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V neděli 3. listopadu 2019 ve 14 hodin
vysvětí vamberecký farář ThDr. Paweł Nowatkowski

obnovenou kapličku 
Panny Marie Lurdské 

na Sebranicích

V  letních měsících probíhaly sta-
vební práce na  obnově kaple 
v  Sebranicích. Kaple byla poško-
zena pádem vedle stojící památné 
lípy, kterou vyvrátil v  roce 2017 
orkán Herwart. Kořeny lípy, které 
zasahovaly až pod kapli, při pádu 
nadzvedly část stavby. Vlivem to-
hoto pohybu došlo ke statickému 
porušení zdiva a soklu a  tím i ne-
vratnému poškození kaple. Bylo 

tedy nutno přistoupit k  celkové 
obnově. Před zahájením prací 
byl zdokumentován stávající stav 
a  pomocí historických pramenů 
zpracován plán obnovy této stav-
by. Stavební práce prováděl pan 
Jaromír Horák, okna a dveře vyro-
bil pan Richard Hložek. Výsledek 
můžete posoudit na  přiložených 
snímcích.

Zuzana Rousková

Tenhle příběh je starý rovných 125 
let. Vdova po  prvním majiteli hos-
tince na  Sebranicích paní Petronila 
Hlaváčková nechala v  roce 1894 
na  svém pozemku za  hostincem 
postavit kapličku. V  tomto místě 
vyvěrají ze země prameny, je zde 
i  studna. Koncem 19. století bylo 
populární zasvěcovat kostely, kaple 
nebo oltáře Panně Marii Lurdské. 
Jak věří katolická církev, roku 1858 
se chudé dívence Bernadettě Sou-
birousové v  Lurdech na  jihu Fran-
cie opakovaně zjevila Panna Maria. 
Na  tomto místě tenkrát vytryskl ze 
skály pramen vody. Z  toho se dá 
usuzovat i zasvěcení kapličky na Se-
branicích. Ve stejném roce 1894 byl 
ve  farním kostele svatého Prokopa 
zhotoven nový postranní oltář za-
svěcený právě Lurdské Bohorodičce. 
Sebranický Hostinec V  Lázních se 
od té doby nazýval U Kapličky.
Vedle kapličky na  Sebranicích 
rostly dvě košaté lípy. Strom 
po  levé straně spadl ke  konci tři-
cátých let 20. století. Zůstávala 
stará, rozložitá, postupem času 

prosychající lípa. Osudným se jí 
stala vichřice s  názvem Herwart 
na podzim 2017. Starý strom klesl 
k zemi a jeho kořeny zasahující až 
pod kapličku vykonaly své. Stěny 
popraskaly, statika malé sakrální 
stavby byla tatam. Vedení města 
se rozhodlo konat. Vykoupilo za 
korunu pozemek pod stavbičkou 
a  během letošního roku nechalo 
postavit kopii původní stavby (po-
ctivou práci provedl místní zednic-
ký mistr Jaromír Horák). Sousedé 
ze Sebranic a Helousky se postarali 
o zkrášlení kapličky i okolí.
Jako podnět k  odpolední vycház-
ce může sposloužit návštěva čtyř 
kapliček na  katastru našeho měs-
ta. Kaplička Všech svatých na Pod-
řezově poblíž silnice do  Lupenice 
by mohla sloužit jako výchozí bod. 
Nedávno rekonstruovanou zvo-
ničku sv. Jana Křtitele nalezneme 
v  Merklovicích, třetí je výše uve-
dená sebranická a  nejvzdálenější 
mariánská kaplička je na  Dolním 
Hradisku.

Miroslav Berger

Stavební obnova kaple 
na Sebranicích

Obnovená kaplička
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

24. zasedání dne 21. srpna 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 23.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 10.06.2019.

3) Vzala na  vědomí Roční hod-
nocení školy za  školní rok 
2018/2019, Mateřská škola 
Vamberk, Tyršova 280.

4) Projednala a  schválila Školní 
vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání 2019/2020, 
Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280.

5)  Projednala a schválila Koncep-
ci rozvoje mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280.

6)  Schválila:
 a) ukončení nájemního pomě-

ru paní Květoslavy Čepelkové 
k  bytu č. 28 v  domě s  pečo-
vatelskou službou dohodou 
ke dni 30.08.2019, 

 b) pronájem téhož bytu 
na dobu určitou od 01.09.2019 
do  29.02.2020 panu Jaroslavu 
Drobníkovi.

7)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje podle přílohy.

8)  Schválila přijetí práva odpo-
vídajícího věcnému břemeni 
ve prospěch města Vamberk – 
uložení a údržba zatrubeného 
merklovického potoka a vstup 
na pozemky za účelem údržby 
na  celé nové pozemkové par-
cely č. 789/48, 789/47, 789/46, 
789/45 a v rozsahu podle GP č. 
360-80/2018 na  stavební par-
cely č. st. 134, st. 135 a st. 136, 
vše v k. ú. Merklovice. 

9)  Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-2017062/
VB/2 stavby: Vamberk, Jůnova 
p.  č. 1090/35, Malý – kNN pro 
kabelové vedení NN uložené 
v pozemku p. č. 1824/3 v k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za zřízení věcného bře-
mene ve výši 1.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

10) Projednala smlouvu o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2007369/SOBS 
VB/2 stavby: Vamberk, Kolláro-
va, vývody z  TS, rekonstrukce 
NN pro kabelové vedení NN 
uložené na  pozemcích p.  č. 
1771/2, 1851/4, 2334, 1203/2, 
1158, 1835/2, 1203/13, 1198/6, 
1836/1, 1163/8, 1833/1, 1198/2, 
1157/1, 1156, 1826, 1150/4, 

1151/1, 1147/8, 1149/1, 1827/2, 
1827/1, 1827/3 v k. ú. Vamberk 
a požaduje, aby zpracovatel za-
pracoval vznesené připomínky 
do  projektové dokumentace 
a smlouvy.

11) Schválila dohodu o  umístění 
stavby č. DoUS/123 pro stav-
bu: IE-12-2007369 Vamberk, 
Kollárova, vývody z TS, rekon-
strukce NN do  pozemku parc. 
č. st. 801/1 v  k. ú. Vamberk, 
v  podílovém spoluvlastnictví 
města Vamberk za  účelem 
umístění nového kabelového 
vedení pro nové elektrické 
připojení domu č. p.  823-824 
a  pověřila starostu podpisem 
dohody. 

12) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo uzavřené dne 
24.04.2019 na  akci „Oprava 
komunikace – ulice Kollárova 
– Bulharská, Vamberk“, se zho-
tovitelem KONKRET CZ, spol. 
s  r. o., IČ: 25942352, Tyršova 
260, 517  54 Vamberk, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
rozpočet o  79.522 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

13) Schválila náhradu škody po-
škozenému panu Pavlu Kno-
theovi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
ve výši 500 Kč.

14) Projednala protokol ze sou-
těže na  dodavatele elektric-
ké energie na  rok 2020 pro 
město Vamberk a  v  souladu 
s  ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena se společnos-
tí, která předložila nejnižší 
nabídku ve  výši 2.386.408 Kč 
včetně DPH, tj. ČEZ Prodej, s. 
r. o., Duhová 1/425, Praha, IČ 
25269682 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

15)  Schválila žádost společnosti 
EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 
517 54 Vamberk, IČ: 64788687 
o  povolení ke  zřízení místa 
zpětného odběru elektrozaří-
zení ve  společnosti EKOPART, 
s.r.o., v  ulici Tyršova ve  Vam-
berku.

16) Souhlasila s podáním dvou žá-
dostí o dotaci IROP (15. výzva 
MAS Sdružení SPLAV, z.s.) pro 
tyto projektové záměry:
- Modernizace učebny chemie 

včetně zajištění bezbariéro-
vosti ZŠ Vamberk

- Celkové předpokládané ná-
klady akce: 2,5 mil. Kč s DPH.

- Předpoklad realizace akce: 
06-12/2020.

- Předmětem projektu je kom-
plexní rekonstrukce odborné 
učebny chemie pro 2. stupeň 

včetně kabinetu zahrnují-
cí stavební úpravy prostor 
včetně dodávky vybavení 
a  učebních pomůcek. V  ne-
poslední řadě pořízení scho-
dolezu zajišťujícím bezbarié-
rový přístup v objektu ZŠ.

 Rekonstrukce objektu školních 
dílen ZŠ Vamberk

 Celkové předpokládané nákla-
dy akce: cca 2,5 mil. Kč s DPH

 06/2020 – 12/2020.
 Předmětem projektu je kom-

plexní rekonstrukce objektu 
školních dílen včetně zatep-
lení objektu, vestavby bezba-
riérového WC a  rekonstrukce 
přístupových ploch (chodníku 
do objektu).

 Rada města schválila podání 
žádosti o  dotaci včetně zajiš-
tění předfi nancování a  spo-
lufi nancování těchto projek-
tových záměrů (projekty jsou 
fi nancované ex-post). 

 Povinná udržitelnost projektu 
je stanovena na  5 let od  data 
fi nančního ukončení realizace 
projektu.

17) Schválila:
 a) cenovou nabídku Ing.  Yvo-

ny Eliášové, Křinice 250, 
550 01 Broumov, IČ: 86968823 
na  zajištění podkladů ve  výši 
20.000 Kč bez DPH a  podání 
žádosti o  podporu z  Operač-
ního programu životního pro-
středí ve  výši 30.000 Kč bez 
DPH na  akci „Výsadba inter-
akčních prvků OP1 a IP5 v k. ú. 
Merklovice“ a pověřila starostu 
podpisem objednávky.

 b) plnou moc pro Ing.  Yvonu 
Eliášovou, Křinice 250, 550  01 
Broumov, IČ: 86968823 k  za-
stupování města ve  věcech 
souvisejících se zajištěním 
podkladů potřebných k podá-
ní žádosti a k vyplňování, pod-
pisu a  podání žádosti o  pod-
poru z  Operačního programu 
životního prostředí pro projekt 
„Výsadba interakčních prvků 
IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice“.

18) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 25.03.2019 
se společností KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 
Vamberk, IČ: 259 42 352 na akci 
„Revitalizace veřejného prosto-
ru Voříškova – Farská“, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
cena o  349.909,35 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

19) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti AGRO CS a.s., č. p. 265, 
552  03 Říkov, IČ: 64829413 

na  nákup postřikovače trávní-
ku za  cenu 37.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

Rada města Vamberk se na svém 

25. zasedání dne 4. září 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 24.

2)  Schválila plán zasedání rady 
města a jednání zastupitelstva 
města v roce 2020.

3) Vzala na  vědomí žádost paní 
Marie Frydrychové, xxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxx o  pobytovou 
sociální službu – Sociální služ-
by města Rychnov nad Kněž-
nou, o. p. s., Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 27467686 a souhlasí s postu-
pem uvedeným v  žádosti pro 
žadatele, kteří nejsou hlášeni 
k trvalému pobytu v Rychnově 
nad Kněžnou a schválila přijetí 
daru ve výši 30.000 Kč od paní 
Marie Frydrychové a  veřejno-
právní smlouvy se Sociálními 
službami města Rychnov nad 
Kněžnou, o. p. s. a pověřila sta-
rostu podpisem smluv.

4) Vzala na  vědomí žádost 
pana Jaroslava Frydrycha, 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx 
o pobytovou sociální službu – 
Sociální služby města Rychnov 
nad Kněžnou, o. p.  s., Na  Dra-
hách 1595, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 27467686 
a souhlasí s postupem uvede-
ným v  žádosti pro žadatele, 
kteří nejsou hlášeni k  trvalé-
mu pobytu v  Rychnově nad 
Kněžnou a  schválila přijetí 
daru ve výši 30.000 Kč od pana 
Jaroslava Frydrycha a veřejno-
právní smlouvy se Sociálními 
službami města Rychnov nad 
Kněžnou, o. p. s. a pověřila sta-
rostu podpisem smluv.

5)  Schválila Partnerskou smlouvu 
o  spolupráci při udržitelnosti 
výstupů projektu „Výsadba in-
terakčních prvků IP1 a IP5 v k. 
ú. Merklovice“ a  Partnerskou 
smlouvu o  vzájemné spolu-
práci při přípravě a  realizaci 
a údržbě tohoto projektu:

 a) se spolkem  Merklovický 
okrašlovací spolek, Merklo-
vice 90, 517  54 Vamberk, IČ: 
04640756,

 b) s  pobočným spolkem SH 
ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Merklovice, Merklo-
vice 90, 517  54 Vamberk, IČ: 
67438946,

 c) s  příspěvkovou organiza-
cí Základní škola Vamberk, 
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Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 6. veřejném zasedání 

dne  11.09.2019 usneslo:

1) Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 4 ze dne 26.08.2019.

2)  Schvaluje změny rozpočtu               
č. 11 pro rok 2019 v  kompe-
tenci zastupitelstva města 
včetně veřejnoprávní smlouvy 
na  schválenou dotaci a  bere 
na  vědomí změny rozpočtu                                                               
č. 9 a 10 pro rok 2019 v kom-
petenci starosty města dle pří-
lohy.

3)  a) Schvaluje prodej nově 
oddělených pozemkových 
parcel 763/4, výměra 339 m2 
a  763/21, výměra 52 m2, obě 
druh pozemku trvalý travní 
porost, obě v katastrálním úze-
mí Vamberk, původní parcela 
č. 763/4, za  cenu podle zna-
leckého posudku 12.58 Kč/m2, 
žadatelům Jaroslavu Divíškovi 
parcelu 763/4 a manželům Va-
láškovým parcelu 763/21,

 b) schvaluje prodej části po-
zemkové parcely č. 789/32 
o výměře cca 20 m2, druh po-
zemku ostatní plocha, v  ka-
tastrálním území Merklovice, 
za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2, 
žadatelům manželům Vaňás-
kovým,

 c) schvaluje prodej nově od-
dělených stavebních parcel 
č. st. 237, o  výměře 3 m2 a  st. 
238, o výměře 21 m2, obě druh 
pozemku zastavěná plocha 
a  nádvoří, původní parcela                                                                          
č. 789/32 a  část parcely č. 
789/32 o  výměře cca 5 m2, 
druh pozemku ostatní plo-
cha, vše v  katastrálním území 
Merklovice, za cenu podle Kri-
térií 92 Kč/m2 žadatelce paní 
Blance Musilové,

d) neschvaluje prodej části po-
zemkové parcely č. 1833/1, 
o výměře cca 60 m2, druh po-
zemku ostatní plocha, v  kata-
strálním území Vamberk, Bul-
harská ulice, 

 e) neschvaluje prodej nově 
oddělených pozemkových 
parcel č. 789/45, o  výměře 
125 m2, 789/46, o  výměře                                       
71 m2, 789/47, o  výměře 53 m2 
a  789/48, o  výměře 45 m2, 
všechny druh pozemku za-
hrada, všechny v  katastrálním 
území Merklovice, původní 
parcely 789/14 a 789/1, 

 f ) schvaluje koupi části po-
zemkové parcely č. 53, druh 
pozemku zahrada, v  kata-
strálním území Peklo nad 
Zdobnicí, o výměře cca 100 m, 
za  cenu podle Kritérií 92 Kč/
m2, od spolumajitelek paní Ra-
dany Frejvaldové, paní Šárky 

Hamerské, paní Terezy Píčové 
a paní Radany Sedláčkové,

g) schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k  pozemkové par-
cele č. 954/26, druh pozemku 
orná půda, v  katastrálním 
území Vamberk, vlastník pan 
Ing. Aleš Hlavsa, 

 h) schvaluje snížení kupní 
ceny u  parcel pro výstavbu 
rodinných domů, které proda-
lo město Vamberk kupujícím 
manželům Kulhavým – par-
cela č. 954/53 a  manželům 
Královým – parcela č. 954/59, 
v  obou případech o  8.000 Kč, 
formou dodatku ke  kupním 
smlouvám na  předmětné po-
zemky.

4)  Rozhodlo s účinností od 1. lis-
topadu 2019 na  území města 
Vamberk:

 a) o  přejmenování části dvou 
ulic:

 - 

část ulice Tyršova na ulici Mag-
daleny Grambové,

 - část ulice Lidická na ulici Ma-
těje Kopeckého,

 b) o  pojmenování nové ulice 
v  lokalitě „Bačinka“ na  ulici 
Koukolova,

 c) o  pojmenování veřejného 
prostranství lokality parku 
u  nádraží na  Bednářovy sady, 
dle přílohy. 

5)  Vzalo na  vědomí informace 
člena zastupitelstva města 
pana Richarda Sokola o  po-
žadavku na  řešení nepříznivé 
dopravní situace na silnici I/11 
v  lokalitě „Libštejn“ a  uložila 
Radě města Vamberk se pro-
blematikou zabývat.

Mgr. Jan Rejzl

 starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

okres Rychnov nad Kněžnou, 
Komenského 95, 517  54 Vam-
berk, IČ: 70156611, a  pověřila 
starostu podpisem smluv. 

6) Schválila Smlouvu o  umožnění 
realizace opatření na  pozem-
cích cizích vlastníků pro pro-
jekt „Výsadba interakčních prv-
ků IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice“: 

 a) s  panem Janem Filipem, 
xxxxxxxxxxxxxxx, 

 b) s  panem Nikolou Němcem 
a  panem Tadeášem Němcem, 
xxxxxxxxxxxxxxxx,

  c) s  panem Karlem Zbořilem, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a  pově-
řila starostu podpisem smluv.

7) Neschválila žádost TJ Baník 
Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 

o  povolení pokácení 13 stro-
mů ve  sportovním areálu 
„V Lukách“, které jsou umístěny 
na pozemku města. 

8) Schválila plnou moc pro 
Ing.  arch. Zdeňka Falátka, 
nar. xxxxxxxx, se sídlem Spor-
tovní  686, Hradec Králové 9, 
ke všem úkonům souvisejícími 
se správním řízením ke  sta-
vebnímu povolení na  stavbu 
„Stavební úpravy č. p. 77, Pek-
lo, spojené se změnou užívání 
na knihovnu a byty“.

9)  Projednala a schválila cenovou 
nabídku od Ing. Pavly Pawero-
vé, Jamné nad Orlicí 226, IČ: 
64252078 na  zhotovení pro-
jektových dokumentací pro 
stavební povolení a provádění 

stavby včetně projednání, roz-
počtů a výkazů výměr:

 a)  DDM Jugoslávská, Vamberk 
– zahrnutí všech změn do pro-
jektu za cenu 195.000 Kč,

 b) statické vyhodnocení sle-
dovaných prasklin na  objektu 
DDM, jeslí a MŠ Vamberk v uli-
ci Jugoslávská č. p. 751, na st. 
p.  č. 1014/2 v  k. ú. Vamberk 
včetně navrhovaných opatření 
za cenu 45.000 Kč, 

 c) změna užívání objektu na Ma-
teřskou školu Vamberk v  ulici 
Tyršova č. p.  260, na  st. p.  č. 
1355, v  k. ú. Vamberk za  cenu 
235.000 Kč, a  pověřila starostu 
podpisem objednávek.

10)  Projednala stížnost na  opa-
kované rušení nočního klidu 

v  provozovně „Jungle bar“ 
a uložila starostovi města pro-
jednat věc s nájemcem.

11) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti REGIO, projektový ate-
liér, s.r.o., Hořická 50,      500 02 
Hradec Králové, IČ: 26002337 
na přípravnou fázi pro zpraco-
vání Změny č. 4 Územního plá-
nu Vamberk za cenu 60.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

12) Schválila výzvu k  podání ce-
nové nabídky na  veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Vam-
berk – Stavební úpravy kotelny 
VJEZDY“.               Mgr. Jan Rejzl                                                                                                 

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar

poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk

494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
736 419 151
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715

05.10.
06.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.
02.11.
03.11.
09.11.
10.11.

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

Ze zasedání Zastupitelstva města
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SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU
Ve  dnech 18.10. - 19.10.2019 

proběhne mobilní svoz nebez-

pečného odpadu. Svoz bude pro-
veden zastávkovým způsobem, 
při kterém vozidlo zastaví v určený 
čas na  níže uvedených stanoviš-
tích v  obci, kde budete moci od-
pady obsluhám vozidla odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pátek 18.10.2019

Merklovice (točna u lesa)          
15:30 – 15:50 hod.
Merklovice (u Chrastilů)                                       
15:50 – 16:10 hod.
Merklovice (hospoda)                                     
16:10 – 16:30 hod.
Peklo (bytovky)                                         
16:40 – 16:55 hod.
Peklo (horní plácek)         
16:55 – 17:10 hod.

Sobota 19.10.2019

ul. Lidická (Stavebniny VASPO)                          
08:00 – 08:15 hod.
ul. Jůnova (hasičská zbrojnice)                              
08:20 – 08.35 hod. 
Sebranice (u kapličky)                                          
08:40 – 08:50 hod. 
náměstí Dr. Lützowa
(horní náměstí)                    

08:55 – 09:10 hod.
ul. Jiráskova (Konzum)                                           
09:15 – 09:30 hod. 
sídliště Struha (za poštou)                                      
09:35 – 09:50 hod. 
ul. Komenského (pod školou)                                
09:55 – 10:10 hod.
ul. Janáčkova (autobazar REKI)                         
10:15 – 10:25 hod. 
Podřezov (trafostanice)                                       
10:30 – 10:40 hod. 
Smetanovo nábřeží 
(u vrátnice VASPO)           
10:45 – 10:50 hod.
křižovatka Na Drahách, 
ul. Krajkářská             
10:55 – 11:10 hod.
Žádáme občany, aby své odpady 
předem neodkládali na  stanovi-
štích, ale předali je přímo posád-
ce svozového vozidla v  určenou 
dobu. 
Důvodem tohoto opatření je sku-
tečnost, že při mobilním svozu 
dochází často k zcizení a rozebrání 
těchto spotřebičů, což má nega-
tivní dopad na  výši ceny za  likvi-
daci těchto odpadů a  současně 
dochází i k znečišťování životního 
prostředí.
Druhy přebíraných odpadů:

baterie, oleje, plechovky od barev, 
rtuťové zářivky a  výbojky, zbytky 
ředidel, čistící hadry, rtuťové tep-

loměry, pesticidy, fotochemikálie, 
léky, nádoby se zbytky škodlivin, 
pneumatiky,
ledničky, televize, rádia a  další 
elektrospotřebiče. Výše uvedené 
odpady mohou občané odevzdat 
ve sběrném místě Technických slu-
žeb Vamberk v Jůnově ulici každou 
středu od 13:00 do 17:00 hod. a so-
botu od 08:00 do 12:00 hod.  
Bližší informace k  jednotlivým 

svozům:

Technické služby Vamberk    
Zdeněk Vavroušek, 
tel.: 605 458 723

SVOZ 
KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU
Společnost VAMBEKON, s. r. o. 
Vamberk a Technické služby Vam-
berk organizují svoz zeleně, spada-
ného listí, staré trávy, větví, či jiné-
ho kompostovatelného odpadu. 
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve dnech 11.11.2019 - 14.11.2019 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pondělí 11.11.2019 
ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka) 

Úterý 12.11.2019

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)
       
Středa 13.11.2019 

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                  
Peklo (bytovky)               
Peklo (horní plácek)        

Čtvrtek 14.11.2019

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (hospoda)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny 

v  daný den od  12:00 do  18:00 

hodin.

Žádáme občany, aby pořezané 
větve nakrátili cca na 1 m z důvodu 
manipulace a skladování. 

Znovu upozorňujeme, že se jedná 
pouze o kompostovatelný odpad.

Mobilní svoz nebezpečného 
a kompostovatelného odpadu

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00
sobota od 8:00 do 12:00

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

-  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, toalety, kuchyňské linky)

-  Pneumatiky
-  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové oba-

ly, plechovky od potravin všech druhů)
-  Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesti-

cidy, léky, domácí chemikálie)
-  Elektrozařízení 
-  Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povle-

čení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

- Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z  domácnosti, slité 
do uzavíratelných nádob).

UPOZORNĚNÍ: Stavební odpad (POUZE do 0,5 m3/čp./čtvrtletí) bude 
přijímán pouze do 31.10.2019!
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz v sek-
ci Praktické informace – Jak nakládat s odpady

Nezapomeňte na splatnost 
místních poplatků
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu - II. splátka byla již 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 Vam-

berk (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

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 zá-
konného 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.

Firma VAMBEKON, s.r.o., hledá zaměstnance
na pozici obsluha plynové kotelny ve Vamberku. 
Požadujeme schopnost samostatné práce. Nabízíme stálý pracovní 
poměr, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění.“
Informace na tel.: 778 777 858 nebo na e-mail: jednatel@vambekon.cz
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Rozparcelováním pozemků v  lo-
kalitě Bačinka a  jejím zasíťováním 
pro novou výstavbu vznikla po-
třeba pojmenovat nově vznikající 
veřejná prostranství. Na  místě se 
již pilně staví a  co nevidět bude 
docházet ke  kolaudaci nových 
domů a nastěhování nových oby-
vatel. Zastupitelstvo města posou-
dilo došlé návrhy, které veřejnost 
na výzvu ve Vambereckém zpravo-
daji zaslala, a po debatě zastupite-
lů bylo usneseno, že tato relativně 
velká ulice ponese jméno po  ně-
které z  významných osobností 
města. Vybrán byl vamberecký 
rodák František Koukol, letec RAF, 
který položil svůj život v  bojích 
druhé světové války. Po  něm po-
nese ulice název „Koukolova“.   
Při příležitosti pojmenování nové 
ulice bylo přistoupeno též k revizi 
stávajícího pojmenování, neboť 
v centru města je více prostranství 
bez názvu a  též ulic nesprávně 
označených. Mezi tyto historické 
nesprávnosti, které bylo třeba na-
pravit, patřilo větvení ulic Lidická 
a Tyršova. Stávající název ulice byl 

proto ponechán pouze u hlavních 
částí ulic s  tím, že z  odbočných 
větví vznikly samostatné ulice. 
První z  nich vede podél hřbitovní 
zdi a nachází se zde pět nově sta-
věných rodinných domů. Pro tuto 
novou ulici bylo vybráno jméno 
„Matěje Kopeckého“ po  členu 
slavné loutkářské rodiny, který je 
pochován na  místním hřbitově. 
Druhou ulicí je cesta vedoucí mezi 
městskými hřbitovy ústící u penzi-
onu Barbora. Tato nová ulice nově 
ponese název „Magdaleny Gram-
bové“ po  zakladatelce místního 
krajkářství. 
Posledním místem, které dostane 
své jméno, je tzv. „park u  nádra-
ží“. Za  první republiky nesl název 
„Bednářovy sady“ a  toto pojme-
nování po  významném Vambe-
reckém průmyslníkovi se mu nyní 
vrací. Na příští festival Vamparkfest 
nebo si zacvičit na  workoutovém 
hřišti tak již půjdeme do Bednářo-
vých sadů. 
Všechny změny byly přijaty s účin-
ností k 1. listopadu 2019. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Magdalena Grambová z Grambu († 1671)

Po manželově smrti († 1633) převzala správu panství (Vamberk, Po-
tštejn, Kostelec), které spravovala až do své smrti. V roce 1640 se po-
druhé provdala za Otu Stoše z Kounic. Žila na vambereckém zámečku. 
Podle tradice přinesla do Vamberka zdokonalenou formu paličkované 
krajky. Byla pohřbena do krypty farního kostela. 

Antonín Bednář (1863-1952)

Se svým bratrem Ladislavem (1862-1935) převzal po otci prosperu-
jící textilní továrnu, kterou dále rozšiřoval. Ve dvou obdobích (1905-
1908 a 1912-1918) byl vambereckým starostou. Byl čelným předsta-
vitelem a štědrým mecenášem místních spolků. Jeho zásluhou byla 
postavena Chata na  Vyhlídce. Oba bratři získali čestné občanství 
našeho města.

Matěj Kopecký (1893-1946)

V páté generaci byl členem loutkářské dynastie. Během první světové 
války bojoval na italské frontě a vstoupil do čs. legií. Do našeho města 
každoročně zajížděl se svým divadlem. Při poslední návštěvě ve Vam-
berku zemřel. Je pohřben na starém hřbitově.

František Koukol (1915-1940)

Narodil se ve  Vamberku. Vyučil se elektrotechnikem. Po  obsazení 
českých zemí nacistickým Německem odešel do  zahraničí. V  Bri-
tánii vstoupil do  Royal Air Force (RAF). Stal se příslušníkem 311. 
československé bombardovací perutě RAF. Zahynul při předope-
račním letu.

Vamberk bude mít od 1. listopadu nové ulice
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Když se na  přelomu let 2015 
a  2016 řešilo, jak zajistit budouc-
nost budovy, která letos slaví ku-
laté padesáté narozeniny, zdálo se 
to jako vzdálený sen, že by mohl 
přijít čas realizace. Stalo se a Měs-
to Vamberk letos v  létě obdrželo 
rozhodnutí o  poskytnutí dotace 
ve výši 31,7 milionu korun na pro-
jekt „Zvýšení kapacity předškolní-
ho vzdělávání ve městě Vamberk“, 
jehož podstatou je rozšíření ma-
teřské školy o  jednu „třídu“, která 
vznikne nástavbou nad hospodář-
ským objektem. Díky tomuto pro-
jektu tak dojde k  navýšení počtu 
dětí, které budou moci ve Vamber-
ku navštěvovat mateřskou školu. 
Projekt je podpořen z  prostředků 
Evropské unie prostřednictvím in-
tegrovaného regionálního operač-
ního programu. 
V rámci projektu dojde ke komplet-
ní rekonstrukci a  pořízení nového 

vybavení všech tří stávajících uče-
ben mateřské školy a k vybudování 
čtvrté třídy v  nástavbě, objekt tak 
bude plně vyhovovat současným 
standardům. Pamatováno je na veš-
keré zázemí pro pedagogy a  pra-
covníky školky, v nástavbě vznikne 
též nový víceúčelový sál, který bude 
sloužit rovněž potřebám vedle sídlí-
cího Domu dětí a mládeže. 
Vzhledem k  tomu, že se staveb-
ně jedná o  soustavu spojených 
budov, dojde z  prostředků města 
i  k  rekonstrukci částí, které užívá 
pro svou činnost DDM, včetně vy-
budování výtahu, který bude slou-
žit pro přístup do celého objektu.  
Stavba samotná bude trvat více 
jak rok a  půl a  bude vyžadovat 
uzavření celého objektu, což se 
pochopitelně dotkne všech dětí, 
které zařízení využívají. Aby bylo 
možno situaci „přežít“, bylo nutné 
najít odpovídající prostory, kam by 

celou školku bylo možné přemístit. 
Na  štěstí město disponuje na  ulici 
Tyršova objektem bývalých „prv-
ních tříd“, které svou výměrou bu-
dou dostatečné pro tento účel. To 
si samozřejmě vyžádá celou řadu 
stavebních úprav i  této budovy, 
včetně zateplení a  výměny oken, 
nicméně poté, co provizorní vyu-
žití skončí, získá město opravenou 
budovu, jejíž technický stav byl již 
neudržitelný. 
V  současnosti probíhají přípravné 
administrativní práce spojené s pří-
pravou realizace, kdy předpoklad je, 
že současný školní rok bude dokon-
čen ve stávajícím režimu, tj. do 30. 6. 
2020 by měla probíhat výuka v MŠ 
Jugoslávská beze změn, stejně tak 
provoz v  DDM. Během příštích let-
ních prázdnin by mělo proběhnout 
velké stěhování do  provizorních 
prostor a od nového školního roku 
by již měl být zahájen provizorní re-

žim, kdy pracoviště MŠ Jugoslávská 
bude působit v  „prvních třídách“ 
a DDM najde přechodné zázemí pří-
mo v budově ZŠ. Tento stav by pak 
měl trvat zhruba necelé následují-
cí dva školní roky. Tento výhled je 
orientační a  bude dále zpřesňován 
v závislosti na výběru stavební fi rmy 
a  dalších přípravách. Rodiče a  děti 
budou o  všech změnách zavčasu 
informováni. 
Závěrem je třeba říci, že tato akce 
bude největší investiční akcí města 
Vamberka za posledních dvacet let, 
když náklady na dofi nancování bu-
dou činit řádově tři desítky milionů 
z rozpočtu města. Je to však jedno-
značná investice do  budoucnosti, 
neboť bez dostatečně kapacitního 
a  kvalitního mateřského školství 
a nabídky volnočasového vyžití pro 
děti a mládež by další rozvoj města 
byl myslitelný jen stěží.       

Mgr. Jan Rejzl, starosta

S příchodem nového školního roku bychom vám 
rádi znovu připomněli, jaké služby Občanská po-
radna poskytuje. 
Naším cílem je poskytovat odborné sociální 
poradenství lidem, kteří se ocitli v  tíživé životní 
a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde 
především o poradenství související s problémy, 
které musí občan často řešit, např. zadlužení, po-
tíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody (roz-
vod, výživné), spory s pronajímatelem nebo ná-
jemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství 
(reklamace, odstoupení od  smlouvy, prodejní 
podvody aj.). Našim klientům pomáháme získat 

potřebné informace a  dovednosti pro dosažení 
jejich práv. 
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u  nás 
advokáti, nemůžeme vás zastupovat u  soudu, 
ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme 
vám právní radu, informaci a podpoříme vás při 
sepsání návrhů, smluv apod. Pro zkvalitnění služ-
by využíváme objednávkový systém.
Dále bychom vás rádi pozvali na přednášku „Nove-
la Insolvenčního zákona“, která proběhne v rámci 
Týdne vzdělávání dospělých a uskuteční se v budo-
vě rychnovského Úřadu práce, a to ve středu 14. 11. 
2019 od 10:00 hod. Přednáška je ZDARMA.

Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů, 
a nevíte na koho se obrátit, kontaktujte nás na tel. 
734 370 960. Poradenství je poskytováno bezplat-
ně. Poradna sídlí v ulici Příkopy 530, Kostelec nad 
Orlicí (Komunitní centrum), v prvním patře. V pří-
padě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mai-
lem: opnachod@ops.cz. Další informace o službě 
naleznete na www.ops.cz. 
Poradna je pro vás otevřena každý sudý pátek 
v  měsíci: 9 – 15 hod. Mimořádně bude poradna 
otevřena i  v  lichý pátek 11. 10. 2019 v  ten samý 
čas.

Mgr. Barbora Thérová

Mateřská škola Jugoslávská a Dům dětí a mládeže 
se dočkají zásadní rekonstrukce

Občanská poradna je tu pro vás
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Centrum Orion podporuje rodiny 
s  dětmi s  handicapem v  rychnov-
ském regionu už více než 20 let. 
Nabízí dva základní okruhy služeb – 
osobní asistenci poskytující pomoc 
přímo v terénu a centrum denních 
služeb v prostorech Centra v Dlou-
hé Vsi. 
Osobní asistenci využívají děti i do-
spělí ve věku od tří do padesáti let 
s  tělesným, mentálním i  kombino-
vaným handicapem. V  současné 
době se dvanáct pracovníků stará 
o pětačtyřicet klientů. Pomáhají jim 
např. s oblékáním, osobní hygienou 
jídlem nebo s pohybem - Orion tak 
ulevuje učitelskému sboru MŠ Láň 
Rychnov, ZŠ Kolowratská Rychnov 
a ZŠ Opočenská Dobruška, který se 
může plně věnovat vlastní výuce.
Novinkou je od  letošního června 
asistence přímo v terénu, kde zatím 
pracuje jedna asistentka, která má 
dlouholeté zkušenosti právě s oso-
bami s těžkými postiženími, jako je 
autismus či agresivní chování. Nyní 
dojíždí za  dvěma klienty. Od  října 
náš tým rozšíříme ještě o  dalšího 
asistenta v  terénu, bude jím muž, 
také se zkušenostmi s prací s  lidmi 
s handicapem.
Asistenci v  terénu poskytujeme 
v  pracovní dny v  době od  7.00 
do  22 hod, za  cenu 120,- Kč/ hod. 
Po předchozí domluvě lze asistenci 
poskytnout i mimo tyto dny a časy 
(více informací podá Mgr. Lucie Hu-
dečková, 774 455 676, hudeckova@
centrum-orion.cz).
V  centru denních služeb v  Dlou-
hé Vsi pečuje čtrnáct pracovníků 
o  více než padesát klientů s  han-
dicapem tělesným, mentálními či 
kombinovaným, ve  věku od  šesti 

do  padesáti let. Během dopoled-
ního programu jsou vedeni hlav-
ně k  rozhodování o  sobě sama 
a o svém životě – mají možnost si 
vybírat náplň své činnosti – rozho-
dují se např. mezi nácvikem sebe-
obslužných činností, pracovních 
terapií jako je keramika, výroba 
placek nebo péče o zahradu. Učí se 
také nakupovat, vaří, perou i žehlí, 

hledají si potřebné informace na in-
ternetu, navštěvují kino, kavárnu 
nebo třeba knihovnu, jezdí na  ex-
kurze… Neméně důležitý je také 
rozvoj motorických dovedností, 
se kterým výrazně pomáhají různé 
druhy cvičení a  masáží. Pohybové 
i  sociální schopnosti a  dovednosti 
klienti rozvíjí i v odpoledních hodi-
nách, kdy se učí udržet pozornost 
při práci, komunikovat se svými 
vrstevníky i  s  dospělými, spolu-
pracovat s  ostatními apod. Důraz 
je přitom kladen hlavně na to, aby 
získané dovednosti mohli dále 
prakticky využívat. Také odpolední 
aktivity jsou skutečně rozmanité, 

jmenujme např. sport, fotografo-
vání, technickou dílnu, arteterapii, 
autiklub nebo šachy. 
12. listopadu od 9.00 do 16.00 hod 
proběhne v Centru Orion v Dlouhé 
Vsi Den otevřených dveří. Přijďte 
a  budete mít možnost společně 
s klienty nahlédnout do jejich svě-
ta, vyzkoušet si terapie i pomůcky. 
Po  dohodě můžeme zájemcům 

představit tuto službu i  prostory, 
v nichž je poskytována, také jindy 
(více informací podá Bc.  Gabriela 
Hrobařová, 774 155 180, hrobaro-
va@centrum-orion.cz).
Do širokého portfolia služeb Centra 
Orion patří také terapie Neurofeed-
back, pracující s  tzv. biologickou 
zpětnou vazbou. Je určena nejen 
osobám s  handicapem, ale také 
např. dětem s  poruchami učení, 
pozornosti a  soustředění, s  ADHD, 
poruchami spánku, enurézou apod. 
Neurofeedback je vhodný pro 
děti od pěti let i pro dospělé (např. 
pro úrazech mozku, s  migrénami 
apod.). V  praxi vypadá terapie tak, 

že klient sedí v křesle a sleduje vy-
branou počítačovou hru, kterou 
ovládá jen svým mozkem pomocí 
tří elektrod na  hlavě. Nepotřebuje 
tedy klávesnici, myš ani joystick. 
Neurofeedback vede zkušený psy-
choterapeut a  v  rámci této terapie 
je poskytována také psychoterape-
utická podpora celé rodině. Jak fun-
guje terapie Neurofeedback a  také 
o  nové metodě s  názvem Acces 
Bars se můžete dozvědět na  před-
nášce v  názvem „Aktualizace my-
šlenkového softwaru, aneb jak si 
pročistit hlavu“, která v Centru Orion  
proběhne dne 12. listopadu 2019 
od 16.00 hod (více informací podá 
Mgr. Taťána Brodská, 603  950  472, 
brodska@centrum-orion.cz).
Spektrum aktivit se každoročně 
rozšiřuje – také pro tento rok při-
pravujeme novinku  -  plánujeme 
otevřít multisenzorickou a relaxač-
ní místnost Snoezelen. Ta je vhodná 
nejen pro relaci, ale také pro další 
rozvoj smyslů, získávání nových 
prožitků apod. Práce v  ní bude in-
dividuální a  předpokládáme, že ji 
nejvíc budou využívat právě klienti 
s těžkým postižením. V současnosti 
sháníme fi nance na  její vybavení 
(více informací podá Mgr.  Mirosla-
va Červinková MBA, 775  369  434, 
cervinkova@centrum-orion.cz). 
Pečujete o svého blízkého s handi-
capem? Obraťte se na  nás, umíme 
Vám pomoci. 
Chtěli byste se více dozvědět o naší 
organizaci? Zaujala Vás naše čin-
nost a  chtěli byste nás podpořit? 
Neváhejte a kontaktujte nás.   

Mgr. Miroslava Červinková MBA, 

ředitelka Centra Orion

Naše místní organizace nese název místní 
organizace tělesně postižených, ale v  našich 
řadách jsou občané všech zdravotních posti-
žení. V současné době má naše organizace 165 
členů z města Vamberk, městys Doudleby nad 
Orlicí, obce Potštejn, Záměl a Pěčín. 

Během I. pololetí   jsme uskutečnili 6 výboro-
vých schůzí, výroční členskou schůzi, šestkrát 
rehabilitační koupání, přednášku týkající se 
dopravních předpisů a jejich změn, dvě přátel-
ská posezení s  rodinnými příslušníky při hud-
bě a malém pohoštění a v měsíci květen výlet 
po kulturních památkách. 
Obdobný plán máme i na II. pololetí r. 2019. 
Díky Městu Vamberk máme příjemné zázemí 
v naší klubovně, kde se členové dvakrát týdně 
scházejí, mohou hrát  různé hry, používat reha-
bilitační pomůcky, které máme městem zapůj-
čené, setkávat se s přáteli. 
Ráda bych jménem všech našich členů poděkovala 
městu Vamberk, městysi Doudleby nad Orlicí, obci 
Potštejn a  Záměl za  fi nanční podporu, bez které 
bychom nemohli pro naše členy uskutečňovat 
tyto kulturní akce. Děkuji i všem členům naší MO, 

kteří se podílejí na  přípravě uskutečněných akcí. 
Všem bych chtěla na  závěr popřát hodně zdraví, 
šťastné dny a přátelé s upřímným srdcem, neboť se 
darmo neříká: „upřímný přítel - vzácný to dar“.

Za MO STP Vamberk

Ludmila Skalická

I navzdory postižení si umíme užívat života

Centrum Orion má širokou nabídku služeb 
pro handicapované spoluobčany
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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 

Dříve lékárna, 
dnes peněžní 
ústav
Další dům na  jižní straně náměstí 
má číslo popisné 6. Původní číslo 
však bylo 51. Ještě dříve, v 17. století 
zde žila rodina Jana Vokurky. Začát-
kem 18. století koupil dům kameník 
Matěj Melnický, pocházející z Chru-
dimi. Provozoval zde řemeslo a roku 
1722 byl obecním radním. V držení 
rodu zůstal dům po  tři generace. 
Ve století následujícím se rychle vy-
střídali Slaninovi, Čižinští, Zieglerovi, 

Hylákovi. Na sklonku 19. století zde 
žila Barbora Vyskočilová a  v  domě 
byl kupecký krám. Jak bývalo zvy-
kem i  v  sousedství, na  podsíni byl 
provozován výsek masa. Počátkem 
století 20. vystavěl Julius Kumpošt 
dům zděný. Tento lékárník měl lé-
kárnu původně na  radnici. Pak ji 
přestěhoval do svého a pojmenoval 
U černého orla. V letech 1924-1931 
si v domě pronajal lékárnu Zdeněk 
Němec. Poté si postavil na  místě 
bývalého Panského domu na  rohu 
Žamberecké a  Tyršovy ulice nový 
dům čp. 26. Sem přenesl i  lékárnu, 
kterou zde pod stejným názvem 
známe dodnes. V říjnu 1931 zakou-

pila dům čp. 6 od  paní Kudějové-
-Kumpoštové Občanská záložna. 
Od  následujícího roku zde otevře-
la svou úřadovnu. Po  znárodnění 
v roce 1948 se z ní stala Spořitelna 
a záložna, roku 1957 Státní spořitel-
na (1969 Česká státní spořitelna). 
Od  roku 1992 sem chodí klienti 
do pobočky České spořitelny.
    

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírek 

Milana Sedláčka 

a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Minulý rok jsme Vás informovali 
o tom, že se nám naskytla unikátní 
příležitost pomocí nejmoderněj-
ší techniky vytvořit virtuální 3D 
model kostela sv. Prokopa, a  to 
zásluhou Ing. Jiřího Šindeláře, kte-
rý je předním odborníkem v  této 
oblasti. 
Díky tomu měl a má pan Šindelář 
umožněn přístup do  běžně nepří-
stupných a  posvátných prostor, 
včetně královské hrobky, koruno-
vačním klenotům. Také díky tech-
nice a „štěstí“ (jak sám říká) se mu 
s kolegy podařily unikátní objevy. 

V  letošním roce s  pan Šindelář se 
nabídl, že dorazí z  Jižních Čech 
k  nám do  Vamberka a  podělí se 
s námi o své zkušenosti a zážitky. 
Představí, jak vznikal 3D model 
našeho kostela sv. Prokopa ve  vir-
tuálním světě a  jak můžeme (díky 
tomu) s touto památkou dále pra-
covat. A  například hledat skryté 
souvislosti, kdy podobný postup 
byl v minulosti využit při výzkumu 
Pražského hradu. 
Dále nám přestaví postupy mo-
derní forenzní vědy při průzkumu 
a dokumentaci kosterních ostatků, díky čemuž je možné rekonstruo-

vat podobu obličeje významných 
osobností z naší historie a konkrét-
ně ukáže na příkladu české králov-
ny Judity a sv. Zdislavy. 
Společně nahlédneme do  nepří-
stupného podzemí – a to konkrét-
ně do  středověkého stříbrného 
dolu, zatopené mramorové jesky-
ně a odkryjeme tajemství původní 
hrobky Karla IV. a  mocných rodů 
Rožmberků a  Švamberků. Ukáže 
nám i výsledky průzkumu drahoka-
mové výzdoby, která byla na příkaz 
císaře Karla IV. použita v nejposvát-
nějších prostorách Českého krá-
lovství a seznámíme se s poslední 

Vamberk ožije dávnými příběhy – už 19. října
kapitolou příběhu o  hledání dolů, 
ze kterých drahokamy pocházejí 
(defi nitivně potvrzeno, že Karel po-
užil pro ozdobu nejposvátnějších 
prostor výlučně kameny české). 
Tak se budeme těšit v  sobotu 19. 
října ve 14:00 v Malém sálu MK So-
kolovna. 

Ing. Vladimír Sodomka 

za Spolek přátel historie

 Vamberka
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Brouzdáním ve  vambereckých ma-
trikách narazil jsem na zápis svatby 
z roku 1875, na jehož konci je připsá-
no, že dne 30. října 1897 ráčilo Jeho 
c. k. Apoštolské Veličenstvo obdaro-
vati diplomem vlastnoručním pod-
pisem opatřeným, zapsanému Janu 
Sagnerovi nejmilostivěji propůjčiti 
dědičné šlechtictví a jemu nejmilos-
tivěji dovoliti užívati čestného pří-
davku „šlechtic“ a predikát „Eisberg“. 
Rozhodl jsem se o  tomto člověku 
a jeho vztahu k Vamberku zjistit více.  
Jan (Johann) Sagner se narodil 13. 
dubna 1819 na  usedlosti Sokol 
u  Velkého Uhřínova jako syn Fran-
tiška Sagnera, zahradníka ve Velkém 
Uhřínově čp. 37 a Alžběty Prossové 
z Bukový. V Uhřínově a okolí nejspíš 
prožil celé dětství. A jistě si jako dítě 
hrál s  ostatními i  na  vojáky, což se 
mu stalo osudným. 
Dne 24. dubna 1839 vstupuje do c. 
k. řadového  pěšího pluku č. 18 

v  Hradci Králové, u  kterého strávil 
skoro celou svou vojenskou kariéru. 
Osmnáctý pěší pluk byl založen již 
roku 1682 a v letech 1848-1892 byl 
jeho majetníkem ruský velkokníže 
Konstantin. Mladý Jan měl zřejmě 
vojenství v  krvi, neboť jeho karié-
ra rychle stoupala. Od  1. 12. 1841 
– svobodník, 1. 2. 1843 – desátník. 
Díky vážnosti, které požíval u velite-
le setniny, svobodného pána z Wim-
pfenu mohl v  zimních měsících let 
1845, 1846 a  1847 navštěvovati 
kadetní školu u pěšího pluku č. 11. 
Následoval další kariérní postup. 10. 
4. 1848 – šikovatel, 18. 8. 1848 – po-
ručík. Jmenování do  hodnosti po-
ručíka Jana Sagnera zastihlo doma, 
na  Sokole, kde již delší dobu ležel 
nemocen tyfem. Radost z jmenová-
ní ho uzdravila natolik, že se hlásil 
u pluku, odkud byl však v důsledku 
zřejmé slabosti z rozkazu samotné-
ho brigádního generála Gordona, 
jinak velmi přísného, poslán ještě 
na dvouměsíční dovolenou (bez lé-
kařského vysvědčení). V  říjnu 1848 
byl jeho 4. prapor určen k  obsaze-
ní železniční trati Praha-Olomouc. 
Jeho četa byla umístěna do  stani-
ce Choceň a  Sagner byl ubytován 
v  zámku Kinských a  byl po  celou 
dobu pobytu (asi měsíc) hostem 
knížecí rodiny. V roce 1849 se čerstvě 
povýšený Jan Sagner zúčastnil taže-
ní do Uher. Dobytí města Raab 28. 6., 
bitva u města Komorn (Komárno) 2. 
až 11. 7., přechod řeky Tiszy, proná-
sledování povstalců do  jejich kapi-

tulace u  města Világos. Za  vytrvalé 
a  udatné chování před nepřítelem 
se mu dostalo pochvalného uznání 
a v  říjnu 1849 byl vyznamenán vo-
jenským záslužným křížem s  váleč-
nou dekorací. Následuje další série 
povýšení. Od 29. 12. 1853 – nadpo-
ručík, 1. 7. 1859 – hejtman 2. třídy, 
1. 2. 1856 – hejtman 1. třídy, 13. 5. 
1859 – jmenován setníkem. Mezitím 
v roce 1854 prodělal okupaci podu-
najských území Valašska a Moldavy 
jako brigádní proviantní důstojník. 
Osvědčil se a  dostalo se mu uzná-
ní většiny velitelů, včetně hraběte 
Waldsteina. Po  skončení tohoto 
velmi odpovědného úkolu (jednalo 
se o zásobování proviantem pro asi 
7.700 mužů a  přes 1.000 koní při 
přechodu z  Kronstadtu do  Buku-
rešti) mu bylo účetním oddělením 
ministerstva války ve  Vídni přede-
psáno k  úhradě chybějících prý 16 
lotů rýže. Nadporučík Sagner tuto 
úhradu provedl k  všeobecné vese-
losti. Oněch 16 lotů rýže zakoupil 
a  nechal doručit přímo do  provi-
antního skladu v  Bukurešti. V  roce 
1859 se zúčastnil tažení do  jižních 
Tyrol (bez bojů). V  mezidobí vedl 
v  Hradci Králové kasino, ve  kterém 
se soustřeďoval veškerý společen-
ský život nejen vojenský, nýbrž 
i občanský. Dlouho bylo pamatová-
no například na  zimní sanici (jízdu 
na saních) z Hradce do Třebechovic. 
Zúčastnili se jí občané i  důstojníci 
z posádky asi na stopadesátí saních! 
Roku 1861 byl přeložen z  Hradce 

Králové do Aradu. O rok později byl 
se svoji setninou v Uhrách vymáhat 
nezaplacené daně. Počínal si tak 
diplomaticky, že mu ve  všech dva-
ceti městech daně zaplatili, a navíc 
celou jeho setninu vojáků všude 
pohostili. Po návratu v Hradci Králo-
vé dostal navíc ke své službě čestný 
úkol správce plukovní důstojnické 
oděvny. Před rokem 1866 obdržel 
Vojenský záslužný kříž s  válečnou 
dekorací. V  témže roce byl setník 
Sagner zařazen u pěšího pluku č. 18 
k  4. praporu, kde velel 20. setnině. 
Čtvrtý prapor sloužil jako součást 
posádky hradecké pevnosti. Do  bi-
tvy u Hradce Králové dne 3. 7. 1866 
tak uvedený prapor nijak nezasáhl. 
Po  válce byl pověřen velitelstvím 
doplňovacího praporu v Hradci Krá-
lové. Již v době své vojenské služby 
navštěvoval často rodinu svého bra-
tra ve  Vamberku. Prokazatelně zde 
byl koncem srpna 1868 a v půli srp-
na 1873. Jak to vím? To bude vysvět-
leno ve druhém dílu tohoto článku. 
Jeho vojenská kariéra mezitím dále 
pokračuje až do  května 1874, kdy 
byl setník Jan Sagner poslán na do-
volenou s  prozatímním výslužným. 
Ale již prvního ledna 1875 je povo-
lán zpět do armády. Posledního říj-
na téhož roku je odeslán (na vlastní 
žádost) defi nitivně na  odpočinek 
v  hodnosti titulárního majora. Tím 
končí jeho vojenská kariéra.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie 

Vamberka

Jan Sagner „šlechtic z Eisbergu“ (1. díl)

I okraj parcely domu s číslem 6 má 
své dějiny psané rýčem. Proběhl 
zde jeden z  prvních archeologic-
kých výzkumů ve  městě, a  to již 
v roce 1992. V dubnu byl za garáže-
mi, které se dnes obracejí k parkovi-
šti u prodejny Penny otevřen úzký 
výkop pro pokládku plynu. Zhruba 
za pátou garáží (počítáno od hlavní 
silnice) se ve  výkopu objevila ka-
menná klenba sklepa, vyskládaná 
z opuky. Vnitřek sklepa byl zavalen 
zčásti zřejmě relativně nedávno. 
Z ústního svědectví jsem se později 
dozvěděla, že sklep byl pobořen při 
stavbě garáží, tehdy ale nikdo nice 
neřešil.
Co se tedy našlo – horní část velmi 
pečlivě provedené klenby o  ma-
ximálním rozpětí 240cm a  výšce 
100cm, to jsou vnější rozměry kon-
strukce. Uvnitř se rýsoval prostor 
o světlé výšce 60cm a šířce 180cm, 
byla tedy nalezena svrchní část 
sklepa, které někdo část konstrukce 

uboural, a  celá spodní partie byla 
uvnitř zavalená. Nezbyl tedy než 
lehnout na břicho a motyčkou vy-
hrabat ven co se dalo a pokusit se 
vybrat datovací materiál.  Naprostá 
většina z něj patřila první polovině 
17. století, a  protože nejvíc nálezů 
vždy náleží době zániku, může-
me předpokládat, že právě toto 

období je dobou ukončení funk-
ce stavby. Vznik se v  podobných 
případech dá určit jen velmi těžko 
(když má archeolog štěstí, a  více 
prostoru k  výzkumu, může najít 
zlomky keramiky v konstrukci klen-
by). Mezi vytaženými zlomky byla 
i část pozdně gotického kachle a co 
víc, také střep ze 14. století. Určitě 

se do  sklepa dostaly nejpozději 
v době jeho zániku, nejspíše z půdy 
v jeho bezprostředním okolí.
Stál nad sklepem dům? Asi ano. 
Nemusel být nutně kamenný nebo 
mohla být z  kamene jeho spod-
ní část a  patro hrázděné, to je asi 
nejobvyklejší středověký model 
malých měst. A co je nejdůležitější 
– byl to hospodářský trakt na kon-
ci podlouhlé městské parcely, 
patřící k  dnešnímu čp. 6?  Nebo 
snad v  místě dnešních garáží ved-
la ulička lemovaná z  jedné strany 
měšťanskými domy a z druhé ryb-
níkem, který byl důležitým prvkem 
v obraně města, ale i hospodářsky 
využitelnou plochou. Odpověď 
může přinést jen další odkryv, tře-
ba v  souvislosti s  úpravou svahu 
za garážemi.

Martina Beková, 

Muzeum a galerie 

Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou

DŮM ČP. 6 – NA POMEZÍ PARCELY 
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin - 14 . část (Období mezi revolucemi)

Období po pádu Napoleona
Po  bitvě u  Waterloo r. 1815 byla 
V.B. zbavena svého největšího kon-
kurenta, což maximálně po  celé 
19. století využila k  upevnění své 
koloniální a světové nadvlády. Do-
sahovala i  významných úspěchů 
v technické, vědecké a zejména di-
plomatické oblasti. Největším kon-
kurentem v  dobývání světa zbylo 
Rusko, které však na rozdíl od V. B. 
postupovalo po  souši. Britové se 
po  celé 19. století snažili jeho roz-
pínavost diplomaticky i  vojensky 
okrajově brzdit, zejména zabránit 
v přístupu ke Středozemnímu moři. 
Přímému střetu se však po  fran-
couzských zkušenostech vyhýbali.
Ve  střední Evropě, po  potlačení 
revolučních snah, nastal návrat 
k  absolutismu. Hlavními garanty 
konzervativních absolutistických 
pořádků byla Habsburská mo-
narchie a  zaostalé carské Rusko. 
Do  Francie se navrátila královská 
dynastie a Rusko, Prusko a Rakous-
ko založilo r. 1815 „Svatou alianci“ 
aby nově nastolené pořádky nikdo 
nemohl narušit. V habsburské mo-
narchii tento systém hlavně střežil 
kancléř Metternich. Státní aparát 
potlačoval všechny svobodomy-
slnější projevy a  úsilí slovanských 
národů a  Maďarů o  kulturní i  po-
litické obrození. Ukončení napo-
leonských válek znamenalo pro 
národy rakouské monarchie po-
čátek dlouhého útisku. Velká fran-
couzská revoluce však zanechala 
i po svém potlačení podhoubí re-
formních liberálních snah v  mno-
ha státech Evropy.
Německo zůstalo rozdrobeno 
na  40 malých států, kde Prusko-
-Rakouský ovlivňovací dualismus 
vylučoval sjednocení.
V  Čechách, ve  snaze podnítit ná-
rodní sebevědomí, byly v  r.1818 
zveřejněny „Rukopisné podvrhy“. 
V  r. 1821 byl zahájen osvobozova-
cí boj Řeků proti turecké nadvládě 
a v r. 1823 vydána v USA Monroova 
doktrína „Amerika Američanům“. Ta 
řešila zásadu nezasahování na  po-
kus „Svaté aliance“ o vliv v Jihoame-
rických státech a Ruska zase rozšířit 
Aljašku až k 51. stupni s.š. V r. 1825 
bylo v Rusku potlačeno důstojnické 
povstání Děkabristů proti carovi. 
V  r. 1827 Francouzsko-britsko-
-ruská fl otila porazila osmanskou 
(při pomoci Řekům). Rusko přes 
nesouhlas V. B. a  Rakouska vyhlá-
silo válku osmanské říši a obsadilo 
Moldavsko a  Valašsko. Řecko v  r. 

1830 vyhlásilo nezávislou mo-
narchii pod ochranou V. B., Ruska 
a Francie. Na Moravě založil r. 1828 
biskup olomoucký první huť-Vít-
kovice. V r. 1830 vypukla ve Francii 
červencová revoluce proti zrušení 
svobody tisku a omezení volebního 
práva měšťanů. Král abdikoval, byl 
vyhoštěn a přišel do Prahy s učen-
cem Joachimem Barrande. Vypuklo 
povstání i  v  Belgii proti Nizozem-
skému království za  vyhlášení své 
samostatnosti a v ruské části Polska 
proti ruské okupaci.
V r. 1833 ruský car zakázal veřejný 
prodej nevolníků v Rusku a v USA 
bylo zahájeno velké vyhánění in-
diánů z  celého prostoru východ-
ně od  řeky Missisipi. Ve V. B. byla 
zakázána práce dětí do 9 let. Děti 
ve věku 9-13 let směly pracovat 48 
hod. týdně a ve věku 14-18 let 68 
hod. týdně.
V. B. obsadila argentinské Fal-
klandské ostrovy. V  Praze byly 
založeny reálné školy jako příprav-
ky pro již působící VŠ Techniku. 
V Německu vytvořilo 18 severních 
států celní spolek (bez Rakouska) 
s Pruskem, což bylo základem bu-
doucího sjednocení Německa. V r. 
1834 bylo v Lyonu krutě potlačeno 
povstání franc. tkalců a V.B. zaká-
zala otroctví ve  svých koloniích. 
V  Rakousku nastal velký problém 
s  nástupnictvím, protože oba sy-
nové Františka I. byli pro vládu 
mentálně nevhodní.

Volba přesto připadla 
na staršího
Ferdinand V. (Dobrotivý)      
(1835-1848)
Vládl pouze podle jména-nikoliv 
fakticky. Tento slabomyslný císař 
byl posledním, kdo se dal koruno-
vat českým králem, ale pro svoji 
dobromyslnou povahu byl pros-
tým lidem oblíben. Monarchii řídil 
triumvirát Metternich,Kolowrat 
a arcivévoda Ludvík. Triumvirátu se 
až do r. 1848 téměř dařilo veřejně 
tajit skutečný stav epileptického 
a  rachitického panovníka. Po  vy-
puknutí revoluce proti Metterni-
chovskému absolutismu v  březnu 
1848 ve Vídni byl císař z Vídně ukli-
zen. Po  dalším vzepětí revoluce 
v  Čechách, Itálii, Uhrách a  znovu 
ve Vídni byl dosavadní stav vlády 
neudržitelný, proto Ferdinand V. 
V prosinci 1848 abdikoval ve pro-
spěch svého synovce Františka 
Josefa. Po své abdikaci strávil ještě 
27 let na Pražském hradě. V době 

vlády Ferdinanda V. se český národ 
kulturně i politicky obrodil a začal 
se opět hlásit o  svá práva. (Mezi 
významné osobnosti patří: Jung-
man, Dobrovský, Kramerius, Pelc, 
Presl, Purkyně, Palacký, Šafařík….). 
O pokrok ve vědě a školství se pře-
devším staraly stavy.
Ze světových událostí: Prostřed-
nictvím Svaté aliance ovládal Me-
tternich velkou část Evropy,
kde v  zárodku likvidoval vzpoury 
a zaváděl policejní útisk a cenzuru. 
V  Německém spolku pokračovala 
řevnivost mezi Pruskem a Rakous-
kem. Ve  V. B. byla vydána první 
poštovní známka na  světě. Věční 
rivalové V. B. a  Francie se spoji-
ly k  potlačení Číny, jež se r. 1842 
bránila placení za své zboží opiem 
dováženým Angličany. Čína byla 
poražena a  ještě musela Británii 
odstoupit Hong Kong. Britové se 
rovněž pokusili ovládnout Afghá-
nistán, tam ale byli poraženi. V  r. 
1845 přijel do Prahy první vlak. V r. 
1846 vypukl velký hladomor v  Ir-
sku způsobený neúrodou bram-
bor a vynucením splnění jejich na-
smlouvaných dodávek do  Anglie. 
Tehdy zemřelo hladem přes 1 mi-
lion Irů a nastala velká jejich emi-
grace do USA. V Rakouské monar-
chii byla zkrácena vojenská služba 
ze 14 na  8 let. Již za  předchozích 
vládců bylo verbování nahrazeno 
pravidelnými odvody a pro ubyto-
vání stavěna kasárna. V r. 1847 byla 
světová obchodní krize.
Represívní politika vládců po  Ví-
deňském kongresu (1814) byla 
v  rozporu se zájmy sílící buržoasie 
a  národních snah. Toto napětí 
vzrůstalo ve  všech zemích Evropy 
kromě V. B. Španělska a Ruska. Ná-
sledné revoluce vynutily liberální 
ústupky a  vyhlášení konstitucí. 
Revoluční rok 1848 svoji vlnou za-
chvátil mnoho zemí Evropy: Francii, 
Italské státy, Německé státy, Čechy, 
Rakousko, Maďarsko Moldávii, Va-
lašsko… Jiskra revolucí vzplanula 
v únoru 1848 v Paříži. Francouzský 
král uprchl do Anglie a Francie byla 
opět prohlášena republikou. (Re-
publika=Res-publica=Věc veřejná 
- viz dějiny Řecka). V  Čechách se 
sešlo shromáždění pražského lidu 
11.3.1848 do  Svatováclavských 
lázní a v petici císaři ve 14 článcích 
požadovalo politické svobody, zru-
šení roboty, rovnoprávnost češtiny 
v  úřadech, svobodu tisku (v  čele 
novinářů stál K. H. Borovský). Tento 
čin zahájil revoluce v  habsburské 

monarchii. Proti českým požadav-
kům se však postavili čeští Němci.
V březnu 12.-15. vypukla revoluce 
ve Vídni, která si vynutila svrhnutí 
nenáviděného minister. předsedy 
Metternicha jež uprchl do  zahra-
ničí. S jeho pádem skončila i Svatá 
aliance.
Za  tři dny po  Svatováclavském 
shromáždění císař pod vlivem ví-
deňského povstání zrušil cenzuru.
Uherský sněm si vynutil ustavení 
vlastní vlády. V Berlíně se bojovalo 
na barikádách. Vévodství Šlesvické 
a Holštýnské se odtrhly od Dánska 
a tím vypukla Německo-dánská vál-
ka. Vypukla revoluce i v Bádensku, 
ale ta byla potlačena. USA porazily 
Mexiko a zabraly si celou polovinu 
jeho území. V Německu sílily snahy 
o sjednocení. Ve Frankfurtu zasedal 
jejich sněm, kam Palacký napsal 
11. 4. 1848 otevřený dopis, kde 
odmítal spojení s Německem a do-
poručoval federativní uspořádání 
rakouské monarchie. V  Rakousku 
byla 25. 4. 1848 oktrojovaná ústava, 
jež neuspokojovala. V květnu proto 
vypuklo ve  Vídni druhé povstání 
s požadavkem svolat sněm (ten byl 
zahájen 22.7. ve Vídni).
Do  Prahy byl svolán na  2.- 12. 6. 
Slovanský sjezd pro 340 delegátů. 
V  Praze byla zatím posílena voj. 
posádka, jež pod velením knížete 
Windisgratze svatodušní povstá-
ní potlačila. Slovanský sjezd byl 
předčasně ukončen. V  říjnu vy-
puklo ve Vídni třetí povstání, které 
Windisgratz rovněž potlačil.
V  Paříži bylo povstání potlačeno 
již v červnu. V Itálii boj za svobodu 
a sjednocení potlačil maršál Radec-
ký. Revoluční nepokoje v  Moldav-
sku a  Valašsku společně potlačily 
ruské a osmanské jednotky. Odpor 
uherské vlády přerostl v  revoluci, 
kterou rakušané vlastní silou ne-
zvládli, a  proto na  žádost zasáhl 
ruský car, jež u  Vllágoše Maďary 
v  srpnu1849 krutě potlačil. Říšský 
sněm se po povstání ve Vídni pře-
sunul do  Kroměříže, kde pokračo-
valo vleklé jednání a  neshody, ale 
byla alespoň zrušena robota. Po ab-
dikaci císaře Ferdinanda se vlády 
na mnoho let ujal mladý a ambici-
ózní František Josef.
Revoluce v evropských zemích po-
stupně ustoupila konzervativním 
silám a naděje jara 1848 byly zma-
řeny. Zbyla touha národů po poli-
tických svobodách a účasti ve vlá-
dě s nadějí, že se jednou splní.

Ing. Augustin Šubrt
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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 při-
šli 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 mateř-
ského 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. Kaž-
dé pondělí od  9:30 v  prostorách 
herničky (Tyršova 260). Vstupné 
20 Kč.  

 ANGLIČTINA PRO DĚTI 

    (Tyršova 260), 15:30 

Každé úterý odpoledne bude 
v herničce probíhat Angličtina pro 
děti. Lektorka Mgr.  Hana Pozdíl-
ková si pro Vaše děti připravila 10 
lekcí po  30 min. Cena 300 Kč/10 

lekcí. Prosíme zájemce o přihlášení 
nebo kontaktování ohledně volné-
ho místa.  

 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 maminkám po-
užité oblečení po dětech. Za drob-
ný poplatek si můžete pronajmout 
boxík na měsíc a déle. Boxík si mů-
žete ve  chvilce volna prohlédnout 
i na jiné akci MC uskutečněné v her-
ničce než je středeční Hernička.

 ČTVRTEK: MASÁŽE MIMINEK 

     v herničce, Tyršova 260.

Dorazte s děťátky od 3 měsíců. Jem-
ná dětská masáž, olejíčky a  relax. 
Deku a přebalovací podložku prosí-
me se sebou. Vstupné 20 Kč. Rezer-
vujte si místo nejlépe na telefonním 
číslo 602 338 516 nebo prostřednic-
tvím facebooku či e-mailu mateř-
ského centra. 

DOPROVODNÉ AKCE
ŘÍJEN 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. 

 VÝLET DO ARCHEOPARKU 

     A PLANETÁRIA, 12. 10. 2019

Vážení příznivci MC Dráček, vydej-
te se s  námi na  výlet do  Archeo-
parku u  Chlumu a  do  Planetária 
v  HK. Na  vambereckém náměstí 
se sejdeme v  9:55 (10:00 odjezd) 
a  vrátíme se cca v  17:30. Cena 
dopravy je 100 Kč/dospělý, 50 
Kč/dítě. Vstupné do  Archeoparku 
činí 3-15 let 60 Kč, dospělý 100 Kč 
a do 3 let zdarma. Vyhlídková věž 
Chlum 20 Kč/dospělý, 10 Kč/dítě. 
Vstupné do muzea je 50 Kč/dospě-
lý, 20 Kč/dítě. Na  věž a  do  muzea 
mají děti do  6 let vstup zdarma. 
Vstupné do  hvězdárny a  plane-
tária činí 70 Kč/osobu, děti do  3 
let jsou zdarma. Program pro děti 
ve hvězdárně začíná v 15:00. 

 DĚTSKÝ BAZÁREK 

     V MK SOKOLOVNA, 

     13. 10. 2019, 9:00 – 12:00

Již druhým rokem si Vás dovoluje-
me pozvat na  velký bazárek dět-
ského oblečení zaměřeného pře-
devším na  období podzim/zima, 
můžete zde najít ale i vše ostatní. 
Součástí bazárku jsou i  dětské 
hračky, obuv, knihy a  mnoho dal-
šího. Prodávající mohou dorazit již 
v 8:00, aby si mohli přichystat své 
zboží. Poplatek 50 Kč/místo.  

 TVOŘENÍ: KETLOVANÉ 

     NÁUŠNICE, 

     14. 10. 2019, 16:00 – 17:45

Drahé maminky, zveme Vás na vý-
robu jednoduchých ketlovaných 
náušnic, které si samy navrhnete 

a vyrobíte. Starší děti to zvládnou 
samy nebo s menší pomocí. V ceně 
jsou 2 páry náušnic. S sebou si do-
neste malé kleštičky s  kulatými 
hroty. Vstupné 30 Kč/os. 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

     V MC DRÁČEK, 

     20. 10. 2019, 15:00 – 17:00

Vážení rodiče malých dětí srdečně 
si Vás dovolujeme pozvat na  Den 
otevřených dveří v  našem mateř-
ském centru. Budeme moc rády, 
když si uděláte čas a  přijdete se 
podívat na  netradiční nedělní 
herničku, v které se dozvíte, jak to 
u  nás chodí a  kde budete i  moci 
něco dobrého ochutnat. Srdečně 
se těšíme na nové maminky, které 
budou mít chuť podílet se na cho-
du MC Dráček nebo se budou 
účastnit akcí, které pro Vás a Vaše 
děti pořádáme.  Vaše maminky 
z MC Dráček. Vstup zdarma. 

 JAK ZABRÁNIT ŠIKANĚ 

     MÉHO DÍTĚTE, 

     21. 10. 2019, od 16:00

Pokud Vám není lhostejný osud 
Vašeho dítěte ohledně šikanová-
ní, pojďte si poslechnout Mgr.  M. 
Vlasáka, který bude na  toto téma 
hovořit v našem MC. V prostorách 
herničky (Tyršova 260) se sejdeme 
v 16:00. Vstup zdarma. 
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 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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pro děti ve Vamberku
Dovolte, abych vám jménem všech 
sportovních spolků a  volnočaso-
vých organizací nabídl tuto přílohu 
Vambereckého zpravodaje. V  této 
příloze naleznete informace o všech 
volnočasových možnostech, které 
naše město dětem nabízí. 
Zejména v  dnešní době, kdy už 
plácky za barákem neslouží ke sku-
pinovým hrám a více než s míčem, 
vidíme děti s  mobilem v  ruce, je 
nutné informovat o  možnostech 
sportu a volnočasových aktivitách. 
Dnešní doba přináší velmi mnoho 

možností a opravdu každý si může 
najít to, co ho baví a  věnovat se 
tomu. Tento soubor nabídek je 
toho skvělým příkladem. 
Jak tomu u  organizované činnosti 
bývá, je třeba aktivního přístupu 
rodičů. Zejména u  těch menších: 
přivést děti na  trénink, schůzku či 
kroužek a následně je vyzvednout. 
Pořídit potřebné vybavení a fi nan-
covat rozvoj dítěte. Organizovat 
dítěti čas, podporovat ho a spolu-
pracovat na jeho zdokonalení. Bez 
vás rodičové by to zkrátka nešlo. 

Největší odměna na vás však neče-
ká jen v úspěchu dítěte, či v zisku 
medaile, nebo poháru, ale hlavně 
ve  zkušenostech a  zážitcích, kte-
ré vaše dítě získá. To co se naučí 
a  na  kamarády, které získá, už ni-
kdy nezapomene. Rozvoj vašich 
dětí je ve  vašich rukou a  jen vy 
dokážete dítě motivovat k činnosti. 
Tato příloha vznikla z  aktivní 
spolupráce sportovních a  vol-
nočasových spolků. Musím vy-
zdvihnout všechny, kdo nezištně 
pracují ve svém volném čase s dět-

mi a mládeží. Jste skvělí a pokračuj-
te ve své práci. 
Závěrem chci pozvat všechny děti 
na tréninky a schůzky a dovolím si 
s vámi podělit o můj oblíbený citát: 

„Význam života není pouze existo-
vat, přežít, ale jít kupředu, stoupat 
nahoru, dosáhnout úspěchu, zvítě-
zit.“ 

Arnold Schwarzenegger

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

MC Vamberecký 
Dráček z. s.

nabízí dětem předškolkového a školkového 
věku pravidelně tyto aktivity:

PONDĚLÍ
Hrátky s písničkou,  9:00 - 10:00 hod. 

V herničce MC (Tyršova 260)
S dětmi se učíme  říkadla, zpíváme, protáhneme si tělo, trénujeme 
motoriku s hudebními a cvičebními nástroji, snažíme se, aby dítě 

získalo pocit jistoty v kolektivu dětí. 
S sebou pohodlný oděv a přezůvky

Cena 20 Kč

STŘEDA 
Hernička, 8:30 - 11:00 hod.

V herničce MC (Tyršova 260)
Maminky, tatínkové či prarodiče si mohou přijít pohrát se svými 

dětmi, občerstvit se kávou či čajem a popovídat si, zatímco si děti 
pohrají se svými vrstevníky. Děti tu najdou vše od aut, nářadí, 

panenek, kočárků, až po velký domek na hraní a skluzavku do ba-
zénku s balónky.

Cena 20 Kč/rodinu

Srdečně všechny zveme na naše pravidelné i nepravidelné akce
Maminky MC Vamberecký Dráček z. s.

Hasičský kroužek
Staň se mladým hasičem! 

Každý pátek od 16 h v hasičárně. 

Odpovědný vedoucí: 
Ladislav Falta 732 189 490

TJ Sokol Vamberk
KARATE

Středa 18:00 – 20:00
Pátek 18:00 – 20:00

 

ODDÍL VŠESTRANNOSTI  
- mladší žactvo ZAHAJUJE CVIČENÍ

každé pondělí v tělocvičně ZŠ
(vchod od hřiště)

17:00 -18:30 hodin
Čeká na vás cvičení na nářadí, míčové a pohybové hry, 

soutěže a spousta legrace.

Každé úterý - Sportovní gymnastika
Příprava na závody sokolské všestrannosti

Mladší gymnastky a gymnasti 
1. a 2. tř. 16:30 – 17:30 hodin
Starší gymnastky a gymnasti 
3. až 9. tř. 17:30 – 19:00 hodin

Nábor 
nohejbalových 

nadějí
Nohejbalový oddíl TJ Peklo 

přijme do svých řad nové hráče 
nejlépe ve věku 8 - 12 let. 
Pokud tě baví míčové hry, tak přijď na první nábor

1. listopadu v 17:30 do sportovní hale ve Vamberku.
Více info: M. Hostinský na tel 737 234 224, 

michalhostinsky@gmail.com
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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 Vá-
rady (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 zku-
sit jestli dítě zvládne trénink se staršími hráči, pakliže ne, tak určitě 
umožníme hráči trénovat s rodičem a poskytneme vám herní pomůc-
ky, poradíme Vám základní cviky a k tomu určené místo.
Účast rodičů na tréninku je vítána. Pro mladší sourozence hráčů na-
bízíme 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 ob-
zvláště 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.

Sportovní hala
Jůnova 63, Vamberk

Zodpovědná osoba: Jaroslav Stárek, 777 129 788

Rozpis sportovní haly naleznete na www.vamberk.cz v sekci 
Kultura a volný čas - Sport - Správa sportovních zařízení
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Tenisová škola
Tenisový oddíl Baník Vamberk

jako každoročně zahajuje tenisovou školu.
Zveme všechny chlapce a děvčata,

kteří se chtějí naučit zábavný celoživotní sport,
na tenisové kurty u řeky Zdobnice.

Tenisová škola je každé pondělí a pátek od 15:30 hodin.
V zimních měsících jsme ve sportovní hale.

Výuku dětí vedou tenisoví trenéři
Otakar Müller a Pavel Chocholouš.

Roční poplatek je 150 Kč.

kontaktní telefon: 603 281 345
Přijďte se bavit sportem

„Tanec je jako život... můžeš upad-
nout stokrát, ale zvednout se musíš 
vždycky“
Pokud milujete pohyb  ve spojení 
s  taneční hudbou všeho druhu, 
pojďte spolu s námi objevit kouzlo 
tance..
Přijďte být sami sebou, tančit srd-
cem a pro radost.
Pravidelné taneční hodiny pro-

bíhají ve  sportovní hale   každé 

úterý:

I. kategorie (4 - 6 let) 16:30 – 17:15, 
II. kategorie (7 - 11 let) 17:15 – 
18:15, 
III. kategorie (12+) 18:15 – 19:15.
Bližší informace na tel. 777 484 

203 Jaroslava Martinová

Aerobic
Oddíl aerobicu pod názvem „Nejen aerobic s Majdou“ 
zve srdečně všechny ženy, dívky i muže na pravidelné 

cvičební lekce  probíhající ve sportovní hale 

každé úterý a čtvrtek:
Úterý 19:15 – 20:15

Čtvrtek 19:00 – 20:00
Aerobic jako kondiční cvičení při hudbě, 

zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení
úrovně vytrvalosti a výkonnosti, je určen pro všechny, 

kteří mají zájem o rekreační typ sportu. 
Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí 

a pozitivně působí na nervovou soustavu. 
Těšíme se na viděnou.

Taneční studio
Taneční studio M Vamberk- TANEC PRO VŠECHNY

Stolní tenis má ve  Vamberku dlouholetou 
tradici. Přesto oddíl stolního tenisu TJ Baník 
stál v nedávné době před závažným problé-
mem z pohledu budoucnosti. Věkový průměr 
dospělých hráčů, kterých je 26, je v současné 
době 57,4 roku. Před 3 lety jsme měli pouze 
jednoho žáka a víc nikoho. Proto naší snahou 
bylo vybudovat mládežnický oddíl. A domní-
váme se, že se nám to povedlo. V současnosti 
máme 25 mladých hráčů od těch nejmenších 
dětí až po  dorostence. Máme radost z  toho, 
že mládež stolní tenis baví. I když již neprová-
díme žádný nábor, stále se hlásí noví zájemci. 
Naší nevýhodou je, že herna stolního tenisu 
má pouze 2 stoly, tudíž rozvrhnout tréninky 
je poměrně složité. Ale zatím se to daří zvlá-
dat, a to i díky tomu, že s tréninky mládeže se 
dostaneme 2x v týdnu do velkého sálu spor-
tovní haly, kde postavíme další hrací stoly. 
Přesto naší snahou do budoucna je vybudo-
vat někde větší hernu, kde by mohly být ale-
spoň 4 stoly s  patřičným zázemím. Ale to je 
jiná záležitost. Radost máme i z toho, že nyní 
se do trénování mládeže začínají samovolně 
zapojovat i aktivní dospělí hráči. A je to znát 
i na výkonech mladých, kteří se opravdu zlep-
šují a již jezdí na turnaje, na kterých rozhodně 
nehrají druhé housle. 
Naším cílem není výchova budoucích špič-
kových hráčů a  hráček, tj. výchova budou-

cích hvězd, kdy hlavním kritériem je vý-
sledek na  turnaji. Naším cílem je vychovat 
hráče a  hráčky, kteří budou milovat daný 
sport a který jim zůstane i jako koníček v do-
spělosti. 
Cílem našich trenérů je: být dobrým příkla-
dem a  vychovávat dobré lidi. Přesto se při-
rozeně snažíme, aby se to mládež naučila co 
nejlépe a hrála dobře.
Stolní tenis patří k nejrychlejším i nejrozšíře-
nějším sportům, a to jak na závodní, tak na re-
kreační úrovni. Na závodní úrovni se řadí mezi 
nejnáročnější sporty. Jedná se o aktivitu, kde 
kromě fyzických nároků, kdy k odehrání úde-
rů používáte celé tělo od  břišního svalstva 
přes záda až po  nohy, které jsou základem 
každého úderu, ale také na psychiku, schop-
nost soustředění a taktickou vyspělost hráče. 
Je sportem přesné a rychlé reakce, při němž 
je zapojen kardiovaskulární systém, refl exy 
a koordinační mechanismy. Jedinci, kteří pra-
videlně hrají stolní tenis, mohou očekávat, že 
se jim zlepší refl exy, ale také posílí svalstvo 
paží, zad a  břicha. Koordinace ruka-oko je 
zásadní či nezbytná pro mnoho důležitých 
každodenních činností, jako je například říze-
ní auta. Navíc čas strávený u pingpongového 
stolu nepochybně podpoří zdravé rodinné 
vztahy a přátelství a rovněž přispěje ke zlep-
šení zdraví a navození pohody.

Stolní tenis je celoživotní sport, který můžete 
hrát i  v  osmdesáti letech. Nikdy není pozdě 
začít a pálku nemusíte odložit ani v pokroči-
lejším věku. Přesto lze obecně souhlasit s tím, 
aby trénink začal souběžně se školní docház-
kou, tedy v šesti letech. V tomto věku si člo-
věk zvyká na první povinnosti ve škole, musí 
se podrobit řádu, autoritě, což lze přirozenou 
cestou převést na sportovní pole. Avšak nej-
více zastánců je názoru, aby se ještě dva roky 
počkalo a se specializací na stolní tenis se za-
čalo v osmi letech, kdy je mládež již rozumo-
vě vyspělejší, schopná pochopit a  realizovat 
to, co po ní trenér chce. Je i fyzicky připrave-
nější na specializovanou přípravu.
Jednou z  výhod stolního tenisu je jeho fi -
nanční nenáročnost ve  srovnání s  jinými 
sporty. K tréninku je potřeba jen pálka, oby-
čejné oblečení a  obuv. Postupem času jsou 
náklady vyšší, ale pořád je to v rozmezí, že si 
fi nancování vrcholového hráče může dovolit 
i průměrně vydělávající.
Takže děti:
Máte-li chuť vstoupit do světa malého bílého 
míčku, rychlosti a neuvěřitelných zážitků, jen 
směle vykročte. Jste srdečně zváni a vítáni!

Jan Podolka

 – předseda oddílu stolního tenisu 

TJ Baník Vamberk, z.s., 

mobil 603 542 533

Stolní tenis
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V pondělí 2. září začal po dvou mě-
sících letních prázdnin nový školní 
rok. Slavnostní zahájení proběhlo 
tradičně před školou. Nejvíce se asi 
na  tento den těšili noví prvňáčci. 
Letos přišlo do 1. A k paní učitelce 

Na naší škole je již řadu let zvykem, 
že žáci a  žákyně 6. tříd stráví dva 
dny v pěkném prostředí rekreační-
ho zařízení Železničář v Potštejně. 
Pobyt je součástí projektu pro 6. 
třídy – Proč se starat o své zdraví?
Tento školní rok se kurz uskutečnil 
9. - 10. září 2019. Zúčastnily se ho 
obě 6. třídy. Žáci se poznávali v si-
tuacích a prostředí, které je odlišné 
od školního.
Šesťáci se dověděli i nové poznat-
ky o škodlivosti kouření a alkoholu. 

Ve skupinách pak zhotovili projekt, 
ve kterém upozorňují na nebezpe-
čí užívání alkoholu, drog a kouření 
cigaret. Na závěr před třídami pre-
zentovali výsledky své práce.
Mluvilo se i  o  šikaně, kyberšikaně 
a  hlavně, jak se jim bránit. Tyto 
aktivity se střídaly se sportovními. 
Počasí nás zklamalo, protože celé 
pondělí propršelo a plánované ak-
tivity se tak konaly v  klubovnách. 
Zbyl i  čas na  pravidla slušného 
chování a dochvilnost.

Na příjemné atmosféře měli i velký 
díl třídní učitelky paní Hanzlíková 
a  Svačinková a  lektoři pan Vlasák, 
paní Klapalová z  nízkoprahového 
centra pro děti a mládež Centrum 
5KA z  Rychnova nad Kněžnou 
a pan Šána z OSPODu z Rychnova 
nad Kněžnou.
Děkuji Krajskému úřadu Králové-
hradeckého kraje a  KRPŠ Vamberk 
za poskytnutou fi nanční dotaci, kte-
rá umožnila žákům zcela bezplatný 
pobyt.       Mgr. Vlastimila Krsková

Od  1. září do  30. června bude 
realizován projekt za  fi nanční 
podpory Královehradeckého 
kraje.

ZÍSKÁVÁME 
VĚDOMOSTI 
I PRAKTICKÉ 
POZNÁNÍ
Díky dotaci jsme získali peníze na       

 jízdné a vstupné na exkurze 
přírodovědně zaměřené

 jízdné na soutěže 
 nákup 2 ks fotoaparátu
 nákup 3 sad na mikroskopo-
vání 

 nákup modelu květu brosk-
voně

 nákup fl ash disku

POZVÁNKA
na Halloweenské 
vyřezávání dýní

23. 10. 2019 
od 16.00 hod.

Zveme rodiče (hlavně tatínky),
přijďte si s dětmi k nám do školy 

vyřezat dýni.
Příspěvek na zakoupení dýně 

je 35 Kč/kus
Prosíme rodiče o předběžnou 

přihlášku na akci, kterou 
je možné vyplnit na Bakalářích 

(Ankety - Vyplňování anket)

Základní škola Vamberk

Slavnostní zahájení školního roku

Mgr.  Aleně Petrové 28 žáků. Jak je 
ve  Vamberku zvykem, má každý 
prvňák svého patrona z  řad devá-
ťáků, který ho první týden provází 
a  pomáhá mu v  jeho školních za-
čátcích. Celkem do školy nastoupilo 

327 žáků. Za všechny přítomné po-
přál všem žákům a učitelům do no-
vého školního roku hodně úspěchů 
ředitel školy Mgr.  Martin Vrkoslav 
a pan starosta Mgr. Jan Rejzl.

Vedení školy

Adaptační kurz v Potštejně
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„Září klepe na vrátka,
připravte se, děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat,
ať se Vám tu pěkně daří,
celý rok a nejen v září.

Milí čtenáři, vítáme vás u  zprá-
viček z  naší mateřské školy Vod-
níček. V  krásně připravených 
třídách jsme po  prázdninách při-
vítali „naše školkáčky“. První dny 

ve  školce jsou pro mnohé děti 
velmi náročné – zažívají a  pozná-
vají něco nového, jsou odloučeny 
od rodičů. Proto se tomuto období 
říká adaptační, děti se seznamují 
s  chodem a  prostředím mateřské 
školy, poznávají nové kamarády, 
ale i  paní učitelky a  ostatní za-
městnankyně naší školky. Bohužel 
k tomuto období patří občas i pláč 
a slzičky. Ani naše školička nebyla 
výjimkou. Po pár dnech se však sl-
zičky na tvářích našich nejmenších 
objevily jen zcela náhodou. Hned 
první překvapení čekalo na  děti 
v  jejich šatnách, a  to v  podobě 
nových značek. Všechny děti se 
naštěstí v  mateřské škole rychle 
zadaptovaly v  rámci adaptační 
nabídky a  v  záplavě nabídnutých 
činností nově zpracovaných Tříd-

ních vzdělávacích programů, kdy 
se jim snaží paní učitelky dát za-
pomenout na  stesk po  mamince 
a  svých nejbližších. Třídní vzdělá-
vací program však vychází ze zá-
vazného dokumentu – Školního 
vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání. Ten náš nese 
název „Barevná krajka“. Jak už jistě 
tušíte, nechali jsme se inspirovat 
naším městečkem Vamberk a jeho 
mnohaletou tradicí krajky. A  jaké 
programy jsme si připravili na jed-
notlivých třídách? Ve třídě Šnečků 

nese Třídní vzdělávací program 
název „Rok se stromy s  veverkou 
Věrkou“. Program vychází z  naše-
ho školního ekologického projek-
tu „Síla kořenů, pevnost kmene, 
krajkoví větví – to je STROM. Téma 
stromů je natolik 
obsáhlé a  obohacující, že by bylo 
škoda jej nevyužít. Celým rokem 
bude Šnečky provázet „Veverka 
Věrka“, její příběhy vždy namotivu-
jí daný integrovaný blok. Žabičky 
si vybraly název Třídního vzdělá-
vacího programu „Já s  písničkou 
jdu jako ptáček“ – celým rokem 
bude Žabičky provázet „ptáček 
Jarabáček“, se kterým se společně 
vydají za poznáním světa s veselou 
písničkou. Nesmíme opomenout 
ani poslední třídu – třídu Rybiček. 
Jejich TVP se jmenuje „Otevíráme 

deštník příběhů“. V  našem přípa-
dě deštník neslouží pouze proti 
dešti, ale i  jako motivační prvek, 
který nám ukryje spoustu příbě-
hů, her, činností a výletů. A věřte, 
milí čtenáři, že se jich pod deštník 
vejde opravdu hodně. Jeden z prv-
ních výletů nasměroval Rybičky 
do Rychnova nad Kněžnou na „Vý-
stavu akvarijních rybiček“. Všechny 
dětičky si náležitě užily nejen ces-
tu autobusem, ale i velké množství 
ryb a rybiček v akváriích.
Aby i maminky měly klid, že jejich 
„zlatíčko“ je v  těch nejlepších ru-
kách, pozvali jsme všechny rodiče, 
jako už tradičně vždy na  začátku 
školního roku, na  seznamovací 
schůzku. 
Měsíc září se nám rychlými kroky 
chýlí ke  svému závěru a  podzim 

je tady. Slunečné dny už budou 
jen vzácností a  deště a  chladna 
bude stále víc. V případě, že je den 
naplněn samými příjemnými oka-
mžiky, to však nevadí. Vyzdobíme 
si školku všemi barvami a  materi-
ály, které nám vůbec podzim na-
bízí a  budeme i  v  těch deštivých 
a chladných dnech hledat sluníčko 
a pohodu třeba v písničce, obráz-
ku a básničce, v pohlazení či úsmě-
vu. Když je nač se těšit, je to také 
veselejší. Děkujeme všem, kteří 
s námi v MŠ spolupracují a jakkoli 
nám pomáhají.
Všem občanům našeho městeč-
ka přejeme co nejdelší „babí léto“ 
a k tomu ještě podzim bez nemocí 
a nachlazení, bez starostí a problé-
mů.

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy
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Každé ráno rozloučím se, 
ahoj mamko! Hezký den.
Převléknu se v naší šatně, 
běžím si hrát s kočárkem.
Potom když se nasvačíme, 
na procházku vyrazíme.
Jdeme pěkně pomaličku, 
zamáváme na kočičku.
Když nám potom kručí v bříšku, 
kaši dáme k obědu,
Potom jenom chvilku spíme 
a už přijde maminka.

Dveře naší školky se v  tomto škol-
ním roce poprvé otevřely 2. září 
a  opět přivítaly všechny naše dě-
tičky.  Ve  třídě nejmenších „v  Ku-
řátkách“ čekaly na  nové děti paní 
učitelky Šárka a  Daniela. Ve  třídě 
„Žabiček“ přivítala loňská „Kuřátka“ 
paní učitelka Helena a paní učitelka 
Jana a na nejstarší „Ptáčata“ budou-
cí školáky už čekaly paní učitelka 
Milena a  Pavlína. Zářijový čas je 
v  naší školce obdobím adaptace 
a  zvykání, hlavně u  nově přícho-
zích malinkých dětí. Holčičky i kluci 
poprvé změní prostředí a  na  delší 
dobu se odloučí od  své maminky 
a  tatínka. Učí se společně si hrát 
a vznikají také první dětská přátel-
ství, zvykají si na  nový režim dne 
a určitá pravidla v kolektivu vrstev-
níků. Žabičky již upevňují školková 
pravidla, zlepšují svoji sebeobslu-
hu, učí se pracovat ve  skupinách 
a podporovat svoji kreativitu a indi-
viduální osobnost. Ptáčátka jsou již 
důležití předškoláci. Pomáhají svým 
paním učitelkám i  sobě navzájem. 
Pracují samostatně i ve skupinách, 
řeší grafomotorická cvičení a úkoly. 

Cíleně se začínají postupně během 
celého roku připravovat na  vstup 
do školy. Komplexně rozvíjejí svoji 
dětskou osobnost. Náš nový školní 
vzdělávací program, podle které-
ho budeme s dětmi pracovat, nese 
název „BAREVNÁ KRAJKA“ a  má 
pět hlavních oblastí. Červená nitka 
– oblast sociálních vztahů a rodiny, 
zelená nitka – oblast přírody a pro-
středí, ve kterém děti žijí, žlutá nit-
ka – oblast práce a profesí, modrá 

nitka – oblast zdraví a  správného 
životního stylu a  fi alová nitka – 
oblast kultury, kreativity, pohá-
dek a  fantazie. Na  tyto jednotlivé 
oblasti navazují jednotlivé třídní 
vzdělávací programy, podle kte-
rých budou paní učitelky s  dětmi 
pracovat a  individuálně je přizpů-
sobí hravou a  zábavnou formou 
potřebám dětí. Třídní vzdělávací 
program Kuřátek se pro letošní rok 
jmenuje „Rok s krtečkem“. Žabičky 

budou pracovat podle třídního 
programu „Kouzlo pařezové cha-
loupky“ a  provázet je bude celý 
školní rok Křemílek a  Vochomůr-
ka. Ptáčata se budou připravovat 
na školu „S dráčkem a jeho neoby-
čejnými přátelstvími“. 

Přejeme našim dětem, rodičům 
i čtenářům kouzelný podzim a dny 
plné pohody. 

MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 

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

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

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

 26. dubna – 27. října 2019
Výstava na téma „Prostřeno!“
Výstava „Prostřeno!“ představuje sváteční i všední stolování v různých 
venkovských i  městských domácnostech v  průběhu času, především 
v 19. a první polovině 20. století.

 22. června – 27. října 2019
Výstava na téma „Města, obce a památná místa našeho kraje 
na kresbách Jana Venuta“
Soubor reprintů ze sbírky Österreichische Nationalbibliotek Wien, při-
pravený ve spolupráci s ÖNB a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě. Výstava přináší výjimečnou příležitost seznámit se s drobnými 
vedutami tohoto pilného kreslíře, na  kterých jsou poprvé obrazově 
zachycena mnohá města a místa Orlických hor a Podorlicka. Originály 
kreseb, kdysi věnovaných císaři Františkovi I. Rakouskému, jsou ulože-
ny ve sbírce ÖNB ve Vídni. Výstava je připravena ve spolupráci s auto-
rem rozsáhle publikace o Janu Venutovi Mgr. Alešem Veselým. 

 21. září 2019 – 27. října 2019
Výstava na téma „Orlický salón´19 – Osobní výběr“
Salon je tentokrát věnován výběru z depozitáře galerie. Byli osloveni 
odborníci i  laici, kteří vytvoří svou vlastní výstavní kolekci ze sbírky, 
na základě vlastního výběru a přitom nahlédnou do zákulisí galerijní-
ho provozu. Každý oslovený si vybere několik děl (obraz, sochu, kresbu 
nebo grafi ku), které jsou mu z  galerijních sbírek nejbližší. Svůj výběr 
pak zdůvodní na popisce, která bude součástí výstavy. 

 21. září – 27. října 2019
Výstava na téma „Obrazová sbírka Nadačního fondu Věry Jičínské“
Výstava představuje dosud méně známou činnost Nadace Věry Jičín-
ské, a to její sbírkovou aktivitu. Sbírku tvoří kolekce dvou desítek prací, 
vymezených léty 1926 - 1960, a obsahuje malby, kresby, grafi ky i foto-
grafi e ze všech období malířčiny tvorby. Mezi obrazy se nachází i  ty, 
které byly považovány znalci umění na ztracené.

 5. října 2019, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Podmalba na skle“
Galerie nemusí být pouze prostorem, kde jsou vystavována umělecká 
díla, ale je také místem, kde není nutné mít z výtvarného umění strach. 
Přijďte si proto s námi „zatvořit“ a užít si krásné chvíle s uměním.

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

 28. září 2019, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Vyrob si svého draka!“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V  minulosti si děti draky 
běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého 
vlastního papírového draka.

 20. října 2019
Den archeologie na Sýpce
Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z ob-
jevování. Každoročně pořádají různé organizace napříč celým světem 
archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a zájmu.

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

 14. září 2019 – 31. leden 2020
Výstava na téma „130 let Krajkářské školy ve Vamberku“
Výstava k 130. výročí založení Krajkářské školy ve Vamberku představí 
vývoj učebních postupů ve škole, její tvorbu, žáky i pedagogy a připo-
mene i  stále živou současnost školy. Vystaveny budou rovněž krajky 
upaličkované podle návrhů předních výtvarníků, díky nimž dosáhlo 
československé krajkářství světové úrovně.

 18. října 2019, od 17 hodin
Přednáška na téma „Rostliny v textilním průmyslu“
Rostliny hrají velkou roli v  potravinářském i  textilním průmyslu. Již 
od nepaměti byly některé rostlinné druhy užívány jako přadné nebo 
barvířské rostliny. Rozvoj textilního průmyslu v  českých zemích měl 
za následek rozsáhlejší pěstování těchto druhů, ale také dovoz druhů 
pro zdejší území neznámých.

 25. října 2019, od 17 hodin
Přednáška na téma „Technické výkresy k podvinkům a belgický 
barevný kód“
Přednáška krajkářky Dany Mihulkové, věnovaná belgickým barevným 
kódům. Ty jsou krajkářkami na západě již běžně užívaný, ale u nás se 
jedna o věc stále málo známou. Výklad s promítaným obrazovým do-
provodem vám poví o době a okolnostech vzniku barevného kódu, jak 
vypadá a jak se kreslí. Dále vám vysvětlí, proč se používá, jak mu rozu-
mět, ale hlavně jeho přednosti a nedostatky.

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 nejvýznamnějším sídlům v Čechách, 
což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uplynulo 950 let 
od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslavilo významné kulaté ju-
bileum. U této příležitosti byla v prostorách nejstaršího městského domu 
č. 55 v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.

Změny akcí vyhrazeny. 

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

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

„Dobré knihy neprozradí všechna 
svá tajemství najednou.“

Stephen King

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

Vážení přátelé,
„Týden knihoven“ je již řadu let nej-
větší společnou událostí českých 
knihoven, která probíhá po  celé 
České republice v  první polovině 
října. Tento největší knihovnický ha-
ppening každoročně láká na  celou 
řadu společných i dílčích akcí, které 
se od roku 1996 těší stále větší oblibě 
veřejnosti i  samotných knihovníků. 
Přijměte i  Vy naše srdečné pozvání 
a zastavte se u nás. Rády Vám před-
stavíme širokou nabídku našich slu-
žeb – a stejně tak rády Vás uvítáme 
při kterémkoli z našich programů.
Věřte, že úloha knihoven stejně jako 
práce knihovmíků je i v dnešním di-
gitálním světě nezastupitelná.

TÝDEN KNIHOVEN 2019
v Městské knihovně Vamberk
(nabídka akcí probíhajících 
v rámci tohoto týdne)
*  přihlašování nových čtenářů zdarma
*  prodej vyřazených knih a časopisů
* výstavka nejzajímavějších knih o na-

šem regionu
* „Den otevřených dveří“ provoněný 

nejen knihovnickou kávou.. (termín 
bude upřesněn)

* výstava “Lidová roubená architektu-
ra v Kladském pomezí”

* přednáška manželů Špillarových “VI-
ETNAM – z Hanoje do delty Mekon-
gu” 10.10.v 17.30

* přednáška Tomáše Černohouse ”BA-
NÁT po letech” 17. 10. v 17.30

* besedy pro děti školou povinné 
na téma „Rošťák čas“

* „Čteme malým pře spinkáním“ – o bí-
lém jednorožci z vamberských pověs-
tí pro naše nejmenší

* „Hledáme knihomola vamberské-
ho“ - zahájení soutěže pro školáky 
na  téma Bylo nebylo ve  Walden-
bergu

Podrobnější informace o  jednotli-
vých akcích najdete vždy na  našich 
webových stránkách, na  stránkách 
VZ, na vývěsních plochách, na face-
booku stejně jako přímo u  vašich 
knihovnic.

Důležitá informace 
pro veřejnost
100. výročí schválení prvního 
knihovního zákona (22. 7. 1919)

Ministerstvo kultury dne 22. 7. 
2019 zveřejnilo zprávu, že pod-
poří úhradu licenčních poplat-
ků za  zpřístupnění děl nedo-
stupných na trhu https://www.
mkcr.cz/novinky-a-media/
ministerstvo-kultury-podpori-
-zpristupneni-kulturniho-de-
dictvi-prostrednictvim-kniho-
ven-4-cs3404.html.

Prostřednictvím knihoven tedy 
budou zpřístupněny digitalizova-
né knihy a časopisy chráněné au-
torským právem vydané do roku 
1989 a následně i do roku 2007. 
Digitalizované dokumenty bu-
dou zpřístupněny ve  více než 
6  000 knihovnách v  obcích, 
na vysokých školách, vědeckých 
ústavech, muzeích a  dalších 
knihovnách. V druhé fázi umožní 
knihovny k digitálním dokumen-
tů vzdálený přístup z  domova 
nebo ze zaměstnání.
V  nejbližší době bude uzavře-
na licenční smlouva mezi NK 
ČR a  kolektivními správci, která 
(mimo jiné) vyřeší poskytování 
zastavené služby EDD - elektro-
nického dodávání dokumentů. 
Potom bude zahájen testo-
vací provoz. Se zapojováním 
knihoven se počítá postupně. 
Je to opravdu historický počin, 
který ocení především veřejnost, 
knihovny budou moci nabíd-
nout novou a  zajímavou služ-
bu a je to také velký přínos pro 
autory, kteří budou moci získat 
odměnu za užití svých děl.

BELETRIE
 CÍLEK, Roman: 

     Pokus o uchopení vánku

Detektivní povídky, v  kterých se 
autor snaží odhalit motivy, které 
vedou k páchání trestné činnosti.

 KÖRNEROVÁ, Hana Marie: 

     Znamení hada

Pokračování knihy Znamení jed-
norožce a osudů manželky marký-
ze de Borbolla.

 KRAJČO Babinská, Karin: Za sny

Příběh muže Maxe, který se dostal 
na  samé dno a  ženy Marly, která 
má přemíru energie. 

 MUSSO, Guillaume: 

     Byt v Paříži

Policistka Madeline a  spisovatel 
Gaspard mají omylem pronajatý 
stejný jednopokojový byt, aby si 
odpočali. Společně hledají obrazy 
zemřelého malíře …

 VIEWEGH, Michal: 

     Povídky o nelásce

Povídkový soubor představuje pří-
běhy milostných vztahů. 

NAUČNÁ LITERATURA
 MOULIS, M. – CÍLEK, R.: 

     Zapomeňte, že jste byli lidmi 

Literatura faktu, obraz toho, co na-
cistické koncentrační tábory před-
stavovaly.

Lesy České republiky, s. p.,  připra-
vují na sobotu 19. 10. 2019 v rámci 
celostátní akce Sázíme lesy nové 
generace Den za  obnovu lesa. Sá-
zet můžete v Orlických horách, po-
blíž pevnosti Hanička nebo v areálu 
kolem chaty Švýcárna u  Slatiňan. 
Kůrovcová kalamita se nevyhý-
bá ani této oblasti, proto zveme 
všechny, aby v tento den přišli v co 
nejhojnějším počtu, přiložili ruku 
k dílu a svou účastí vyjádřili podpo-
ru společnému úsilí obnovit naše 
lesy a  vytvořit les pro XXII. století.  
Věříme, že společně v tento den vy-
sázíme tisíce nových stromků pro 
další generace. Máme pro vás při-
praven také doprovodný program 
přímo v lese.
Zveme vás do  lesa, kde si můžete 
vyzkoušet různé činnosti. Připrave-
né budou lokality pro sázení strom-
ků, ale také pro úklid klestu a ruční 
odkorňování dříví. Lesníci budou 

mít pro Vás připravené nářadí a po-
můcky. 
Kromě hlavní náplně dne, výsadby 
lesních dřevin, budou připraveny 
další aktivity, jako je např. lesní peda-
gogika pro nejmenší, měření ležícího 
dříví, měření stojících stromů, ukázka 
lesní techniky a občerstvení. Akce je 
podporována Českým olympijským 
výborem a  účast přislíbili někteří 
olympionici. Konkrétní jména pro 
tyto lokality jsou zatím v jednání.
Až na místo se lze dostat autem a vy-
užít parkoviště v  Rokytnici v  Orlic-
kých horách pod pevností Hanička. 
Cesta bude označená, takže určitě 
nezabloudíte. Ve  Slatiňanech je Vás 
na  parkoviště u  zámku a  hřebčína 
dovede místní značení.
Akce bude probíhat od  10 hodin 
do  16 hodin, můžete tedy přijít do-
poledne nebo i  odpoledne. Neza-
pomeňte na pevnou obuv a vhodné 
oblečení neboť v  lese pracujeme 

za  každého počasí. A  těm,  kteří se 
chtějí zapojit do zalesnění doporuču-
jeme i pracovní rukavice.
Podrobné informace o  celonárodní 
akci „Den za obnovu lesa, den který 
nás spojí“,  lze získat také na speciální 
webové stránce www.sazimelesyno-
vegenerace.cz, webových stránkách 
Lesů České republiky, s.p. (www.le-
sycr.cz) nebo na informačním letáku. 
Počet zájemců o  sázení je omezen 
v  jednotlivých hodinových interva-
lech, můžete do  lesa přijet v  libo-
volnou hodinu mezi desátou ranní 
a  patnáctou odpolední. Na  akci se 
nelze přihlásit nebo objednat.
Každý, kdo zasadí stromky, dostane 
od  Lesů České republiky, s.p., upo-
mínkový předmět, s  tváří akce se 
můžete vyfotit,  na vaše dotazy o lese 
a lesnictví vám ochotně odpoví lesní-
ci v infostánku.
Přijďte a pomozte nám obnovit příro-
du a vysázet lesy nové generace!

Výběr na měsíc říjen 2019 

Týden knihoven 2019 – ročník XXIII (30. 9. - 4. 10.)
Motto: regionální historie

Sázíme lesy nové generace
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - říjen 2019

 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. Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 2. října v 19:00 hodin

VELKÉ LÁSKY V  MALÉM HOTELU /
Ray Cooney/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Bláznivá komedie vypráví o tom, že 
ani člen vlády by si neměl nic začí-
nat s vdanou sekretářkou. A pokud 
si vybere k  záletům hotel, kde je 
i  jeho manželka a  čínská obsluha 
mu moc nerozumí, je to přímo ka-
tastrofa. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahu-
lena Bočanová, Adéla Gondíková, 
Filip Tomsa a další.  Vstupné 300 Kč.
VYPRODÁNO!

 4. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 11. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

 18. října v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Prodloužená. 
Vstupné 40 Kč.

 24. října v 19:00 hodin

NALEVO OD VÝTAHU /Gérard Lau-
zier/
PANTHEON PRODUCTION
Všechno začne zabouchnutými 
dveřmi. Situační komedie, která 
byla předlohou veleúspěšného 
francouzského fi lmu s  Pierem Ri-
chardem. Hrají: v hlavní roli Roman 
Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří Ploy-
har, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, 
Vilém Udatný, Zdeněk Rohlíček.
Vstupné 300 Kč.

 25. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 6. prosince ve 20:30 hodin 

HARLEJ + KOMUNÁL
V rámci podzimního turné vystou-
pí kapela Harlej v čele s Tomášem 
Hrbáčkem. Speciální host kapela 
Komunál.
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS od 7. 10. a v síti Ticketstream. 

 18. prosince v 19:00 hodin

VÁNOCE S NOIDEM
VÁCLAV NOID BÁRTA S  KAPELOU 
A SMYČCOVÝ KVARTET
Vánoční koncert
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MKS od 7. 10.

Bezpečnostní desatero
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení 
svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedochá-
zelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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Společenská kronika

V říjnu 2019 oslaví:
92 let Blanka Přijalová 
90 let Ladislav Chmelík
85 let František Štefek

80 let Irena Preclíková
75 let Josef Švandrlík
75 let Věra Hostinská
75 let Hana Soukupová

BLAHOPŘÁNÍ

Kdo Tě znal – vzpomene,
kdo Tě měl rád – nikdy nezapomene.
Dne 9. října uplyne smutných 10 let, co nás navždy 
opustil pan ANTONÍN JÁNSKÝ.

Stále vzpomíná manželka, 

Miloš a Tonouš s rodinou

Dne 16. října 2019 uplyne 10 let, co nás opustil pan 

BOHUSLAV KULIČKA z Vamberka (Bačinky). 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami

V měsíci říjnu, 1. a 18. by se dožily ANEŽ-

KA FIŠEROVÁ z  Merklovic a  ANNA 

KLÁROVÁ z Helousky věku 100 let. 
S úctou a láskou stále vzpomínají 

rodiny Fišerovi, Samkovi, Láskovi, 

Klárovi a Adamcovi

VZPOMÍNKA

Výročí osobností
 07.10.1929 se v Želínkách u Duchcova narodil Jan Lakmayer, uči-

tel a kronikář. Učil ve Vamberku a ve Slatině nad Zdobnicí. Věnoval se 
malování a v letech 1992-2003 vedl městskou kroniku. 90. výročí naro-
zení († 05.09.2003)

 31.10.1949 zemřel Ladislav Stehlík, učitel. Pocházel z kantorské 

rodiny. Učil ve Vamberku a v  letech 1939-1941 byl ředitelem zdejších 
měšťanských škol. 70. výročí úmrtí (* 28.05.1888 Vamberk)

 V srpnu, září nebo říjnu 1869 se ve Vamberku narodil Kája Vam-

berman. Slavný rodák byl bratrancem Járy Cimrmana. 150. výročí na-
rození.

Děkujeme všem přátelům, kolegům 
a známým, kteří se přišli rozloučit s naším 
milovaným synem, bratrem, tatínkem, 
panem PAVLEM KYTLÍKEM. Smuteč-
ní obřad se konal 4. září 2019 v obřadní 
síni v  Rychnově nad Kněžnou. Zvláštní 
poděkování patří všem kolegům ze spo-
lečnosti ESAB VAMBERK, s.r.o. Vamberk 
a pekelským nohejbalistům za květinové 
dary i projevy účasti a pracovníkům po-
hřebního ústavu M. Šmída z  Rychnova 
nad Kněžnou za profesionální služby. 

Zarmoucená rodina. 

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 živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 09.10.2019. Městský úřad Vamberk, správ-
ní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124, pro-
kesova@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 se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne .....................................................................................................     

Podpisy rodičů: ...............................................       ....................................................

Před 130 lety
U bývalého dolního mlýna (dnešní nový areál fi rmy PEWAG) otevře-
li 21. října 1889 bratři Bednářové tkalcovskou továrnu se 120 stavy 
na vodní pohon.

Před 120 lety
Do opravených věží farního kostela byly 18. října 1899 zavěšeny ob-
novené zvony sv. Florián, sv. Prokop a sv. Václav.

Před 85 lety
Po průtrži mračen se 15. října 1934 rozvodnila řeka Zdobnice. Došlo 
k narušení regulace a poškození menších mostků.

Před 80 lety
Z kanceláře fi rmy Báňská a hutní společnost bylo 14. října 1939 od-
cizeno 36 600 K určených k výplatě mezd zaměstnancům. Pachatelé 
bratři Jirsové z Náchoda byli brzy dopadeni.

Před 55 lety
V říjnu 1964 byl dokončen areál pekelského rybníka, včetně tří chov-
ných rybníčků. Práce byly započaty v roce 1961.

Před 45 lety
V knihovně bylo 15. října 1974 otevřeno samostatné dětské oddělení.

Před 30 lety
V říjnu 1989 byla zahájena výstavba Čistírny odpadních vod v dolních 
lukách. Kolaudace díla proběhla o tři roky později.

Před 20 lety
Radek Nekvinda získal 2. října 1999 ve španělském Madridu titul mis-
tra světa v kickboxu (kategorie lightkontakt).

Před 5 lety
V komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014 zvítězila Volba 
pro město se ziskem šesti mandátů.

Stalo se aneb bejvávalo

S bolavým srdcem a černými pás-
kami na  rukou nastoupili nohej-
balisté 30. srpna ve  sportovním 
areálu v  Pekle nad Zdobnicí k  se-
mifi nálovému zápasu krajského 
přeboru s  Bohuslavicemi. V  sesta-
vě domácích chyběl dlouholetý 
spoluhráč, kamarád a  především 
skvělý chlap pan Pavel Kytlík, kte-
rý 27. srpna tragicky odešel. Pavel 
posledních deset let hrál za Peklo 
v  krajském přeboru Královéhra-
deckého kraje, ale s oblibou hrával 
na turnajích i s dalšími nohejbalis-
ty z  okolí. Vedle dobré nálady byl 
znám také svým kulinářským umě-
ním, díky čemuž si vysloužil milou 
přezdívku pan Gulášek. Mezi jeho 
poslední nohejbalová vystoupe-
ní letos patřila exhibice na  MČR 
starších žáků v Pekle, kde si zahrál 

proti reprezentaci žen. Jen před 
pár dny pak s  Josefem Janečkem 
a Ondrou Friesem senzačně trium-
fovali na oblíbeném turnaji Vagon 
Cup v Záměli. 
Na zápas, který byl Pavlu symbolic-
ky věnován, přišlo vedle blízké ro-
diny zavzpomínat i mnoho dalších 
přátel. Výborně tentokrát zahrál 
především mladý Čižinský, který 
s Pavlem často nastupoval do hry 
dvojic. I  díky tomu Peklo soupeře 
přehrálo poměrem 4:1, ale jednalo 
se samozřejmě o smutné vítězství. 
Jménem oddílu TJ Peklo nezbývá, 
než Pavlu poděkovat za  příjemná 
léta, po  které sportovně i  lidsky 
obohacoval oddíl v Pekle a nejbliž-
ším popřát hodně sil. 

Ing. Michal Hostinský

Těžké loučení s Pavlem Kytlíkem
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Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

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

Veterinární ordinace ve Vamberku 

oznamuje změnu 
ordinačí doby 

platnou od 1.10.2019

Pondělí – Pátek   
8:00 – 10:30   14:30 – 18:00

Sobota   
8:00 – 10:30

více na www.veterinavamberk.cz

Rozpis zápasů fotbalového 
oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.
Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté
Mladší 
přípravka U9

5.10. sobota 9:00 Vamberk Solnice A, Rokytnice, 
Javornice/Slatina

Starší žáci 
U15

5.10. sobota 13:45 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva 
Borohrádek

Muži B 5.10. sobota 16:00 Vamberk B Dobré
Starší 
přípravka 
U11

6.10. neděle 9:00 Vamberk Černíkovice, Týniště, 
Rychnov

Mladší 
žáci U13

6.10. neděle 9:00 Třebechovice Kostelec/Častolovice, 
Rychnov, Vamberk

Dorost U19 6.10. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk FK Černilov 
Muži A 6.10. neděle 16:00 SK Přepychy TJ Baník Vamberk
Mladší 
přípravka 
U9

12.10. sobota 9:00 Doudleby nad Orlicí Solnice A, Vamberk, 
Rokytnice

Starší 
přípravka 
U11

12.10. sobota 9:00 Slatina nad Zdobnicí Týniště, Vamberk, 
Přepychy

Mladší 
žáci U13

12.10. sobota 9:00 Černilov Vamberk, Červený 
Kostelec, Rychnov 

Starší 
žáci U15

12.10. sobota 13:30 TJ Velké Poříčí TJ Baník Vamberk

Muži A 12.10. sobota 15:30 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Lípa nad Orlicí
Muži B 12.10. sobota 15:30 Voděrady Vamberk B
Dorost U19 13.10. neděle 13:00 SK Babí/TJ Velké Poříčí TJ Baník Vamberk
Starší 
žáci U15

19.10. sobota 13:15 TJ Baník Vamberk FK Černilov/
SK Třebechovice

Muži A 19.10. sobota 15:30 TJ Lokomotiva Mezi-
městí

TJ Baník Vamberk

Mladší 
přípravka U9

20.10. neděle 9:00 České Meziříčí Kostelec/Častolovice, 
Rokytnice, Vamberk

Starší 
přípravka 
U11

20.10. neděle 9:00 Černíkovice Vamberk, Doudleby/
Sopotnice, Javornice/
Slatina

Mladší 
žáci U13

20.10. neděle 9:00 Vamberk Černilov, Kostelec/Často-
lovice, Dobruška/Opočno

Dorost U19 20.10. neděle 13:30 TJ Baník Vamberk TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL 
Bílá Třemešná

Mladší 
přípravka U9

26.10. sobota 9:00 České Meziříčí Doudleby/Sopotnice, 
Týniště, Vamberk, 
Javornice/Slatina

Starší 
žáci U15

26.10. sobota 10:00 TJ Slavoj Předměřice/
TJ Sokol Hoříněves

TJ Baník Vamberk

Muži A 26.10. sobota 14:30 TJ Baník Vamberk FC Nový Hradec Králové
Mladší 
žáci U13

26.10. sobota 9:00 Červený Kostelec Dobruška/Opočno, 
Vamberk, Třebechovice

Starší 
přípravka 
U11

27.10. neděle 9:00 Týniště nad Orlicí Vamberk, Rychnov, 
Javornice/Slatina

Mladší 
přípravka U9

2.11. sobota 9:00 Doudleby Vamberk, Solnice B, 
Javornice/Slatina

Starší 
žáci U15

2.11. sobota 11:45 TJ Baník Vamberk FK Kostelec nad Orlicí/
AFK Častolovice

Muži A 2.11. sobota 14:00 TJ Sokol Malšovice TJ Baník Vamberk
Starší 
přípravka 
U11

3.11. neděle 9:00 Vamberk Černíkovice, Týniště, 
Přepychy

Mladší 
žáci U13

3.11. neděle 9:00 Kostelec nad Orlicí Vamberk, Týniště, 
Červený Kostelec

Dorost U19 3.11. neděle 13:00 SK Sparta Úpice TJ Baník Vamberk
Starší 
žáci U15

9.11. sobota 9:30 FC Spartak Rychnov 
nad Kněžnou

TJ Baník Vamberk

Mladší 
žáci U13

10.11. neděle 9:00 Vamberk Kostelec/Častolovice, 
Rychnov, Třebechovice

Dorost U19 10.11. neděle 12:00 TJ Baník Vamberk TJ Rasošky

Změny a aktualizaci rozpisu naleznete každé pondělí 
na stránkách www.banikvamberk.cz
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Dne 29. 8. proběhla pátá schů-
ze sportovní komise. Jednání 
probíhalo společně s  výkonným 
výborem TJ Baník Vamberk, z. s. 
a  hlavním bodem jednání bylo 
společné a  jednotné sestavení 
harmonogramu sportovní haly. 
Vůbec poprvé přizval výkonný 
výbor TJ k  diskuzi a  sestavení 
harmonogramu všechny ostat-
ní spolky a  sportovní organiza-
ce. Již před schůzí jsem z  pozice 
tajemníka TJ vypracoval návrh 
harmonogramu a  rozeslal všem 
sportovním oddílům k  vyjádře-
ní. Na  schůzi jsme již pracovali 
s  hrubým návrhem. Po  několika 
připomínkách a  požadavcích, 
které byly zapracovány do  har-
monogramu, došlo k následnému 
schválení výkonným výborem TJ. 
Výkonný výbor TJ souhlasil s  tím, 
že nevyužitý prostor v  hale, ze-
jména v dopoledních a večerních 
hodinách, bude nabídnut zájem-
cům z  řad veřejnosti. Nicméně 
VVTJ požádal správu sportovních 
zařízení, aby v  těchto časech 
dohlížela nad dodržováním ná-
vštěvního řádu sportovní haly. SK 
doporučila RM pořídit rezervační 
systém sportovní haly. Věřím, že 
jsme společně vypracovali dob-
rý harmonogram, který bude ku 
prospěchu všech, byť by všich-
ni rádi zabrali daleko více mís-

ta ve  sportovní hale. Přes zimu 
zkrátka všichni musíme omezit 
své tréninky, a  to podle kapacit, 
které máme k  dispozici. Děkuji 
oddílům, za  jejich vzájemnou to-
leranci a  slušnou domluvu. Dě-
kuji výkonnému výboru TJ Baník 
Vamberk, z. s. za  projednání har-
monogramu se sportovní komisí 
a  se zástupci sportovních oddílů. 
Dále děkuji panu řediteli základní 
školy Vamberk Martinu Vrkoslavo-
vi, který se za školu velmi aktivně 
podílel na sestavení harmonogra-
mu, hlavně děkuji za  jeho snahu 
co nejlépe napasovat školní tělo-
cviky ve sportovní hale. Sportovní 
komise spolu s  hosty dále disku-
tovala o  aktuálním dění kolem 
sportu, zejména o vzniku národní 
sportovní agentury. SK projedna-
la zisk dotací z  programu MŠMT 
Můj Klub, které organizace žádali 
loni na  podzim. Dále jsme dis-
kutovali na  téma kamerového 
systému a  panovala shoda, že je 
nutné, aby sportoviště byly pod 
dohledem kamer. Což jsme nako-
nec i  doporučili radě města pro-
jednat. Děkuji všem zúčastněným 
za jejich aktivní přístup.
Sportu zdar!

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

731 960 305, 

frejvaldo@gmail.com

Sportovní komise

Oddíl K. O. B. Choceň pořádal 
ve dnech 7. - 8. 9. 2019 5. a 6. kolo 
žebříčku B-Čechy východ, 11. a  12. 
kolo Východočeského poháru do-
rostu a  dospělých, 12. a  13. kolo 
Východočeského poháru veteránů, 
1. a 2. kolo Východočeského pohá-
ru žactva, 1. a 2. kolo Ligy Vysočiny 
a  závody pro veřejnost. Deštivé 
počasí značně komplikovalo čtení 
mapy, tratě byly poměrně náročné, 
ale pěkné. Celkem se obou závodů 
zúčastnilo přes 1000 běžců.

V  sobotní klasice se vamberečtí 

závodníci umístili takto: 

28. místo Netopilová Simona  D10C      
36. místo Mikysková Adéla   D14B       
42. místo Mudruňková Barbora Ni-
kol   D14B
7. místo Kodytková Iva     D21D      
8. místo Klapalová Hana   D21D       
4. místo Vandasová Markéta    D35B    
9. místo Koblicová Milena   D35D      
5. místo Veverková Yveta   D45D         
9. místo Kulová Jana   D45D           
2. místo Klapal Jan   H21D            
4. místo Drhlík Petr  H35D            
7. místo Koblic Jan  
1. místo Netopil Libor     
47. místo Klapal Tomášek HDR (děti 
s rodiči) 

V  neděli na  krátké trati dosáhli 

Vamberáci těchto výsledků:

30. místo Mikysková Adéla   D14B       
37. místo Mudruňková Barbora Ni-
kol D14B
2. místo Kodytková Iva   D21D        
8. místo Klapalová Hana   D21D        

2. místo Klapalová Michaela   D35B     
5. místo Smutná Jana  D35B            
7. místo Vandasová Markéta   D35B    
8. místo Mudruňková Romana    D35D 
8. místo Rykalová Jitka  D45B         
6. místo Kulová Jana   D45D           
3. místo Netopil Libor    H35B        
61. místo Klapal Tomášek   HDR          

Východočeský pohár pokračoval 
v sobotu 14. 9. krátkou tratí (14. kolo 
soutěží), kterou uspořádal OOS TJ 
Spartak Vrchlabí v Krkonoších. Pěk-
né centrum bylo na louce u restau-
race Möhwaldova bouda (Benecko, 
Žalý). Běželo celkem přes 600 zá-
vodníků. Trať byla velmi kopcovitá 
v náročném horském terénu a naši 
závodníci si vedli velmi dobře.
22. místo Mikysková Adéla   D14C       
26. místo Mudruňková Barbora Ni-
kol   D14C 
3. místo Vandasová Markéta  D35C      
2. místo Mudruňková Romana   D35D
2. místo Rykalová Jitka  D45C         
2. místo Vandas Luděk    H35C         

Mistrovství a Veteraniáda ČR na kla-
sické trati se konala 21. - 22. 9. 2019 
v Janově nad Nisou. Závod pořádal 
TJ Tatran Jablonec nad Nisou. Ze so-
botní kvalifi kace, které se zúčastnilo 
přes 1200 závodníků, postoupili ti 
nejlepší do nedělního fi nále. V kop-
covitém kamenitém terénu se naše 
Jana Smutná umístila ve své katego-
rii D55A na 1. místě a získala tak titul 
mistryně republiky. Gratulujeme!
Za OB Vamberk        Jitka Rykalová 

a Ilona Mikysková

Orientační běh
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Tradičně na konci srpna se metro-
pole na Hané stala centrem světo-
vého stolního tenisu. Ve dnech 20. 
– 25. srpna 2019 se v  Olomouci 
uskutečnil už poosmé turnaj se-
riálu Seamaster 2019 ITTF World 
Tour, na němž startovala absolut-
ní světová špička. Dle pořadatelů 
to byl nejúspěšnější ročník v celé 
historii. Do soutěží nastoupilo 370 
hráčů a hráček. Byl nejlepší i z po-
hledu kvality. S  výjimkou nejlep-
ších Číňanů se na turnaji předsta-
vila opravdu absolutní světová 
špička. O  tom, že se hrál v  Olo-

mouci skvělý stolní tenis, svědčí 
i divácký zájem. Všechny čtyři dny 
hlavní soutěže byly vyprodány.
Po  loňských zkušenostech uspo-
řádal oddíl stolního tenisu TJ 
Baník Vamberk opět metodický 
zájezd. A  nutno podotknout, že 
se zájezd zase vydařil. Členové 
oddílu, a  to Ondřej Kotyza, Ja-
roslav Lipovský, Michal Machá-
ček, Vítězslav Melkes st., Martin 
Michera st., Martin Michera ml., 
Otakar Müller, Jan Podolka a Vla-
dimír Souhrada se byli na  turnaji 
podívat v  pátek 23. srpna. Turnaj 

se hrál v  krásné, moderní aréně 
OMEGA Sport centrum. Naši čle-
nové si obdobně jako vloni po-
chvalovali nejen výborné zázemí 
této arény, ale i  to, že měli bez-
prostřední kontakt prakticky se 
všemi hráči a  hráčkami. Mohli se 
podívat do tréninkové haly na je-
jich rozehrávání a  rozcvičování 
a  s  některými se dokonce osob-
ně pozdravili a  vyfotografovali. 
Zaplněné tribuny viděly vrcholný 
stolní tenis. V  mužské dvouhře 
nechyběl čtvrtý hráč světového 
žebříčku Japonec Tomokazu Hari-
moto, který turnaj na Hané vyhrál 
v  roce 2017. Startoval tradiční 
účastník Brazilec Hugo Caldera-
no, aktuální sedmička světového 
žebříčku, dále tchajwanský talent 
Lin Jün-ťü a  řada dalších asij-
ských hráčů a  hráček. Nechyběli 
ani nejlepší Evropané, úřadující 
šampion Němec Timo Boll, jeho 
krajané Dimitrij Ovtcharov a  Pat-
rick Franziska, Angličan Liam Pit-
chford, Portugalec Marcos Freitas 
či legendární Bělorus Vladimir 
Samsonov. V soutěži žen se před-
stavily skvělé Japonky. Loňská 
vítězka Kasumi Ishikawová, Mima 
Itoová a  Miu Hiranová. Pak zde 
byly další skvělé Asiatky Korejka 
Suh Hyowon, Číňanka He Zhuojia 
a pochopitelně také nejlepší Evro-
panky Sofi a Polcanová z  Rakous-
ka, Petrissa Solnajová z Německa 
a  další. Z  českých hráčů a  hráček 

se do hlavní soutěže probojovala 
pouze Hana Matelová, která ve 2. 
kole prohrála s  pozdější fi nalist-
kou Miu Hiranovou.
Soutěž mužů vyhrál Tchajwanský 
talent Lin Jün-ťü, momentálně 
světová třináctka. Osmnáctiletý 
stolní tenista porazil ve fi nále 4:1 
Němce Dimitrije Ovtcharova. Již 
v  semifi nále svedl velkou bitvu 
s  Timem Bollem. Nad evropskou 
legendou vedl již 3:1. Němec srov-
nal na 3:3, ale v rozhodujícím setu 
se z vítězství radoval levou rukou 
hrající Tchajwanec. Ženskou část 
turnaje vyhrála Číňanka Čcheng 
Sing-tchung, která v dramatickém 
fi nále zdolala 4:3 Japonku Miu Hi-
ranovou.

Závěrečné výsledky turnaje:

Dvouhra mužů, semifi nále: Lin 
Yun-Ju (Taiwan) – Timo Boll 
(Něm.) 4:3 (10,-9,2,6,-5,-6,8), Di-
mitrij Ovtcharov (Něm.) – Hugo 
Calderano (Braz.) 4:2 (-7,9,6,11,-
6,9), fi nále: Lin Yun-Ju – Dimitrij 
Ovtcharov 4:1 (9,5,-4,5,9).

Dvouhra žen, semifi nále: Miu 
Hiranová – Kasumi Ishikawová 
(obě Jap.) 4:1 (6,-4,6,12,6), Chen 
Xingtong – Feng Yalan (obě Čína) 
4:1 (4,3,13,-7,9), fi nále: Chen Xing-
tong – Miu Hiranová 4:3 (5,8,7,-
11,-14,-11,8)

Jan Podolka

TJ Baník Vamberk „A“ 
– stolní tenis – domácí zápasy 2019-2020
Krajská soutěž 1. třídy

19. 10. 2019 09:00 TJ Baník Vamberk A Sparta Úpice
19. 10. 2019 14:00 TJ Baník Vamberk A Tatran Hostinné D
30. 11. 2019 09:00 TJ Baník Vamberk A Sokol Nemyčeves
30. 11. 2019 14:00 TJ Baník Vamberk A Jiskra Nový Bydžov

11. 01. 2020 09:00 TJ Baník Vamberk A DTJ-Slavia Hr. Králové D
11. 01. 2020 14:00 TJ Baník Vamberk A Sokol České Meziříčí
01. 02. 2020 09:00 TJ Baník Vamberk A Sokol Chlumec n.C.

29. 02. 2020 09:00 TJ Baník Vamberk A Sokol Stěžery B
29. 02. 2020 14:00 TJ Baník Vamberk A Sokol PP Hr. Králové 2 E
04. 04. 2020 09:00 TJ Baník Vamberk A TTC KB Vrchlabí
04. 04. 2020 14:00 TJ Baník Vamberk A TJ Dvůr Králové n.L.

„A“ mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vam-
berku. Diváci jsou srdečně zváni! 

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

WORLD TOUR 2019 OLOMOUC

Foto č. 1 je Michal Macháček a Mima Itoová,  na fotu č. 2 je Michal Macháček 

a Hugo Calderano, na fotce č. 3 je Martin Michera a Patrick Franziska a na fotu        

č. 4 je současný mistr Evropy Timo Boll a Jan Podolka
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Spolek p átel historie Vamberka 
zve na

Prezentaci 3D modelu kostela sv.
Prokopa 

a

P ednášku "Když dávné p íb hy
ožívají …"

aneb rozplétáme naše národní d jiny 
pomocí nejmodern jších technologií 21. století 

s p edním odborníkem Ing. Ji ím Šindelá em

sobota 19. íjna 2019 od 14:00
M stský klub Sokolovna - malý sál, Vamberk

 



SDH Peklo nad Zdobnicí poRádáˇ

která se koná

20. Ríjna 2019ˇ
v 16.00 hodin v hospodE v Pekle nad Zdobnicíˇ

Vstup 50 Kč

Ces
ta žigulem

PRednášku s projekcí:
z
Cest i c k o l e m

s v
et
a

ˇ
v v

Svatováclavský jarmark

Foto: Eva P., Jíří Sejkora, Radoslav Vídeňský


