhradního otce - J. R. Vilímka
podala spolu s manželem postupně několik žalob k soudu. První
byla o doplnění výbavy. Zamítnuto. Mezitím Boženka opustila manžela i společný byt (květen 1909).
Po uzavřeném smíru se k manželovi koncem června vrátila. Ale to byl
pouze začátek. V další žalobě se
pro změnu Boženčin manžel, pan
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
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Pařízek dožadoval údajného slibu
věna ve výši 10.000 K, doplacení
výbavy do hodnoty 12.000 K a slibu ročních příspěvků do domácnosti.4, 10
Podle pražské policejní přihlášky
se Vilímkovi v listopadu 1910 stěhují z Královských Vinohrad (čp.
1282) na Žižkov.11 Už podle lokalit
je zřejmé, že by nešli do lepšího.
Ale z následujících údajů z úmrtní
matriky to vypadá, že ke stěhování
nakonec nedošlo.
Zápis o úmrtí J. R. Vilímka se nachází ve vinohradské matrice
(kostel sv. Ludmily), podle jejihož
zápisu Vilímek opustil tento svět
16. dubna 1911, v 6 hodin ráno
doma na Královských Vinohradech
(Kanálská ulice čp. 5), po čtyřdenním zápalu plic.3 Do 19. dubna byla
kovová rakev s jeho ostatky vysta-

vena v kostele sv. Štěpána, poté
byla železniční dráhou převezena
do Vamberka. Zde byla po pohřbu
konaného dne 20. dubna o desáté
hodině dopolední rakev uložena
do rodinné hrobky, díla sochaře
Strachovského, kterou nechal J. R.
Vilímek st. vybudovat po smrti své
první ženy. Zádušní mše byla sloužena téhož dne ve vambereckém
v kostele sv. Barbory a následně
22. dubna ve vinohradském kostele sv. Ludmily.12
Vilímek se tak nedožil soudního
rozhodnutí (28. dubna), kdy předseda soudu, pan vrchní rada Rypáček zamítl i poslední žalobu Pařízkovu jako neopodstatněnou.4
Vilímkova žena k tomu uvedla, že
„poslední léta jejího manžela byla
zkalena trvalým zármutkem“.
Vamberk na svého slavného rodá-

ka nezapomněl a 6. září 1931 mu
odhalil na budově radnice pamětní desku od akademického sochaře Šejnosty z Prahy. Hlavní projev
tehdy přednesl profesor František
Sekanina a v hotelu Kubias se následně uskutečnil koncert Pavla
Ludikara, tehdejšího člena Metropolitní opery v New Yorku, za hudebního doprovodu Antonína
Bednáře nejml. V současnosti se
deska nachází na budově městské
knihovny.13, 10
Doufám, že jsem vám (nám), občanům Vilímkova rodného města
trochu poodhalil něco dosud neznámého z pozdějších let života
našeho slavného rodáka. Z doby
poté, co naše město opustil a zakotvil natrvalo v Praze.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

Vamberecký zpravodaj 1/2015, strana 8, článek Smutný konec jedné nadané větve našeho starobylého rodu Vilímků – 3. díl, autor Ivan Vilímek
Obrázek z https://www.vosp.cz/images/dokumenty/180430_Echo.pdf
Vamberecký zpravodaj 3/2015, strana 8, článek Smutný konec jedné nadané větve našeho starobylého rodu Vilímků – 5. díl, autor Ivan Vilímek
AHMP, Archivní katalog, digitalizované fondy a sbírky, Soupis pražského obyvatelstva (1830-1910), Josef Richard Vilímek
AHMP, Archivní katalog, digitalizované fondy a sbírky, Sbírky matrik-katolické-vnější obvod-Vinohrady-kostel sv. Ludmily-VIN Z 6 (1910-1913)
kramerius.nkp.cz - Národní listy, 29. 8. 1911, strana 4, článek Spor proti pozůstalosti J. R. Vilímka st.
Obrázek z https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Richard_Vilimek_(1835)
MU Brno, FF, Ústav české literatury a knihovnictví, bakalářská práce Trojhvězdí pražských nakladatelských domů zlaté éry české novodobé kultury přelomu 19. a 20.
století - charakteristika a význam Ottova, Topičova a Vilímkova nakladatelství, Veronika Kardosová, 2008, strana 37
MU Brno, FF, Ústav české literatury a knihovnictví, bakalářská práce Trojhvězdí pražských nakladatelských domů zlaté éry české novodobé kultury přelomu 19. a 20.
století - charakteristika a význam Ottova, Topičova a Vilímkova nakladatelství, Veronika Kardosová, 2008, strana 60
Fotografie z archívu autora
NA, digitální badatelna/archivní soubory on-line, Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914, Vilímek
kramerius.nkp.cz - Národní listy, 16. 4. 1911, strana 2, inzerce - parte
např. Vamberecký zpravodaj 05/2018, strana 9, článek Sochař, který začal svou kariéru ve Vamberku, autor Miroslav Berger

Malé osudy domů na našem náměstí
Po generace
se sem chodí
na pivo
Když se řekne ve Vamberku pětka,
každý ví, že se jedná o restauraci
na náměstí. Název podniku je odvozen od čísla popisného. V dávnověku, v 17. a první polovině 18. století
žila v domě rodina Gadeových, v následujících sto letech rodina Liškova.

Stavení dostalo číslo 52 a od začátku 19. století čp.5. Již v první polovině 19. století zde byla provozována
hospoda U Lišků. Na podsíni býval
výsek masa a dlouhou chodbou
se procházelo do šenkovny s okny
do zahrady v zadní části domu.
Ve druhé polovině století 19. koupila dům rodina Kaisvinklerova. Krejčí
a kostelník Václav Kaisvinkler koupil
dům a pokračoval v pohostinské
činnosti. Jeho syn Luvík převzal
podnik na samém sklonku 19. sto-

letí. Roku 1907 zboural letitý dřevěný dům a vystavěl patrový zděný
se zdobnou fasádou. V poschodí
vznikly hostinské pokoje. Ludvík
Kaisvinkler zemřel v roce 1928, hostinec převzal syn Jaroslav, jenž však
v následujícím roce smrtelně havaroval na motocyklu. Zavedenou
restauraci a hotel převzal František
Motyčka z Kunčic u Kyšperka, dnešního Letohradu. Roku 1932 podnik
koupil. Pan Motyčka se hned počátkem protektorátu zapojil do od-
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boje. Záhy však byl na udání zatčen
a krutě vyslýchán gestapem. Brzy
po propuštění z vězení roku 1941
ve svých 42 letech zemřel. Vedení
podniku převzala jeho žena Anna.
Po roce 1948 došlo k uzavření hotelu, restaurace byla nadále v provozu
a počátkem 21. století byl podnik rekonstruován do současné podoby.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ze sbírek Milana
Sedláčka a Jiřího Sejkory
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OBJEV CIMRMANOVA BRATRANCE VE VAMBERKU!
Již dříve byla ve Vambereckém
zpravodaji prezentována stručná
historie toho, jak se obrázek trhů
na vambereckém náměstí, i s nepřehlédnutelnou postavou pana faráře
Urbana dostal na první LP desku Divadla Járy Cimrmana – Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Z tehdejší korespondence s panem Kotkem, dříve
kulisákem a dnes i hercem souboru
jsme zjistili, že vzorem pro obal LP
byl obrázek uveřejněný v časopise
Světozor. Ten ležel svého času pohozený v šatně souboru a pocházel
prý z Cimrmanovy pozůstalosti.
A proč právě tento obrázek? Je to
prosté – byl zakroužkován!
Nedávno vzniklá Vambermanologická sekce při Spolku přátel historie Vamberka se rozhodla v započatém a zjevně nedokončeném
bádání pokračovat a především
pobavit vamberskou veřejnost.
Zadní strana časopisu, sloužila tehdy pro účely zasílání na adresu objednatele. A prozradila, že časopis
skutečně patřil dříve Cimrmanovi
a přišel mu poštou. Bohužel se
jednalo o poslední stranu, která
se časem „opotřebovala“ - umastila, umolousala a poničila tak, že

byla skoro nečitelná. Jediná trochu
čitelná část nám odhaluje, že původním objednatelem byl jakýsi
Kája Zakoupil-Vamberman. Jeho
jméno a nejspíš i adresa jsou přeškrtlé a nově uvedené jméno je

Jára Cimrman. Adresa je bohužel
nečitelná, stejně jako poštovní razítko v místech odtržené známky.
Jediné čitelné písmeno na razítku
je V. Nevíme však, zda patří na začátek nebo na konec názvu města.

Dalším intenzivním a místy až dramatickým bádáním jsme dospěli
k jasnému a dost možná i jednoznačnému závěru. A to, že onen
Kája Zakoupil-Vamberman jest Cimrmanovým bratrancem!
Nyní je již jasné, proč se to po kraji
blízkém a vzdálenějším hemží Cimrmanovými stopami. Vzpomeňme alespoň rozhlednu v Březové
nad Svitavou, postavenou jako
připomínku Cimrmanovi návštěvy
u prof. Kořistky v roce 1907, Letohrad, který navštívil v letech 1919
nebo 1921 a má zde svou uličku
a muzeum, nebo Pohoří, kde se
dodnes chlubí škrpálem, který
tam Cimrman ztratil, když utíkal
z místního hostince bez placení.
Nejistou stopou je pak kámen
v sousední Záměli s nápisem, že
zde Cimrman nikdy nebyl.
Zjištění informací o Kájově životě,
včetně toho, zda se Jára a Kája znali osobně, či se dokonce navštěvovali, a zda třeba i sám Jára Cimrman navštívil Vamberk je a bude
cílem našeho dalšího bádání.
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce

Zemřel jeden z cimrmanologů
Václav Kotek
Na konci července zaskočila všechny cimrmanology nemilá zpráva.
Zemřel kulisák, herec a manažer
divadla Járy Cimrmana pan Václav Kotek. Účinkoval ve dvanácti
hrách včetně Hospody na mýtince,
Dlouhého, Širokého a Krátkozrakého, Němého Bobše nebo Vyšetřování ztráty třídní knihy. Zahrál si
i v několika filmech svých cimrma-

novských kolegů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.
Já osobně jsem kdysi pátral
po tom, co „cimrmany“ vedlo
k zvěčnění vambereckého náměstí
na jejich první LP desce divadelní
hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Napsal jsem email do divadla a čekal. Po delším čase mi přišla odpověď právě od pana Kotka. Vzorem

pro obal LP byl prý náhodně vybraný obrázek z časopisu Světozor,
který přinesl do šatny divadla jeden z členů souboru z nedalekého
antikvariátu. Jaká náhoda.
Podruhé jsem se s panem Kotkem,
tentokrát osobně, setkal v září
2018 po představení ve Vamberku. Divadlo Járy Cimrmana hrálo
tehdy hru Blaník V té době již existovala při Spolku přátel historie
Vamberka Vambermanologická
sekce, která vzkřísila a oživila vambereckého rodáka a Cimrmanova bratrance Káju Vambermana.
A považovali jsme za dobrý nápad (ač písemný souhlas jsme již
měli), informovat zejména pana
Zdeňka Svěráka o naší činnosti,
respektive o životě a úspěších Káji
Vambermana. V šatně Sokolovny
seděl mezi ostatními členy souboru i pan Kotek. A byl to on, kdo
kromě pana Svěráka s námi o dění
kolem života Járy Cimrmana živě
diskutoval.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce
(foto: Radoslav Vídeňský)

www.vamberk.cz

strana

Vamberecký

9

zpravodaj

Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin -13 část (Napoleonské války)
Leopold II. (1790-1792)
Po smrti císaře Josefa II. nastoupil
na habsburský trůn jeho bratr Leopold, který měl přibližně stejné názory hospodářské i politické. Nebyl
však tak radikální a pro uklidnění
rozbouřené aristokracie, církve
a některých členů své dynastie pozastavil reformy a některé zákony
i odvolal.
Vše, co zavedl Josef II., však zrušit
nechtěl. Nechal svolat sněmy, zrušil
berní reformy a upustil od zásahů
do církevních záležitostí. Navrátil
z Vídně do Prahy českou korunu,
kterou tam před Prusy přemístila
Marie Terezie, a nechal se slavnostně
korunovat českým králem. V rámci
oslav se konala v Klementinu první
výstava průmyslových a uměleckých výrobků na evropské pevnině.
Upustil od spojenectví s Ruskem
a vzdal se výbojů proti Turecku. Žil
však v převratné době revolučních
francouzských bouří, které věštily
svým obsahem celoevropské změny a pohromu pro feudální uspořádání. Krátce po své korunovaci však
ve Vídni onemocněl a zemřel.
František I. (1792-1835).
Syn Leopolda II. František byl proti
svým dvěma předchůdcům diametrálně názorově odlišný. Byl podezíravý, konzervativní a revoluční
změny ve Francii považoval pro
rakouské mocnářství za smrtelné
nebezpečí. Jeho zásadou bylo „Jen
proboha žádné novoty“. Tento konzervativní vladař uvrhl vývojově
země habsburského soustátí o desetiletí zpět. Od počátku vedl proti
francouzské revoluci válku, ve které
prohrával jednu bitvu po druhé.
Po smrti Leopolda se dal korunovat
v Uhrách i Čechách jako František I.
a následně byl jako císař německý
František II. V r. 1804 vyhlásil své
državy za svobodné císařství, proto i po zániku Svaté říše římské v r.
1806 náporem Napoleona byla
země císařstvím.
Zatím se ve Francii děly nevídané
události. Hříchy panovnického absolutismu dosáhly maxima za vlády
Ludvíka XVI. a jeho rozmarné manželky Marie Antonietty (dcery M. T.).
Proti nepořádkům ve státní správě
Francie se již mnoho let marně ozývaly hlasy místních osvícenců. Když
se stát dostal do bezvýchodné finanční tísně, tak musel král po 150
letech svolat generální stavy, aby
vyřešil daňové povinnosti. Doposavad totiž šlechta a církev daně
neplatily, takže poddaní již nestačili

celkové náklady státu uhradit. Aby
král vyrovnal hlasovací sílu stavů
(kněží, panstvo, třetí stav = poddaní), tak deketem zvýšil počet zástupců třetího stavu na počet zástupců
kněží a panstva. Na svolaném sněmu se však mělo hlasovat dle stavů
a nikoliv podle počtu zástupců, což
by 3. stav znevýhodnilo poměrem
1:2. Po tomto určení zástupci 3.
stavu odešli ze sálu a ve Versaillské
jízdárně se shromáždili a prohlásili
se Národním shromážděním, opírajícím svoji legitimitu o lid. Když se
k nim přidali i někteří osvícení kněží a šlechtici, tak je král uznal. Tím
zákonodárný sbor oficiálně zahájil
svoji činnost. Na nátlak konzervativních rádců král odvolal z funkce
ministra financí, protože zveřejnil
rozsah státního dluhu. Následoval
výbuch hněvu občanů, rabování
skladu zbraní a ustavování občanských milicí. Útokem lidu na Bastillu -nenáviděné opevněné vězení
považované za symbol dosavadní
moci, začala r. 1789 Velká francouzská revoluce. Zemí se šířily i hladové
bouře chudých. Francouzské národní shromáždění přijalo „Prohlášení
lidských práv“. Byl zrušen feudální
systém a církevní desátky. Když
král odmítl podepsat tyto výnosy,
tak byl zorganizován pochod lidu
do Versailles a král donucen k podpisu a svém přesunu do Paříže. Byl
zestátněný církevní majetek a vydávány papírové peníze. Pro řízení revoluce byl ustaven „Klub Jakobínů“,
který se postupně rozčlenil na několik zájmových skupin. Nejvýznamnější byli méně radikální Girondisté
a pak radikální skupina vedená
Robespierrem. V r. 1791 se král neúspěšně pokusil o útěk, a proto byl
z výkonu své moci suspendován
a stát byl prohlášen konstituční monarchií. Francouzská ústava se stala
vzorem pro USA i ostatní občanské
ústavy. Heslem revoluce se staly
SVOBODA, ROVNOST, BRATRSTVÍ,
jemuž s obdivem naslouchaly utiskované národy Evropy. Šlo o revoluci třetího stavu,(měšťanstva a rolnictva) proti privilegovaným stavům
(šlechtě a vyššímu duchovenstvu)
které neměly žádné povinnosti vůči
státu. V r. 1791 tuto revoluci papež
odsoudil.
Nejvýraznějším odpůrcem občanské revoluce ve Francii byla
na evropské pevnině habsburská
monarchie. Roku 1792 vypověděla
Francie válku Františku I., králi českému a uherskému (ještě nebyl zvolen
něm. císařem). V tomto roce byl se-

sazen franc. král a vyhlášena republika. Rakousko utvořilo spojenectví
s Pruskem proti Francii, na kterou
zaútočilo, ale bylo revolučním vojskem u Valmy odraženo. Roku1793
byl popraven franc. Král Ludvík XVI.
a ve Francii nastala vláda teroru organizovaná ustaveným „Výborem
pro obecní blaho“. K protifrancouzské koalici se přidala V. B. USA vyhlásila neutralitu a Rusko s Pruskem si
ve 2. dělení Polska přivlastnilo další
podstatnou část jeho území. V r.
1794 byla po popravě Robespierra
ukončena vláda teroru a Francouzi
porazili Rakušany v rakouském Nizozemí. Jižní část (dnešní Belgie?)
připadla Francii a celé Holandsko
pod její správu. Povstání v Polsku
donutilo Prusy ukončit válku s Francií. V. B. využila příležitost a začala
obsazovat kolonie Holandska.
Rok 1795 byl pro celý svět významný úspěchem franc. vědců, kteří
stanovili univerzální délkovou míru
1 metr.
m je desetimiliontá část kvadrantu
Země na poledníku, jež prochází
pařížskou hvězdárnou). V tomto
roce byl povolán Napoleon Bonaparte do čela armády na potlačení
Roajalistů. Po jejich porážce byl Napoleon r. 1796 jmenován velitelem
fr. armády v Itálii. Tam uplatnil svůj
velký talent a dosáhl řadu válečných
vítězství proti Habsburkům. Na dobytých území ustavoval republiky.
V Evropě došlo ke třetímu dělení
Polska, ve kterém si Rusko, Prusko
a Rakousko mezi sebe rozdělilo
zbytek státu, čím Polsko do r. 1918
zmizelo z mapy Evropy. Britové pokračovali v dobývání nizozemských
kolonií a zahájili obsazování Jižní
Afriky. Španělsko se přidalo k Francouzům. Roku 1797 pro akčnější
řízení Francie převzali převratem
(za pomoci generálů) moc 3 direktoři a nastolili diktaturu.
Roku 1798 fr. vojsko obsadilo Řím
a zrušilo církevní stát. Papež byl pro
svůj odpor zatčen a uvězněn. Napoleon aby otřásl postavení V. B. tak
zahájil dobývání Egypta. Armádu
doprovázeli vědci, kteří zde dosáhli
významných úspěchů. Britský admirál Nelson však v deltě Nilu potopil
fr. flotilu a tím zhatil Napoleonův
plán. V r. 1799 Napoleon svrhl direktorium a stal se 1. konsulem Francie.
V r. 1800 byli Rakušané dvakrát poraženi Napoleonem. Z protifr. koalice vystoupilo Prusko a Rusko. V. B. si
připojila Irsko i parlamentně. Roku
1801 loďstvo V. B. přepadlo dánskou
flotilu a Francouzi byli definitivně
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poraženi v Egyptě. Roku 1802 byl
v Amiensu uzavřen mír mezi Francií a V. B. Roku 1803 však byla válka
obnovena. Roku 1804 se Napoleon
po pomazání papežem korunoval
císařem. Roku 1805 V. B. a Rusko dohodlo záměr o vytvoření evropské
koalice proti Francii. Třetí koaliční
válka vypukla vpádem Rakouska
do Bavorska. (Francie, Španělsko,
Bavorsko, Wurtembersko a Bádensko proti V. B., Rusku, Rakousku
a Švédsku).
V námořní bitvě u Trafalgaru byla
Nelsonem zničena většina francouzsko-španělské flotily. V bitvě tří
císařů u Slavkova porazil Napoleon
rusko-rakouská vojska. Po těchto
dvou bitvách se staly Francie největší pozemskou a Britanie námořní
velmocí.
V roce 1806 se smlouvou v Paříži
16 německých říšských států spojilo pod patronací Francie v Rýnský
spolek a císař František II. prohlásil
Svatou říši římskou za rozpuštěnou.
Tím toto soustátí po mnoha staletích skončilo. Napoleon vyhlásil
kontinentální obchodní blokádu
V. B. a Britové zase bránili dovozu zboží do Francie. Po napadení
amerických lodí došlo k válce V. B.
a USA, ve které Britové vypálili vládní budovy ve Washingtonu. V Evropě byla zahájena výroba cukru ze
řepy a vynalezeno konzervování
potravin do skla a plechu. V roce
1807 Napoleon vstoupil do Polska
jako osvoboditel a připojil jej k boji
proti Rusku a Prusku. V roce 1812
Napoleon v čele 610 tis. Francouzů,
Poláků a dalších vojáků vyrazil proti
Rusku, kde byl poražen rozlohou,
ústupovou taktikou Rusů a mrazem.
Nová armáda Napoleona byla poražena ve 3 denní bitvě národů u Lipska r. 1813 od Rusů, Prusů a Rakušanů. Po útěku Napoleona z exilu byla
jeho poslední armáda r. 1815 definitivně poražena Angličany a Prusy
v bitvě u Waterloo, kterou rozhodl
manévr pruského vojevůdce Bluchera. Napoleon zemřel na britském
ostrově Sv. Heleny r. 1821. Porážkou
Francie se V. B. na celé 19. století stala nejmocnější zemí světa, kterou
až v r. 1900 ekonomicky předběhla
USA a technicky Německo.
Velká francouzská revoluce způsobila i mnoho zlého a prolité krve,
ale učinila zásadní krok ve vývoji lidstva - změnila vnímání vztahu moci
k občanům z poddanosti na rovnost
a tím převážil její klad.
Ing. Augustin Šubrt
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby
se svými dětmi přišli a zúčastnili
se jak pravidelného programu,
tak doprovodných akcí.
NÁBOR NOVÝCH ČLENEK:
Připomínáme, že stále hledáme
další maminky, které by se chtěly
zapojit do chodu místního mateřského centra. Nebojte se přijít mezi
nás a na průběh v centru se zeptat.
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 herničky (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.
Hrátky začínají 16. 9.
“HERNIČKA”
každou středu v DRÁČKU (Tyršova
260) 9:00 - 11:30.
Zveme všechny místní i přespolní
děti s jejich doprovodem do herničky našeho mateřského centra.
Vstupné 20 Kč/rodinu. První návštěva je zdarma. V novém školním roce začínáme už 4. 9.
„BAZÁREK“
(Tyršova 260)
Každou středu během herničky se
můžete podívat do bazárku, kde

maminky prodávají maminkám použité oblečení po dětech. Za drobný poplatek si můžete pronajmout
boxík na měsíc a déle. Boxík si můžete ve chvilce volna prohlédnout
i na jiné akci MC uskutečněné v herničce než je středeční Hernička.
ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“
v herničce, Tyršova 260.
Dorazte s děťátky od 3 měsíců.
Jemná dětská masáž, olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč.
Rezervujte si místo nejlépe na telefonním číslo 602 338 516 nebo
prostřednictvím facebooku či
e-mailu mateřského centra.
DOPROVODNÉ AKCE
ZÁŘÍ 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.

zdarma, doprava 170 Kč/dosp.,
120 Kč/ dítě. S sebou si vezměte
baterku do podzemních chodeb,
sportovní oblečení a obuv, plavky, náhradní oblečení, popřípadě
deku na piknik. Autosedačku si lze
vzít s sebou, autobus je vybaven
dvoubodovými pásy. Děti od 3,5
let mohou být upoutány pouze
pásem. Počet míst je omezen, nutná rezervace do 4. 9. 2019.
DOPRAVNÍ DEN,
12. 9. 2019, 15:30
Jako každý rok si opět společně připomeňme Den bez aut. V Merklovicích na hřišti pro Vás budou
připraveny disciplíny a úkoly s dopravní tématikou. S sebou jakékoliv
dopravní prostředky pro Vaše děti.
Vstupné je zdarma. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

PŘEDNÁŠKA PhDr. PEKAŘOVÉ,
19. 9. 2019
Vážení zájemci o přednášky PhDr. L.
Pekařové, zveme Vás a zároveň připomínáme konání její přednášky
na téma „Nudí se nebo jsou přetíženi“. Přednáška proběhne v prostoru malého sálu Městského klubu
Sokolovna ve Vamberku. Vstupné
170 Kč/os. Více informací o obsahu
tématu naleznete v letáku nebo
na webových stránkách mateřského centra.
TVOŘENÍ: ŠITÁ ČEPICE
A NÁKRČNÍK,
23. 9. 2019, 16:00-18:00
Tvořivé maminky přijďte si vyrobit pro své děti originální podzimní čepici a nákrčník. Akci nám
pomohl připravit e-shop www.
prodej-mi-latky.cz, z kterého si -

VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU
MIRAKULUM, 7. 9. 2019
Drazí příznivci našeho MC Dráček,
zahajte s námi nový školní rok výletem do Mirakula. Na své si zde
přijdou opravdu všichni (lesní hřiště, kontaktní zoo, prolézačky, tankodrom, lanová centra, atd.). Sraz
ve Vamberku na náměstí v 8:00
(odjezd 8:05), návrat cca do 19:00.
Vstupné 130 Kč/os, děti do 90 cm
po přihlášení na tvoření - vyberte
materiál do 15.9. Budete potřebovat 40 cm dvou druhů látek
z úpletu či teplákoviny (A, B). Látku
A vyberte na vrchní část a látku
B dovnitř čepice. Do poznámky
prodejci prosím vyplňte MC Dráček; dále odběr osobní a platba
hotovost. LÁTKU VÁM PŘINESEME
NA TVOŘENÍ. Přineste si OSTRÉ
NŮŽKY, jsou nezbytně nutné. Počet míst omezen!
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 608 323 350
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
MAMINKY MC DRÁČEK
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130 let Krajkářské školy
ve Vamberku
KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA VE VAMBERKU SLAVÍ
Není v našem městě mnoho institucí starších, než je krajkářská škola. Vamberku
se odedávna říkalo Krajkářov. V jaké pozici bylo v našem městě krajkářství během
19. století? Roku 1836 se ve Vamberku krajkářstvím živilo 396 osob (v celém královéhradeckém kraji 454). Roku 1894 napočítáno ve Vamberku přes 900 podušek.
Dokud se ve městě koncem 19. století neprosadil textilní průmysl, představovalo
paličkování krajek takřka jediný zdroj obživy obyvatel. Vzory se v rodinách dědily
z generace na generaci.
Již od počátku 80. let 19. století
usilovalo obecní zastupitelstvo
o zřízení krajkářské školy. V květnu
1887 navrhl založení školy majitel
uzenářského podniku Jindřich Kubias. Podporu mu tehdy vyjádřil
obecní starosta František Suchánek, řídící učitel Josef Prokeš a obchodník Bohumil Vavřinec Kosek.
Významná byla i vstřícnost státních
orgánů, Obchodní komory v Liberci a Městské záložny ve Vamberku.
Krajkářská škola byla založena
vysokým výnosem ministerstva
kultu a vyučování ve Vídni dne 30.
května 1888. Zároveň byla poskytnuta roční subvence 360 zlatých.
Správkyní byla ustanovena slečna Aloisie Kubiasová z Vamberka,
absolventka c. k. ústředního běhu
krajkářského ve Vídni. Došlo k ustavení kuratoria k vedení administra-

tivních záležitostí. Jeho členy byli
farář P. Jan Urban, řídící učitel Josef
Prokeš a velkoobchodník Jan Stöhr
jako zástupci vysoké správy vyučovací, měšťan Alois Urban a obchodník Jindřich Melnický jako zástupci města, obchodník Bohumil
V. Kosek jako zástupce obchodní
komory, obchodník Václav Čižinský
jako zástupce Občanské záložny
ve Vamberku, c. k. ředitel vyššího
gymnasia v Rychnově nad Kněžnou Ondřej Franta jako zástupce
okresního výboru v Rychnově nad
Kněžnou.
První c. k. česká odborná škola
krajkářská ve Vamberce byla otevřena 16. září 1889 po slavnostní
bohoslužbě za přítomnosti členů
kuratoria a dalších hostů. Škola
dostala do vínku „odchovávati
dovedné krajkářky a ony ve Vam-

berku zachovalé zbytky domácího
krajkářského průmyslu oživiti a dle
obrazů dokonalých vzorů všeobecný výcvik v krajkářství zprostředkovati“. Na začátku školního roku bylo
zapsáno 13 dívek, během roku přibyly 4 a školní rok dokončilo 17 dívek. Vyučovalo se v nepříliš vhodné
místnosti v malém obecním domku čp. 105 v Radniční (tehdy Radnické) ulici.
Krajkářské školy v Krušnohoří a Pošumaví, kde převažovalo obyvatelstvo německé národnosti, vznikaly
již od první poloviny 19. století.
Vamberecká škola tedy nebyla první krajkářskou školou v Čechách,
ale první českou ve smyslu národnostním. Dnes je nejstarší školou
svého druhu u nás.
Záhy, již roku 1891 na jubilejní
výstavě v Praze se prezentovala
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vamberecká krajka s velkým úspěchem, když získala zlatou medaili.
V prosinci 1893 na výstavě pořádané prvním českým průmyslovým
spolkem pro království české v Praze získala škola první cenu v hodnotě 100 K „za správné a dokonalé
jich pojetí a provedení“.
Příkladu vamberecké školy následovala roku 1896 Národní jednota
pošumavská zřízením druhé české
krajkářské školy ve Strážově, později v Sedlici u Blatné.
Roku 1903 bylo v Rakousku 46 krajkářských škol. V roce 1905 došlo
k zestátnění vamberecké krajkářská školy a jejímu začlenění k c.k.
Ústřednímu běhu krajkářskému
ve Vídni. Po postavení nové budovy vambereckých škol v témže roce
sem byla z Radniční ulice přestěhována i škola krajkářská. Získala

Správkyně a vedoucí školy
Aloisie Kubiasová
Ludmila Nováková - Pittnerová
Františka Říčařová
Vilma Murčová - Hlaváčková
Anežka Bartáková - Hlaváčková
Jana Langová - Zadrobílková
Miroslava Šustrová

1889-1922
1922-1939
1939-1961
1961-1963
1963-1997
1997-2000
od 2006

Sídlo školy
1889-1905
1905-1952
1952-1979
1979-1990
od 1990

obecní domek čp. 105 v Radnické ulici
budova obecné a měšťanské školy
dům čp. 9 v Tyršově ulici
dům čp. 88 ve Vilímkově ulici (Bednářova vila)
dům čp. 25 v Tyršově ulici (Kubiasova vila)

Budova vambereckých škol byla domovem krajkářské školy téměř půlstoletí

Jak šel čas aneb 130 let školy v kostce
1888

květen, potvrzeno zřízení školy

1889

září, otevřena První c. k. česká odborná škola krajkářská
ve Vamberku

1905

škola zestátněna, přešla pod c. k. Ústřední běh krajkářský ve Vídni přemístěna do nové školní budovy

1919

škola přešla pod Státní ústav školský pro domácký průmysl Praha

1929

ze sbírek krajkářské školy vzniklo muzeum krajky

1952

červen, stěhování školy do čp. 9 v Tyršově ulici

1979

škola přemístěna do čp. 88 ve Vilímkově ulici (Bednářova vila)

1990

škola přestěhována do čp. 25 v Tyršově ulici (Kubiasova
vila)

1999

zánik Školského ústavu umělecké výroby v Praze
škola přešla pod Dům dětí a mládeže v Rychnově nad
Kněžnou

2005

škola spadala pod příspěvkovou organizaci Krajka středisko pro volný čas

2006

září, krajkářská škola se stala organizační složkou města

Zajímavost
Paličkování krajek se věnovaly i královna Isabela Španělská, francouzská a skotská královna Marie Stuartovna (1542-1587) nebo
francouzská královna Kateřina Medicejská (1519-1589).

zde prostornou učebnu s vedlejší
místností, v níž bylo později umístěno krajkářské muzeum. Do té
doby byl maximální počet dívek
ve školním roce 26. Do roku 1914
stoupl počet až na 75 chovanek.
Zdejší krajkářská škola byla jedinou v celém Rakousko-Uhersku,
v níž se vyučoval dbornému kreslení (od roku 1905). Vyučujícím byl
J. Jeníček (později O. Kalendovský),
oba učitelé c. k. tkalcovské školy
v Rychnově nad Kněžnou. Od 1918
učila kreslení odborná učitelka
měšťanské školy ve Vamberku
slečna Božena Hnátková. Od roku
1906 působila na škole druhá učitelka, 1906 a 1907-1908 Bohumila
Kosková z Vamberka, 1906-1907
V. Dragounová, od 1909 do 1939
Ludmila Pittnerová, provdaná Nováková z Kutné Hory, později Božena Dvořáková (1924-1929, odešla učit do Žamberka). Zpěv učil
Karel Klapka. Od roku 1920 byla
učitelkou kreslení paní Božena Kubiasová - Matějková. Po roce 1918
učitelka ručních prací slečna Anna
Šimáková vyučovala žákyně měšťanské školy paličkování.
V čase Světové války, roku 1915,
šily v krajkářské škole švadleny
vojenské prádlo. Na jaře 1917
uspořádalo ministerstvo veřejných
prací již podruhé desetidenní kurz
pro zdejší krajkářky. Padesátka žen
si tehdy osvojila belgické práce.
V roce 1918 měla vamberecká krajkářská škola 47 řádných žákyň a 57
začátečnic.
Po vzniku republiky převzal školu
Státní ústav školský pro domácký
průmysl při ministerstvu školství
v Praze. Školu vydržoval stát, místnost propůjčovala nadále obec
ve školní budově. Brzy bylo otevřeno pět nových krajkářských škol
v okolí (Žamberk, Potštejn, Německá Rybná, Rokytnice v Orlických
horách, Pastviny).
Přes proklamace v roce 1914 došlo
k realizaci myšlenky vzniku krajkářského muzea až roku 1929 u příležitosti 40. výročí vzniku školy.
Slavnost se uskutečnila 30. června
spolu s výstavou krajkářských prací všech českých krajkářských škol
a krajkářských výrobků místních
obchodníků.
V roce 1938 bylo ve škole zapsáno
27 žákyň a 58 začátečnic. V tomto
roce si škola připomínala půl století od založení. Jubilejní výstava
se uskutečnla ve dnech 2. až 9.
července. Brzy po druhé světové
válce bylo ve Vamberku založeno
umělecké družstvo Vamberecká
krajka Vamberk (VKV), které v dalším půlstoletí zaměstnávalo stovky
žen z Podorlicka tvořících ruční
i strojovou krajku.
V roce 1952 byla krajkářská škola
přemístěna do přízemí domu čp.
9 v Tyršově ulici. Dosavadní prostory musela uvolnit pro potřeby
družiny mládeže. Roku 1960 nav-
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těvovalo státní krajkářský kurz 60
řádných žákyň. Roku 1964 došlo
k přejmenování Státního ústavu
školského pro domácký průmysl
na Školský ústav umělecké výroby
(ŠÚUV) Praha. Zároveň při ústavu
vznikla Střední odborná uměleckořemeslná škola. V 70. letech byl
na stole plán pro výstavbu budovy
krajkářské školy, ale z finančních
důvodů byl nápad opuštěn. V roce
1979 došlo opět k přestěhování školy, tentokrát do druhého
poschodí Bednářovy vily čp. 88
ve Vilímkově ulici. V roce 1983 se
ve škole učilo 120 žákyň (dětí i dospělých). V roce 1989 si krajkářská
škola připomněla 100 let od svého
založení. V tomto roce se delegace
vedení města zúčastnila setkání
ve švýcarském Gachnangu. Jednalo se o přehlídku měst, která mají
ve znaku jednorožce. Vamberecký
znak podle návrhu Miroslavy Talavaškové upaličkovaly Anna Nechutová a Vilma Murčová. Roku 1990
se škola opět stěhovala. Do dnešní
doby se nachází v Kubiasově vile
čp. 25 v Tyršově ulici.
Roku 1999 Ministerstvo školství
a tělovýchovy zrušilo Školský
ústav umělecké výroby a jeho
pobočky po celé republice. Zdejší
krajkářská škola přešla za podpory
města pod Dům dětí a mládeže
v Rychnově nad Kněžnou. V období 2005-2006 byla škola součástí
příspěvkové organizace města
Krajka - středisko pro volný čas.
Od 1. září 2006 je Krajkářská škola Vamberk organizační složkou
města. Škola se každoročně podílí
na setkání krajkářek ve Vamberku
na mezinárodní či národní úrovni.
Na tato setkání pravidelně navazují prázdninové kurzy paličkování
s mezinárodní účastí.
Ve školním roce 2018-2019 navštěvovalo krajkářskou školu 49 dětí
a 93 dospělých (z toho jeden muž).
V letech 2004 a 2007 vystavovala
škola v sídle Senátu Parlamentu
ČR ve Valdštejnském paláci v Praze.
Na podzim letošního roku se uskuteční výstava v těchto prostorách
již potřetí. Roku 2008 následovala
prezentace v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Škola vychovává krajkářky v úctě
k tradici, rozvíjí jejich umělecké
cítění a vkus. Odborně a výtvarně
vzdělané učitelky zajišťují výuku na kvalitativně vysoké úrovni
a samy kreslí nové návrhy. Žákyně
se podílejí na jejich realizaci v ručně paličkované krajce, které reprezentují školu a město Vamberk
na výstavách v České republice
i v zahraničí (Dánsko, Itálie, Polsko,
Španělsko).
U příležitosti letošního výročí školy
se v podzimních měsících uskuteční v prostorách Muzea krajky
ve Vamberku výstava „130 let První české odborné krajkářské školy
ve Vamberku“.

První správkyně školy
První učitelkou zdejší krajkářské školy, která
byla zároveň pověřena jejím vedením, se stala slečna Aloisie Kubiasová. Narodila se v našem městě 1. ledna 1860, pocházela z čp. 17.
V roce 1884 absolvovala c. k. Ústřední krajkářský kurz ve Vídni, roku 1888 pak učitelský
kurz. Takto teoreticky i prakticky připravena
se ujala v září 1889 správy nově zřízené školy
ve Vamberku. V čele zdejší krajkářské školy
stála úctyhodných 33 let, do penze odešla
roku 1922. Během této doby vychovala stovky šikovných krajkářek, s nimiž získala mnohá ocenění na výstavách doma i v zahraničí.
Pomáhala udržovat a rozvíjet umění paličkované krajky v našem kraji.
Aloisie Kubiasová zemřela 11. července 1939 ve věku 79 let. V historii
našeho města zůstane navždy zapsána jako ta, která stála u zrodu Krajkářské školy ve Vamberku.
Miroslav Berger

Co předcházelo založení
krajkářské školy
Ve schůzi obecního zastupitelstva města Vamberka konané dne
1. května 1887, které předsedal starosta města pan František Suchánek a jíž bylo přítomno všech 24 pánů členů obecního zastupitelstva,
přihlásil se ke slovu ve volných návrzích pan Jindřich Kubias, který
obšírně a pádnými slovy dokazoval, že k ulevení bídy jest nezbytně
třeba zřízení krajkářské školy ve Vamberku a přimlouval se, nemá-li
naše obec v té příčině od jiné obce býti předstihnuta, aby o této důležité otázce bylo ihned pojednáno.
Přítomní pánové považujíce tento návrh za nejvýše neodkladný
a důležitý, promluvili o něm podrobněji a k návrhu předsedajícího
pana starosty zvolili výbor pány: Jana Stöhra, Jindřicha Kubiasa, Bohumila Koska, Josefa Prokeše a Aloise Urbana k tomu cíli, aby tento
výbor věc tu vzal co nejdříve v úvahu a potřebné kroky ku zřízení
krajkářské školy v městě Vamberku podnikl.
Zápis o schůzi městského zastupitelstva ve Vamberku

Výstava u příležitosti 25 let trvání školy
Městská rada rozhodla, že u příležitosti čtvrt století existence
krajkářské školy v roce 1914 bude
uspořádána výstava. Škola tehdy
sídlila v budově obecné a měšťanských škol. Prázdniny tenkrát
začínaly v polovině července. Sotva za dětmi zapadly dveře, začala
příprava výstavy, která proběhla
ve dnech 16. až 19. července 1914.
Ve slavnostně upravené síni se sešli v první den výstavy četní hosté.
Za řízení ředitele kůru Karla Klapky
zazpívaly chovanky školy dvojhlasně slavnostní sbor, načež předseda
kuratoria a obecní starosta pan

Antonín Bednář přivítal přítomné
hosty, zejména slečnu Růženu Bíbovou, spisovatelku a nadšenou
propagátorku lidového umění
a malíře Adolfa Liebschera. Starosta oznámil, že usnesením kuratoria
bude při škole zřízeno krajkářské
muzeum., které má obsahovat
sbírku všech vambereckých vláčkových krajek s lidovým pojmenováním, dále vzory krajek z jiných
zemí a odbornou literaturu. Slibný
začátek muzea byl učiněn tím, že
dary paní Melnické, Stehlíkové
a slečny Kubiasové čítaly již 300
vzorů. Ocenění 25leté činnosti

ve správě školy byl předán slečně
Aloisii Kubiasové umělecky zpracovaný čestný diplom kuratoria.
Školní místnost ozdobila velká
zarámovaná podobizna této zasloužilé učitelky. Po zapění písně
Kde domov můj předaly dvě žákyně oslavenkyni velkou kytici
s přáním stálého zdraví. Na závěr
slavnosti pronesl řídící učitel Josef
František Král přednášku Z dějin
krajkářství, jež byla vyslechnuta se
zájmem a odměněna potleskem
a hlučnou pochvalou. V upomínku
na jubileum školy vydalo kuratorium obšírnou výroční zprávu, jež

V popředí František hrabě Lützow s chotí a Antonín Bednář
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obsahovala stať Josefa Františka
Krále o krajkářství jako domáckém
průmyslu, zvláště na Vamberecku
a školní zprávy správkyně školy
a Františka Stehlíka, učitele obecné školy a člena kuratoria.
Po celou dobu trvání se výstava
těšila hojné účasti místního i okolního obecenstva. Návštěvou ji
poctil i majitel vambereckého velkostatku a propagátor vamberecké krajky František hrabě Lützow
s chtí Annou. Paní hraběnka slíbila
budoucímu muzeu darovat vzory
anglických a irských krajek.
Miroslav Berger
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Zdroje:
Výroční zpráva první c. k. české odborné školy krajkářské ve Vamberce, Vamberk 1914
1889-1939 První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku Zpráva o činnosti, Jiřina Koblicová, Vamberk 1939
historické fotografie z archivu Milana Sedláčka
současné fotografie Monika Faltysová
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

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 požádání)
POBOČKA MERKLOVICE
Středa: 18:00 – 19:00
POBOČKA PEKLO
Úterý 16:00 – 19:00 hod

KNIHOVNICKÉ
ZÁŘÍ
zahájíme výstavou „Lidová architektura v Kladském pomezí” a setkáním s J. P. Snětivým v rámci Týdne knihoven (30. 9. v 17:30 hod.)
s názvem Místa zrychleného tepu
o památkách a pozoruhodnostech
našeho regionu.

Virtuální univerzita třetího věku
opět v knihovně našeho města
Vážená zájemci o studium,
další semestr oblíbené VU3V, kterou
poskytujeme díky zapojení knihovny do této celorepublikové sítě
vzdělávání zprostředkované Provozně ekonomickou fakultou České

zemědělské univerzity v Praze, začíná opět v měsíci říjnu zvolenými tématy „Kouzelná geometrie“ a „Etika
jako východisko z krize společnosti.“
Volná studijní místa jsou ještě v tématu Etika.

Kontaktní email:
knihovna-dospeli@vamberk.cz

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM
* Ani ve druhé polovině roku
jsme na vás nezapomněly s novými knižními tituly, které pro
vás pravidelně chystáme každý
měsíc
* Stejně tak čeká na dospělé čtenáře i řada kulturních zážitků
– těšit se můžete na cestopisné
přednášky, výstavy výtvarných
děl, na setkání s různými osobnostmi…
* Snad vás i letos potěšíme tradičním adventním setkání s průvodem andílků, slavnostním rozsvěcením vánočního stromečku
nebo koledami při akci „Česko
zpívá koledy“. A pokud ukončíte
náš knihovnický rok adventním
setkáním s Josefem Lukáškem

a jeho pohádkami, budeme velice rády.
* S dětmi se setkáme i při tradičním pásmu besed v Týdnu
knihoven, připojíme i oblíbenou „Keltskou noc“. Vánoce pro
zvířátka přijdou na řadu těsně
před Vánocemi stejně jako výstava prací lidového řezbáře.
* Podrobnější informace o jednotlivých najdete vždy na našich

Babí léto...
léto svatého Václava...
...máme před sebou. Za dveřmi.
Ať chceme či nechceme.
Svůj název dostalo od volně se
vznášejících pavučinek drobných
pavoučků hledajících nový domov. Od pavučinek tolik připomínajících šedé „babské“ vlasy - stříbrná vlákna poletující vzduchem
jako vlasy starých babiček.
Pro někoho je babí léto smutným
koncem teplých dní, pro jiného
nejkrásnějším obdobím roku, které netrvá dlouho. Možná i proto
je vzácné – a my máme jen krátký čas možnost vychutnat si jeho
nádheru.
Jsou roky, kdy nepřichází -a pak
najednou jako by chybělo úplně
nám všem...
A tak je to vlastně s ledasčím – leccos odmítáme, nepřijímáme – a až
pozdě někdy zjistíme, jak moc důležité to pro nás vlastně bylo.

Přihlásit se může každý, kdo splňuje podmínky ČZU zveřejněná
na webové stránce www.e-senior.

Tak si užívejme těch pár dnů v roce,
kdy nás léto ještě trochu zahřeje,
trochu zalije, možná trochu zklidní
a schová pod deštník nebo posadí
k hrnečku horkého čaje a rozečtené knize... Vždyť přece všechno zlé
je pro něco dobré.
Možná nám právě to letošní léto
babí dovolí, co jsme v tom horkém
letním čase nestihli nebo odkládali zastavit se a zjistit, koho okolo sebe
opravdu máme. Koho si můžeme
vážit, na koho se můžeme spolehnout. Komu věřit. A komu ne...
I k tomu nám může pomoci nefalšované babí léto svatého Václava.
Těšme se na ně.
Příjemné „baboletní“ večery - třeba i nad krásnou knížkou, ale hlavně s dobrými lidmi, vážení a milí.
Jaroslava Martinová
vedoucí MK Vamberk
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webových stránkách, na stránkách VZ, na vývěsních plochách
stejně jako u vašich knihovnic.
* A na závěr jedna výjimečná zpráva – díky navázání spolupráce se
„Sdružením SPLAV“, spolkem pečujícím o rozvoj našeho regionu,
se můžete v blízké budoucnosti
těšit na „Cyklus besed o regionu
Rychnovska“, v nichž se setkáte
s mistry svého oboru.
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ
Právě začíná 24. ročník Týdnů pro duševní zdraví - východní Čechy, který každoročně do měst v Pardubickém a Královéhradeckém kraji přináší osvětu v oblasti
duševního zdraví prostřednictvím kulturních akcí.
V našem okolí se můžete těšit na akce ve městech Ústí
nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Hlavním zážitkem
pro návštěvníky bude divadelní představení Simony
Babčákové.
Týdny pro duševní zdraví (TDZ) probíhající ve východních Čechách od 11. září do 24. října nabízejí pestrý program a možnost prožít nevšední zážitky a spoustu zábavy, zároveň se vzdělat v oblasti duševního
zdraví a podpořit tak dobrou věc.
Z akcí v našem okolí si nenechte ujít hlavní hvězdu Týdnů pro duševní zdraví, Simonu Babčákovou,
která se svou One human show vystoupí 24. 9.
v Roškotově divadle od 19 hodin. Přijďte si užít divadelní večírek s nadsázkou a bez cenzury vedoucí
k zamyšlení nad tématy a souvislostmi, o kterých
se příliš často nemluví. Vstupenky můžete zakoupit
v síti Ticketportal.
Dále se v Ústí nad Orlicí můžete v týdnu od 16. 9. do 20.
9. ve středisku organizace CEDR Pardubice těšit na autogenní trénink, ruční výrobu papíru, den v sociálně terapeutické dílně, ukázky relaxačních technik a trénink
kognitivních dovedností.
V Rychnově nad Kněžnou zavítejte 1. 10. od 14 hodin
na Městský úřad na besedu s Mgr. Petrou Zdražilovou
na téma lidská a pacientská práva či do arteterapeutické skupiny organizace Péče o duševní zdraví na ulici
Panská, ve které si můžete 4. 10. od 10 hodin vyzkoušet
léčebné účinky výtvarného projevu.
Další informace a kompletní program i pro další
města ve východních Čechách naleznete na FB.
com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.pdz.cz/
tydny-pro-dusevni-zdravi.html.
Těšíme se na vaši účast.
Michaela Venclová
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.

Klub kaktusářů v Rychnově n. Kn.

pořádá tradiční podzimní

výstavu kaktusů
a sukulentů
ve dnech

14. – 17. 9. 2019
v Domě zahrádkářů na Poláčkově
náměstí (u Kolowratského zámku).

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Prodej přebytků a poradenská služba.

www.vamberk.cz
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– PODZIM 2019
Vážení divadelní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na podzimní divadelní sezónu. Stejně jako
v minulých letech se stálí návštěvníci i ti, kteří navštíví divadelní cyklus v Městském klubu Sokolovna poprvé, mohou těšit na plejádu
hereckých hvězd, renomované divadelní soubory se zajímavými
a především žánrově pestrými představeními, které jsme pro Vás nachystali. Těšit se můžete také na exkluzivní koncert charismatického
zpěváka s nezaměnitelným hlasem.
Přejeme Vám pěkné zážitky.
Gondíková / Alžběta Stanková,
Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková
/ Pavla Vojáčková, Pavel Nečas /
Zbyšek Pantůček / Roman Štolpa,
Juraj Bernáth / Martin Sobotka,
Sandra Černodrinská / Kristýna
Kociánová / Radka Pavlovčinová.

MKS nabízí - září 2019
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 6. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení.
Vstupné 40 Kč.

z 28. září /čas bude upřesněn/
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.

z 13. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
z 2. října v 8:30 a v 10:00 hodin
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
HRAVÉ DIVADLO
Hlavní postavou příběhu je malý
panáček, kterého si truhlář vyřeže
ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tátovi jenom radost, tak
jako jiné děti má i on spoustu chyb
a jedná podle své vlastní úvahy,
avšak bez zkušeností s následky
svých činů.
Pohádka je určena dětem od 3 – 9 let.
Vstupné 30 Kč.

z 14. září v 9:00 – 17:00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
14:00 OLGA LOUNOVÁ
Kulturní program po celý den. Občerstvení, atrakce, stánkový prodej.
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma!
z 20. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
z 25. září v 19:00 hodin
ORLICKO - KLADSKÝ VARHANNÍ
FESTIVAL
Účinkují: Václav Uhlíř /varhany/,
Hana Medková /soprán/
Kostel sv. Prokopa.

z 2. října v 19:00 hodin
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
/Ray Cooney/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Bláznivá komedie Raye Cooneyho
vypráví o tom, že ani člen vlády
by si neměl nic začínat s vdanou
sekretářkou. A pokud si vybere
k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc
nerozumí, je to přímo katastrofa.
To potom potřebuje spolehlivého
tajemníka, který dokáže vyrobit
takové alibi, nad kterým zůstává rozum stát. Pokud se do toho
připlete puritánská poslankyně
a podváděný manžel, je jasné, že
v hotelu vypukne peklo.
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena
Bočanová / Olga Želenská, Adéla

z 27. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.

z 24. října v 19:00 hodin
NALEVO OD VÝTAHU /Gérard
Lauzier/
PANTHEON PRODUCTION
Všechno začne zabouchnutými
dveřmi. Situační komedie, která
byla předlohou veleúspěšného
francouzského filmu s Pierem Richardem. Výtvarník Yan je tichý,
klidný, plachý a spořádaný muž.
Po celých měsících tajného zbož-
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z 2. října v 19:00 hodin
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
/Ray Cooney/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Bláznivá, úspěšná a divácky oblíbená komedie.
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová, F.
Tomsa, M. Vašinka, I. Andrlová, P. Nečas, J. Bernáth, S. Černodrinská.
Vstupné 300 Kč.

ňování ho má konečně v bytě
navštívit vdaná paní Florence. Decentní setkání se však v důsledku
náhod a nedorozumění, vznikajících kvůli chorobně žárlivému sousedovi a jeho mladičké manželce,
mění ve sled zdánlivě absurdních
situací.
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný,
Zdeněk Rohlíček.
z 20. listopadu v 19:00 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM
VIP ART COMPANY
Vtipné autorské představení. Co
vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové
párty. A po čem všichni touží? No
přece po lásce, po tom nádherném
stavu milovat a být milován.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová,
Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková.
z 18. prosince v 19:00 hodin
VÁNOCE S NOIDEM
VÁCLAV NOID BÁRTA S KAPELOU
A SMYČCOVÝ KVARTET
Václav Noid Bárta je česká muzikálová hvězda s charismatickým
hlasem, rockový zpěvák, hudební

www.vamberk.cz

skladatel, textař, herec a dabér.
Spolu s kapelou a se smyčcovým
kvartetem představí nejen své
současné a starší písně, ale také
hity z muzikálů, ve kterých účinkuje. Těšit se můžete na hodnotný
zážitek a skvělou show.
Zdeňka Freivaldová
vedoucí MK Sokolovna
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Vážení přátelé a příznivci
ochotnického divadla
ve Vamberku,
v neděli 27. 7. 2019 navždy opustil
naše řady pan Vlastimil Procházka, dlouholetý člen, herec, režisér
a v letech 1967 – 1983 i vedoucí
Divadelního spolku Zdobničan.
V srpnu by oslavil 85. narozeniny.
Připomeňme si alespoň krátce
jeho působení v kulturním dění
našeho města.

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

a operet, kde zapojili celé rodiny.
Např. „Sládci“, „Na tý louce zelený“, „Z operety do operety“, „Únos
Sabinek“, „Uličnice“. Všechny byly
mimořádně úspěšné, mnohokrát
reprízované ve Vamberku i v širokém okolí.
Z pohádek jmenujme alespoň
„Čert nikdy nespí“ a hry „Dalskabáty hříšná ves“, „Lucerna“ a „Každý
něco pro vlast“.
Poslední jeho prací byla v roce
2002 – 2003 příprava oslav 200 let
ochotnického divadla ve Vamberku. Vypracoval scénář večera a celé

V září 2019 oslaví:
92 let
Jarmila Krsková
85 let
Miroslava Vyčítalová
85 let
Jaroslav Frydrych
85 let
Václav Lžíčař

80 let
80 let
80 let
80 let
75 let

Marie Bošová
František Haupt
Jaromíra Mertová
Marie Veverková
Josef Hynek

VZPOMÍNKA
4. září by oslavila životní jubileum 70 let paní HELENA
BARVÍNKOVÁ.
Stále vzpomínáme a nikdy na ni nezapomeneme!
Manžel a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal – vzpomene, kdo Tě měl rád
– nikdy nezapomene.
Dne 29. září 2019 uplyne 22 smutných let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a manželka JAROSLAVA ŽÁKOVÁ z Vamberka.
S úctou a láskou vzpomínají děti,
vnoučata a manžel

S divadlem začínal už ve svých
14 letech ve hře „Půjdem spolu
do Betléma“. Od roku 1953 pracoval i v loutkářském kroužku a v letech 1961 – 1964 byl jeho předsedou.
Poprvé jako režisér nastudoval
už v r. 1953 s místními ochotníky
pohádku „Perníková chaloupka.
Výčet divadelních titulů spojených
s jeho jménem je neuvěřitelný.
Jako herec se představil např.
Ve hrách „Jedenácté přikázání“,
„Jíra Danda aneb Chudák manžel“,
„Zuzana Vojířová“, „Hrátky s čertem“, „Oddací list“ a další.
Ještě významnější byla jeho práce
režisérská. Ve spolupráci s Láďou
Frejvaldem a kapelníkem Janem
Malým připravili několik zpěvoher

Dobrý člověk, i když zemřel,
žít bude v myslích těch,
kteří ho znali a měli rádi.
Dne 21. 9. vzpomeneme na třinácté smutné výročí
úmrtí našeho syna, bratra, strýce a kamaráda pana
MILANA JELÍNKA.
S láskou stále vzpomíná matka a sestra s rodinou

představení režíroval pod názvem
„Pestrý večer aneb Dělali jsme
divadlo. Současně byla otevřena
výstava plakátů a fotografií z divadelních představení. S několika
spolupracovníky připravil k vydání
publikaci „Vamberk – Ochotnické
divadlo 1803 – 2003.
Jak je patrno, Vlastík spojil s divadlem ve Vamberku velkou část svého života, věnoval mu obrovské
úsilí, elán a čas. Měl snahu pobavit
nejen sebe, ale i spoluherce a diváky, což se mu dařilo.
Děkujeme mu za mnoho krásných
zážitků i radost při spolupráci
s ním.
Čest jeho památce.
Za DS Zdobničan
Jaroslava Kubíčková

Miluj své rodiče, neboť jejich hodnotu
poznáš jen tehdy, když jejich židle
zůstane prázdná ...
9. září uplyne 5 let od úmrtí našeho tatínka pana LADISLAVA ŠTAJNERA
a 3. října uplyne 23 let od úmrtí naší
maminky paní MARIE ŠTAJNEROVÉ
z Merklovic.
Na oba s láskou vzpomínají děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Vám všem, kteří jste se spolu s námi přišli rozloučit s naším dědečkem a mým manželem panem VLASTIMILEM PROCHÁZKOU.
Dále děkuji za květinové dary, projevy účasti a písemné kondolence.
Jitka Procházková s rodinou

Výročí osobností
z 05.09.1969 zemřel Antonín Knap, předseda národního výboru.
Pracoval jako obchodník. Během 2. světové války pronásledován gestapem. V roce 1945 se stal prvním předsedou národního výboru. Po únoru
1948 byl velmi aktivní při odstraňování nekomunistických funkcionářů.
50. výročí úmrtí (* 10.03.1899)
z 19.09.1909 zemřel František Suchánek, obchodník a obecní starosta. Obchodní činnost provozoval v čp. 81 na náměstí. Obecním starostou byl v období 1883-1889, v dalších letech zastával post radního.
Mnoho let byl také starostou hasičů. 110. výročí úmrtí (* 09.09.1845)

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo

Prodej ze dvora

Před 310 lety
Dne 3. září 1709 byla přemístěna fara římskokatolické farnosti z jižní strany náměstí (dnešní čp. 99) do budoucího čp. 86 (dnes prodejna zdravé
výživy) na straně severní. V tomto domě byla fara až do roku 1830.

Před 155 lety
Dne 5. září 1864 byla dokončena stavba kamenného mostu. Socha
sv. Jana Nepomuckého, která zdobila původní most, byla prodána
do obce Krchleby.

Před 135 lety
V září 1884 vypukl požár v bývalém pivovaru v Radnické ulici. Zasahovalo sedm hasičských sborů. Místo koupil Jindřich Kubias a přemístil
sem svůj uzenářský podnik.

Před 130 lety
Dne 16. září 1889 začalo vyučování v První c. k. české odborné škola
krajkářské ve Vamberku.

Před 120 lety
Dne 17. září 1899 se uskutečnily obecní volby na tříletí 1900-1902.

Před 90 lety
V září 1929 byla o čtyřicetiletém provozu uzavřena Hernychova textilní továrna (dnes zde sídlí firma ESAB).
Dne 26. září 1929 začala stavba silnice od horního náměstí k obecnímu lesu s odbočkou k Bednářově chatě na Vyhlídce. Kolaudace se
uskutečnila po dvou letech.

Před 80 lety
V období 14. září 15. října 1939 byla uzavřena škola z důvodu výskytu
dětské obrny.

Před 65 lety
Dne 15. září 1954 projel městem 51členný cyklistický peloton závodu
Kolem ČSR. Čtvrtá etapa z Prahy do Králík vedla přes Vamberk.

Před 60 lety
Dne 17. září 1959 byla otevřena přístavba mateřské školy v Kubiasově
vile, kterou v té době navštěvovalo osmdesát dětí.

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.

KAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
z Kompletní zhotovení pomníků
z přírodního kamene
z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků
z Urnové pomníky
za výhodné ceny
z Nejlevnější světlá i tmavá žula
z Sekání nápisů a pečící kameny

Před 40 lety
Z důvodu epidemie žloutenky začalo školní vyučování o měsíc později.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.03.
2019 do 31.08. 2019, že město Vamberk připravuje na měsíc říjen
vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 09.10.2019. Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124, prokesova@vamberk.cz a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
Jména a příjmení rodičů:

..................................................................................
..................................................................................

Bydliště: ........................................................................................................................
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ...................................................................................................,
datum nar. ..........................................................................................
dcery .................................................................................................,
datum nar. ..........................................................................................
Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání
ke slavnostnímu uvítání dětí.
Ve Vamberku dne .....................................................................................................
Podpisy rodičů: ...............................................
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České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy,
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

KURZY ANGLIČTINY
od září 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

www.vamberk.cz
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Turnaj v malé
kopané „O pohár
předsedy Odborů
KOVO KV“
V neděli 11. 8. 2019 uspořádal TJ
Baník Vamberk, z. s. – fotbalový oddíl 2. ročník turnaje v malé kopané
pro Odbory KOVO Kvasiny. Deset
mužstev bojovalo na městském
stadionu V Lukách o pohár předsedy odborů KOVO Kvasiny. Odboráři
a jejich přátelé sehráli celkem 30
utkání v základní skupině. Z každé
skupiny postoupili čtyři družstva
do čtvrtfinále. Z osmi týmů postoupili čtyři týmy do semifinále. V semifinále se bojovalo o cenný pohár,
neboť výherci postoupili do finále,
prohraní si zahráli o 3. místo. Finálové utkání sehráli Baník Vamberk
(tým Vamberáků) s týmem Svařovna A.C, který vyhrál na penalty.
Gratulujeme vítězi. V zápase o třetí
místo byl úspěšnější tým 1. FC Škotrans, který na penalty porazil loňského vítěze FC Nekopnem si. Nejlepším střelcem se stal hráč s číslem
7 ze svařovny a jako nejlepší gólman byl oceněn Martin Cit (brankář Baníku). Věřím, že si to všichni
účastníci turnaje velmi užili a jsem
si jist, že druhý ročník byl stejně tak
dobrý, ne-li lepší než ten první. Fotky z turnaje si můžete prohlédnout
na našich facebookových stránkách (banikvamberk). Děkuji všem
účastníkům, místopředsedovi odborů KOVO KV panu Holému, předsedovi KOVO KV panu Lustykovi,
rozhodčím a v neposlední řadě
pořadatelům. Věřím, že se z tohoto turnaje stane tradice a příští rok
v srpnu se opět sejdeme V Lukách
a sehrajeme 3. ročník turnaje.
Ondřej Frejvald
tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.
a hlavní pořadatel turnaje
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Rozpis zápasů fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.
Kategorie
Starší
přípravka U11
Dorost U19
Mladší
přípravka U9
Muži A
Starší
přípravka U11
Mladší žáci
U13
Starší žáci
U15
Muži B
Mladší
přípravka U9
Muži A
Muži B
Starší
přípravka U11
Mladší žáci
U13
Starší žáci
U15
Dorost U19
Mladší
přípravka U9
Starší
přípravka U11
Starší žáci
U15
Dorost U19
Muži A
Muži B
Mladší žáci
U13
Dorost U19
Muži A
Starší žáci
U15
Muži B
Mladší
přípravka U9
Starší
žáci U15
Muži B
Starší
přípravka U11
Mladší žáci
U13
Dorost U19
Muži A

Datum Den
Čas
01.09. neděle 9:00

28.09.
28.09.
29.09.

Hosté
Hřiště
Vamberk, Doudleby/
Sopotnice, Černíkovice
pátek 17:30 FK Černilov
TJ Baník Vamberk
sobota 9:00 Vamberk
Lípa, Solnice A,
České Meziříčí
sobota 17:00 TJ Baník Vamberk
TJ Sokol Javornice
neděle 9:00 Rychnov nad Kněžnou Vamberk, Ohnišov,
Přepychy
neděle 9:00 Třebechovice
Týniště, Vamberk,
Černilov
neděle 14:45 TJ Baník Vamberk
TJ Slavoj Předměřice/
TJ Sokol Hoříněves
neděle 17:00 Petrovice
Vamberk B
sobota 9:00 Slatina nad Zdobnicí
Vamberk, Rychnov, České
Meziříčí, Černíkovice
sobota 17:00 FC České Meziříčí
TJ Baník Vamberk
sobota 17:00 Vamberk B
Solnice B
neděle 9:00 Doudleby nad Orlicí
Vamberk, Rychnov,
Javornice/Slatina
neděle 9:00 Vamberk
Týniště, Kostelec/
Častolovice, Červený
Kostelec
neděle 10:30 FK Kostelec nad Orlicí/ TJ Baník Vamberk
AFK Častolovice
neděle 15:00 TJ Baník Vamberk
SK Sparta Úpice
sobota 9:00 Lípa nad Orlicí
Černíkovice, Vamberk,
Borohrádek
sobota 9:00 Vamberk
Černíkovice, Ohnišov,
Javornice/Slatina
sobota 14:15 TJ Baník Vamberk
FC Spartak Rychnov
nad Kněžnou
sobota 14:00 TJ Rasošky
TJ Baník Vamberk
sobota 16:30 TJ Baník Vamberk
TJ Sokol Třebeš B
sobota 16:30 Labuť Rychnov
Vamberk B
Slatina n. Zd.
neděle 9:00 Rychnov nad Kněžnou Dobruška/Opočno,
Vamberk, Týniště
sobota 16:30 TJ Sokol Stěžery
TJ Baník Vamberk
sobota 16:30 TJ Baník Vamberk
T.J. Sokol Hejtmánkovice
neděle 10:00 SK Týniště nad Orlicí
TJ Baník Vamberk

29.09.
05.10.

neděle 16:30 Doudleby B
sobota 9:00 Vamberk

05.10.

sobota 13:45 TJ Baník Vamberk

05.10.
06.10.

sobota 16:00 Vamberk B
neděle 9:00 Vamberk

06.10.

neděle 9:00

06.10.
06.10.

neděle 14:00 TJ Baník Vamberk
neděle 16:00 SK Přepychy

06.09.
07.09.
07.09.
08.09.
08.09.
08.09.
08.09.
14.09.
14.09.
14.09.
15.09.
15.09.

15.09.
15.09.
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
22.09.

Domácí
Týniště nad Orlicí

Třebechovice

Vamberk B
Solnice A, Rokytnice,
Javornice/Slatina
TJ Lokomotiva
Borohrádek
Dobré
Černíkovice, Týniště,
Rychnov
Kostelec/Častolovice,
Rychnov, Vamberk
FK Černilov
TJ Baník Vamberk

Změny a aktualizaci rozpisu naleznete každé pondělí na stránkách www.banikvamberk.cz

POWERJOGA – OPĚT ZAČÍNÁME
Zvu všechny příznivce od pondělí 9.9.2019 do tělocvičny ZŠ Vamberk na pravidelné hodiny powerjógy,
které se budou konat každé pondělí vždy od 19.30 hod. Další informace najdete na webových stránkách www.cviceni-s-pavlou.webnode.cz
Těší se na Vás Pavla
VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Miroslav Berger - předseda, PhDr. Martina Beková, Stanislav Barvínek, Zdeňka
Freivaldová, Radoslav Vídeňský. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje:
zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky
čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2250 ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků.
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FOTBALOVÝ
NÁBOR
Fotbalový oddíl s radostí přivítá
nové členy na sezónu 2019/2020.
Předpřípravka (chlapci 2013/dívky 2012 a mladší). Tréninky probíhají v úterý a v pátek od 16:00
do 17:30, předpřípravky vede pan
Marcel Olšavský (605 744 971),
držitel UEFA licence B.
Mladší přípravka (chlapci 2011/
dívky 2010 a mladší). Tréninky probíhají v úterý a v pátek od 16:00
do 17:30. Mladší přípravku
vede pan Jaromír Halamka (724
111 643), držitel UEFA C licence.
Starší přípravka (chlapci 2009/dívky 2008 a mladší. Tréninky probíhají
v úterý a v pátek od 16:00 do 17:30.
Starší přípravku vede paní Kateřina
Konečná (777 675 939), držitelka
UEFA C licence.
Mladší žáci (chlapci 2007 / dívky
2006 a mladší). Tréninky probíhají v úterý a v pátek od 16:00
do 17:30. Mladší žáky vedou trenéři Martin Felcman (777 735 612)
a Karel Várady (777 190 026) oba
držitelé UEFA C licence.
Přípravky disponují asistenty, kteří se tréninků účastní dle potřeby
hlavních trenérů, všichni asistenti
jsou držiteli UEFA Grassroots leader.
Nábor je otevřen pro všechny
ročníky 2014 a starší. Děti ve věku
pěti let musí zvládat základní
pravidla a požadavky mateřské
školy. Máte-li dítě ve věku čtyř
let a máte zájem o fotbal, doporučujeme přijít a zkusit jestli dítě
zvládne trénink se staršími hráči,
pakliže ne, tak určitě umožníme
hráči trénovat s rodičem a poskytneme vám herní pomůcky,
poradíme Vám základní cviky
a k tomu určené místo.
Účast rodičů na tréninku je vítána. Pro mladší sourozence hráčů
nabízíme zázemí dětského hřiště
a trampolíny. Příležitostně otevíráme kantýnu na hřišti během
tréninků dětí, kde si můžete zakoupit vše z našeho sortimentu.
Nově je v celém areálu k dispozici
wifi-free.
Rodiče, kteří by se chtěli zapojit
do tréninkového procesu, jsou
obzvláště vítání, ať už mají fotbalovou zkušenost či nikoliv, trenér
vždy vyhodnotí potřebu rodiče
při tréninku a případně požádá
zájemce o pomoc.
V případě jakýchkoliv dotazů se
neváhejte mimo tréninkové hodiny zeptat trenérů.
Těšíme se na vás.
Ondřej Frejvald
tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.

Jaké povinnosti
má student
vůči zdravotní
pojišťovně?
Co má student vždy doložit?

#student
#zdravotní
pojišťovna

 přerušení, přestup a ukončení studia
na SOU a SŠ
 zahájení, přerušení, přestup a ukončení
studia na VŠ
 zahájení a ukončení doktorandského studia
po dovršení věku 26 let

Co když student maturuje až v září?
 za studenta hradí zdravotní pojištění stát
pouze do 31. srpna
 pokud si nevíte rady jak dál, zavolejte nám na
infolinku 800 209 000

www.zpskoda.cz |

&QMȐʟGOG
RQTCFKV
MCʟFȘOW
KXCʂGOWVEJȐPQXK
ťUCOQ\ɸGLOɄXȜOGʟGXʂWFGD[NFXCMTȐVCQFXʂGJQOȐMNȜȸG

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

8ǉǉ ĊǉĊ ǉŏǉ

|

RYCHNOV N. KN.

ƶƶƶţŸƋ±ĵŅĹƋţåƚ

zpskoda

SVATOVÁCLAVSKÝ

Jarmark
sobota 14. září 2019
vamberecké náměstí

9:00 hodin
Vamberecká dechovka

10:00 hodin
Tři pohádky s písničkou
Divadlo Pohádka

11:00 hodin
Stará vesta

12:00 hodin
Intro hudební kapela

14:00 hodin
Olga Lounová

15:30 hodin
Kateřina Rejmonová s kapelou

Občerstvení – atrakce
– stánkový prodej

