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Mluvčí OF Petr Narwa
Zahájení generální stávky dne 27.11.1989
v Rychnově nad Kněžnou
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Foto: z archivu Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

Oprava domu
č. p. 102
V měsíci říjnu byla dokončena další etapa rekonstrukce městského domu č.p.
102 na Husově náměstí. Dům dostal
nová špaletová okna a nátěr fasády,
v prvním patře byly kompletně zrekonstruovány kancelářské prostory, které
užívá městská společnost Vamberecká
voda s.r.o.

Městská policie ve Vamberku převzala do služby nový vůz Peugeot RIFTER, který nahradil již dosloužilé staré vozidlo. Přejeme
našim strážníkům, aby jim nové auto dobře sloužilo a pomáhalo jim v jejich každodenní práci.
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
26. zasedání dne 18. září 2019
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 25.
2) Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk
č. 5 ze dne 12.06.2019 a č. 6 ze
dne 11.09.2019.
3) Projednala a schválila zápis
z jednání sportovní komise ze
dne 29.08.2019
4) Projednala a schválila Roční
plán na školní rok 2019/2020,
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280.
5) Souhlasila s přijetím určeného
finančního daru od WOMAN
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI pro Základní
školu Vamberk, okres Rychnov
nad Kněžnou, Komenského 95,
517 54 Vamberk, IČ: 70156611
a pověřila starostu podpisem
žádosti o souhlas zřizovatele.
6) Schválila, dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotace v rámci
přímé finanční podpory na rok
2019 Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov nad
Kněžnou ve výši 30.000 Kč a zároveň schválila veřejnoprávní
smlouvu na schválenou dotaci.
7) a) Projednala protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Oprava fasády a zpevněných ploch Spolkového domu „Školka“, č. p. 90
Merklovice, Vamberk“ a v souladu s nimi rozhodla, že smlouva
bude uzavřena s uchazečem,
který předložil nejnižší cenovou
nabídku tj. 735.538 Kč bez DPH,
se společností REMING, s. r. o.,
Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 47454687
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
b) Schválila přijetí dotace
z dotačního programu v oblasti Regionální rozvoj ve výši
450.000 Kč od Královéhradeckého kraje na projekt s názvem
„Oprava fasády a zpevněných
ploch Spolkového domu „Školka“, č. p. 90 Merklovice, Vamberk“ evidovaného pod číslem
19RRDU3-0005 a pověřila starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
8) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
31.10.2018 na akci „Renovace
trávníku fotbalového hřiště“ se
zhotovitelem EUROGREEN CZ
s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 408 01 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 64651959,
kterým se mění termín dokonče-

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

ní díla na 30.09.2019 z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek a pověřila starostu podpisem dodatku.
Projednala a schválila Smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu číslo S/
C51/00275492/2019 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10, IČ: 49356089,
jejíž předmětem je převzetí nebezpečných odpadů a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Schválila cenovou nabídku
společnosti STAVONA, spol.
s r. o., č. p. 177, 561 14 České
Libchavy, IČ: 15030768 na výměnu oken v budově č. p. 536
v ulici Na Struhách ve Vamberku
za cenu 181.884,31 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Schválila cenovou nabídku Kamila Olšavského Struha 792,
517 54 Vamberk, IČ: 45548129
na nátěr fasády domu č. p. 102,
Vamberk za cenu 75.465 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Schválila cenovou nabídku Leoše Hošáka, Vrabcova 522, 517 54
Vamberk, IČ: 68491492 na odstranění keramických obkladů
z bazénu za cenu 223.569 Kč
včetně DPH a pověřila starostu
podpisem objednávky.
Schválila cenovou nabídku společnosti Technika Rokytnice, č.
p. 25, 517 21 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 60111372
na obnovu opěrné zdi u kostela sv. Prokopa ve Vamberku
za cenu 108.000 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Schválila cenovou nabídku společnosti VRATA NOVÁK s. r.o.,
Dlouhá Ves 95, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 26012685
na sekční průmyslová vrata – kotelna Vamberk za cenu
80.684,71 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem objednávky.
Schválila cenovou nabídku Jaroslava Vorlického, Vyhnánov
62, 517 42 Doudleby nad Orlicí,
IČ: 67466231 na rekonstrukci
garáže Městské policie ve Vamberku za cenu 269.950 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.
Projednala žádost společnosti
M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01
Jičín, IČ: 42196868 o vyjádření k úplné uzavírce silnice
III/3193 a dopravnímu opatření
v termínu 23.09. - 05.10.2019
v případě náhradního termínu
do 12.10.2019 z důvodu opravy
silnice a souhlasí s úplnou uza-

vírkou a obousměrnou objízdnou trasou z Pekla nad Zdobnicí, která bude vedena po silnici
III/3193 přes Roveň, Dlouhou
Ves do Rychnova nad Kněžnou,
kde se přes místní komunikaci
napojí na silnici I/14, po které
bude pokračovat do Vamberka.
17) Revokovala bod č. 12, usnesení Rady města č. 25 ze dne
04.09.2019.
18) Schválila cenovou nabídku společnosti DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 64826996 na řízení
projektu a administraci veřejné
zakázky na akci: „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání
ve městě Vamberk“ za cenu
266.000 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
19) Rada města Vamberk ve funkci valné hromady společnosti
VAMBEKON, s. r. o., se sídlem
Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu
funkce jednatele společnosti
ze dne 01.04.2019, která byla
uzavřena s panem Luďkem Luňákem, nar. xxxxxxxxxx, bytem
xxxx xxxxxx, kterým se s účinností od 01.10.2019 mění článek
4 – Odměna jednatele a další
ujednání a pověřila starostu
podpisem dodatku.
Rada města Vamberk se na svém
27. zasedání dne 2. října 2019
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 26.
2) Schválila žádost TJ Baník Vamberk, z. s., oddíl kopané, Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČ:
48615633 o změnu účelu použití schválené dotace č. j. 51/2019/
MÚVA ve výši 15.200 Kč z rozpočtu města Vamberk na rok
2019, z které budou pořízeny
dresy pro starší přípravku nikoliv pro mladší přípravku.
3) Projednala žádost spolku JUNÁK – český skaut, středisko
Vamberk, z.s., V Lukách 598,
517 54 Vamberk o dar palivového dřeva a rozhodla poskytnout finanční dar spolku ve výši
2.000 Kč na pořízení a dopravu
palivového dřeva na skautskou
základnu V Lukách 598, Vamberk a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
4) Schválila zveřejnění záměru
pronájmu místnosti č. 3 o podlahové ploše 23 m2 a výpůjčky
místnosti č. 2 o podlahové ploše 35 m2, obě v suterénu budovy a dále výpůjčky prostor č. 1
o podlahové ploše 69 m2 v přízemí budovy, vše v domě čp. 25
v Tyršově ulici ve Vamberku.
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5) Schválila zveřejnění záměru
výpůjčky pozemkových parcel
č. 2347, o výměře 419 m2, druh
pozemku zahrada a č. 2531,
o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Vamberk.
6) Schválila plnou moc pro
JUDr. Miloslava Tuzara, Palackého 108, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou k zastupování města
ve věcech souvisejících s podáním přihlášky pohledávky
do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou
KSHK 40 INS 19331/2019 ve věci
dlužníka Radka Šnajdra, včetně
zastupování v tomto řízení.
7) Schválila prodej automobilu Renault Kangoo (rok výroby 2002)
panu Jiřímu Jiskrovi, datum narození xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
za cenu 10.000 Kč a pověřila starostu podpisem kupní smlouvy.
8) Projednala a vzala na vědomí
oznámení o zahájení společného řízení na stavbu „Stavební
úpravy a přístavba rodinného
domu č. p. 126 ve Vamberku“.
9) Schválila cenovou nabídku pana
Leoše Hošáka, Vrabcova 522,
517 54 Vamberk, IČ: 68491492
na přetažení stěn velkého bazénu na koupališti ve Vamberku
za cenu 188.975 Kč a pověřila
starostu podpisem objednávky.
10) Projednala žádost společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
VÝCHOD, oblast Hradec Králové, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 48035599
o vyjádření k částečné uzavírce
a dopravnímu opatření v termínu 14.10.2019.-08.11.2019 z důvodu opravy vozovky na silnici
I/11K a I/14L a souhlasí s částečnou uzavírkou a navrženým
dopravním opatřením.
11) Schválila výzvu k podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku
„Oprava zpevněné plochy a komunikace V Lukách, Vamberk“.
12) Schválila plnou moc pro společnost DABONA s.r.o., Sokolovská
682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996 k veškerým
právním úkonům nezbytných
k organizačnímu zajištění zadávacího řízení na dodavatele
stavebních prací dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a k zajištění investičně-inženýrské činnosti, to vše na projekt
„Zvýšení kapacity předškolního
vzdělávání ve městě Vamberk“.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města
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Započaly přípravné práce na změně územního plánu
Územní plán Vamberk se oficiálně jmenuje dokument, který je
v souladu se stavebním zákonem
povinně vyhotovován městem
a slouží jako závazný podklad pro
uspořádání území města, zejména
pro vytvoření základní urbanistické koncepce rozvoje území města,
ochrany jeho hodnot, uspořádání
krajiny a stanoví koncepci veřejné
infrastruktury. Vymezuje tzv. zastavěné území, plochy a koridory,
které již svou funkci plní a zejména
pak tzv. zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající
zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území. Územní plán stanoví podmínky pro využití těchto ploch,
tedy určuje, co je v daném území
přípustné a co nikoliv, tedy zda
na určitém pozemku může vzniknout rodinný domek, bytový dům,
továrna nebo zda musí zůstat nezastavěný a sloužit např. jako veřejná zeleň.
Ze své podstaty se jedná o dokument dlouhodobé povahy,
do kterého by mělo být zasahováno s uvážením a pokud možno co
nejméně. Na druhou stranu, život
se vyvíjí a plyne, proto potřeba
změn územního plánu čas od času

vyvstane.
Náš územní plán letos oslavil deset let svého trvání a za dobu své
existence se již měnil třikrát. Změny číslo 1 a číslo 2 byly převážně
reakcí na žádosti občanů, kteří
nejčastěji žádají změnu územního
plánu pro stavby rodinných domů,
kdy vlastní nejrůznější pozemky
navazující na stávající zástavbu,
převážně v okrajových částech
města, kde však stávající pravidla
výstavbu neumožňovala. Relativně zásadní byla změna v pořadí
třetí, díky níž se areál bývalých
kasáren mohl využít pro stavbu
nového závodu pewagu a mohlo
dojít ke zpřístupnění nábřeží podél Zdobnice veřejnosti.
Současné vedení města si vytklo
za cíl přistoupit ke komplexní revizi územního plánu a vyhodnotit
jeho naplňování a soulad s tím,
kam se do budoucna má město
ubírat. Zároveň by změna měla
vyhodnotit to, co již zrealizováno
bylo. Jako prioritní pro rozvoj města se v každém případě jeví oblast
bydlení. Stávající stav územního
plánu je (i v důsledku předchozích
změn) do značné míry roztříštěný
a i když „zastavitelných ploch“ je
v součtu velké množství, reálné

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

„změny č. 4“ mělo dostat i na návrhy občanů na změnu využití ploch
na území obce, které se za poslední roky nashromáždily. Pro ty občany, kteří o podobném návrhu
na změnu uvažují, je nyní vhodný
okamžik, aby tak učinili právě teď.
Celý proces pořízení změny si vyžádá zhruba rok práce a nenastane-li nepředvídaná změna, měl by
proběhnout v příštím roce.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Uvažujete-li o podání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Vamberk, učiňte tak do konce roku 2019.

Formulář pro podání žádosti najdete na:
http://vamberk.cz/obcan-a-urad/
formulare-a-dokumenty/uzemni-plan/
Případné informace Vám podá Stavební úřad Městského úřadu
ve Vamberku

Nezapomeňte na splatnost
místních poplatků
Místní poplatek ze psů – splatnost II. splátky byla 30. října 2019
Místní poplatky lze uhradit:
1. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu
Vamberk (přízemí)
Pondělí
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Úterý
7:30 – 11:00
12:00 – 15:00
Středa
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:30 – 11:00
12:00 – 14:30
Pátek
7:30 – 11:00
12:00 – 14:00
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.

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, umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
Pneumatiky
Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly,
plechovky od potravin všech druhů)
Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie)
Elektrozařízení
Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, 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 se od 01.11.2019 nepřijímá.
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz
v sekci Praktické informace – Jak nakládat s odpady

možnosti stavění jsou ve městě
omezené. S rozvojem bytové výstavby je i nadále počítáno v lokalitě bývalé masny, vhodné plochy
pro možnost individuální výstavby
pak bude třeba nalézt. Vzhledem
k tomu, že po pozemcích v nově
vzniklé Koukolově ulici na Bačince
se „jen zaprášilo“, je to pro město
signál, že poptávka po možnosti
bydlení je vysoká.
Kromě návrhů, které vzejdou
od orgánů města, by se v rámci

Městský úřad Vamberk, jako správce místních poplatků, může využít
svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až
na trojnásobek.
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit potřebné
doklady.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Od 01.01.2020 vzniká na základě novely veterinárního zákona nová
povinnost čipování psů. Každý pes musí být označen čipem. Změny
se týkají zejména ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině.
Od 01.01.2020 pouze u psa označeného mikročipem lze považovat
vakcinaci proti vzteklině za platnou. Číslo mikročipu musí být uvedeno v dokladu o očkování psa. Výjimku tvoří pouze psi označeni
čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011.
Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu pracovnicím městského úřadu (pokladna v přízemí) – paní Aleně Bartošové, tel.:
494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo Ireně Šponarové,
tel.: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

www.vamberk.cz
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Společenské centrum Merklovic
prochází výraznou proměnou
Jak je všeobecně známo, město
Vamberk má k sobě připojeny
dvě tzv. „místní části“, kterými jsou
Peklo a Merklovice. Ač se tyto dříve samostatné obce staly součástí
většího celku, dodnes si uchovávají svůj venkovský charakter, ať
co do způsobu uspořádání zástavby či života, který se od toho
klasického městského přece jen
liší. Bezprostřední blízkost města
a srostlost s ním však na druhou
stranu místní části odlišují od běžných vesnic, které se spravují samy.
Z hlediska hospodaření pak místní
části zpravidla nemohou pro svůj
rozvoj využít žádné dotace na rozvoj venkova, protože administrativně spadají pod město a dotace
se jich netýkají.
Podpořit charakter místních částí a život v nich proto bylo cílem
dotačního programu Královéhradeckého kraje, který byl letos
poprvé krajem vypsán a který
nesl název Program obnovy místních částí obcí. Město Vamberk
se do programu přihlásilo s projektem nazvaným Oprava fasády
a zpevněných ploch Spolkového
domu „Školka“, č.p. 90 Merklovice,
Vamberk, kdy, jak název napovídá,
by mělo dojít ke stavební obno-

vě vnějšku budovy a celkovému
zatraktivnění prostředí. Rozpočet
akce je cca 900 tisíc korun, z toho
příspěvek Královéhradeckého kraje tvoří polovinu potřebné částky.

Školka a kaplička leží stranou hlavní
silnice, přesto tvoří přirozený střed
Merklovic.

„Školka“ je po zániku hospody
aktuálně jediným veřejným zařízením v Merklovicích, ve kterém
mají občané možnost se setkat
a uspořádat společenské akce.
Umístěna v ní je pobočka Městské
knihovny a slouží jako zázemí Sboru dobrovolných hasičů, který má

objekt ve správě a který se vlastní
dobrovolnickou činností v minulých letech zasloužil o kompletní
rekonstrukci interiéru. Akce pro
veřejnost zde pořádá též místní
Merklovický okrašlovací spolek.
Pravidelně se zde konají volby,
výroční schůze, objekt si lze zarezervovat pro svatbu či oslavu.
Stavební práce započaly začátkem
měsíce října, hotovo by mělo být
ke konci listopadu letošního roku.
Shodou okolností proběhla v letošním roce též městem financovaná oprava místní komunikace
vedoucí kolem Školky, cesta má
nový asfaltový povrch a končí
dlážděnou plochou u kapličky sv.
Jana Křtitele. Ta je vedle Školky
důležitou historickou dominantou
místní části a byla plně zrekonstruována v minulých letech. Ve stínu
stoletých lip tak prochází proměnou tento malebný kout Merklovic, do kterého – jak věřím – budou
i nadále přicházet Merklováci, aby
se vzájemně setkali a pobavili se se
svými sousedy. Dobré sousedské
vztahy jsou totiž největší hodnotou, jakou život v místních částech
města nabízí.
Mgr. Jan Rejzl, starosta města

Město Vamberk
Sbor dobrovolných
hasičů Merklovice
Merklovický
okrašlovací spolek
si vás dovolují pozvat na
slavnostní otevření
nově zrekonstruovaného

Spolkového domu

„Školka“
Merklovice
v sobotu

23. listopadu 2019
v 18 hodin
Odpoledne od 15:00 bude
v kapličce sv. Jana Křtitele
v Merklovicích sloužena mše
svatá k poctě sv. Klementa, patrona Královéhradecké diecéze.
Celebruje P. Wiesław Kalemba.
Večer po 18:00 se koná Klementinské sousedské posezení.
Kulturní program, ochutnávka
vín, občerstvení zajištěno.

Krajkářská škola v Kersku
„Krása paličkované krajky“ je název výstavy v Lesním ateliéru Kuba
v malebném a poetickém Kersku,
které je spojené se jménem spisovatele Bohumila Hrabala a filmem
Jiřího Menzela Slavnosti sněženek.

Právě zde 6. 10. 2019 proběhla vernisáž s módní přehlídkou
Krajkářské školy a tím byla zahájena výstava paličkovaných krajek
z tvorby Krajkářské škola Vamberk.
V příjemném prostředí ateliéru
Kuba můžete vidět nejen celopaličkované závěsy a obrazové krajky
inspirované podzimní krajinou, ale
i model šatů
s elegantním kloboukem v barvách babího léta. Tuto paličkovanou krásu vhodně doplňují aranže
barevných krajkových listů v proutěných koších, neodmyslitelně patřící k podzimu.
Výstava bude otevřena do 24.
11. 2019, ve dnech úterý až neděle od 10:00 – 17:00 hodin.
Mimo současnou výstavu ručně
paličkované krajky můžete navštívit obchodní síň Lesního ateliéru
Kuba, kde je k prodeji nejen originální krásná keramika z dílny pana
Bronislava Kuby, ale i jiná ruční
řemesla, tkané koberce, řezbářské
práce, šperky, obrazy od Ivy Hüttnerové a dalších malířů i grafiků.

A v neposlední řadě knihy od Bohumila Hrabala, Postřižinské pivo
z nedalekého nymburského pivovaru nebo Hořické trubičky. Lesní
ateliér Kuby stojí za návštěvu.
Za Krajkářskou školu
Miroslava Šustrová

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

02.11.
03.11.
09.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.
01.12.
07.12.
08.12.

MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Záhumenská 445, České Meziříčí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

734 324 600
494 532 330
494 323 958
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
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S Vamberkem to jde OD5K10
Slovní hříčka v titulku vyjadřuje
naši radost z toho, jak se Vamberk
v posledních letech doslova mění
před očima. Opravený skate park,
nové hřiště v parčíku u Sokolovny,
work-out hřiště v parku u nádraží,
krásný bytový dům v prostorách
bývalé masny, takřka vymodlený
supermarket Penny s autobusovými zastávkami, a stejně tak už
i téměř nečekaná proměna objektu bývalých kasáren v moderní
výrobní závod s nabídkou pracovních míst. Zároveň pak titulek vyjadřuje další, již pátý rok působení
naší organizace OD5K10, z .s. a její
sociální služby pod názvem Centrum 5KA na území Vamberka.
Přes všechny výše jmenované
úspěchy, díky kterým se Vamberk
stává mnohem příjemnějším místem pro život než kdy v minulosti,
to ovšem neznamená, že by automaticky vymizely všechny problémy, se kterými se obyvatelé tohoto
města musí v každodenním životě
potýkat. Práce s mládeží ohroženou sociálně-patologickými jevy,
které se naše služba věnuje, je
během na dlouhou trať. I když má
životní prostředí města, ve kterém
se mládež pohybuje, jistě přímý
vliv na vývoj v této oblasti, ještě
zásadnější je pak prostředí dobře
fungující rodiny. To je naprosto klíčové pro to, aby se z mládeže procházející přirozeně složitým obdobím dospívání stávala mládež tzv.
riziková, či nikoliv. A zde je situace
často ještě komplikovanější a náročnější, nežli v případě obnovy
a kultivace městských budov.
I tento rok jsme pokračovali v udržování a rozvíjení kontaktů s mladými lidmi na území Vamberka
a snažili se alespoň trochu nahlédnout do jejich životů a v případě
zájmu jim pomoci s konkrétními
věcmi, jako jsou škola, partnerské
a kamarádské vztahy, konflikty
s rodiči, případně i s policií či zaměstnavateli. Na rozdíl od minulých let byla novým jevem
„migrace“ mládeže mezi různými
městy, takže jsme ve Vamberku
běžně potkávali děti a mládež
z Rychnova, Kostelce nad Orlicí,
Doudleb a naopak. To bylo způsobeno především vedlejším efektem masivního zlevnění jízdného
současnou vládou, se kterým asi
nikdo, včetně nás, dopředu nemohl nepočítat.
V létě také opět proběhl výchovně-rekreační tábor v naší režii z pověření OSPOD Rychnov nad Kněžnou, kdy jsme strávili intenzivní
týden s dětmi, mezi nimiž byly

i děti z Vamberka. Po celý školní
rok pokračovaly semináře primární prevence na základní škole, které žáky 5. – 9. tříd provázejí tématy
jako jsou šikana, alkohol a kouření,
drogy nebo rasismus. Provázanost
různých způsobů práce přispívá
především k budování a utužování

vztahů pracovníků s klienty, a zároveň se doplňuje a prolíná tak,
aby práce mohla probíhat na různých úrovních, v různém prostředí a různými způsoby. V současné
době (začátek října) evidujeme 21
klientů naší služby ve věkovém
rozsahu 11 – 26 let.

www.vamberk.cz

Na tomto místě se sluší poděkovat
vedení města Vamberk za přetrvávající podporu morální i finanční,
bez které by většina z výše zmiňované práce byla jen těžko představitelná.
Bc. Jiří Vrba,
vedoucí NZDM Centrum 5KA
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Byl to čas všeobecné euforie
S JUDr. Vladimírem Bekem o zlomových chvílích roku 89, počátcích Občanského fóra ve Vamberku i cestách na demonstrace
v Praze.
Scházíme se v kanceláři starosty,
kterou můj host důvěrně zná z let
94 až 98, po které zde v roli místostarosty města pravidelně zasedal a spolupracoval s dřívějším
starostou města Josefem Šlezingerem. To již však byly revoluční časy
pryč a my se scházíme právě proto, abych se zeptal na dobu, kdy se
měnily dějiny.

Bylo jich v Rychnově nad Kněžnou
několik. Nám ale přišlo, že jestli se
má něco změnit, je potřeba být
v centru dění. Vyrazili jsme proto
do Prahy na Václavák. Jeli jsme tam
starou škodovkou stovkou, která
měla mizerné topení a byla šílená
zima. Vzpomínám, že jsme do kufru dali pytel nacpaný senem, aby
do auta tak netáhlo. Ten zážitek

bylo jisté, že se to povede. Často se
s nimi nechtěli bavit a oni nemohli
vědět, zda neskončí na „bezpečnosti“.
 Generální stávka se ale nakonec konala i ve Vamberku.

opět velice silné, vidět pohromadě
takové množství lidí, kteří jsou plní
naděje na lepší život. A po slavnosti v katedrále jsme šli na Letnou
a v neděli znova. Ještě teď mi jde
mráz po zádech, když vzpomenu,
jak zazpívala Kubišová.

Ano, bylo plné náměstí, někde se
narychlo sehnalo pódium, možná

 Velkým tématem doby bylo
zakládání Občanského fóra.
Hned zkraje prosince se ve Vamberku sešlo několik lidí, přípravný
výbor, který založil občanské fórum ve městě. Byla to MUDr. Moravová, pan Zbyšek Borůvka, pan
Ing. Rudolf Novák a další. Po vzniku hnutí se tiskly letáčky, plakáty,
pořádaly se besedy v tehdejším
kině nad náměstím. Byla to doba
plná paradoxů. V Rychnově nám
například vedoucí Kovodružstva
zapůjčil pro OF místnost v domě
na náměstí a my ji několik měsíců
užívali.

 Kde Vás zastihl listopad 89?
V té době jsem působil jako advokát v „advokátní poradně“, jak
se tehdy říkalo, v Rychnově nad
Kněžnou. Tam jsem se nedlouho
před tím vrátil z Ústí nad Orlicí,
kam jsem byl po svém jmenování
přidělen, byť jsem před tím pracoval v Rychnově nad Kněžnou.
Nastala totiž kuriózní situace, kdy
rychnovský vedoucí advokátní
poradny skončil a na jeho místo se
nenašel nikdo, kdo by byl ve straně. Šéfem nestraník být nemohl.
Vyřešilo se to tak, že z Ústí nad
Orlicí, kde byli straníci dva, jeden
pendloval do Rychnova a já musel
zaskakovat v Ústí nad Orlicí.

 Jaká byla mezi lidmi nálada?
Popsal bych to jako euforii. Každý
čekal, že to špatné je pryč a bude
jen dobře. Postupně to vyprchávalo a lidé pak bohužel často i zapomněli, proč to celé vzniklo. Lidská
paměť je krátká a lidé nepoučitelní.
 Vzpomenete si pak na nějakou první změnu, která ve Vamberku nastala.

 O událostech na Národní třídě se obyvatelé v regionech
dozvídali se zpožděním. Kdy se
informace dostaly sem do Vamberka?
V pátek 17. listopadu jsem byl
na schůzce divadelních ochotníků
v Sedloňově, kam se zpráva o událostech v Praze ještě večer dostala a byla diskutována. S dalšími
zprávami přijela jedna studentka
do Vamberka. Později byl k dispozici i filmový záznam.
 Jakou měly zprávy odezvu?
První demonstrace proběhla
v Rychnově nad Kněžnou ve čtvrtek na náměstí. V oknech byli estébáci, kteří si vše točili, mezi lidmi
bylo pár neuniformovaných operativců. Lidí se ale sešlo tolik, že
si nikdo z nich nedovolil zakročit.
Jednoho „příslušníka“ jsem poznal,
zdravil ho a z legrace se ho ptal,
jestli taky přišel demonstrovat.
Moc vesele se ale netvářil.
 Bylo takových demonstrací
více?

za to ale stál. Bylo to úžasné, vidět
plný Václavák lidí, kterým šlo o jednu věc. Potkali jsme tam i známé
lidi, např. pana MUDr. Radko Vaňka
z Rychnova nad Kněžnou. Z Prahy
jsme se vraceli s pocitem, že teď už
ten režim nemůže vydržet.
 Kdy se poznalo ve Vamberku,
že se něco mění?
Hlavní věcí bylo organizování
generální stávky. Pamatuji se, že
studenti a herci objížděli hlavně
průmyslové závody, u nás tedy
železárny, a tam přesvědčovali,
aby se všichni zapojili. Vůbec ne-

to byl nějaký vlek, a z něj se řečnilo. I já jsem něco promluvil, ale
hlavní řečník jsem nebyl.
 Veřejnost se tedy silně projevila
Byl to nejlepší způsob, jak dát najevo nesouhlas s režimem a říct,
že je na čase změna. Vzpomínám
ještě, že se události prolínaly se
svatořečením Anežky České. To
proběhlo v Římě ještě před událostmi v Praze. 25. listopadu se slavilo v katedrále v Praze a na Hradčanském náměstí, kde bylo cca
50.000 lidí. My byli u toho a bylo to

www.vamberk.cz

Nejviditelnější změnou samozřejmě bylo odstranění tanku z horního náměstí. To byla hrozná věc,
která do našeho města vůbec nepatřila. Z pozitivních věcí to pak
jednoznačně bylo založení „zvonkového výboru“, který pořádal
sbírku na pořízení nového zvonu.
Bylo neuvěřitelné, s jakou ochotou
lidé přispívali. Brzy se podařilo vybrat potřebnou částku. Vysvěcení
nového zvonu a jeho slavnostního
zavěšení se účastnil hradecký biskup Karel Otčenášek. Vzpomínám
si na úsměvnou příhodu. Aby se
mohla oslava u kostela sv. Prokopa konat, nechal tehdejší starosta
uzavřít silnici od Doudleb. Obchvaty nebyly a řidiči si museli poradit, jak uměli. Pan biskup strašně
dlouho nejel, čekalo se, a když už
jsme nedoufali, přijel od Potštejna.
Policie odklonila i jeho.
 Velice děkuji za rozhovor.
S JUDr. Vladimírem Bekem si povídal
Mgr. Jan Rejzl
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Malé osudy domů na našem náměstí
Nepřehlédnutelný
na rohu
Končíme procházku po jižní frontě
Husova náměstí. Rohový dům nese
číslo popisné sedm, ale původní číslo z dob Marie Terezie bylo padesát.
Od 17. do konce 18. století zde žil
rod Kubiasových. Roku 1801 náležel objekt rodině Antonína Poláčka,
od roku 1838 Janu Urbanovi. V roce
1866 je zapsán jako majitel Jan
Praus. Ve druhé polovině 19. století
provozoval v domě Josef Šafránek
obchod krajkami a střižním zbožím

(založen 1867). I tady se na podsíni
prodávalo maso. Krajkářský podnik
převzal a k rozkvětu přivedl Šafránkův zeť Antonín Koblic. Teprve
on ve 20. letech 20. století zboural dřevěný objekt (jako poslední
na této straně náměstí) a vystavěl
zděný dům, jak jej známe dodnes.

Úspěšný obchodník Koblic šířil slávu
vamberecké krajky doma i ve světě,
ocenění získal např. na výstavách
v roce 1935 v Bruselu nebo o dva
roky později v Paříži. Antonín Koblic
byl ve dvou obdobích, 1931-1938
a 1939-1945, obecním starostou.
Textil a obuv se v domě prodával
i v době socialistické. Do roku 1996
zde sídlila reprezentativní prodejna
VKV, družstva vamberecké krajky.

I dům čp. 7 stojící na Husově náměstí ve Vamberku
má svou starší historii „psanou rýčem“, psanou bohužel pouze povrchně. Ne, že bychom při záchranném
výzkumu prováděném v roce 2010 při přestavbě,
která dala Hotelu Krajka dnešní podobu, něco ošidili,
ale museli jsme zůstat jen velmi mělce při povrchu.
Na rozdíl od častých mýtů, že přijdou archeologové
a celou parcelu rozkopou, je pravda podstatně střízlivější. Výzkum se totiž zcela striktně drží jen výkopů,
jak do půdorysu, tak do hloubky, které jsou požadovány stavebníkem pro realizaci jeho díla.

Několik následujících let se tu prodávalo zboží vietnamských obchodníků. Roku 2001 tady byla otevřena
vinárna a do roku 2011 prošel dům
náročnou rekonstrukcí a dnes je
v provozu Hotel Krajka.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ze sbírek
Milana Sedláčka
a Jiřího Sejkory

V tomto případě byla přístavba zakládána v pasech,
které byly široké šedesát centimetrů a hluboké devadesát. Stačilo to jen na prozkoumání původní zdi
mezi parcelami měšťanských domů, zaniklé v 17.
století a drobných hospodářských přístavků. Hlouběji, než do přelomu 15. a 16. století jsme se nedostali. Doklady starších období tedy čekají někde pod
salonkem hotelu na své objevení.
Martina Beková, Muzeum
a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

Řád Elišky Přemyslovny získala i Zuzana Zezulková
z Vamberka za pomoc malomocným v Africe a Indii
Paní Zuzana Zezulková posledního září obdržela Řád Elišky Přemyslovny za pletení speciálních
obvazů pro nemocné leprou. Za-

řadila se tak po bok významných
žen, které letos získaly tento řád,
jako je dokumentaristka Olga Sommerová nebo Alena Křížová, sta-

rostka Deštného v Orlických horách a další významné osobnosti,
které se věnují intenzivně charitě.
Celkem bylo letos vyznamenáno
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10 žen a všechny byly poprvé pasovány na Dámu Řádu královny
Elišky Přemyslovny.
Malomocenství (lepra) stále trápí
Afriku a další rozvojové země, přičemž pro ošetření malomocných
se používají tyto speciální ručně
pletené obvazy z bavlněné příze,
do kterých navíc každá pletařka
„přidává“ svoji energii.
Jsme velmi hrdí, že toto ocenění získala také naše členka a rádi
bychom tímto Zuzce poděkovali
za její práci a poblahopřáli za ocenění. Věříme, že bude ještě dlouho
pomáhat a že její odhodlání inspiruje i další k pomoci nemocným
a potřebným.
Vladimír Sodomka
předseda Spolku přátel
historie Vamberka
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Vamberk ožil dávnými příběhy,
ožije i naše krypta a mumie?
strana

V sobotu 19. října se uskutečnila
přednáška pana Ing. Jiřího Šindeláře. Na přibližně dvě hodiny jsme se
díky nejmodernějším technologiím
přenesli z Vamberka na nejposvátnější místa naší země – do původní
královské hrobky v Chrámu sv. Víta,
nahlédli také do Svatováclavské kap-

i skrze zeď do hlavní lodi i podzemní
krypty. Díky těmto modelům je možné si udělat kompletní představu
o kostele a kryptě jako celku.
S těmito výstupy se pak dá pracovat a využít pro další účely. Jednou
z možností je například tzv. rozšířená
virtuální realita, přestože se o tomto

le a do tajemných podzemí objevených hrobek posledního Rožmberka
a Švamberka – nejmocnějších rodů
a šlechticů tehdejší doby.
Z detailu jsme uviděli vzácné poklady naší země, ke kterým se dostane
pouze hrstka vyvolených. Proto jsme
velmi rádi, že jsme měli možnost
tohoto jedinečného zážitku právě
ve Vamberku. Viděli jsme výsledky
vizualizací podoby tváře královny Judity, vytvořené na základě její lebky.
Není tedy divu, že na přednášku dorazili zájemci nejen z Vamberka, ale
i širokého okolí, od Prahy po Brno.
Pan Šindelář také oficiálně představil
3D model vambereckého kostela
sv. Prokopa, který připravoval už
od minulého roku. Mohli jsme se tak
virtuálně proletět nad kostelem, ale

fenoménu již běžně hovoří a uplatňuje se v praxi – stále velká řada lidí
si nedokáže moc představit.
Pan Šindelář byl velmi laskav a připravil speciálně pro tuto přednášku
malou ukázku na příkladu našeho
kostela a potštejnského hradu. Pomocí mobilu nebo tabletu tak jeho
držiteli před očima z obrázku, který
obsahuje pouze půdorys (2D rozměr) vyroste plastický model (ve 3D
rozměru) – v našem případě kostel
nebo hrad. Ten pak lze prohlížet
z nejrůznějších stran a detailu, otáčet
si ho a vidět ho z perspektivy a pohledů, ze kterých ho běžně nemáte
šanci vidět.
Využití rozšířené virtuální reality se
v čím dál větší míře rozšiřuje v zahraničí i v ČR. U nás v kraji takto funguje

virtuální barokní klenot evropského
významu – hospitál Kuks. Tuto formu
propagace památek a turistických
lokalit také významně finančně podporuje Královehradecký kraj a hejtman našeho kraje Jiří Štěpán, jako
směr, kterým se bude ubírat propagace do budoucna. Už jen nálepka
„rozšířené virtuální reality“ přitahuje
pozornost a návštěvníky.
Díky virtuální realitě bychom mohli
opět vidět kryptu vambereckého
kostela s mumiemi ve své původní
podobě. Tedy před tím, než byly
převezeny do Broumova, kvůli nevyhovujícím klimatických podmínkám,
kdy hrozila jejich úplná zkáza.
Pokud se to podaří, mohli bychom
se my Vamberáci i návštěvníci Vamberka opět těšit pohledem, byť virtuálním, na tento unikát.
My jako spolek se budeme snažit
maximálně tento záměr podpořit
a rozvinout. Pro uskutečnění jsou
nezbytné staré fotografie krypty
a mumií, aby bylo možné vytvořit
virtuální model. Současně je potřeba
koncepce, jak využít a rozvíjet naše
památky a tradice v našem městě,
aby to celé dávalo smysl.
Proto prosím, pokud máte nějaké
fotografie či filmy nebo víte, kdo by
je mohl mít, prosím dejte nám vědět
na telefon 737 631 545 nebo email
historici@vamberk.cz nebo dorazte
na naší schůzku. Pomozte a buďte
při tom – předem velmi děkujeme
za jakoukoli pomoc.
Ing. Vladimír Sodomka
předseda Spolku přátel
historie Vamberka
Foto: Jiří Šindelář
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Kostel ozdobí
umělecké dílo
Od loňského roku vítá příchozí
do našeho kostela svatého Prokopa sádrový reliéf kardinála
Josefa Berana, dar věnovaný
farnosti panem Jindřichem Janečkem. Merklovický kovolijec
nyní nabídl farnosti další své
dílo. Jedná se o sádrový reliéf
hlavy svatého Jana Nepomuckého. Originál, dílo Lumíra Šindeláře, je součástí většího celku
a je umístěn v Praze na Vyšehradě v kapitulním chrámě svatých
Petra a Pavla.
Jan Nepomucký se narodil okolo
roku 1345 v Pomuku nedaleko
Plzně. Studoval v Praze a později
v Padově, kde získal doktorát.
Roku 1389 jej pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem. Arcibiskup se
dostával do stále větších sporů
s králem Václavem IV., který zasahoval do církevních záležitostí.
Jan Nepomucký se ocitl v soukolí
tohoto boje a zemřel 20. března
1393 po krutém mučení, jehož se
zúčastnil i samotný král. K Janově
kanonizaci papežem Benediktem XIII. došlo roku 1729.
Letošní dar nalezne své místo
poblíž protějšího nepoužívaného
bočního vchodu do kostela. Odhalení reliéfu sv. Jana Nepomuckého, na které je srdečně zvána
veřejnost, se uskuteční ve farním
kostele v neděli 17. listopadu v 15
hodin. Symbolické datum můžeme vstáhnout i na zmíněného
světce, jenž věrně plnil své povinnosti, hájil práva církve a její
svobodu proti zvůli krále.
Miroslav Berger

Kašna krášlí naše náměstí rovných 150 let
Nádrže na vodu ve městech, jímž
říkáme kašny, vznikaly z ryze praktických důvodů. Pro vodu do nich
přiváděnou zpočátku dřevěnými
nadpovrchovými koryty, chodili
měšťané na rynek. Ve Vamberku stála uprostřed náměstí kašna dřevěná.
Roku 1738 byl zřízen vodovod vedoucí z kašny na farní zahradu (tehdy se farní úřad nacházel v dnešním
čp. 86 - vedle současné fary). Na zahradě byla zřízena nádrž.
V roce 1869 došlo ke stavbě nové
pískovcové kašny. Sloup uprostřed
je ozdoben sochami znázorňujícími zaměstnání místních obyvatel,
přádelnictví, textilnictví, zemědělství a obchod. Práce provedli
bratři Veithovi, kameník Antonín
a sochař František. Celková cena

díla činila 1200 zlatých (800 zl.
stála kašna, 200 zl. sochařská výzdoba a 200 zl. dřevěné bednění
na zimu). Při té příležitosti byla
zavedena voda do Dvorce, tzv. Kozího rynku. Až do roku 1908 slou-

žila kašna jako zdroj pitné vody
a hasičská nádrž. Na začátku 30.
let nasadil kterýsi šprýmař do kašny ryby. Tato nová atrakce se stala
vděčným zájmem obzvláště dětských obyvatel. Lidé krmili rybičky
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kousky chleba, kluci je zase poháněli k rychlejšímu pohybu proutky.
Radost z toho však neměli členové
okrašlovacího spolku, kteří okolo
kašny vysázeli záhony jiřin a aster.
Pestrá výzdoba prostranství vzala
brzy za své. Další opravy se památce dostalo roku 1964, zároveň byla
kašna převedena ze státní památkové péče na město. Roku 1978
byla ke kašně přivedena nová vodovodní přípojka a po letech byla
do nádrže opět přivedena voda.
Před několika lety prošla kašna celkovou rekonstrukcí, aby mohla nadále krášlit střed Husova náměstí.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ze sbírky
Milana Sedláčka
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Oldřich Hlavsa
- malíř Podorlicka

V těchto dnech si připomínáme
130. výročí narození zdejšího
malíře Oldřicha Hlavsy. Na svět
přišel 1. listopadu 1889 v Německé Rybné (dnešní Rybná nad
Zdobnicí) jako nejmladší ze šesti
sourozenců do rodiny chudého
chalupníka. Po skončení obecné
školy se v Žamberku vyučil číšníkem. Ve volných chvílích se věnoval své zálibě, malování. Prvního
metodického vedení se mladému
Oldřichovi dostalo v kurzu kreslení ve Vídni, kam odešel na zkušenou. V období 1910-1913 studoval na Akademii výtvarného
umění v Mnichově u profesorů
Halma a Hertericha. Ve studiu pokračoval v roce 1914 v Praze, kde
byl žákem profesorů Františka Ženíška a později Vojtěcha Hynaise.
Po vypuknutí Světové války musel v květnu 1915 narukovat k 98.
pěšímu pluku do Vysokého Mýta.
Po měsíčním výcviku byl odvelen
na ruskou frontu. V červnu 1916
byl v boji u Kovelu zajat, následně přežíval v zajateckém táboře
v Samaře. V červnu 1918 vstoupil
do československých legií a byl zařazen ke kulometné rotě do vznikajícího 10. čs. střeleckého pluku.
V listopadu 1918 byl převelen k 1.

čs. leteckému oddílu a vycvičen
na fotografa. Z Vladivostoku následně lodí evakuován přes Singapur a Suez do Terstu. Do vlasti
přijel 1. března 1920.
Po návratu z války pokračoval v letech 1920-1923 ve studiu na pražské Akademii. Na všech školách
jej finančně podporoval rybenský
děkan Jan Selichar (1858-1941),
velký mecenáš malířů. Rybenská
fara se stala Hlavsovým druhým
domovem a Selichar jeho druhým
otcem. Sem přijížděli umělci zvučných jmen, Herbert Masaryk, Vincenc Beneš, Jan Trampota, Alois
Jirásek, Josef Holeček, Jaroslav
Kocian a mnozí další.
V roce 1926 se Hlavsa oženil s Marií Prachařovou, sestrou vambereckého obchodníka. Střídavě pak
žili v Praze, Vamberku a Německé
Rybné.
Náměty ke svým obrazům čerpal
Hlavsa především ze svého rodného kraje, náležel do okruhu tzv.
rybenské skupiny malířů. Byl výborným portrétistou, avšak v jeho
tvorbě převažuje krajinomalba.
Byl malířem lyrických náladových
krajinek Orlického podhůří. Pracoval v plenéru výstižnými teplými
tóny. Ve figurální tvorbě prokazoval dokonalou znalost lidské postavy. Hlavsa tvořil i v zimě a právě
pobyty v přírodě v tomto období
podlomily jeho zdraví. Zemřel 11.
února 1936 v Praze ve věku 46 let.
Pohřben je na starém vambereckém hřbitově. Část jeho tvorby je
od roku 1986 umístěna v tzv. Hlavsově síni Selicharovy obrazárny
v budově obecního úřadu v Rybné
nad Zdobnicí.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Život věnoval kultuře
Byl v nejlepším slova smyslu
tahounem kulturního života
ve městě. Věnoval se divadlu,
loutkovému i člověčímu, uváděl
estrádní pořady, soutěže, plesy, věnoval se dětem a mládeži.
Od narození pana Ladislava Frejvalda uplyne tento měsíc devadesát let.
Narodil se ve Vamberku 21. listopadu 1929 do rodiny rolníka.
Krátce po vyučení absolvoval
vojenskou základní službu. Možná proto, aby si zpestřil monotónní vojenský život, zapsal se
tenkrát do loutkářského kurzu.
Po vojně nastoupil do vambereckých železáren, do lanárny. Roku
1955 se oženil se slečnou Danuší
z Doudleb nad Orlicí. Narodily
se jim dvě děti, dcera a následně
syn. Manželé Frejvaldovi se stali platnými členy loutkářského
kroužku, který v té době prožíval
jedno ze svých výrazných období. Měsíčně, a někdy i častěji se
konala premiéra. Ladislav měl
i oblíbeného bílého pejska jako
maňáska, s nímž dokázal vyvolat
úsměv i salvy smíchu na dětských
tvářičkách. Pro dospělé diváky si
z brambor vyrobil Adama a Evu.
Později se oba manželé sešli
i na ochotnické scéně. Paní Danuše výborně zpívala, Ladislav
hrál, režíroval, ovládal taneční
choreografii. Na plesech patříval
k hlavním organizátorům, sám si
je však příliš neužil. Dohlížel na to,
aby bylo vše, jak má být a lidé se
dobře bavili. Ve své době byly
populární podnikové soutěže
mezi jednotlivými provozy železáren. Jejich moderátorem býval
pan Frejvald. Pro své organizační
schopnosti byl pověřen vedením
Závodního klubu Zdobničan,
který zaštiťoval kulturní život
ve městě. V 60. letech stál též

Název obrazu „Podzim v parku“
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u zrodu Kulturního programu, jehož pokračovatelem je současný
Vamberecký zpravodaj. O schopnostech pana Frejvalda svědčí
fakt, že mu byl nabídnut post
ředitele hradeckého loutkového
Divadla Drak.
Při zaměstnání pan Ladislav vystudoval s vyznamenáním průmyslovou školu v Rychnově nad
Kněžnou. I paní Danuše pracovala v místních železárnách, v elektrodovně a tavírně.
V roce 1968, v krátkém období
relativní svobody, obnovil Ladislav sokolské cvičení. Spolu se
ženou tehdy oživili kostelní sbor.
Ladislav se věnoval dětem jako
pionýrský vedoucí. Oblíbené byly
jeho turistické výlety. V 70. letech
nastal nebývalý rozmach tzv. dálkových pochodů. I Vamberk měl
svůj pochod Okolo Vamberka.
Nejdelší trasa měřila padesát kilometrů. Při výšlapu z města umístil
pan Frejvald transparent s optimistickým nápisem „Už jen 49 km“.
Ladislav Frejvald věnoval svůj
čas i komunální politice. V letech
1976 až 1981 byl členem městské
rady.
Pan Frejvald již v mladém věku
utrpěl pracovní úraz, na jedno
oko neviděl. Postupně prodělal
několik nemocí. I častý stres a vypětí se podepsaly na jeho zdraví.
Přesto nikdo nečekal, že tak náhle
odejde ze života. Stalo se tak 4.
ledna 1984, kdy mu bylo 54 let.
Pan Ladislav Frejvald byl více než
tři desítky let neodmyslitelnou
součástí veřejného života v našem městě. Byl úspěšným organizátorem mnoha akcí, věnoval se
dětem i dospělým.
Miroslav Berger
Spolek přátel
historie Vamberka
Foto z rodinného archivu
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Jan Sagner „šlechtic z Eisbergu“ (2. díl)

Po ukončení vojenské kariéry začal Jan Sagner budovat rodinu.
Ve Vamberku. A začal tím, že se
zde dne 23. 11 1875 oženil s Terezií, nejstarší dcerou Margarety,
manželky svého bratra Antonína
Sagnera. Tedy se svou o 27 let
mladší nepravou neteří, neboť Terezii měla Margareta z předchozího manželství s Josefem Kubcem.
Ve Vamberku bydleli ve „fortně“,
v čp. 94, v místech nynější školní
jídelny. Mimochodem, v době
svatby již spolu měli dva syny
(nemanželské) a manželka byla
opět v očekávání. Nemanželské
děti, Maxmiliána (* 29. 4. 1869,
Vamberk čp. 65) a Rudolfa (* 19.
4. 1874, Vamberk čp. 81) pak samozřejmě legitimoval. Prvním „legálně“ narozeným potomkem byl
další syn, Jan Nepomuk, narozený
pět měsíců po svatbě dne 1. 5.
1876 v čp. 94. Že se Jan Sagner zajímal i o kulturu můžeme usuzovat
z jeho členství Měšťanské Besedě,
kde se účastnil významných oslav
a akcí vždy v parádní uniformě.
V roce 1877 Jan Sagner vyměnil
na chvíli poklidný rodinný život
za politický. Ten rok totiž vypukla
rusko–turecká válka a vamberecké obecní zastupitelstvo vyslovilo na schůzi dne 17. 5. 1877
sympatie ruským zbraním. A pan
starosta Jan Stöhr zaslal rezoluci
zastupitelstva k uveřejnění do politického deníku Pokrok. Pražské c.
k. místodržitelství ihned nařídilo c.
k. okresnímu hejtmanství v Rychnově n. Kn. celou věc vyšetřit.
Do Vamberka proto 30. května přijel sám okresní hejtman Stračovský a začal vyšetřovat. Do jednání
se na přání vambereckého obyvatelstva vložil i Jan Sagner a intervenoval u okresního hejtmana
s odůvodněním, že se jednalo asi
spíše o sympatie českého křesťanstva ruskému, čili odpor proti
nekřesťanským Turkům. Tomu se
Stračovský srdečně zasmál a řekl,

že je to výborná myšlenka. Ale
šetření prý musí provést, neboť
rezoluce místodržitelství byla
neodvolatená. Výsledek byl ten,
že pražské c. k. místodržitelství
rozpustilo vamberecké obecní zastupitelstvo. Avšak správou obce
byl na prosby obyvatelstva jako
vládní zmocněnec pověřen „pan
major“ ve výslužbě Jan Sagner
a vykonával tak de facto funkci starosty města. Jeho úkolem
bylo vést město do nových voleb
zastupitelstva, které proběhly
za pouhé čtyři týdny. A zde se
vamberečtí občané vyznamenali.
Hlasovali přesně tak jako při předchozích volbách a do zastupitelstva města se tak dostali titíž lidé,

se svou rodinou slavnostního otevření Národního domu.
V Rychnově n. Kn. zastihl již osmasedmdesátiletého Jana Sagnera
v úvodu prvního dílu citovaný
výnos ze dne 30. října 1897, jimž
Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo
ráčilo majora ve výslužbě Jana
Sagnera obdarovati diplomem
vlastnoručním podpisem opatřeným a nejmilostivěji mu propůjčiti
dědičné šlechtictví a jemu nejmilostivěji dovolilo užívati čestného přídavku „šlechtic“ a predikát
„Eisberg“.
K predikátu mu byl udělen i erb,
jehož popis (blason) zní: Polcený
štít. Vpravo je v černém kosmo
položený meč se zlatým jilcem se

Jan Sagner zemřel ve svém domě
v Městské Habrové čp. 107 dne 7.
9. 1903, ve věku 84 let. Pohřeb se
konal o dva dny později na rychnovském hřbitově.
Major Jan Sagner žil vzorným
a přísným životem. Byl všeobecně
velmi ctěn pro svoji čestnou, přímou povahu, rozšafnost a národní
snášenlivost. Velmi uznávaný byl
jeho krásný přátelský poměr jako
rozeného Němce a rakouského
důstojníka k české veřejnosti.
Rovněž po celou svou vojenskou
kariéru byl vojákem tělem i duší.
Dlouholetou službou u pěšího
pluku, většinou českého, naučil se
nejen českému jazyku, ale i znáti
a ctíti český lid, a to v míru i za vál-

kteří tam byli před rozpuštěním.
V upomínku na rozpuštění zastupitelstva napsal kaplan Jan Urban
povídku „Dozvuky“, kterou zaslal
do Humoristických listů J. R. Vilímka. Volbou staronového starosty
Jana Stöhra politická mise Jana
Sagnera skončila.
Další životní etapu zahájila rodina Jana Sagnera stěhováním
do Rychnova n. Kn. nejspíše v roce
1878. Konkrétně do Městské Habrové, do čp. 107. Zde se jim postupně narodily dvě dcery. Nejprve Žofie (*31. 7.1878), později
Gisela (*2. 7. 1881). V březnu pak
městská rada v Rychnově n. Kn.
udělila rodině v Rychnově domovské právo. V roce 1897 se účastnil

záštitou překřížený zlatým psacím brkem, vše převýšeno zlatou
hvězdou. Vlevo ve stříbře stojí
na přirozené skále kvádrová věž
s dvojitým cimbuřím, prolomená
v přízemí černou bránou provázenou dvěma střílnami, v patře třemi
střílnami (1, 2), vše černé a s černo-zlatým praporcem doprava
vlajícím na zlaté žerdi vynikající
z horního cimbuří. Na štítě spočívá
korunovaná turnajská přilba sčerno-zlatými a červeno-stříbrnými
přikrývadly. Klenotem jsou dvě
složená křídla, přední dělené stříbrno-červeně, zadní zlato-černě,
mezi nimi rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

ky. Ve vojenských kruzích požíval
takové vážnosti, že byl dvakrát
z podnětu svých představených
pozván k císařské tabuli. V době,
kdy byl již ve výslužbě, říkalo se
mu všeobecně „pan major“. Chodil vždy v uniformě, pouze místo
šavle nosil hůlku. Šavli si bral jen
tehdy, když si bral parádní stejnokroj. Dalším jeho znakem bylo „viržinko“, které měl jako silný kuřák
ve velké oblibě. Celým svým životem naplňoval beze zbytku rodové heslo Sagnerů z Eisbergu, které
zní: „Duchem, perem i mečem
za pravdu, čest a rodnou zem“.
Jiří Hostinský
Spolek přátel
historie Vamberka
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zpravodaj
Na našeho Káju Vambermana,
nebo spíše na věci s jeho jménem
spojené můžeme narazit i na mnoha místech v Asií a Austrálii. Z olympijských her v Londýně se totiž
vydal koncem července roku 1908
lodí Lusitania na plavbu přes Středozemní moře s vyloděním v Turecku. V batohu měl jen sklenici
včelího medu. Ale i s tou v bývalé
Osmanské říši prorazil. Chvíli experimentoval a po přidání cukru,
vaječného bílku a vody to mělo
tu správnou konzistenci. Pro chuť
do směsi přidal ještě hrst sekaných
oříšků a již třetí den otevřel na největším bleším trhu v Ankaře stánek s tureckým medem. A úspěch
na sebe nenechal dlouho čekat.
Asi po týdnu si Kája všiml jednoho
Turka, který si před jeho stánkem
rozložil kobereček a začal se modlit. Myslel si, že ho prosí o almužnu
a daroval mu recept na výrobu tureckého medu.
Z Turecka se Kája vydal východním směrem do tehdejší Persie.
Bída zdejších obyvatel mu nedala
spát a furt vymýšlel, jak jim pomoci. Zkoušel výměnný obchod,
kdy do Čech posílal vlaky písku
a do Persie za to cisterny s vodou.
Ale každou chvíli přijely cisterny
prázdné, neboť je po cestě někdo navrtal. Obdobně to dopadlo i s pískem. Při zkoumání, proč
do toho písku někdo vrtal, narazil
při vrtání v poušti Lút na vyvěrající
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nevábnou tekutinu. Domorodci
říkali, že smrdí jako ropucha. Ale
měla i jiné vlastnosti, hoření, výbušnost. Zkrátil proto pojmenování
ropucha o dvě písmena a tekutinu
nazval ropou. A se slovy, že zkušený
chemik z nich udělá boháče, pře-

na až v roce 1915. A mimochodem,
byla to jedna z mála staveb, která
„přežila“ výbuch atomové bomby
v roce 1945. Z Japonska se Kája
Vamberman vydal na jih.
Další zastávkou na cestě byly Filipíny. Ty byly tehdy americkou kolonií,

Kája v Asii a Austrálii

dal ropné pole emírovi a vydal se
na další cestu.
Hedvábnou stezkou prošel celé
čínské císařství a dostal se až do Japonska. Konkrétně na ostrov Honšú. V obci Hirošima se potkal s krajanem, architektem Janem Letzelem,
který zde dostal nabídku na výstavbu Atomového dómu. Trochu mu
s přípravou a projektem pomohl
a před odchodem Letzelovi poradil,
ať určitě nezapomene dát do malty
vajíčka. Celá stavba byla dokonče-

ale mluvilo se o autonomii a domorodci věřili v brzkou nezávislost.
Kája se sice dlouho nezdržel, ale
přesto stihl pro budoucí Filipínskou
republiku v předstihu navrhnout
podobu vlajky. Od koho si asi vzali

o deset let později inspiraci tvůrci
československé vlajky?
Přes Indonésii se Kája konečně dostal do Austrálie. A opět se připletl
do státotvorného procesu. Země,
zabraná v roce 1770 Velkou Británií
tvořilo šest bývalých kolonií. Jako
nejvýhodnější byl vybrán návrh
„kolemjdoucího Evropana“ na vytvoření federace. Ale kromě toho
domorodcům navrhl, aby hranice
mezi jejich teritorii tvořily rovné
čáry. Aby se to líp počítalo, případně dělilo mezi potomky. Po několika generačních převodech a děleních těchto pozemků vypadala
mapa Austrálie jako čtverečkovaný
sešit. Ale i toho dokázal Kája využít.
Navrhl australské vládě, ať prodává mapy jako hru pro děti. Pravda,
u domorodců se to moc nechytlo,
ale u nás od té doby hrajeme piškvorky. Na lodích, pendlujících mezi
kontinenty, se hra uchytila pod názvem „lodě“ a časem se i k nám dostala japonská verze hry – sudoku.
Jistě jste poznali, že jsme z několika států „vyloupli“ jen to na první
pohled bijící do očí, na čem se Kája
Vamberman podílel. Při detailnějším studiu bychom jistě našli více
realizací jeho geniálních myšlenek,
návodů či nápadů. Je možné, že
se někdy v budoucnu k některým
vrátíme.
Spolek přátel
historie Vamberka
Vambermanologická sekce

Vamberecká pobočka ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Zájezd žáků hudebního oboru ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí do Rudolfina v Praze
Ve středu 9.10 jsme jeli vlakem
do Prahy. Jela s námi paní ředitelka Jana Polnická a paní učitelka
Táňa Pešková. Cílem naší cesty byl
dopolední koncert České filharmonie v Rudolfinu. Na programu
byl cyklus symfonických básní Má
vlast Bedřicha Smetany. Českou
filharmonii řídil dirigent Semjon

Byčkov. Před zahájením dopoledního koncertu jsme měli možnost
vyslechnout krátký poučný program o cyklu Má vlast v Sukově
síni Rudolfina, který nám dílo Bedřicha Smetany příjemně přiblížil.
Po koncertu a krátké svačině u Vltavy jsme se vydali na prohlídku
Národního divadla. Měli jsme možnost projít tuto krásnou historic-

kou budovu od suterénu, kde jsou
k vidění zakládající listiny, základní
kámen Národního divadla a jiné,
vestibuly až po terasu na střeše,
kde je nádherný výhled na Prahu.
Cestou k nádraží jsme se ještě zastavili u otočné hlavy spisovatele
Franze Kafky. Výlet se nám moc
líbil a moc jsme si to užili.
Veronika Hrobařová - žákyně
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin 15. část (Za vlády císaře Františka Josefa I.).
František Josef I. (1848-1916).
Nástupem mladého panovníka
nastal návrat k absolutismu. Byl
disciplinovaný, zbožný, se zálibou
v uniformách a přesvědčený o nadřazenosti aristokracie. Měl vynikající
paměť, byrokratické, až pedantské
sklony. Brzo vstával, vášnivě úřadoval, jistotu říše postavil na armádě
a přesně fungující byrokratické mašinerii. Bez ohledu na Kroměřížský
sněm vydal vlastní oktrojovanou
ústavu a následně nechal rokující
sněm vojskem rozehnat. Tím se zřekl
absolutismu jen formálně.
Císař se přes své sliby nedal korunovat českým králem, takže vlastně
představitelem českých zemí ani nebyl. Nastupoval vládu ve velice složité situaci. Postupně byla potlačena
revoluční nálada v Čechách, Vídni,
Itálii a jenom v Maďarsku se situace
pro Habsburky nevyvíjela dobře.
Maďaři svolali sněm r. 1849, který
sesadil rod Habsburků a proklamoval republiku. Odpor Maďarů proti
císařské armádě byl tak velký, že jej
nebyla schopna porazit. Císař proto
požádal ruského cara o pomoc a ten
ochotně poslal silné sbory kozáků,
jež u Villágoše Maďary krvavě porazily.
Roku 1850 uzavřelo Rakousko dohodu s Pruskem o společném postupu ve Šlesvicku a Holštýnsku proti Dánům, což ale mělo v budoucnu
pro Rakousko tragické následky.
Císař osobně neměl ve válečnictví
štěstí, jak potvrdila porážka osobně
jím řízené armády v Itálii ve velice
krvavé bitvě r. 1859 u Solferina. Zoufalá situace velkého počtu raněných
vyvolala mezinárodní snahu ustavit
organizaci na ošetřování raněných.
(Budoucí červený kříž a půlměsíc).
V říši se však postupně zlepšovala situace hospodářská, soudní, školská
i organizační. Soudy byly porotní,
jednání ústní a veřejné. Organizačně
byly zavedeny soudy okresní a krajské. Pro celou říši byl stanoven jednotný zákoník. Obce dostaly samosprávu. Místo dvorských kanceláří
vznikla ministerstva. Zrušení cechů
přineslo rozvoj řemesel a vzájemnou soutěž. Budovaly se silnice, železnice i vodní doprava. V r. 1850 byl
prvně použit telegraf pro soukromé
účely a v říši došlo k vydání prvních
poštovních známek. Došlo i k pokroku ve školství, které dříve omezoval Metternich. Byla vyžadována
povinná školní docházka po dobu 8
let a školní dozor odňat církvi.
Byl přijat zákon o metrické soustavě.
Doba příznivě ovlivnila průmyslové

dění v Čechách. V Praze na Smíchově byla postavena Ringhoferova továrna na výrobu železničních vagonů. Došlo ke vzniku průmyslových
závodů Škoda Plzeň i základu ČKD
v Praze. Češi se obtížně prosazovali
politicky, ale podpora technického
rozvoje se podařila. Rozdělením
pražské polytechniky vznikla Česká
polytechnika a později České vysoké učení technické (ČVUT). V r. 1881
byl zahájen provoz prvního soukromého telefon. vedení v Praze. 1890
byla založena Česká akademie věd.
1896 zahájena první elektrifikovaná
tramvajová linka v Praze. V r. 1897
byl v Kopřivnici vyroben první automobil v českých zemích. V r. 1901 zahájil architekt Fanta stavbu hlavního
nádraží v Praze.
Po celé období vlády císaře Františka Josefa I. trval zápas Čechů o svá
práva -zejména proti soustavnému
odporu Němců a později i Maďarů.
Významným národ povznášejícím
činem bylo založení organizace Sokol v r. 1862, jejíž dva hlavní úkoly
byly pěstovat tělesnou sílu a duševní
čistotu. Dalším velice významným
byl rok 1868, kdy 16. 5. byl položen
základní kámen Národního divadla.
1880 byla založena Ústřední matice
školská a r. 1883 bylo otevřeno Národní divadlo. 1885 zahájena stavba
Národního muzea. V r. 1895 vydal
T. G. Masaryk knihu „Česká otázka“.
Jen pro zajímavost – žádné rakouské vládě se českou otázku vyřešit
nepodařilo. V r. 1907 bylo zavedeno
všeobecné hlasovací právo. Pro Čechy bylo velice obtížné údobí, kdy
byl ministerským předsedou Bach.
Ten likvidoval veškerý předchozí
pokrok a prosazoval absolutismus.
Jeho moc postihla i K. H. Borovského. Jedním z hlavních politických
problémů posledních Habsburků
však byl zápas s Pruskem o vliv
v německých státech. Územně roztříštěné Německo tvořené velkým
počtem malých samosprávných
celků dozrávalo do situace, jež měla
jeho budoucnost radikálně změnit. Prusko jen čekalo na vhodnou
situaci, kdy vliv na německé státy
od Rakouska převáží na svoji stranu.
Ta se pruskému kancléři Bismarckovi
naskytla po Krymské válce. Britové
žárlivě střežící ruské rozpínání se rozhodli pomoci Osmanům ve válečném konfliktu na poloostrově Krym.
K tomuto účelu se spojili i se svými
věčnými rivaly Francouzi. Rusové
před několika lety (1849) pomohli
Rakousku ve svízelné situaci, ale
to jim nyní pomoc neoplatilo. Tím

se vzájemný vztah obou mocností
ochladil, a proto se Bismarck zásahu
Ruska nemusel obávat. V roce 1866
Prusové zaútočili a po několika šarvátkách Rakušany u Hradce Králové
drtivě porazili. Záminkou k napadení
byly rozepře při vedení druhé společné války s Dánskem o Šlesvicko
a Holštýnsko 1864. Prusové si ještě
zajistili pomoc Italů, kteří touto válkou získali územní celky na severu
země dosud ovládané Habsburky.
Tím se naplňoval Garibaldiho zápas
o celistvost Itálie. Bismarck neotálel, využil válečné připravenosti své
země i spojenců a diplomaticky
vyprovokoval tehdy aristokraticky
řízenou a válečně nepřipravenou
Francii k vyhlášení války. Tu v roce
1870 rovněž porazil. V r. 1871 byl
pruský král Vilém I. ve Versailles prohlášen za německého císaře a Berlín
za hlavní město německé říše. Spád
událostí byl tak rychlý, že V. B. na něj
nestačila svoji osvědčenou metodou „evropského orchestru“, který
diplomaticky dirigovala, reagovat.
V Evropě vznikla nová mocnost,
jež postupně svoji houževnatostí
a technikou byla pro tehdy světu
vládnoucí Británii čím dále větším
konkurentem.
Rok 1866 znamenal nejen porážku
rakouské monarchie a tím ztrátu
nadvlády v německých státech,
ale jeho oslabení využili Maďaři
a vynutili si samostatnost-což Češi
nedokázali. Maďarským vyrovnáním 1867vzniklo dvojvládí císařství-království c. k. s rozdělením území
na Předlitavsko (s vládou Rakouska)
a Zalitavsko (s vládou Maďarů). Císař
František Josef I. se nechal r. 1867
v Budíně korunovat uherským králem. Vzniklé c. k. Rakousko-Uhersko
mělo společnou osobu panovníka,
zahraniční politiku, vojenské a finanční záležitosti. V Předlitavsku se
prosazovala politická převaha Němců a v Zalitavsku tuhá maďarizace.
Proti jednostrannému vyrovnání nastal odpor Slovanů-zejména Čechů.
Došlo však k pronásledování české
státoprávní opozice Vídní-zejména
novin. Proti snaze Čechů se rázně
postavili Němci i Maďaři. Češi zahájili proti Říšské radě pasívní rezistenci.
V Čechách ale docházelo k vnitřním
rozporům mezi Mladočechy a Staročechy (první politické strany v Čechách).
Problémy měli i Habsburkové. Z rodinných důvodů byl určen následníkem trůnu synovec císaře Ferdinand
d‘ Este, který neměl rád Maďary a vytrucoval si sňatek.
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Rovněž mnoho světových událostí
ovlivnilo příští dění. V. B. dosáhla
v té době zenitu své světové moci.
Postupně obsazovala jedno území
za druhým, ale již se začaly projevovat první příznaky úpadku. V Indii
byl založen Indický národní kongres
jako počátek hnutí za nezávislost.
Po nálezu diamantů na jihu Afriky
tam Angličané zahájili válku proti
Búrům, kteří po porážce své armády přešli na partyzánskou válku.
Angličané je porazili až pomocí
koncentračních táborů. Tento anglický vynález byl použit proti příslušníkům rodin (ženám, dětem
a starcům -jichž zemřelo 20 tisíc)
r. 1899-1902,což donutilo bojující
muže se vzdát. Přes odpor V. B. zahájila Francie stavbu Suezského průplavu, který po otevření podstatně
změnil trasy námořního obchodu
a snížil význam britské strategické
základny na jihu Afriky. Významně
rostla moc americké unie (USA), která odkoupila od Francie obrovské
prostory středozápadu (oblast Missisipi), porazila Španělsko, dořešila
občanskou válku Severu proti Jihu,
ovlivnila likvidaci pokusu Evropy
z Mexika učinit monarchii a výhodně od Ruska za 7,2 mil. dolarů koupila Aljašku. Postupně se stala třetí námořní velmocí za V. B. a Německem.
Rusko se snažilo rozšířit svoji moc
směrem ke Středozemnímu moři
válkou proti Osmanům a tím pomoci Slovanům na Balkáně. Jeho vojska
stanula až na předměstí Istambulu,
ale pomocí zákulisních dipl.machinací Německa,V. B. a Rak.-Uh. byla
jeho snaha na Berlínské konferenci
zmařena. V USA se začal slavit 1. Máj.
Evropou se šířilo socialistické hnutí.
V Basileji se konal 1. kongres Židů
za vznik židovského státu v místech,
odkud je v 1. století n. l. vyhnali Římané.
Dvě balkánské války (1912 a 1913)
i anexe Bosny a Hercegoviny (1908)
přeměnily Balkán v sud prachu před
světovou bouří.
To vše a ještě mnohem více se dělo
za vlády již stařičkého mocnáře, jež se
sice dožil vysokého věku, ale se svým
životem spokojen nebyl. Nepodařené manželství ukončil anarchista,
následovala synova sebevražda, bratr Maxmilián byl popraven v Mexiku
a Ferdinand (následník trůnu) zemřel
na atentát v Sarajevu.
Císař před svým skonem uprostřed
Velké války r. 1916 řekl „ Převzal jsem
trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších “.
Ing. Augustin Šubrt
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby
se svými dětmi přišli a zúčastnili
se jak pravidelného programu,
tak doprovodných akcí.
PODĚKOVÁNÍ:
Velice si vážíme veškeré podpory, které nám město Vamberk
poskytuje a především chceme
poděkovat za finance poskytnuté
z programu Akce a reprezentace
a Provoz, díky kterým můžeme
uskutečňovat chod MC Dráček
a akce pro veřejnost.

polní děti s jejich doprovodem
do herničky našeho mateřského
centra. Vstupné 20 Kč/rodinu. První návštěva je zdarma.
 BAZÁREK (Tyršova 260)
Každou středu během herničky
se můžete podívat do bazárku,
kde maminky prodávají maminkám použité oblečení po dětech.
Za drobný poplatek si můžete
pronajmout boxík na měsíc a déle.

 VÁNOČNÍ FOCENÍ
S MC DRÁČEK,
4. a 5. 11. 2019, 9:00 - 17:00
S milou fotografkou Lucií Granátovou jsme pro Vás připravili vánoční
focení. V ceně 300 Kč jsou 3 fotky.
Cena každé další fotografie v digitální podobě 50 Kč a v tisku 80 Kč.
Rezervace je zde opravdu nutná,
neboť si rezervujete čas vyhrazený pouze Vám. Focení proběhne
v Kostelci nad Orlicí.

Zároveň děkujeme panu J. Duškovi za finanční podporu, z které
jsme dětem pořídili nový domeček
do herničky.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 HRÁTKY S PÍSNIČKOU
Je Vaše dítko ve věku, kdy ho již
začínají zajímat pohybové aktivity
spojené s říkankami či písničkami?
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé
pondělí od 9:30 v prostorách herničky. (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.
 ANGLIČTINA PRO DĚTI
(Tyršova 260), 15:30
Každé úterý odpoledne bude
v herničce probíhat Angličtina pro
děti. Lektorka Mgr. Hana Pozdílková si pro Vaše děti připravila 10
lekcí po 30 min. Cena 300 Kč/10
lekcí. Prosíme zájemce o přihlášení
nebo kontaktování ohledně volného místa.
 HERNIČKA každou středu
v DRÁČKU (Tyršova 260)
9:00 - 11:30.
Zveme všechny místní i přes-

Boxík si můžete ve chvilce volna prohlédnout i na jiné akci MC
uskutečněné v herničce než je
středeční Hernička.
 ČTVRTEK:
MASÁŽE MIMINEK
Milé maminky, velice si vážíme zájmu o masáže miminek, ale jejich
provoz musíme z provozních důvodů dočasně přerušit. Děkujeme
všem za pochopení.
DOPROVODNÉ AKCE
LISTOPAD 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.

 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
MĚSTEM, 5. 11. 2019, 16:30
Už se to blíží! Tradiční nádherný lampiónový průvod městem Vamberk.
Jeden z nejkrásnějších zážitků pro
děti v našem mateřském centru.
Milé maminky, drazí tatínkové, přidejte se v tento tajuplný okamžik
k nám a pomozte nám rozsvítit město lampióny zavěšenými na tyčce.
Cestu zahájíme u vchodu do MC
Dráček (Tyršova 260, zadní vchod
od hřbitova) půjdeme městem až
na hřiště do Merklovic, kde na Vás
čekají domácí dobroty a malé překvapení pro děti. Vstupné zdarma.
 TONGO HK,
17. 11. 2019, 9:00 – cca 15:00
Drazí rodiče, zveme Vás s dětmi
na výlet do zábavního centra Tongo v HK. Každý si zde přijde na své.

www.vamberk.cz

V 9:00 vyrazíme autobusem z vambereckého náměstí (prosíme, dostavte se o 10 min dříve!). Dopravné činí 100 Kč/dospělý, 50 Kč/dítě.
Vstupné je jednotné 100 Kč/os.
 TVOŘENÍ: PERNÍČKOVÝ
ADVENTNÍ KALENDÁŘ,
25. 11. 2019, 15:30 – 17:45
S blížícím se adventním časem
Vás opět zveme na výrobu perníčkového kalendáře. V ceně je 24 ks
perníčků a bílková poleva na ozdobení. S sebou si doneste tenkou
mašličku na perníčky (budou mít
dírky). Vstupné 60 Kč.
 TVOŘENÍ: ADVENTNÍ VĚNEC,
27. 11. 2019, 15:00 – 17:45
Milé maminky, rády si vytvoříte
vlastní adventní věnec, ale nemáte pomůcky, prostor či chcete
tuto krásnou chvíli pobýt s jinými
tvořivými maminkami? Pak přijďte
k nám vytvořit jeden společný nepořádek. Ve spolupráci s místní květinkou Anna design Vám zajistíme
jedlové větve a korpus věnců. S sebou si prosím doneste vlastní zahradní nůžky, dekorační pomůcky,
svíčky a vše potřebné pro dozdobení věnce. Vzhledem k rozmanitosti
a osobním vkusům není v našich
silách toto zajistit. Vstupné 40 Kč.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 608 323 350
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Základní škola Vamberk
Návštěva
Úřadu práce
s 9. ročníky

Exkurze do cukrovaru
– výuka názorně
Ne vždycky musí výuka probíhat
v lavicích přímo ve škole. Protože již
začala řepná kampaň, vydali se žáci
9. ročníku na exkurzi do Cukrovaru
v Českém Meziříčí, aby se dozvěděli, z čeho a jak se cukr vyrábí. Asi
po hodinové přednášce o historii
výroby cukru u nás, jsme si všichni
oblékli ochranné vesty a přilby a vydali se přímo do útrob závodu. Velmi nás všechny překvapilo množství tun, které se v závodě během
řepné kampaně zpracuje. Každé 4
minuty přijede do cukrovaru plný
kamion řepy. Zaujali nás řepné řízky,
které se po vyluhování sacharózy

dále buď v surovém stavu prodávají
zemědělcům nebo se suší a vzhledem k lepší manipulaci a uskladnění se lisují do peletek. Hlavně děvčatům se nelíbil zápach a teplo, které
nás v jednotlivých částech závodu
provázelo. Nikdo z žáků by nechtěl
v cukrovaru pracovat. Přesto jsem
ráda, že nám Sdružení Splav, z. s.
zajistilo tuto exkurzi, zaplatilo autobus, který nás do cukrovaru dovezl.
My jsme si ověřili, že to, co se učíme
ve škole, i v praxi tak probíhá a že
i znalosti získané ve škole se dají
v praxi uplatnit.
Mgr. Jitka Chárová

Výstava v Častolovicích
aranžmá a ocenili i různorodost a pestrost výstavy.
Jejich pozornosti neunikl ani chov včel, drobné ptactvo a zvířectvo. Na výstavě se všem moc líbilo a věřím, že výstava přispěla i k prohloubení jejich zájmu
o zahradničení a že se na jaře přihlásí do soutěže
„Mladý zahrádkář“.
Mgr. Jitka Chárová

Žáci 9. tříd navštívili na přelomu
září a října Úřad práce v Rychnově
nad Kněžnou. Na úřadě nás přivítala paní Buňatová, která měla pro
žáky připravenou krátkou přednášku o současném pracovním
trhu. Dozvěděli jsme se, že podíl
obyvatel v nezaměstnanosti k 30.
9. 2019 činí 1,3% (1,6% tvoří ženy
a 1,0% muži). Nezaměstnanost je
v našem regionu velmi nízká, dokonce nejnižší v ČR i v rámci EU.
Žáci dále měli možnost vyzkoušet
si testy, které směřovaly k volbě
jejich budoucího povolání. Z několika odpovědí dostali seznam
zaměstnání, jež se pro ně nejvíce
hodí. Na ÚP pojedeme ještě jednou v měsíci listopadu. Program
bude zaměřen na přijímací řízení
na SŠ a jak si střední školu co nejlépe vybrat. Pevně věřím, že tyto
aktivity povedou k lepší orientaci
na trhu práce a žákům pomohou
s výběrem dalšího vzdělávání.
Alena Svačinková

Přírodovědný
Klokan
S novým školním rokem mají
naši žáci možnost se opět zúčastnit různých přírodovědných
soutěží. V říjnu se pravidelně
koná pro žáky 8. a 9. ročníku
soutěž Přírodovědný Klokan.
Letos se této soutěže zúčastnilo 34 soutěžících. Nejlepšího
výsledku dosáhl Jaroslav Jindra,
dále Lukáš Příhoda a na třetím
místě se umístil Adam Kotyza.
Všichni tři soutěžící jsou žáky
8. ročníku. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších
soutěžích. Mgr. Jitka Chárová

Ze sportovního
semináře
3. 10. 2019 si sportovní seminář 8. ročníku protáhl své tělo
ve sportovní hale u stolního tenisu. U některých žáků to byla jejich
premiéra a ostatní si tento sport
zopakovali.
Chtěla bych poděkovat panu Janu
Podolkovi, předsedovi odd. stolního tenisu a dalším členům oddílu
za ochotu, vstřícnost a postavení
stolů, zapůjčení pálek a míčků.
Jana Vrkoslavová

Na začátku října mohli žáci, kteří
mají zájem o přírodu a zahradničení navštívit zahrádkářskou výstavu
v Častolovicích „Zahrada východních Čech“. Tato akce proběhla
v rámci projektu „Získáváme vědomosti i praktické poznání“. Zúčastnilo se ji 19 žáků a žákyň. Prohlédli
si ovoce, zeleninu, květiny, krásné
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
Do ulic, do zahrad
fouká listí listopad.
Mlha padá za oknem,
už se nechce chodit ven.
Čas neúprosně ukrajuje kousek
po kousku, den po dni, měsíc
po měsíci a rok se nám pomalu chýlí ke svému konci. Ale než
doběhne do cílové pásky kalendářního roku, čekají nás ještě
dva měsíce plné radosti a zážitků
v naší mateřské škole Vodníček.
Ještě však na chvilku „přibrzdíme“
a ohlédneme se za prožitým měsícem říjnem. Jako již tradičně jsme
v tomto měsíci odstartovali pobyt
ve školkovém bazénu a Doplňkové
činnosti: Koťátko, Veselé pískání
a Výtvarníček. Dále jsme poprvé
v tomto školním roce navštívili
divadelní představení v MKS s názvem „Nosáčkova dobrodružství“.
Společně jsme podnikli dva dopolední výlety. První byl do ovocného sadu v Doudlebách nad Orlicí k panu sadaři Hlaváčkovi. Díky
němu se dětem odkrylo tajemství
jablíček – pěstování jablek, sběr
jablek, uchování jablíček na zimu
a nemohla chybět ani ochutnávka
sladkého a šťavnatého jablíčka.
Druhý výlet byl také tímto směrem, ale do obory v Doudlebách
nad Orlicí k panu Kubíčkovi, který

nás provedl světem nejen lesních
zvířat. Hned při vstupu do obory nás přišli pozdravit dva pštrosi
a z dálky nás pozorovali jeleni, laně,
mufloni a srnky. U hájovny na nás
čekali krocani a malá srnečka. Nemůžeme opomenout ani divoké
prase „Pepu“. Do obory jsme však
nepřišli s prázdnou – nasbírali jsme

tě, čichu …Ale nejvíce po školce
zavoněl ovocný koláč, který Šnečci
společně s paní učitelkou na závěr tématu upekli. Děti si pro nás
připravily ještě jedno velké překvapení, a to v podobě pohádky
„O pekaři“, který upekl ovocný koláč pro nejhodnější zvířátka v lese.
Velký potlesk na závěr patřil nejen

zvířátkům kaštany a bukvice, a to
i za vaší pomoci, milí rodiče. Děkujeme! A nyní už k jednotlivým
třídám a jejich programům v měsíci říjnu. U Šnečků Veverka Věrka
a ovocné stromy. Děti poznávaly
různé druhy ovoce – ochutnávalo
se, poznávalo podle hmatu, chu-

pekaři, ale i lesním zvířátkům. Další
téma u Šnečků neslo název „Veverka Věrka a naše školková zahrada“.
Děti poznávaly stromy na školkové zahradě, sbíraly kaštany, žaludy a především šišky. Ty využily
k dalším aktivitám ukrytým pod
názvem „Šiškobraní“. A jak probíhal

www.vamberk.cz

měsíc říjen u Rybiček? Jejich deštníček se tentokrát zbarvil do podzimních barev a ukryl nejedno
překvapení. Rybičky využily krásné
podzimní počasí, kterému se říká
babí léto a už byla náplň činností
jasná – pavoučci, pavučiny, vítr, …
Toto počasí nepřineslo jen pavučinky, ale i spoustu hub. To si Rybičky nemohly nechat ujít a vyrazily
do lesa na houby. Všechny děti se
proměnily ve skutečné houbaře
a koš přetékal hříbky, „pančáky“,
bedlami a jinými jedlými houbami.
Zajisté jste jejich úlovek mohli cítit
i po školce. Z houbařů se další týden stali sadaři. Děti se hravou formou seznamovaly s různými druhy
ovoce, společně ochutnávaly, tvořily, stříhaly …Sadaři a zahradníci
byli také ve třídě Žabiček. Ty provázela písnička v „Zahradě na hrušce“.
I Žabičky ochutnávaly, třídily, malovaly, tvořily, ale i pekly výborné
jablečné šátečky. Podzimní vítr jim
však přifoukal i dalšího pomocníka
– dráčka, s tématem „Vyletěl si pyšný drak“. Činností k tomuto tématu
bylo opravdu velké množství – nejen geometrické tvary, počty, ale
především pouštění samotného
draka. Největší zážitek byl samozřejmě ten, když jim neposedný
dráček skoro uletěl. Vám, milí čtenáři, přejeme krásné podzimní dny.
kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Přišel podzim do zahrady,
všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,
barvy na něj nadýchá.
Už jste si všimli, kolik barev má
podzim? Do naší školky zaklepal
na dveře společně se skřítkem
Podzimníčkem a paní Meluzínou,
která do tříd přifoukala spoustu
barevného listí. Přišli našim dětem
ukázat, jak krásně barevný a veselý
může podzim být. Ve školce jsme
jim na oplátku pomohli a vytvořili jsme pro ně paletu, ze které
mohli čerpat barvičky pro malování přírody. Hnědou, červenou,
žlutou, oranžovou, ještě trocha
zelené a když do toho všeho zasvítí sluníčko, máme podzim jako
vymalovaný. V tomto období jsme
si povídali o podzimní přírodě,
poznávali hlavní znaky podzimu, ochutnávali, počítali a třídili
ovoce a zeleninu a seznamovali
se s pracemi v zahrádkách. Společně jsme trávili sluníčkový čas
na školní zahradě, kde jsme sbírali barevné listy, louskali ořechy
a poznávali další plody, které nám
podzim přináší. Také jsme se naučili rozeznávat houby, řekli jsme si
z čeho se skládají, které jsou jedlé
a které jsou nejedlé nebo dokonce
jedovaté. Dále jsme si také uvařili jablkový kompot a vyzkoušeli
tvrdost oříšků. Že je má nejraději veverka, věděly všechny děti.
Vlašský a lískový ořech už také
rozeznají. Po obědě jsme si přečetli pohádku: „Jak Křemílek a Vochomůrka louskali lískové oříšky
a“ Jak Křemílek a Vochomůrka
zabloudili v bedlovém lese“. Také
jsme si ukázali kaštany a žaludy,
popsali jsme si jejich barvu a řekli si, na jakém stromě se objevují.
Děti si s nimi pak hrály a vytvářely

různá lesní zvířátka. Na vycházce
jsme pozorovali šípkové keře a jejich plody. Řekli jsme si, na čem
šípek roste, jakou má barvu a že je
šípkový čaj velice zdravý. V rámci
ekoprojektu „STROMY“ jsme se
na školní zahradě seznámili s naším národním stromem LÍPOU.
Paní učitelka Míla od Ptáčátek připravila pro děti krásnou barevnou
podzimní pohádku s úkoly a poznáváním. Společně si nakonec
děti pohrály s barvičkami a otisky
listů. Na všech třídách se pilně
malovalo, hrálo, zpívalo a tvořilo.
Děti pracovaly ve skupinkách i samostatně. Poznávaly plody podzimu, učily se pracovat s přírodními
materiály, třídily a přiřazovaly listy
a plody k určitému stromu a vlastním prožitkem a hrou si společně
se skřítkem Podzimníčkem užívaly
pravé podzimní hrátky a radován-

ky. Navštívilo nás také divadélko
s veselou pohádkou a hodná paní
knihovnice Jaruška přišla dětem
zpříjemnit odpočinkový čas před
spinkáním. Naše Ptáčátka také

www.vamberk.cz

byla zazpívat miminkům na Městském úřadě zde ve Vamberku.
Přejeme Vám všem kouzelné klidné podzimní dny.
MŠ Sluníčko
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
„Když se vytratila veškerá naděje,
když nikdo nepřichází na pomoc
a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že
pomoc přece přichází, i když nevím
jak a odkud.“
Mahátma Gándhí

PRAVIDELNÁ
PŮJČOVNÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA MERKLOVICE
Středa: 18:00– 19:00
POBOČKA PEKLO
Úterý: 16:00 – 19:00

KNIHOVNICKÝ
SYSTÉM KOHA
Milí čtenáři,
S přechodem na nový knihovnický systém Koha v naší knihovně
nastalo pár změn a my jsme velmi rády, že se nám daří vše nové
postupně zvládnout. Jednou
z novinek je i modernější on-line
katalog, který pro vás může mít
mnoho výhod.
Zatím jen malá část z vás on-line
katalog využívá k obsluze svého knihovnického účtu. Odkaz
na on-line katalog najdete přímo
na webu knihovny (www.knihovna-vamberk.cz), v horní liště.
Po přihlášení uvidíte přehledně
všechny své výpůjčky, rezervace
a další údaje. Stačí pár kliknutí a ušetříte si například cestu
do knihovny kvůli prodloužení
svých výpůjček nebo kvůli rezervaci vyhlídnuté knížky.
Mohlo se stát, že vám po přechodu na nový systém správně nefungují vaše přihlašovací údaje. Proto
jsme tu pro vás, abychom problém
vyřešily. Znovu nastavíme přístup
k vašemu účtu a případně vysvětlíme obsluhu katalogu.

Výběr na měsíc listopad 2019
BELETRIE
 ČERNÁ, Jaroslava:
Dům v podhradí
Příběh dvou sester, které se
po smrti matky vrací do rodného
domu, i když na dětství nemají
nejlepší vzpomínky.
 ERSKINOVÁ, Barbara:
Strom duchů
Romanticko-dobrodužný román.
Mladá žena se po návratu do rodného Edinburghu ponoří do rodinné historie a vyvolá tak až nečekaně reálné stíny minulosti.
 HICKOVÁ, Gillian:
Veterinářka
Autobiografické povídky irské veterinářky popisují situace, kterým
autorka musela čelit nejen během
studií, ale i během prvního roku
své veterinární praxe.

 LUSENTI, Natascha:
Ranní přání
Příběh o tom, jak je v životě těžké
najít sílu na nový začátek.
 PEARCEOVÁ, A. J.:
Milá paní Birdová
Ammy se stane sekretářkou Henriety Birdové, šéfredaktorky časopisu Přítel ženy a nemá to srdce
vyhazovat dopisy čtenářek, podle
instrukcí šéfredaktorky, do koše.
Proto na ně začne odpovídat jménem paní Birdové …
NAUČNÁ LITERATURA
 BEIDEROVÁ, Rachel:
Zde stlačte !
Masáž pro začátečníky s obrazovým návodem, jak postupovat.
 JUŘÍK, Pavel:
Kinští, Bůh, čest, vlast

Pohled na historii a odkaz rodu Kinských, jednoho z nejvýznamnějších
šlechtických rodů Království českého a habsburské monarchie.
 OLSONOVÁ, Lynne
– CLOUD, Stanley:
Otázka cti
Příběh polských stíhacích letců, kteří velkou měrou přispěli k záchraně
Anglie během bitvy o Británii.
 TAUSSIG, Pavel:
Barrandovská bohéma ?
Filmový historik, publicista a pedagog nechává čtenářům nahlédnout do zákulisí filmových studií.
 VÁCHA, Dalibor:
Prokletá magistrála
Kniha se zabývá válečnými operacemi o důležitou transsibiřskou
magistrálu, ale také morálkou mezi
legionáři v Irkutsku na jaře 1919.

Představuje se vám STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Studovna a čítárna MKV se nachází
v přízemí vedle oddělení pro dospělé a má i stejné otvírací hodiny.
V prostorách studovny nabízíme
k zapůjčení (ať už prezenčně nebo
absenčně) velký výběr periodik,
výběr z denního tisku i regionální
periodika. Najdete zde také veřejně přístupné počítače s připojením k internetu, můžete zde využít
možnost barevného tisku a kopírování (do velikosti A3).
Studovnu navštivte i v případě, že
si nevíte rady s přístupem k vašemu
on-line katalogu (pro správu a přehled vašich výpůjček a rezervací).
Nemusíte se stydět nás oslovit, pokud jste na počítači začátečníkem,
s prvními kroky rádi poradíme.
Na studovnu navazuje útulná čítárna. Domácké prostředí přímo
vybízí k tomu, usadit se do křesla
s časopisem a kávou. Za chvíli úplně zapomenete na čas.
Pro orientaci v nabídce našich
časopisů představíme pravidelně
několik periodik:
ZDRAVÍ
Měsíčník o zdravém životním stylu. Kromě péče o zdraví se věnuje
rodině a dětem, kosmetice, cvičení nebo psychologickým problémům. Nechybí ani rozhovory se
slavnými osobnostmi a samozřejmě originální recepty. V každém

čísle radí odborní lékaři čtenářům
s konkrétními problémy.
PĚKNÉ BYDLENÍ
Magazín pro všechny, kteří hledají inspiraci pro svůj dům, byt, ale
i zahradu.
RESPEKT
Vyhledávaný nezávislý týdeník komentující aktuální dění v domácí
i zahraniční politice a ekonomice.
Ohlíží se za historií, rozebírá současná témata.
DEKOR
Dvouměsíčník. Témata časopisu
jsou: ruční práce (háčkování, pletení,
šití, klasické vyšívání, patchwork),
moderní kreativní techniky (malba
na sklo a porcelán, ubrousková technika, drátkování, korálky a korálkování, malování), vaření, květinové
vazby a aranžování, kosmetika.
100+1 HISTORIE
Měsíčník z rodiny časopisů 100+1.
Věnuje se zajímavým historickým
událostem a osobnostem našich
i světových dějin. Věnuje se také
novým archeologickým objevům
a jejich souvislostem.
ROZMARÝNA
Hobby magazín pro tvořivé lidi,
kteří rádi krášlí a zútulňují své okolí.

www.vamberk.cz

Přináší návody na výrobu dekorací,
tipy pro dům a zahradu, recepty
i rady, jak pečovat o své zdraví.
100+1 ZAHRANIČNÍ
ZAJÍMAVOSTI
Dnes již legendární populárně-naučný časopis. Hlavní rubriky
současné podoby časopisu jsou:
příroda a cestování, věda a technika, historie, lidé a společnost.
VLASTA
Vlasta vychází nepřetržitě od roku
1974 a nabízí čtenářkám informace, pobavení a inspiraci. Najdete
zde témata z oblasti módy, zdraví,
kosmetiky, domácnosti, rodiny, financí, kariéry apod.
FLÓRA
Měsíčník pro zájemce o okrasnou
zahradu. Poskytuje odborné informace o zahradě, zahradní architektuře, navrhování zahrad, pěstování a ochraně rostlin.
MAMINKA
Časopis Maminka je věnovaný
převážně těhotným ženám a maminkám. Do časopisu přispívají
renomovaní odborníci z oblasti
gynekologie, porodnictví, pediatrie, psychologie a dalších oborů.
Časopis může být příjemným průvodcem nejen čerstvých rodičů.

strana

Vamberecký

19

zpravodaj

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM
podrobnější informace naleznete na webových stránkách, facebooku
nebo přímo u knihovnic:

Listopad:
* Výstava fotografií „Podivný svět” Vladimíra Damaška
* Přednáška Radomíra Čížka „Maroko: 1 700 km na kole přes nejvyšší
sedla Atlasu“ 7. listopadu v 18:00 hod.
* Přednášky Tomáše Kubeše „Černobyl“ ve čtvrtek 21. a v pátek 22. listopadu v 17:30
* „Keltská noc“ pro děti školou povinné
* „Den pro dětskou knihu“ v sobotu 30.11. v podvečer
* „Martinské rohlíčkování“ v pondělí 12. 11. - přijďte si k nám ochutnat,
co nadělil sv. Martin

Prosinec:
* výstava betlému po celý adventní čas
* předvánoční prodej dětských knížek
* „MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ“ půvabná tradiční akce o první adventní
neděli, letos dne 1. prosince od 17:00, spojená s rozsvěcením vánočního stromečku
* „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“ - před knihovnou v 18:00 dne 11. 12.
* „ADVENTNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH“ s knihou a kytarou – pro vás
PhDr. Josef Lukášek a Jaroslav Čížek
* „VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA“ - vánoční výprava a těšení s nejmenšími
čtenáři v pátek 20. prosince
Jaroslava Martinová

www.vamberk.cz
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MKS nabízí - listopad 2019
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 1. listopadu v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 6. listopadu v 8:30 a v 10:00
hodin
PRINCEZNA ZE MLEJNA
DIVADLO PEGAS PRAHA
Pohádka s písničkami na motivy pohádky Zdeňka Trošky ožívá
na divadelních prknech.
Délka představení 60 minut. Pro
děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 8. listopadu v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 15. listopadu v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 16. listopadu v 19:00 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
AGENTURA VLASTY FREJVALDOVÉ
Své modely představí:
VEGAS JEANS – manželé Martincovi
STANISLAVA LOSOVÁ - textilní výtvarnice
TB-TOLX – Petra Kotyzová
EVA ŘÍČAŘOVÁ – společenské
a svatební šaty
Program doplní smyslné taneční
vystoupení:
POLE DANCE v podání POP ART
FITNESS
VERONIKA PÁRALOVÁ - sólo pompom Marlen
Předprodej vstupenek: Vegas Jeans Martincovi Rychnov n. Kn.,
Dětská móda Kačenka Vamberk
Vstupné: 150 Kč, v předprodeji
100 Kč.

 20. listopadu v 19:00 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM
VIP ART COMPANY
Vtipné autorské představení. Co
vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové
párty. A po čem všichni touží? No
přece po lásce.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová,
Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková.
Vstupné 390 Kč.
 22. listopadu v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 23. listopadu v 9:00 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
Ukázky a prodej adventní vánoční
tvorby. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma!
 29. listopadu v 19:00 hodin
VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společenské výchovy.
Předprodej vstupenek v MKS Vamberk. Počet vstupenek omezen.
Vstupné 100 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
 1. prosince v 15:00 hodin
MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Uvádí: TV STARS
Dětská diskotéka, soutěže, vyhlášení nejlepších masek, Mikulášská
nadílka, čert…
Sponzor: OS KOVO ESAB VAMBERK, ESAB VAMBERK.
Vstupné 20 Kč.
 6. prosince ve 20:30 hodin
HARLEJ
Speciální host: KOMUNÁL
Koncert v rámci podzimního turné.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MKS Vamberk a v síti Ticketstream.
Vstupné 430 Kč.

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

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy,
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831
www.vamberk.cz

strana

Vamberecký

21

zpravodaj

www.vamberk.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

Společenská kronika

Stalo se aneb bejvávalo
Před 140 lety

BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu 2019 oslaví:
94 let
Marie Svobodová
93 let
Soňa Dostálová
93 let
Olga Kacrová
92 let
Emilie Černá
90 let
Jaroslava Kotlářová

90 let
85 let
85 let
75 let
75 let
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Hana Potužníková
Marie Petrašová
Verner Halbgebauer
Ludmila Wildová
Jaroslava Rousková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, kolegům a známým, kteří se přišli rozloučit
s naším milovaným panem KARLEM BAČINOU. Smuteční obřad se konal 4. října 2019 v obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou. Všem děkujeme
za květinové dary, kondolence i projevy účasti a pracovníkům pohřebním ústavu M. Šmída z Rychnova nad Kněžnou za profesionální služby.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou upřímnou soustrast
za naší milovanou paní DAGMAR RICHTEROVOU. Smuteční obřad se
konal 8. října 2019 v obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou v úzkém kruhu rodiny. Zvláštní poděkování patří všem spolužákům za květinový dar.
Zarmoucená rodina
Vážení členové zastupitelstva města Vamberk,
rád bych touto oficiální cestou poděkoval a vyzdvihl vysokou profesionalitu a lidský přístup sociálních a zdravotních služeb ve vašem městě,
které nám velmi pomohly při péči o těžce nemocnou babičku, dlouholetou učitelku Základní školy ve Vamberku, paní EVU MÜLLEROVOU.
Jmenovitě bych rád poděkoval:
Panu doktorovi MUDr. Martinu Slovákovi za zdravotní péči, profesionální a zároveň velmi lidský přístup.
Paní Lucii Grunclové, DiS, vedoucí pracovnici Pečovatelské služby ve
Vamberku a jejím spolupracovnicím, za operativnost a ochotu při zajištění pečovatelské služby a rovněž za profesionalitu, s jakou vykonává
tuto funkci.
Oba výše zmíněné považuji za lidi na svém místě a děkuji jim za jejich
pomoc. Zároveň si cením služeb, které město Vamberk svým občanům
poskytuje.
V Hradci Králové dne 27.09.2019
Ing. Arnošt Müller, Ph.D., vnuk

V noci ze 27. na 28. listopadu 1879 vypukl požár v budově radnice.
Včasným zásahem nedošlo k větším škodám. V následujícím roce byla
stará radnice zbourána a na stejném místě byla následně postavena
radnice současná.

Před 70 lety
Vamberečtí stolní tenisté sehráli 4. listopadu 1949 přátelské utkání
s reprezentací Anglie. Hosté zvítězili 8:0.
Drátovny a šroubárny byly 6. listopadu 1949 přejmenovány na Drátovny a šroubárny Antonína Zápotockého (tehdejší předseda vlády).
V listopadu 1949 byl uzavřen podnik na papírové zboží v bývalém Pivcově mlýně v Roští.
V listopadu 1949 byla budova bývalého Spořitelního a záložního spolku předána masně, která zde zřídila kanceláře.

Před 65 lety
V listopadu 1954 byla otevřena zimní zemědělská škola. Vyučování
pro 16 žáků probíhalo jednou týdně.

Před 40 lety
30. listopadu 1979 byl v malém sále sokolovny založen M-Klub, místo
pro setkávání mládeže.

Před 25 lety
Ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 se konaly komunální volby. Ve Vamberku zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů.

Před 5 lety
Na ustavující schůzi zastupitelstva 5. listopadu 2014 byl novým starostou města zvolen Rudolf Futter za Volbu pro město.

VZPOMÍNKA
Dne 4. listopadu uplyne 10 let, co nás opustila paní
ZDEŇKA DAŘBUJANOVÁ a 6. listopadu by oslavila
80 let.
Stále vzpomínají manžel, děti a přátele

Kdo Tě znal – vzpomene,
kdo Tě měl rád – nikdy nezapomene.
Dne 5. listopadu 2019 uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička a manželka
paní ELIŠKA RÁČKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají dcery,
vnoučata a manžel

Dne 21. listopadu vzpomeneme prvního smutného výročí, kdy nás navždy opustil pan JAROSLAV
ČIŽINSKÝ.
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

www.vamberk.cz
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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.vamberk.cz
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Venkovní přebory okresních výběrů U 11
Dne 28.9.2019 jsme ve spolupráci
s komisí mládeže výkonného výboru Královéhradeckého Krajského
Fotbalového Svazu (KFS) a Okresního Fotbalového Svazu (OFS) uspořádali fotbalový turnaj pro okresní
výběry královéhradeckého kraje.
Děti do 11 let přijeli ze všech koutů
našeho kraje poměřit síly a reprezentovat svůj okres. Výběry nejlepších ze všech sportovních klubů
a tělovýchovných jednot v kraji bojovali v turnaji o co nejlepší bodový výsledek. Celkem 91 dětí v pěti
zúčastněných výběrech, OFS Rychnov, OFS Náchod, OFS Trutnov, OFS
Jičín a OFS Hradec Králové. Turnaj
byl zahájen v 9:30 ráno a skončil
v 16:15. Hrálo se v rozestavení 5+1
a herní systém turnaje byl nastaven
tak, že každé OFS postavilo dvě

mužstva A a B, kde každý sehrál
utkání s každým. Souběžně hrálo
mužstvo A a mužstvo B, o poločasové přestávce se mužstvo vedené
jako domácí tým vyměnilo, aby
druhý poločas hrálo proti druhému týmu. Výsledek těchto zápasů
se sčítal. Vítězem turnaje se stali
„domácí“, tedy OFS Rychnov nad
Kněžnou se ziskem maximálně
možných 12 bodů a skórem 58:24.
Na druhém místě skončily výběry
OFS Hradec Králové s 9 body a skórem 40:29 a na třetím místě OFS
Náchod se ziskem 6 bodů a skórem
31:45. Nejlepším střelcem turnaje se s 16 góly stal Tomáš Balucha
hrající za OFS Náchod. Nejlepším
hráčem turnaje byl zvolen (hlasovacími lístky mezi trenéry) Matěj
Štovíček hrající za OFS Rychnov

a nejlepším brankářem byl zvolen
Dominik Dobeš hrající za OFS Jičín.
Návštěvnost turnaje byla enormní. Rodiče přijeli podpořit své děti
k úspěšné reprezentaci okresu. Organizace turnaje byla velmi složitá.
Zvládnout celou akci dalo zabrat
i zkušenějším z nás. Obě hřiště
byly nalajnované a areál maximálně připraven. Za to děkuji pánům
Tobiškovi a Ptáčkovi. Podmínkou
pořádání turnaje bylo zajistit teplé
obědy pro děti a trenéry, za to děkuji firmě Scolarest zejména slečně
Krištofové, a to nejen za výtečné
obědy, ale i za zapůjčení várnic
a příborů. Děkuji vambereckým
hasičům za zapůjčení lavic. Velký
dík patří Skautům, kteří nám zapůjčili a pomohli postavit svůj jídelní
stan. Velmi mě mrzí, že jsme jej

nestihli uklidit včas a větrná bouře Mortimer zničila střechu stanu.
Jak se říká: každý dobrý skutek
je po zásluze potrestán. V tomto
případě to platí jak pro nás fotbalisty, tak bohužel i pro Skauty.
Závěrem musím konstatovat, že až
na hořký konec, tedy zničený stan,
turnaj proběhl zcela dle standardů
a očekávání pořadatelů. Děkuji KFS
a OFS, zejména panu řediteli turnaje Kamilu Kaplanovi za svěřenou
důvěru. Zpětná vazba od jednotlivých OFS, trenérů, rodičů či návštěvníků nás velmi potěšila.
Fotky z turnaje naleznete v galerii
na stránkách www.banikvamberk.cz
Ondřej Frejvald,
tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.
a hlavní pořadatel turnaje

Stolní tenisté Baníku zahájili sezonu
V neděli 22. 9. začala stolním tenistům TJ Baník Vamberk z.s. nová
sezóna. A-družstvo, hrající Krajský
přebor 1. třídy,zajíždělo ke svému
prvnímu zápasu do Hradce Králové, kde změřilo síly s družstvem
DTJ Slavia HK D. Odpoledne jsme
jeli do Českého Meziříčí. Oba zápasy s těmito silnými soupeři se
nám povedlo vyhrát. Dobrý vstup
do sezóny.
O 14 dnů později jsme jeli
do Chlumce n. Cidlinou. Tento zápas se nám nepovedl, snaha byla,
ale nedařilo se. Po téměř 4 hodinách boje jsme nakonec prohráli.
Napravit si reputaci jsme chtěli
v domácím prostředí 19. 10. s Úpicí a Hostinným. Oba zápasy jsme
vyhráli. Dobrý kolektivní výkon
ocenilo i několik diváků.
DTJ Slavia HK D
– TJ Baník Vamberk A 5:10
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Valášek 2, Kotyza 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Sokol České Meziříčí
– TJ Baník Vamberk A 7:10
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1, Valášek-Kotyza 1
Sokol Chlumec n. C.
– TJ Baník Vamberk A 10:8

Body: Vrkoslav 3, Jakubec 2, Kotyza 2, Valášek 0, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
TJ Baník Vamberk A
– Sparta Úpice 10:4
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Kotyza 2, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
TJ Baník Vamberk A
– Tatran Hostinné D 10:2
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1 a Valášek-Kotyza 1
A začátkem října začala sezóna
i ostatním mužstvům Baníku.
A nutno říci, že i jim se podařil
úspěšný vstup do sezóny.
Regionální přebor 1. třídy
TJ Baník Vamberk B
– KPST Záhornice A 10:7
Body: Podolka 3, Macháček 2,
Kosek 2, Melkes ml. 1, Jedlinský 1,
čtyřhra Podolka-Jedlinský 1
SK Solnice A
– TJ Baník Vamberk B 4:10
Body: Macháček 2, Kosek 2, Podolka 2, Jedlinský 2, čtyřhry Jedlinský-Podolka 1, Macháček-Kosek 1
Regionální přebor 3. třídy
TJ Baník Vamberk C
– TJ Velešov Doudleby n. O. 14:4

Body: Melkes st. 4, Michera st. 4,
Kosek 3, Panocha 1, čtyřhry Kosek-Panocha 1, Michera st.-Melkes st. 1
Sokol Častolovice C
– TJ Baník Vamberk C 7:11
Body: Novák 3, Kosek 3, Michera
st. 2, Melkes st. 2, čtyřhra Novák-Kosek 1
TJ Baník Vamberk C
– Sokol Rychnov n. Kn. D 15:3
Body: Melkes st. 4, Panocha 4, Michera st. 3, Novák 2, čtyřhry Panocha-Novák 1, Michera st.-Melkes
st. 1
Regionální přebor 4. třídy
SK Týniště n. O. B
– TJ Baník Vamberk D 11:7
Body: Müller 3, Hušek 1, Přibyl 1,
Martinek 1, WO 1
TJ Baník Vamberk D
– KPST Záhornice C 11:7
Body: Pavel 4, Novotný 4, Hušek 1,
Müller 1, čtyřhra Pavel-Novotný 1
Regionální přebor 5.třídy
TJ Baník Vamberk E
– SK Týniště n. O. C 17:1
Body: Urbánek 4, Michera ml.
4, Šembera 4, Zezulka 3, čtyřhry
Urbánek-Michera ml. 1, Zezulka-Šembera 1
KPST Záhornice D
– TJ Baník Vamberk E 15:3

www.vamberk.cz

Body: Urbánek 1, Michera ml. 1,
Šembera 1, Zezulka 0
TJ Baník Vamberk E
– SK Solnice B 5:13
Body: Urbánek 3, Šembera 1, Frejvaldová 1, Zezulka 0
TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:
30. 11. 2019 9:00 hod.
Baník Vamberk - Sokol Nemyčeves
30. 11. 2019 14:00 hod.
Baník Vamberk - Jiskra N. Bydžov
11. 1. 2020 9:00 hod.
Baník Vamberk - DTJ-Slavia HK D
11. 1. 2020 14:00 hod.
Baník Vamberk - Sokol Č. Meziříčí
1. 2. 2020 9:00 hod.
Baník Vamberk - Sokol Chlumec n. C
29. 2. 2020 9:00 hod.
Baník Vamberk - Sokol Stěžery B
29. 2. 2020 14:00 hod.
Baník Vamberk - Sokol HK 2 E
4. 4. 2020 9:00 hod.
Baník Vamberk - TTC Vrchlabí
4. 4. 2020 14:00 hod.
Baník Vamberk - TJ Dvůr Králové n. L.
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. Diváci jsou srdečně zváni!
M. Vrkoslav,
vedoucí A-družstva
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10 Relaxačních pátků Podzim přeje tenisu

V sobotu dne 12.10.2019 proběhl
ve sportovní hale ve Vamberku již
19. ročník Významné soutěže České obce sokolské v Karate „Shotokan Cup Sokol Vamberk 2019“.
Ačkoliv v tento den probíhaly i jiné
soutěže, našlo si do Vamberka
cestičku na 235 soutěžících z České republiky, Polska a Slovenska.
Soutěž rozhodovali rozhodčí jak
z České republiky, tak i z Polska.
Hlavním rozhodčím, který soutěž
vedl, byl pan Hajmach ze Slovenska a díky jemu se podařilo soutěž
zajistit a ta proběhla ve výtečné
atmosféře, bez zranění a v rekordním čase. V 17 hodin končily
poslední zápasy. Musím také připomenout, že v jedenáct hodin
vzdala celá sportovní hala čest památce mistrovi Karlu Gottovi minutou ticha. O zdraví soutěžících
se celý průběh soutěže staral pan
doktor MUDr. Večeřa. Z celkového
počtu se soutěže zúčastnilo cca

3/4 mládeže. Ve velké konkurenci
se karatisti ze Sokolských oddílů
zde neztratili, jejich cenná umístění najdete ve výsledkové listině.
Chtěl bych poděkovat ústředí ČOS,
městu Vamberk a Hradeckému
svazu Karate za významnou finanční pomoc, všem pořadatelům
jak z oddílu SKC Sokol Vamberk,
tak i všem ostatním, kteří přiložili
ruce k dílu a bez kterých by nebylo
možné uspořádání takovéto soutěže. Poděkování také patří sponzorovi, firmě Ondrášovka a.s., která
všem přítomným a závodníkům
zajistila pitný režim kvalitní minerální vodou.
Soutěž skončila, a po malém odpočinku může začít příprava na jubilejní 20. ročník, který proběhne
na podzim roku 2020.
mistr Ladislav Lux,
ředitel soutěže a člen
komise Bojových umění OS ČOS

Umístnění Jméno/Příjmení Klub
Kumite jednotlivci Muži (senioři) -75 kg (8)
3
Ladislav Morávek Shotokan karate club Sokol Vamberk
Kumite jednotlivci Muži (senioři) bez rozdílu hmotnosti (4)
2
Ladislav Morávek Shotokan karate club Sokol Vamberk
Kumite jednotlivci Junioři -68 kg (2)
2
Martin Jindra
Shotokan karate club Sokol Vamberk
Kumite jednotlivci Dorostenci -52 kg (7)
3
Adam Hošák
Shotokan karate club Sokol Vamberk
Kumite jednotlivci Starší žákyně -50 kg (2)
2
Anna Hošáková Shotokan karate club Sokol Vamberk

Již pátým rokem učíme děti tenis
a snažíme se tak rozšířit počet aktivních tenistů, kteří využívají nebo
budou využívat tenisový areál
u Zdobnice.
Díky podpoře města máme dostatečné tréninkové vybavení a není
třeba, abychom získávali prostředky od rodičů trénujících dětí. Mimo
antukovou sezónu bojujeme
s problémem kapacity sportovní
haly a jejího ne příliš vyhovujícího
povrchu pro hraní tenisu.
Cílem trenérů O. Müllera, P. Chocholouše a L. Doležala je naučit

Jan Rozinek při mistrovském utkání

www.vamberk.cz

Výsledky jednotlivých utkání
Výsledek

SHOTOKAN CUP
SOKOL VAMBERK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vamberk A
Týniště n. O.
Vamberk A
BR Rychnov n.Kn
Vamberk A
Rychnovek
Nahořany
Vamberk A
Librantice
Vamberk A

3:0
2:1
1:2
1:2
3:0
0:3
1:2
3:0
3:0
2:1

Rychnovek A
Vamberk A
Librantice
Vamberk A
Týniště n.O.
Vamberk A
Vamberk A
Nahořany
Vamberk A
BR Rychnov n.Kn

Tabulka skupiny RTL OPEN 1
Body

19. MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE

Zápasy

VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2019

Hosté

více na www.jogaprovsechny.estranky.cz

Prohra

Těší se na vás Hanka Kosková

Výhra

V Domě dětí na Jugoslávské ulici
ve Vamberku
od 17:30 do 19:00 hod.

Kolo
Domácí

pro dlouhé zimní večery.

děti tenis a podnítit v nich zájem
o pravidelné sportování.
Mimo vlastního tenisu se členové oddílu celý rok starají o kurty
a okolní zeleň.
A jako každý rok patří velký dík
Petru Štěpánkovi za údržbu kurtů,
které jsou pravidelně jedny z nejlepších v širokém okolí. O přírodní
zelené ploty se trvale starají Luboš
Doležal s Karlem Müllerem.
Ti, kteří využívají tento kout
Vamberka k vycházkám, se jistě
shodnou na tom, že se tenisový
oddíl o zeleň v okolí tenisových
kurtů stará velice dobře. O to víc
nás mrzí, že Rada města nepochopila naši snahu vytvořit mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty trvale udržitelnou zeleň, která
nebude narušovat funkci sportovišť a bude plnit svou přírodní roli.
Náš návrh není destruktivní, jak jej
pochopila rada, ale konstruktivní
s výhledem na následující desítky
let. Chceme vytvořit zeleň, která
bude trvale v souladu se sportovišti v jejím okolí.
Za tenisový oddíl
Otakar Müller

Tým

s jógou

Letošní podzim připravil krásné
počasí, které tenistům vyhovuje
a dovolil nám tak prodloužit venkovní antukovou sezónu.
Také léto nám letos oproti loňskému přálo. Většina slunečných dnů
byla občas vystřídána deštěm,
takže v řece Zdobnici tekl dostatek vody, abychom mohli po celou
dobu kropit kurty a využívat je
ke sportování.
I letošní rok jsme se účastnili soutěže neregistrované ligy tenisu. Soutěž před lety vznikla v rychnovském
okresu, ale rozšířila se i o družstva
z Královéhradecka a Náchodska.
Po loňském těsném udržení se
v této nejvyšší soutěži byl nastaven stejný cíl i pro letošní rok. Většina týmů v této divizi má ve svých
řadách hráče, kteří aktivně hrají
oficiální krajské soutěže nebo je
ještě před nedávnem hráli. Při systému, kdy z šesti týmů vždy dva
poslední padají do nižší skupiny,
se opět jednalo o velice těžký úkol.
Za vamberecké družstvo nastupovali hráči Michal Hudousek, Pavel
Stehlík, a posila Jan Rozinek.
Hlavně zásluhou Michala Hudouska družstvo z deseti utkání třikrát
zvítězilo. To však stačilo pouze
na pátou sestupovou příčku.
Michal Hudousek odehrál osm
dvouher a dosáhl šest vítězství.
Zařadil se tak mezi nejlepší tenisty
v soutěži.
V příštím roce, bude náš tým hrát druhou nejvyšší neregistrovanou ligu.

Rychnovek
Nahořany
Týniště n. O
BR Rychnov n.Kn
Vamberk
Librantice

8
7
6
5
3
1

2
3
4
5
7
9

22:8
19:11
19:11
13:17
10:20
7:23

18
17
16
15
13
11

Michal Hudousek při mistrovském utkání
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Turnaj rodinných
dvojic opět
na jedničku
Druhou říjnovou sobotu byl na programu pekelských nohejbalistů
oblíbený turnaj rodinných dvojic
s názvem Otec & Syn. Nádherné
počasí přilákalo na kurty celkem 16
celků, které byly rozděleny do dvou
kategorií po osmi týmech. Boje vyšponované jako kšandy, ale přesto
v duchu fair play provázely celý povedený den.
V kategorii mladších žáků obhájili
prvenství Vojta a Pavel Prachařovi,
kterým ve finále podlehli skvěle
hrající Matěj a Jiří Teplý. Pomyslný
bronz obsadili sourozenci Adam
a Vojta Kopečtí, kteří přehráli Pavly
Jarkovské.
Mezi staršími hráči byla největším favoritem rodina Veselých, ale
ve finále je dokázali Adam a Milan
Ferebauerovi těsně přetlačit. Třetí
příčku vybojovali Josefové Čižinští
v souboji nad Lukášem a Milanem
Kotyzovými.
Přátelskou atmosféru dokreslovala
neméně napínavá soutěž pro „maminky“ O nejlepší buchtu. Do kulinářského zápolení bylo pod autorským utajením zaregistrováno 21
vzorků a vedle buchet nechyběly
ani kuriozity jako třeba tlačenka
nebo škvarky. Po sečtení všech hlasů
z volební urny byla v prestižní soutěži nejúspěšnější Eva Ferebauerová
s lahodnými Míša řezy. V těsném
závěsu se umístil trenérský tandem
se svými banány v čokoládě a třetí
místo za svůj výtvor získala Petra
Pavlová. Nutno však podotknout, že
všechny vzorky byly vynikající a nejdůležitější je, že se sportovní stránka
obešla bez zranění.
Ing. Michal Hostinský

Vítězové turnaje Otec & Syn.

Kulinářská soutěž nabídla opět pestrý výběr pochutin.
Foto: Ing. Michal Hostinský
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V kraji se nohejbalistům dařilo:
Muži skončili stříbrní, žáci vyhráli
Mužský celek vstoupil do sezóny
2019 v dobré formě. Peklo zaznamenalo sedm vítězství a pouze tři
porážky, což znamenalo těsné první místo po základní části soutěže.
V semifinále play-off na pekelské
nestačili hráči z Bohuslavic, kteří

vůbec poprvé Královéhradecký
krajský přebor.
Sestava Pekla 2019: Pavel Kytlík,
Pavel Prachař, Michal Jindra, Michal Hostinský, Miloš Vyčítal, Marian Příhoda, Petr Šimeček, Josef
Čižinský, Adam Ferebauer.

byly sehrány čtyři turnaje trojic,
tři turnaje dvojic a jednou si hráči
odzkoušeli singl. Odměnou byl
žákům vedle zážitků z venkovní
sezóny i pěkný putovní pohár.
Konečné pořadí krajského přeboru mládeže: 1. Peklo (201 bodů), 2.
Holice (174 bodů), 3. - 4. Opočno,
Bohuslavice (shodně 32 bodů), 5.
Zbečník (14 bodů).

Momentka z krajského finále se Zbečníkem. Autor: M. Hostinský

Jménem nohejbalového oddílu
bychom chtěli poděkovat městu
Vamberk za podporu tělovýchovné činnosti v Pekle nad Zdobnicí.
Díky podpoře města letos vedle
běžné sportovní činnosti proběhla
rekonstrukce sportovního areálu
a byl také uspořádán zdařilý šampionát starších žáků.

podlehli čertům dvakrát poměrem
4:1. Ve finále se hráči od Zdobnice
střetli se Zbečníkem B. V prvním
zápase na domácí půdě si Peklo
vybojovalo slibné vedení 3:2, ale
z vítězství se nakonec radovali
hráči od Hronova (3:4). Na druhý
zápas museli jet pekelští v oslabené sestavě, ale ani soupeř nebyl kompletní. Zbečník však byl
i v druhém finálovém mači o kousek lepší a výsledkem 4:2 vyhrál

Žáci se radují z vítězství v krajském
přeboru.
Autor: J. Kopecký

Konečné pořadí krajského přeboru mužů: 1. Zbečník B, 2. Peklo nad
Zdobnicí, 3. Bohuslavice, 4. Dolní
Radechová, 5. Horní Radechová, 6.
Velké Petrovice
Ještě lépe než muži si v kraji počínali žáci oddílu. Z osmi mládežnických turnajů dokázali čerti na čtyřech akcích zvítězit. V konečném
bodování Peklo předstihlo největší konkurenty z Holic a dokázalo
obhájit loňské prvenství. Celkem

Orientační běh
28. 9. 2019
– Červená Voda – Šanov
OB TJ Sokol Žamberk uspořádal
ve velmi kopcovitém terénu v okolí lyžařských sjezdovek závody
v klasické trati. Utkaly se zde rovnou dvě oblasti – kromě naší východočeské také hanácká. Vamberečtí závodníci běželi velmi dobře:
10. místo Netopilová Simona
D10C
22. místo Mikysková Adéla D14C
29. místo Mudruňková Barbora Nikol D14C
1. místo Kodytková Iva D21D
2. místo Smutná Jana D35C
8. místo Vandasová Markéta D35C
8. místo Rykalová Jitka D45C
9. místo Kulová Jana D45D
10. místo Veverková Yveta D45D
2. místo Smutný Šimon H21D
1. místo Netopil Libor H45C

12. 10. 2019 - Pecka
Oddíl Nová Paka připravil závod
v krátké trati. Za velmi krásného
a teplého počasí poměřilo své
síly asi 1000 závodníků. Terén byl
nejen kopcovitý, ale i plný skalek
a kamenných útvarů. Vamberáci
dosáhli těchto výsledků:

12. místo Mikysková Adéla D14C
Za OB Vamberk
Jitka Rykalová
a Ilona Mikysková

27. místo Netopilová Simona D10C
15. místo Mikysková Adéla D14C
18. místo Mudruňková Barbora Nikol D14C
40. místo Bartošová Nikola HDR
6. místo Kodytková Iva D21D
2. místo Netopil Libor H35C
4. místo Mikyska Alan H45D
19. 10. 2019 – Radvanice
Pořadatel TJ Start Náchod postavil
závod v klasice. Tratě byly velmi
fyzicky náročné z důvodu velkého
převýšení.
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Z představení Velké lásky v malém hotelu
- Divadelní společnost HÁTA

Foto: Radoslav Vídeňský

Dne 20.10. 2019 proběhla v Pekle
přednáška s prezentací fotek z cesty pánů Filipa Vogela a Petra Javůrka z Čestic, kterou pořádal místní
Sbor dobrovolných hasičů. Tito pánové absolvovali cestu kolem světa se svým modrým „ŽIGULIKEM‘‘.
Přednáška byla plná krásných fotografií z cesty a hlavně zajímavé
vyprávění cestovatelů. Pokud budete mít možnost, vřele je doporučujeme k poslechu. Pánům přejeme hodně zdaru.
Výbor SDH
Peklo nad Zdobnicí
Foto: Radoslav Vídeňský
a z archivu cestovatelů

