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Váženníí ččtteennáářřii,, 
vv  lliissttoopaaadduu toohhootttoo rroookkkuuu 
uupllyynnuloo ttřřiccet lleett ooddd  ssaaa-
mettoovvéé rreevvoolluucce. VVVýýýrrrooččíí 
ppoolliittiicckkééhhoo  ppřřřeevvrraattuuu bbbyyylllaaa 
vvěěnnoovvánna zzzaasssllooouuužžžiiillááá pppoozzoorr--
nnoosst. BByyylloo nnnaaa kkkaaažžždddééémmm zzz nnááásss,, 
jjeessttli aaa  pppřřííppaaaddnněěě jjjaakkkýýý zzdddrrrooojjj 
iinnffoorrmmaaacccííí sssiii zzeee šššiiirrrookkkééé pppaaallleeettyyy 
vybbrraaall.. JJJáá aaauutttooorrůůůmm pppřřííssppěěěvv--
kkůů nneeezzzááávvviiidddíímmm. NNNeeennnííí sssnnnaaadddnnnééé 
ppooddaattt dddůůůssstttooojjjnnnééé sssvvěěědddeeeccctttvvvííí 
nnaa ppooollliittiiccckkkéé tttééémmmaaa.. UUUmmměěěttt pprrraaa---
ccoovvaatt sss fffaaakkktttyyy,, eeemmmoooccceeemmmiii aaa pppooo---
ssttřřeehhyyy..  OO  mmměěěsssíííccc dddááállee jjjee vvvšššeee 
jiinnaakkk. PPPřřiiiccchhhááázzzííí čččaaass vvvááánnnooočččnnníí.. 
ČČaass,, kkkdddyy mmmááá  vvvěěětttššiinnaaa  zzz  nnnááss 
ppooddobbbnnnýýý ppprrrooogggrrraammm. PPPřřeejjiii 
nnáám vvvšššeeemmm,, aabbbyy  nnnaaašššeee vvááá---
nnooččnnííí pppřřeedddssstttaaavvvyyy  uuu  dddrrruuuhhhýýýcchh 
oobsttááálllyyy,, aabbbyyy vvvšššeee zzzllleehhhkkkaaa ppplllyyy--
nnuulloo.. ZZZkkkuuusssmmmee vv ččaassee  vvvááánnnoooččč-
nním zzaaapppooommmeeennnoouuttt nnaa  ooosssooobbbnnníí 
zzvvyykyyy aaa  nnnááávvvyyykkkyyy aaa  ooottteeevvvřřřeeemmmee 
ssvváá ssrrrdddccceee dddrrruuuhhhýýýmmm tttaaakkk,,, aaabbbyyy ssseee 
ppoottkkaaallaa aa sssppooollleečččnnněě vvvyyyttvvvááářřřeee--
llaa vvááánnooočččnnnííí rraaadddooossstt. NNNeeebbbuuuddduujjj---
mmee, nnneeebbbooojjuujjmmmeee,,, jjjeeenn vvv  čččaaassseee 
váánnoočččnnnííímmm zzllleeehhhkkkaaa (((ooodd   ssstttrrrooo--
mmeeččkkkuuu kkk  ccuukkkrrrooovvvííí zzzaaa  zzvvvuuukkkuuu 
vváánnoočččnnníííccchhh  kkkooolleeeddd)))  lleevviittuuujjjmmmeee.  

TTTáááňňňaaa BBBřřřííízzzoovvvááá 

Jan Ungrád

Rybenský betlém

návrh na textilní výšivku pro kostel sv. Jakuba 

v Rybné nad Zdobnicí



Krajkářská škola Vamberk měla tu čest vystavo-
vat ručně paličkované krajky v historických pro-
storách Valdštejnského paláce v Praze, v předsálí 
Jednacího sálu horní komory Parlamentu České 
republiky.  Záštitu převzal senátor JUDr. Miroslav 
Antl.  Výstava patří k oslavám výročí 130 let První 
české odborné školy krajkářské ve Vamberku.
Vernisáž proběhla 12. listopadu 2019 za  účasti 
senátora JUDr.  Miroslava Antla, starosty města 
Vamberka Mgr. Jana Rejzla, iniciátora celé akce 
Ing.  Vladimíra Sodomky, učitelek Krajkářské 
školy Vamberk, jejich žákyň a dalších vzácných 
hostů.  
Za vynikající spolupráci a komunikaci s Kancelá-
ří Senátu, vstřícnost a ochotu děkujeme asisten-
tovi senátora JUDr.  Antla panu Mgr.  Miroslavu 
Hofmannovi.
Za Krajkářskou školu Vamberk všem velmi děku-
jí Miroslava Šustrová a Jana Langová

Foto: Miroslav Hofmann

Krajkářská škola Vamberk v Senátu 
Parlamentu České republiky

Krásné 

a pohodové Vánoce,

štěstí, zdraví a úsměv 

pro každý den v roce 2020

Vám přejí učitelky a žákyně 

Krajkářské školy 

Vamberk
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

28. zasedání dne 16. října 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 27.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 25.09.2019 a realizaci bodů   
č. 6 - 10.

3) Schválila prodloužení nájmů 
bytů podle přílohy. 

4) Schválila odměnu ředitelce 
Mateřské školy Vamberk v rám-
ci „Rozvojového programu 
MŠMT“ dle přílohy.

5)  Schválila žádost společnosti 
KOMUNÁL rock, s.r.o., Pern-
štýnská 126, 503  51 Chlumec 
nad Cidlinou o pronájem Měst-
ského klubu Sokolovna dne 
06.12.2019 k pořádání koncertu 
skupin Harlej a Komunál.

6)  Schválila žádost Tělovýchovné 
jednoty Peklo nad Zdobnicí, 
Peklo 45, 516  01 Rychnov nad 
Kněžnou o  snížení spoluúčasti 
schválené dotace č. j. 43/2019/
MÚVA ve  výši 30.000 Kč na  po-
řádání Mistrovství ČR starších 
žáků z 69 % na 64,55 %.

7) Rozhodla poskytnout fi nanční 
příspěvek (z dotace rezervy rady 
města) Římskokatolické farnosti 
Vamberk, Husovo náměstí 85, 
517  54 Vamberk, IČ: 46457755 
ve  výši 10.000 Kč na  opravu 
okenních žaluzií na  věži kos-
tela sv. Prokopa ve  Vamberku 
a schválila veřejnoprávní smlou-
vu na schválenou dotaci.

8)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu jedné místnosti o celkové 
ploše 27 m2 ve 2. podlaží v domě 
Pečovatelské služby č. p. 35 v uli-
ci Jůnova ve Vamberku.

9)  Schválila Smlouvu o  uzavření 
budoucích smluv o  připojení 
odběrných elektrických zařízení 
k  distribuční soustavě do  napě-
ťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_
SOBS02_4121571132, jejíž před-                                                                                          
mětem je budoucí připojení 
odběrných zařízení v lokalitě Peklo 
77 do distribuční soustavy provo-
zovatel distribuční soustavy a  po-
věřila starostu podpisem smlouvy.

10) Schválila uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a  dohodu o  umís-
tění stavby č. IV-12-2018344/
VB/1a, Vamberk-Sebranice, p.  č. 
1342_1-kNN spočívající v  umís-
tění nového kabelového vedení 
NN do pozemku parc. č. 1835/3 
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk za  jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve  výši 1.000 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

11)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Stavitelství EU s.r.o., Hu-

sovo náměstí 99, 517  54 Vam-
berk, IČ: 275  21  711 na  opravu 
chodníku před domem č. p. 807 
– 808 na  sídlišti Struha ve  výši 
98.961,27 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem objednávky.

12) Schválila cenovou nabídku 
společnosti ApA Vamberk s.r.o., 
Smetanovo nábřeží 180, 517 54 
Vamberk, IČ: 64255727 na  „Vý-
počet železobetonové desky – 
dno bazénu“ za  cenu 22.500 Kč 
bez DPH a pověřila starostu pod-
pisem objednávky.

Rada města Vamberk se na svém 

29. zasedání dne 23. října 2019 

usnesla:

1)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek s  nabídkami a  proto-
kol o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Oprava zpevněné plochy a  ko-
munikace V  Lukách, Vamberk“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku tj. 
2.558.801,60 Kč bez DPH, STRA-
BAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha 5, IČ: 60838744, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

2) Schválila Smlouvu o  dílo 
na „Stavební úpravy zpevněné 
plochy u  č. p.  90, Merklovice, 
Vamberk“ se společností KON-
KRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 
517 54 Vamberk, IČ: 259 42 352 
za cenu 110.117,90 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

3) Schválila Smlouvu o dílo na „Sta-
vební úpravy vjezdu č. 1 a Staveb-
ní úpravy vjezdu č. 2 v místní části 
Merklovice, Vamberk“ se společ-
ností KONKRET CZ, spol. s  r. o., 
Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 
259 42 352 za cenu 147.868,50 Kč 
bez DPH a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy. 

4) Projednala a  schválila Doda-
tek č. 1 ke  smlouvě o  dílo ze 
dne 05.06.2019 na  akci „Opra-
va komunikace Merklovice“ 
se společností KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 
Vamberk, IČ: 259  42  352, kte-
rým se mění doba plnění, roz-
sah díla a  zvyšuje rozpočet 
o 1.786,40 Kč bez DPH a koneč-
ná cena díla činí 891.922,50 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

5)  Schválila objednávku opera-
tivního leasingu vozidla Škoda 
s  hodnotou ročního plnění 
do  100.000 Kč pro potřeby 
Pečovatelské služby Vamberk 
u  společnosti ŠkoFIN s. r. o., 
Pekařská 6, 155  00 Praha 5, IČ: 
45805369 a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

Rada města Vamberk se na svém 

30. zasedání dne 30. října 2019 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 28 a 29.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 7 ze dne 23.10.2019.

3)  Vzala na vědomí výroční zprávu 
Základní školy Vamberk za škol-
ní rok 2018/2019.

4) Rozhodla o  poskytnutí daru 
ve  výši 3.000 Kč hudební sku-
pině GEMMA, hudební skupi-
na, č. p.  305, 561  15 Sopotnice 
na  úhradu provozních nákladů 
při vystoupení skupiny v  kos-
tele sv. Prokopa ve  Vamberku 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy.

5)  Schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene stavby č. IE-
12-2005812/VB/01 Vamberk, 
Jugoslávská – rekonstrukce 
NN za kNN  pro nové kabelové 
podzemní vedení NN uložené 
v  pozemcích parc. č. 1147/8, 
1149/2 a 1828/1 v k. ú. Vamberk, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 
1.000 Kč bez DPH a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

6) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 20.05.2019 
na  akci „Revitalizace obytné 
skupiny Jiráskova Vamberk – 1. 
etapa“ se společností SOVIS CZ, 
a. s., V  Mlejnku 608/3a, 500  11 
Hradec Králové, IČ: 27532208, 
kterým se mění rozsah díla a sni-
žuje rozpočet o  32.011,08 Kč 
bez DPH a  konečná cena díla 
činí 5.861.090,84 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

7)  Schválila výzvu k  podání nabí-
dek na veřejnou zakázku „Dlou-
hodobý investiční úvěrový rá-
mec“.

8) Schválila výzvu k  podání nabí-
dek na veřejnou zakázku „Novo-
stavba altánu Městské knihovny 
ve Vamberku“.

9) Schválila výzvu k  podání nabí-
dek na  veřejnou zakázku „Svoz 
komunálního a  separovaného 
odpadu ve Vamberku“.

10)  Projednala a  schválila dodatky 
ke smlouvám o dílo uzavřené se 
společností DI PROJEKT, s. r. o., 
Chelčického 686, Rosice, 533 51 
Pardubice, IČ: 1873687:

 a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
uzavřenou dne 10.11.2017 
na  předmět díla „Zpracovatel 
projektové dokumentace stav-
by: Revitalizace obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk – 2. etapa“, 
kterým se prodlužuje termín 
dokončení a  předání díla z  dů-

vodu požadavků objednatele 
na zapracování změn spočívají-
cích v  úpravě pro dotaci a  roz-
sahu stavby do  rozpracované 
projektové dokumentace,

 b) Dodatek č. 4 ke  smlouvě 
o dílo uzavřenou dne 27.10.2017 
na  předmět díla „Zpracovatel 
projektové dokumentace stav-
by: Revitalizace obytné skupiny 
Jiráskova Vamberk – komunika-
ce“, kterým se prodlužuje termín 
dokončení a  předání díla z  dů-
vodu požadavků objednatele 
na  zapracování změn spočíva-
jících v  rozdělení na  stavební 
objekty a  úpravě pro dotaci 
do rozpracované projektové do-
kumentace, a  pověřila starostu 
podpisem dodatků.

11) Schválila cenovou nabídku 
Ing.  Tomáše Pawera, č. p.  226, 
561  65 Jamné nad Orlicí, IČ: 
87389517 na  vypracování pro-
jektové dokumentace na  ko-
telnu pro č. p.  260 za  cenu   
67.500 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

12)  Projednala žádost paní Silvie 
Šimonové, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o snížení nájemného v bezbari-
érovém bytě v Domě zvláštního 
určení a žádost zamítla.

13) Schválila kupní smlouvy na kou-
pi děl – paličkovaných krajek:

 a)  „Klec ptáka Ohniváka“ 
s  paní Markétou Fabiánkovou, 
nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx za cenu 7.000 Kč,

 b) „Můj malý vesmír“ s  paní 
Milčou Eremiášovou, nar. 
xxxxxxxxx, bytem    xxxxxxxxxxx 
za cenu 99.000 Kč,

 c) „Benátské doteky – V  ledo-
vém sevření, V  žáru slunce, 
Z  mořské pěny“ s  paní Alenou 
Maškovou, nar. xxxxxxxxxx 
za cenu 4.800 Kč, a pověřila sta-
rostu podpisem smluv. 

14) Schválila:
 a) cenovou nabídku od  fi rmy 

CHMELAŘ VÍTĚZSLAV – JÍZDNÍ 
KOLA, Příkopy 1242, 517 41 Kos-
telec nad Orlicí, IČ: 13223887 
na  pořízení 5 ks jízdních kol 
DAMA vel. kol 24“, za  cenu 
4.289,30 Kč/ks a  5 ks jízdních 
kol DAMA vel. kol 26“ za  cenu 
5.198,30 Kč/ks,

 b) cenovou nabídku od  paní 
Zuzany Vaníčkové, Zukalo-
va 1321/9, 746  01 Opava,                      
IČ: 08451397 na  pořízení 11 ks 
překážek v souladu s propozice-
mi Ministerstva dopravy České 
republiky za cenu 21.310 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem objednávek.

Mgr. Jan Rejzl                       

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 515 695
494 381 263
777 667 353
494 371 031
494 515 693
736 419 151

07.12.
08.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.
01.01.

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

Tříkrálové koledování
Nastávající tříkrálová koleda ve  prospěch Charity ČR se ve Vamberku, 
Pekle a Merklovicích uskuteční od pátku do neděle 10. až 12. ledna 2020. 
Do našich tříkrálových týmů hledáme nové tváře. Menší i větší koledníci 
se mohou hlásit v Městské knihovně, Krajkářské škole nebo u paní Ber-
gerové (tel.731 604 640).

od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00

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

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

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyva-
dla, 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, pestici-
dy, léky, domácí chemikálie)

  Elektrozařízení 
  Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povle-
čení, potahy, ubrusy a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

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

UPOZORNĚNÍ: Od 01.11. není přijímán stavební odpad!

Podrobné informace o  odpadech najdete na  www.vamberk.cz v  sekci 
Praktické informace – Jak nakládat s odpady

Upozornění 
Z důvodu čerpání dovolených bude provoz radnice v době mezi Vá-
nocemi a Novým rokem omezen. Podatelna bude v provozu v pátek 
27.12. od 8:00 hodin do 11:00 hodin a v pondělí 30.12. od 8:00 hodin 
do 11:00 hodin (ve dnech 23.12. a 31.12. bude uzavřena). Pokladna 
bude naposledy otevřena v pátek 20.12. v době od 08:00 do 11:00 
hodin.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

Zveme Vás na  8. zasedání Zastupitelstva 

města Vamberk, které se koná dne 11. pro-

since 2019 od 18:00 hodin ve velkém sále 

Městského klubu Sokolovna.

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 7. veřejném zasedání 

dne  23.10.2019 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 13 
pro rok 2019 v kompetenci za-
stupitelstva města a bere na vě-
domí změny rozpočtu č. 12 pro 
rok 2019 v kompetenci starosty 
města dle přílohy.

 2) a) Schvaluje kupní smlouvu 
na koupi stavební parcely č. st. 
119, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, jejíž součástí 
je stavba: Vamberk, čp. 276, by-
dlení, stavba stojí na pozemku 
č. st. 119, výměra 221 m2 a po-
zemkové parcely č. 37, druh 
pozemku zahrada, výměra                        
665 m2, vše zapsáno na  LV č. 
764 v  obci a  katastrálním úze-
mí Vamberk, od  vlastníka paní 

Pharm.Dr. Hany Novákové, 
za cenu 1.500.000 Kč,

 b) schvaluje kupní smlouvu 
na koupi stavební parcely č. st. 
120/2, druh pozemku zastavě-
ná plocha a nádvoří, výměra 77 
m2 způsob využití zbořeniště 
a  pozemkových parcel č. 38/1, 
výměra 92 m2 a  38/4, výměra 
166 m2 obě druh pozemku za-
hrada a č. 50/6, druh pozemku 
vodní plocha, výměra 53 m2, 
vše zapsáno na LV č. 60 v obci 
a katastrálním území Vamberk, 
od  vlastníka paní Ing.  Marie 
Nohelové, za cenu 1.600 Kč/m2, 
celkem tedy 388 m2 za  celko-
vou cenu 620.800 Kč.

 Odůvodnění: Cena v  čase 
a  místě obvyklá byla stano-
vena Odborným vyjádřením 

znalce dle přílohy pro nemo-
vité věci pod bodem a), LV č. 
764 na  1.200.000 Kč a  pro po-
zemky pod bodem b), LV č. 60 
na  celkovou cenu 136.650 Kč. 
Město Vamberk odkoupí na-
hoře označené nemovité věci 
za  cenu požadovanou vlast-
nicemi nemovitých věcí, která 
je vyšší, než je cena obvyklá, 
z  důvodu jejich potřebnosti 
pro naplnění strategických cílů 
města v  dané lokalitě v  sou-

vislosti s  platným územním 
plánem a  jeho plánovanými 
změnami, kdy nemovité věci 
budou následně využity k  vý-
stavbě dopravní infrastruktu-
ry – parkoviště a  sportoviště, 
tedy staveb ve  veřejném zá-
jmu města.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

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 uve-
deno 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 měst-
ského 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

Tradiční troubení vánočních 
koled z balkónu radnice se koná 
24. prosince ve 23:30 hodin.

Ze zasedání Zastupitelstva města

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
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Návrh projektové 

dokumentace 

připravovaných etap 

projektu

je zveřejněn na: 

www.vamberk.cz/

sidliste-jiraskova

2018 2019

Město Vamberk zve občany na veřejné projednání 
vyhodnocení realizované 1. etapy a aktualizace projektu pro budování 
dalších etap „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk“

dne 11.12.2019 od 19.00 v Městskému klubu Sokolovna 
po skončení zasedání zastupitelstva města
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Vážení,
Dne 30.10.2019 proběhlo plánované 
shromáždění vlastníků, které uložilo 
výboru společenství, aby řešili některé 
nedostatky ohledně budované Jugo-
slávské ulice.
Je třeba konstatovat, že v kvalitě prove-
dení a  osvětlení došlo k  velkému zlep-
šení situace v ulici. Je však řada dílčích 
nedostatků, které byly na výše uvedené 
schůzi konstatovány. Bylo by dobře, aby 
tyto byly včas a ke spokojenosti řešeny.

Jedná se zejména o tyto záležitosti:
Velmi ostrá a úzká zatáčka (již několikrát 
byla zeleň přejeta) a  dokonce bylo na-
jeto i do popelnicové kóje! Je pravdou, 
že již chodník, který tam byl dříve, byl 
několikrát přejet a byl zničený. Bohužel 
nedošlo ze strany architektů k poučení. 
Zrušili chodník, a proč zatáčku nerozší-
řili?
Řada stromů je úplně nesmyslně umís-
těna přímo v parkovišti nebo v komuni-

kaci. Tím se zbytečně ubírá parkovacích 
míst a je to k smíchu.
Bylo odstraněno klepadlo koberců, které 
má společenství v  prohlášení vlastníků 
a již při prvním sezení, zástupci ke konci 
roku 2016 upozorňovali na to, že se kle-
padlo musí vrátit. Jinak dojde ke  škodě 
a nastane rozpor v prohlášení vlastníků. 
Klepadlo se zničilo a nic se neděje. 
Rovněž nebyla brána připomínka na naiv-
ní vjezdy do nových domů – každý vchod 
a vjezd je jiný. Některé domy zabírají mnoho 
parkovacích míst.
Rovněž je nesmyslná řada předsaze-
ných parkovišť kam se velice špatně 
zajíždí. Proč nejsou v jedné linii?
Byla řešena i otázka vjezdu na parkovací 
místa. Parkuje-li na  parkovišti dlouhé 
auto (např. dodávka) je zajíždění na par-
kovací místo poměrně složité.
Nejhorší na celé situaci je to, že zástupci 
SVJ se vyjadřovali k revitalizaci s datem 
08/2016, ale situace v ulici je úplně jiná. 
Byly jinak situovány kóje na  odpadky, 

řada parkovacích míst od  domu 854, 
855 byla zrušena a je třeba konstatovat, 
že před tímto domem je parkovacích 
míst nejméně a  bude jich nedostatek 
(parkují zde velmi často zahrádkáři).
Ne zcela profesionálně a hlavně prakticky 
je řešena otázka zakrytí květinových zá-
honů volně loženým lomovým kamením 
a kůrou. Již nyní psi vyhrabávají tento lo-
mový kámen a kůru. Na silnici a na chod-
nících je tím neustále nepořádek. 
Shromáždění společníků konstatovalo, 
že bylo informováno o tom, že celá ulice 
bude osazena značkou IZ 5a (IP 26a) – 
obytná zóna. Zatím jsou doplňovány jen 
směrové značky. Vzhledem k  tomu, že 
v ulici nejsou chodníky, dochází již dnes 
ke  kolisím. Shromáždění doporučuje 
doplnit výše uvedenou značku segmen-
tovým prahem, který se i s kočárkem pře-
koná poměrně snadno.
Byla rovněž zmíněna otázka solení a vů-
bec otázka celého úklidu sněhu. Vzhle-
dem k  tomu, že celá ulice je betonová 

a  okolo silnice jsou květinové záhony, 
nebylo by solení vhodné. S  tím souvisí 
i otázka úklidu v zimních měsících odpa-
dových kójí, které nejsou kryty střechou.
Shromáždění uložilo výboru spole-
čenství, aby veškeré problémy řešilo. 
Žádáme proto o  reagování na  každý 
bod otevřeného dopisu. Doufáme, že 
nebude konstatováno jako dříve, že 
věci již nelze řešit. V případě nutností si 
shromáždění vyžaduje schůzku s archi-
tektkou, která celou revitalizaci obytné 
zóny připravovala.
Děkujeme za  spolupráci a  jsme s  po-
zdravem

Výbor SVJ
Papáček Václav, Měchura Jan
Hloušková Jana
Společenství vlastníků 854, 
855 Jugoslávská Vamberk
Jugoslávská 855, 517 54 Vamberk

Ve Vamberku, dne 20.11.2019

Vážení členové společenství vlastníků,
rada města se na svém 31. zasedání dne 
13.11.2019 seznámila s obsahem Vašeho 
Otevřeného dopisu ze dne 4.11.2019. 
Vzhledem k  tomu, že Město Vamberk 
v rámci procesu realizace stavby „Revitali-
zace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk“ 
plánuje veřejné projednání vyhodnocení 
realizované 1. etapy a zpracování aktuali-
zace projektu regenerace sídliště pro bu-
dování dalších etap, již nyní si vás dovoluji 
pozvat na setkání, které se uskuteční dne 
11.12.2019 od 19.00 v Městskému klubu 
Sokolovna po  skončení zasedání zastu-
pitelstva města, které je plánováno již 
na 18.00. Ofi ciální pozvánka pro vaše SVJ 
i SVJ další vám bude doručena.   
V  rámci veřejného setkání budeme mít 
příležitost osobně projednat veškeré do-
tazy a další záležitosti týkající se revitaliza-
ce sídliště. 
Již nyní však mohu podat tuto informaci 
k  některým bodům vašeho Otevřeného 
dopisu (vzato od konce):

a) schválený plán zimní údržby pro zimu 
2019/2020 nepočítá s  posypem solí 
v  nově rekonstruované části ulice Jugo-
slávská
b) údržba odpadových kójí v  zimních 
měsících bude probíhat standardně jako 
na všech jiných sběrných místech ve Vam-
berku, kdy ani jedno ze  sběrných míst 
není zastřešeno. 
c) nově rekonstruovaná část ulice Jugo-
slávská bude osazena dopravní znač-
kou IZ 5a „Obytná zóna“ (tato značka 
bude osazena v  nejbližších dnech), a  to 
do  doby, než dojde k  dokončení dalších 
etap regenerace sídliště. Po  jejím do-
končení se bude jednat o  jednu velkou 
obytnou zónu s  vjezdy/výjezdy z  ulice 
Kollárova a  Jiráskova (hlavní komunika-

ce na  Merklovice). Zde budou umístěny 
přejezdové prahy (obdobné jako na ulici 
Struha po odbočení z ulice Tyršova).  
d) květinové záhony jsou řešeny zcela 
standardně, zhotoveny byly odborně způ-
sobilou fi rmou. Pochopitelně si vyžádá jis-
tý čas, než vegetace vzejde. Vaše stížnost 
se tedy týká spíše neukázněných majitelů 
psů, kteří odpovídají za to, že do záhonů 
psy pouští. Pokud budete svědky tako-
vého chování, prosím, upozorněte Měst-
skou policii na tel. čísle 775 421 870. 
e) Váš otevřený dopis vyznívá tak, že je-
diným dokumentem k  vyjádření vašeho 
SVJ byl podklad k  revitalizaci s  datem 
08/2016. Předmětný dokument byl tzv. 
„podkladem k  participaci“ a  byl úplně 
prvním dokumentem procesu participa-
ce, který byl otištěn rovněž ve Zpravodaji 
11/2016. Na základě tohoto podkladu ob-
drželo město řadu připomínek, které byly 
zapracovány do další verze. Mezi zcela zá-
sadní připomínky patřila ta, že parkování 
nemá být vkládáno mezi bytové domy 
a dále, že je třeba zachovat vjezd na po-
zemek u č.p. 753. Rovněž bylo prověřeno 
množství potřebných odpadových nádob 
pro celou lokalitu a  doplněno místo pro 
sběrné nádoby. 
Na základě připomínek byl upravený ná-
vrh projednán v rámci tzv. „kulatého sto-
lu“, konaného dne 1.12.2016 v Městském 
klubu Sokolovna, a to za účasti zástupců 
i  vašeho SVJ. Rovněž z  tohoto „kulatého 
stolu“ vznikla řada připomínek, které byly 
dále zapracovány. Konečná verze byla 
zveřejněna na  stránkách města Vamber-
ka a  stala se podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace, která následně 
prošla procesem získání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení.
Rovněž si dovolím konstatovat, že argu-
ment uvedený v Otevřeném dopisu o ne-

dostatku parkovacích míst není založen 
na  žádných číslech. Průběžně se snažím 
lokalitu navštěvovat a o nedostatku par-
kovacích stání v nově rekonstruované čás-
ti ulice Jugoslávská podle mého názoru 
nelze hovořit – právě naopak. Např. dne 
9.11.2019 v 19. hodin jsem z 41 parkova-
cích stání napočítal 11 neobsazených, kdy 
ve stejné době bylo parkoviště u kotelny 
na  Jiráskově plné do  posledního místa 
a rovněž např. na komunikaci za č.p. 841 
– 847 prakticky nebylo možné zaparkovat.  
f ) k  otázce vjezdů k  rodinným domům. 
O parcelaci pozemků a jejich prodeji k vý-
stavbě rodinných domů na severní straně 
Jugoslávské ulice rozhodlo předminulé 
zastupitelstvo města v letech 2010-2014, 
kdy však nebyly stanoveny žádné poža-
davky a  regulativy výstavby. Soukromá 
výstavba tak svou nahodilostí a nekoordi-
novaností přinesla problémy, které (mimo 
jiné) vyvolaly impuls k  zahájení práce 
na  regeneraci sídliště jako celku. Projekt 
regenerace tedy doslova „hasil“ nedo-
statky, které vznikly v minulosti, a musel 
vycházet z  daného stavu. Výsledkem je 
sjednocení vzhledu, použití jednotných 
materiálů a  celkové zkulturnění stavu 
vjezdů k rodinným domům, byť např. je-
jich rozměry nejsou jednotné. 
g) k  počtu parkovacích míst. Z  několika 
míst textu Otevřeného dopisu je zřejmé, že 
považujete za důležitý počet parkovacích 
míst („..vjezdy zabírají místo“, „…strom ubí-
rá místo…“). K tomu je třeba říci, že zadání 
pro projekt regenerace znělo vytvořit kva-
litní veřejný prostor, který se pokusí vyvážit 
řadu požadavků, které jsou často proti-
chůdné (např. místo pro zeleň versus místo 
pro parkování, místo pro pobyt lidí versus 
doprava apod.). Dosažený počet parkova-
cích míst je tedy kompromisem mezi těmi-
to funkcemi. Je pravdou, že prostorově by 

bylo možno vtěsnat do ulice více parkova-
cích stání, každým dalším stáním by však 
funkce „parkoviště“ převažovala více a více 
nad ostatními funkcemi. 
h) ke koncepci ulice jako takové. Vaše stíž-
nost je směřována i do základní koncepce 
ulice („proč nejsou parkovací místa v jed-
né linii“). Při přípravě projektu regenerace 
město spolu s  architektkou vycházelo 
z  nejnovějších trendů v  oblasti dopravy 
a  evropských poznatků o  bezpečnosti, 
kdy byl řešen další ze základních proti-
kladů – pohodlí řidiče versus bezpečnost 
chodce. Přímá silnice s chodníkem rovná 
se rychle jedoucí auto. A  naopak. Proto 
jsou v  ulici parkovací stání rozprostřena 
nepravidelně, proto jsou měněny druhy 
dlažeb, nejsou zde chodníky a  je bohatě 
využita zeleň, aby řidič byl donucen zvýšit 
svou ostražitost a  chodec byl ve  větším 
bezpečí. Veškerá parkovací stání, polo-
měry zatáček apod. přitom odpovídají 
platným technickým normám. Obdobně 
je třeba reagovat k  první připomínce, 
týkající se zatáčky – dimenzována je pro 
zatočení i velkého nákladního automobi-
lu a větší poloměr by opět vedl ke zvýšení 
průjezdní rychlosti, stejně jako napřímení 
parkovacích stání, což žádoucí není. Sku-
tečnost, že někteří řidiči jsou naprosto 
bezohlední a nedokáží řídit svůj vůz tak, 
aby neničili veřejný majetek, je bohužel 
smutným faktem. Bohužel, s  rozježděný-
mi krajnicemi se setkáváme i  na  jiných 
místech města, a  to i  v  rovných úsecích, 
kdy nad takovým počínáním řidičů zůstá-
vá rozum stát.          
ch) O  umístění klepadla jsme připraveni 
s vámi dále jednat. 

K projednání těchto i dalších záležitostí se 
budu těšit na osobní setkání s vámi.
S pozdravem             Mgr. Jan Rejzl, starosta 

Společenství vlastníků 854, 855 Jugoslávská Vamberk se sídlem Jugoslávská 855, 517 54 Vamberk

OTEVŘENÝ DOPIS Radě města Vamberk, Vamberk, dne 04.11.2019

Sdělení k otevřenému dopisu
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Nová asfaltová
plocha 
v Lukách 
Ti z  Vás, kteří chodí na  pro-
cházky a  ti z  Vás, kdo pečlivě 
sledují dění ve městě, vědí, že 
na parkovišti před tenisovými 
kurty a  na  příjezdové cestě 
k  němu se chystají staveb-
ní práce. Plocha parkoviště 
bude nejen zkvalitněna, ale 
také rozšířena. Na  příjezdo-
vou cestu bude položen nový 
asfaltový povrch. Rozhodnutí 
o  zvelebení lokality vnímám 
jako přínosné. 
Věděli jste, že naše základní 
škola se nadstandardně vě-
nuje dopravní výchově? Že 
žáci školy pravidelně vyhráva-
jí krajská kola soutěže BESIP 
a  reprezentují Královéhradec-
ký kraj v  republikovém fi nále? 
Asfaltová plocha nově nebude 
sloužit výhradně jako parkovi-
ště pro návštěvníky sportovní-
ho areálu, ale bude také plnit 
roli dopravního hřiště. Jsem 
pevně přesvědčena, že akti-
vitu školy je dobré podpořit 
a  nabídnout paním učitelkám 
místo, kde budou moci s dětmi 
nacvičovat dopravní situace 
a zdokonalovat jízdy zručnosti, 
aniž by musely s dětmi dojíždět 
do okresního města. V  jednání 
s pracovníky základní školy byl 
sestaven plánek dopravního 
hřiště, který naplňuje parame-
try důstojného tréninkového 
místa. Dopravní hřiště bude 
nakresleno na  novou asfalto-
vou plochu. Základní škola čás-
tečně z  dotačního programu 
nakoupí nová jízdní kola, mo-
bilní značky a překážky na jízdy 
zručnosti. 
Přeji si, aby se Vamberk rozvíjel 
a krásněl ve všech svých zákou-
tích, a  nebyly upřednostňová-
ny výhradně plochy v  zástav-
bě, kde bydlí hodně lidí, aby 
Vamberk nabízel místa, kde lze 
kvalitně trávit volný čas. Kam 
se rádi vydáme na  procházku, 
protože místo je zkrátka fajn. 
Lokalita u řeky od koupaliště až 
k dřevěnému mostu má všech-
ny předpoklady, aby se tako-
vým místem stala. Doufám, 
že zvelebení asfaltové plochy 
a  příjezdové cesty je prvním 
z kroků na cestě k naznačené-
mu cíli. Věřím, že se dílo podaří 
a budeme (snad většina z nás) 
spokojeni. 

Táňa Břízová

Milí obyvatelé Vamberka a okolí, 
na  závěr roku bychom vám chtěli 
touto cestou připomenout poslání 
a úlohu Domácího hospice Setkání 
ve vašem městě a zároveň poděko-
vat všem, kteří nás podporují.
Letos uplynulo již 6 let od  založe-
ní neziskové organizace Domácí 
hospic Setkání o.p.s.. Najdete nás 
v  Rychnově nad Kněžnou v  Javor-
nické ulici a  poskytujeme služby 
v  regionu do  30 km od  našeho 
města. 
Pomáháme rodinám, které se roz-
hodnou pečovat doma o  svého 
blízkého v konečné fázi jeho života. 
Pomáháme nevyléčitelně nemoc-
ným pacientům od bolesti a dalších 
projevů nemoci tak, aby poslední 
životní etapu mohli prožít doma 
důstojně a  s  laskavou péčí svých 
nejbližších.
Služby hospice zajišťují 3 lékaři, 5 
zdravotních sester, sociální pracov-
nice, terapeut a  duchovní. Pomoc 
je dosažitelná 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu – telefonicky i osobně, 
vždy dle domluvy a  individuálních 
potřeb pacienta a rodiny. 
Tyto služby by nemohly být nabí-
zeny v  tomto rozsahu bez fi nanč-
ní podpory našich dárců, kterým 
chceme touto cestou velice podě-
kovat. Ti, kteří se rozhodli podpořit 

naši činnost, jsou jednotlivci z  řad 
spoluobčanů. Podpora přichází 
i  z  Královéhradeckého kraje, měst 
a obcí v našem regionu, církví, fi rem 
a  některých nadací – výčet všech 
dárců najdete na našich webových 
stránkách www.hospicrychnov.cz.           
Jejich fi nanční dary a  příspěvky 
nám umožňují zajistit mnohé, co 
je potřeba, abychom mohli sloužit 
potřebným. Od  roku 2014 jsme 

takto mohli poskytnout péči více 
jak 200 pacientům a  jejich rodi-
nám, zakoupit potřebné zdravotní 
pomůcky a  vybavení a  tiše a  dů-
stojně jsme je doprovodili na jejich 
poslední cestě životem. Za všechno 
jsme vděčni a uvědomujeme si, že 
tato služba nás dalece přesahuje. 
Každý den se můžeme v  rodinách 
našich pacientů učit trpělivosti, las-
kavosti, soucitu, pokoře a  děkovat 
za  možnost být s  nimi v  těch nej-
těžších chvílích. Vidíme jak v bolesti 
i utrpení roste něha, soucit a láska, 
která jediná tady zůstává i po smrti 
a dává životu smysl. Přejeme si být 
stále nositeli této naděje a podpo-
ra našich dárců nám to umožňuje, 
děkujeme.
Všem Vám přejeme prožití krás-
ných vánočních chvil v  okruhu 
svých blízkých a v novém roce 2020 
hodně zdraví, lásky, a aby vám vždy 
v pravou chvíli bylo dostupné to, co 
je opravdu potřeba.

Domácí hospic Setkání o.p.s.

Do  nepříznivé fi nanční situace se 
dnes a  denně dostává mnoho lidí. 
V  případě osob s  psychickým one-
mocněním je pravděpodobnost 
spadnout do  dluhové pasti či nale-
tět skrytě nevýhodné nabídce ještě 
vyšší. S lidmi, kteří se kvůli svému du-
ševnímu stavu dostali do fi nančních 
potíží, se často v praxi setkávají i soci-
ální pracovníci Péče o duševní zdraví.
Pracovníci z organizace Péče o du-
ševní zdraví (PDZ) se snaží pomá-
hat lidem s vážným duševním one-
mocněním zvládat veškeré situace 
běžného života. Jednou z  nich je 
i fi nanční hospodaření. S touto za-
kázkou přichází klienti za  pracov-
níky velmi často. Jde o  pomoc se 
zajištěním příjmu formou dávek, 
přenastavení hospodaření, ale i ře-
šení dluhů. Do nepříznivé fi nanční 
situace se obvykle dostanou kvůli 
důvěřivosti, rozhodování pod tla-
kem nebo neschopnosti fi nančně 
plánovat. „Zadlužení našich klientů 
vzniká i  z  banalit, jako je nezapla-
cení složenek, které přišly v  době, 
kdy byli nemocní a nemohli několik 
týdnů běžně fungovat. Následně 
přišly penále, na  které rozpočet 
nestačil, tak si vzali půjčku, kterou 
nebyli schopní splácet, a  náhle 

vše běželo v  začarovaném kruhu,“ 
říká Pavel Provazník, vedoucí stře-
diska PDZ Rychnov nad Kněžnou. 
Doplňuje ho psychiatr MUDr.  Petr 
Hejzlar: „Někdy to vyplývá i  přímo 
z  projevů psychické nemoci, na-
příklad v  průběhu manické poru-
chy nálady je člověk lehkomyslný, 
má spoustu nápadů a nebojí se je 
uskutečňovat. Nejeden můj paci-
ent se v mánii pustil do rizikového 
podnikání, zastavil rodinný majetek 
a utrácel peníze za zbytečnosti.“
Ohledně fi nančního hospodaření 
řešilo středisko Rychnov nad Kněž-
nou v letošním roce již 10 zakázek. 
Jednou z  nich byla i  tíživá sociální 
situace paní Hany, se kterou PDZ 
spolupracovalo 5 let. Když kon-
taktovala pracovníky PDZ, již byla 
v  dluhové pasti. Ta trvala několik 
let a významně zhoršovala její psy-
chický stav. PDZ zpočátku pomohla 
paní Haně zajistit základní potřeby 
pro ni a děti, jako je jídlo, oblečení, 
pomůcky do  školy, uhlí. PDZ také 
zajistilo kvalitní spolupráci s psychi-
atrem, aby se stabilizoval zdravotní 
stav paní Hany. Postupně společně 
úspěšně podali žádost o insolvenci 
a během celého procesu oddlužení 
paní Hanu podporovali, aby ve sna-

ze se vymanit z  kolotoče dluhů 
nepovolila. Insolvence byla letos 
úspěšně ukončena a paní Hana i její 
děti žijí spokojeně bez obav z toho, 
že nebudou mít peníze na  jídlo, 
energie či topení.
V  případe potřeby pomoci s  psy-
chickými problémy a  podobnou 
tíživou životní situací mohou lidé 
kontaktovat tým pracovníků Péče 
o  duševní, který funguje terénně 
na celém území Rychnovska, na te-
lefonním čísle  773  915 745 nebo 
přijít kterékoli pondělí od  9 do  16 
hodin osobně na  adresu Panská 
1492 Rychnov nad Kněžnou.

Péče o duševní zdraví, z. s.  
Nezisková organizace pomáhající 
lidem s  duševním onemocněním. 
Poskytuje sociální a zdravotní služ-
by v Pardubickém a Královéhradec-
kém kraji, organizuje akreditované 
vzdělávací kurzy, pořádá osvětové 
a  kulturní akce na  podporu spole-
čenského povědomí o  životě lidí 
s  duševním onemocněním. Po-
bočný spolek Výměník podporuje 
lidi se zdravotním handicapem 
v návratu na běžný trh práce a na-
bízí pracovní uplatnění v chráněné 
kavárně, dílnách a obchodu. 

TISKOVÁ ZPRÁVA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.  
KONTAKT: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz 
ODBORNÝ: Mgr. Martin Halíř / 777 915 742/ martin.halir@pdz.cz                                 13. listopad 2019

POMOC KLIENTŮM ORGANIZACE PÉČE 
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ S HOSPODAŘENÍM

Více na www.pdz.cz a www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi  

Poděkování z hospice
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V  průběhu letošního roku byla uskutečněna 
další akce na zkulturnění prostředí města. Své-
pomocí občanů a sousedů osady Helouska byl 
proveden a dokončen odpočinkový záliv situ-
ovaný v  místě vyústění místní panelové cesty 
na silnici Vamberk - Peklo.
Celá akce sestávala ze zemních prací, úpravy 
terénu, osazení a  zabetonování opěrné pali-

sády v délce asi 10 m. Dále osazení nové infor-
mační tabule, betonové lavičky s  betonovým 
odpadkovým košem. Dále bylo místo vybave-
no stylovým stojanem pro kola a rozcestníkem 
se směrovkami informujícími příchozí, jak se 
dostanou na Vyhlídku, na Sebranice a do Zádo-
lí. Na závěr byla celá plocha upravena štěrkem, 
kačírkem a osázena zelení.

Realizace a zkrášlení města v centru osady bylo 
možné díky pochopení manželů Valentových 
a fi nanční podpoře Města Vamberk, za což jim 
patří poděkování a přání, aby zátiší bez úhony 
dlouho sloužilo široké veřejnosti.

sepsal: Karel Pavlišta senior

na Helousce 20. listopadu 2019

Odpočinkový záliv na Helousce
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Královéhradecký architekt Oldřich 
Liska spolupracující mj. s  Janem 
Kotěrou a  Josefem Gočárem se 
zapsal svou prací i v našem městě. 
Jeho podpis nesou dva výrazné 
objekty, kterými se může Vamberk 
chlubit, Kubiasova a  Bednářova 
vila. 
Oldřich Liska přišel na  svět 17. 
dubna 1881 v  Kamhajku u  Kolí-
na. Vyučil se zedníkem ve  Spole-
čenstvu stavebních a  výtvarných 
řemesel v  Praze a  pokračoval 
na  Státní průmyslové škole tam-
též. Ve svých dvaceti letech odešel 
na  Uměleckoprůmyslovou školu 
do  Drážďan. Již během studií zís-
kával praxi u  stavební fi rmy. Poté 
pracoval v  Poličce, Drážďanech, 

Mnichově a  Vídni. Roku 1909 se 
vrátil do  Čech a  zakotvil v  Hradci 
Králové. Začínal jako projektant 
ve  stavební fi rmě Josefa Jihlavce 
(jeden ze dvou stavitelů budovy 
vamberecké školy z  roku 1905). 
V roce 1921 založil vlastní projekč-
ní kancelář s  ateliérem. Po  druhé 
světové válce odešel do  Opavy, 
kde se podílel na  obnově válkou 
zničených míst.
Liskův ateliér byl po desetiletí nej-
významnější projekční kanceláří 
v regionu severovýchodních Čech. 
Projektoval v  mnoha městech 
a většina jeho staveb je prohláše-
na kulturními památkami. V počát-
cích tvorby jej ovlivnil klasicismus 
ve  spojení se secesí. Následovalo 

krátké období kubismu. Pozdější 
tvorbu charakterizovaly prvky pu-
rismu a  mašinismu. Nejzásadnější 
Liskovy stavby náležely k umírně-
nému funkcionalismu. Rád kombi-
noval režné zdivo s hladkou omít-
kou. Výrazným odvětvím Liskovy 
tvorby byly vzdělávací instituce, 
jichž vytvořil více než osm desítek.
Vamberecká stopa začíná v  roce 
1923, kdy Liska zhotovil plány 
pro dům Ottokara Kubiase, spo-
lumajitele známého uzenářského 
podniku. Stavba realizovaná roku 
1927 se nachází v  dnešní Tyršově 
ulici čp.25. Architektův rukopis na-
lézáme především v drobném vik-
ýří s trojúhelníkovým zakončením 
a  hlavním vstupu zdůrazněném 
soustavou čtyř pilastrů. Západní 
a jižní straně dominují půlkruhové 
rizality s balkony. Objekt je zastře-
šen valbovou střechou se čtyřmi 
okenními vikýři. 
Po druhé světové válce byla v Ku-
biasově vile umístěna mateřská 
škola s  jeslemi a  došlo k  necitlivé 
východní přístavbě. V  posled-
ních třiceti letech sídlí v  objektu 
Krajkářská škola a  své zázemí zde 
nachází některé místní spolky a or-
ganizace. 
Druhou Liskovou vambereckou 
prací byla Bednářova vila naproti 
farnímu kostelu. Textilní průmy-
slník Antonín Bednář oslovil roku 
1912 královéhradeckého architek-
ta Vladimíra Fultnera, který navrhl 
odvážný kubistický plán rodin-
ného a  obchodního domu. K  vý-
stavbě však nedošlo. Bednář se 
poté obrátil na Lisku, jehož návrh 
z  roku 1916 byl již realizován. Je 

pravděpodobné, že Liska v  letech 
1924-1925 nevytvořil novou stav-
bu, jak se dosud mělo zato, pouze 
přestavěl starší objekt podle přání 
zadavatele. Vznikla neoklasicistní 
vila s  dekorativními vzory a  plas-
tikami. Zajímavým prvkem jsou 
pásy s  ornamentálními vlysy zřej-
mě odkazující k tradici vamberec-
ké krajky. Střešní atiku zakončují 
sedící sfi ngy. 
Bývalá Bednářova vila čp.88 ve Vi-
límkově ulici je v současnosti v ma-
jetku Královéhradeckého kraje, 
v  nedávné době prošla celkovou 
rekonstrukcí a  je v  ní umístěno 
Muzeum krajky.
Oldřich Liska zemřel před šede-
sáti lety 8. prosince 1959 v  Brně 
ve věku 78 let.

Miroslav Berger

Spolek přátel 

historie Vamberka

Foto z archivu Milana Sedláčka

Dům, který 
už nestojí
Dokončili jsme procházku po  jižní 
straně Husova náměstí a přicházíme 
na stranu východní se třemi objek-
ty. Vlastně se dvěma, třetí, poslední 
dřevěný pamětník dávných časů 
byl zbořen roku 1987. Unikátnost 
tzv. Hebkova domu spočívala také 
v  tom, že od  poloviny 17. století 
dům náležel jedinému rodu. Prvním 
z  rodiny Hebkových byl roku 1654 
Martin. Objekt sloužil jako země-
dělská usedlost s  velkým dvorem 
vzadu. Původní číslo popisné bylo 
29, od  počátku 19. století číslo 56. 
Od  konce 19. až do  poloviny 20. 

století se zde prodávalo maso. Hlu-
boká podsíň chránila příchozí před 
deštěm a  větrem. Částečně suplo-
vala tehdy chybějící autobusovou 
zastávku. Ve druhé polovině 80. let 
20. století byl dům vykoupen a měs-
to jej zbouralo. Z  architektonické-
ho i  estetického hlediska vznikla 
na tomto místě nepřirozená proluka, 
východní fronta domů není dodnes 
uzavřena. U  chodníku do  náměstí 
stojí prosklený přístřešek, asfaltová 
plocha dále za  keřovým porostem 
slouží jako parkoviště nebo občasné 
tržiště.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

 Fotografi e ze sbírek 

Milana Sedláčka 

Malé osudy domů na našem náměstí

Oldřich Liska a Vamberk
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Vamberecký farář 
na hřebeni Orlických hor
Původní dřevěná stavba kaple Navštívení Panny Marie na hřebenu Or-
lických hor ve  výšce 1057 metrů nad mořem vznikla roku 1671. Kapli 
vybudovali dřevorubci povolaní z Krkonoš do Orlických hor, kde káceli 
královské lesy. Roku 1831 došlo k přebudování kaple z kamene a při pře-
stavbě v letech 1868-1869 získala dnešní podobu.
K vysvěcení horské kaple došlo 12. září 1869 na svátek Jména Panny Ma-
rie. Výstřely z hmoždířů ohlašovaly v předvečer slavnosti celému okolí 
radostnou událost. Zdobnický farář přivezl též den předem vikáře Karla 
Nováka z Vamberka. V den slavnosti se vydalo procesí ze Zdobnice a Ka-
čerova na hřeben hor doprovázené kapelami z obou vesnic. Nahoře již 
čekali poutníci z Kunštátu. Celkově ten den připutovalo ke kapli na šest 
tisíc věřících. Po svěcení měl kázání kunštátský farář. Slavnostní boho-
službu sloužil vamberecký farář Karel Novák. Učitel z Velké Zdobbice Jo-
sef Kleinwächter provedl s oběma kapelami novou zpívanou mši, kterou 
si opatřil v Innsbrucku.
Po vysídlení německého obyvatelstva v  roce 1945 kaple chátrala. Prv-
ních oprav se dočkala v 60. letech 20. století. Celkovou rekonstrukcí pro-
šla začátkem nového tisíciletí. Slavnostní vysvěcení provedl v roce 2005 
tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka.

Miroslav Berger, foto: Václav Klecandr

Po kom se jmenují?
V souvislosti s novým pojmenováním některých ulic v našem měs-
tě stojí za  to připomenout i  další místní osobnosti, po  nichž jsou 
ve Vamberku nazvána veřejná prostranství.
Jan Václav Hugo Voříšek (1791-1825)
hudební skladatel, vamberecký rodák, studoval práva a hudbu v Pra-
ze a Vídni, kde se stal prvním dvorským varhaníkem, nejznámější dílo 
Symfi nie D dur
František hrabě Lützow (1849-1916)
diplomat, politik a  historik, 1909-1916 majitelem vambereckého 
velkostatku, v  mládí v  diplomatických službách, propagátor české 
historie a literatury v anglosaském prostředí, pohřben ve Vamberku
Josef Richard Vilímek (1835-1911)
novinář a nakladatel, vamberecký rodák, v Praze založil Humoristické 
listy a později nakladatelství, pohřben ve Vamberku
Oldřich Hlavsa (1889-1936)
malíř a legionář, malířství studoval ve Vídni, Mnichově a Praze, por-
trétista a  krajinář, část díla v  Selicharově obrazárně v  Rybné nad 
Zdobnicí 
Ladislav Jůna (1909-1945)
elektrotechnik a odbojář, zatčen gestapem 1943, vězněn a popraven 
v Brandenburgu
Josef Vrabec (1825-1876)
učitel a hudebník, ve Vamberku učil deset let, poté odešel do Olomou-
ce a následně do Brna, ve Vamberku jmenován čestným měšťanem
Josef Jána (1903-1946)
dělník a odbojář, pracoval jako tkadlec v Bednářově textilce, téměř 
po celou válku vězněn, pohřben ve Vamberku

Vamberecká kamna byla ve  své 
době pojmem. Obývala řadu do-
mácností, úřadů, škol a  kanceláří. 
Vamberecká kamna také vyhřívala 
Pražský hrad a prezidentský zámek 
v  Lánech. Jak vzpomínají pamět-
níci, spotřeba elektrické energie 
na  lánském zámku byla tak vyso-
ká, že musela být posílena místní 
energetická rozvodná síť. 
Ve  čtvrtek 7. listopadu proběhlo 
setkání s  bývalými zaměstnanci 
vamberecké kamnárny. Spolek 
přátel historie Vamberka uspořá-
dal toto setkání s  cílem zachytit 
další významnou průmyslovou 
tradici našeho města, neboť pa-
mětníků i dokumentů bohužel vel-
mi rychlé ubývá. 
Celkem se sešlo 22 bývalých za-
městnanců (což představuje vý-
znamnou část pracovníků). Někteří 
z nich dělali v kamnárně v podstatě 
celý nebo téměř celý život, přičemž 
nejstarší pamětníci nastupovali 
do  závodu už v  50. letech. Na  se-
tkání se prohlížely staré fotografi e, 
ale hlavně se hodně vzpomínalo – 
na doby největší slávy, ale i násled-

nou privatizaci a  likvidaci závodu, 
která byla završena odstřelem ko-
mínu. Ten byl výraznou dominan-
tou, na  níž každoročně přilétávali 
hnízdit čápi. Odstřel komínu tak 
pro mnohé znamenal symbolickou 
tečku za érou kamnárny a cihelny.
Ještě jednou bychom chtěli touto 
cestou srdečně poděkovat všem 
zúčastněným za  velmi příjemné 
a přátelské setkání a za poskytnuté 
fotografi e, vzpomínky a informace. 

Naším záměrem je zachytit tuto 
průmyslovou tradici našeho města 
a známých vambereckých kamen. 
Rádi bychom získané informace 

a  materiály (stejně jako v  případě 
osobnosti Josefa Teleckého a mas-
ného průmyslu) shrnuli do  pub-
likace a výstavy, a  také je „zhmot-
nili“ (podobně jako bylo obnovení 
Božích muk u  cesty na  Vyhlídku). 
V  případě kamnářské a  cihlářské 
tradice bychom je chtěli zhmot-
nit do  podoby „sousedské pece“, 
která by sloužila především jako 
místo setkávání. U  níž bychom 
mohli jednou za čas sejít a upéct si 
společně třeba chleba nebo maso. 
A  která by současně nám i  našim 
dětem připomínala zašlou tradici, 
která šířila umění našich kamná-
řů a  jméno našeho města po naší 
zemi i zahraničí.    

Vladimír Sodomka

předseda Spolku přátel 

historie Vamberka

Setkání kamnářů a zachycení kamnářské tradice 

Kamnářství ve Vamberku - stručné ohlédnutí 
Josef Suchánek st. koupil roku 1874 malou Bartákovu cihelnu. O 15 let 
později syn Josef ml. (1865-1933) postavil kruhovou cihelnu. Později za-
čala výroba kamen. Před 1. světovou válkou se zde vyráběla kachlová 
kamna, sporáky, dlažba, keramické ozdoby, vázy. Po  roce 1920 došlo 
k další modernizaci cihelny (hnětací stroj, mechanická sušárna). Ke zná-
rodnění fi rmy došlo v roce 1948. Jako první v Československu se zde za-
čala vyrábět elektrická akumulační kamna. V 60. letech měl podnik 120 
zaměstnanců. V  roce 1974 byla cihelna uzavřena. V  provozu zůstala 
výroba kamen, která skončila v roce 1994.
Věděli jste, že v 70. letech bylo instalováno 120 ks akumulačních kamen 
na Pražském hradě a 200 ks na zámku v Lánech?
(z připravované publikace „Významné značky Vamberka“ – zpracovává 
Město Vamberk ve spolupráci se Spolkem přátel historie Vamberka)
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Dlouho jsme nemohli najít žádnou zmínku 
o Kájově vztahu k místní věhlasné tradici - ruč-
nímu paličkování krajek. Přišlo nám divné, že 
jeden z  největších vambereckých patriotů by 
neměl co dočinění s místní, již tehdy více než 
300letou tradicí. Obzvláště, když i jeho milova-
ná maminka Marie byla zručnou krajkářkou.
On sám byl vlastně „krajkářské“ dítě. Vždyť se 
narodil „na  přástkách“. A  pomoc mamince při 
paličkování ho v  různých formách provázela 
celým jeho dětstvím. Nejprve jen vypichoval 
špendlíky z  hotových krajek, později tužil ho-
tové výrobky a dokonce navrhoval nové vzory. 
Při tom i stihl pozorovat při paličkování mamin-
ku a přemýšlel, coby se dalo zlepšit a  jak kraj-
kářkám ulehčit jejich práci a usnadnit alespoň 
trochu život. Z jeho hlavy tak nejspíše pochází 
herdule plněná senem (je lehčí a voňavější než 
piliny), paličky s pláštíkem (aby se nit nešpinila) 
nebo špendlíky s kovovou hlavičkou. Možná si 
řeknete, že jde o maličkosti. Ale krajkářky vědí 
své. V podstatě celý život byl pak i faktorem. Při 
svých studiích v  letech 1880 – 85 vozil krajky 
do  Prahy, kde postupně získal několik stálých 
obchodníků, překupníků, ale i  módních saló-
nů, kam pravidelně dodával vamberecké kraj-
ky a  trochu si tak přivydělával. Už tehdy bylo 
v Praze blaze, ale poněkud draze. Za svůj velký 
úspěch považoval prosazení krajkové výzdoby 
prezidentské lóže v Národním divadle. Trochu 
za tím stála pomoc a známosti Járy Cimrmana, 
ale proč ne? Později brával krajky i na své cesty 
po Evropě, pár kousků měl i při svých toulkách 
Afrikou a při cestách do Ameriky.
V  roce 1887 Kája Vamberman prosadil, za po-
mocí přítele Bednáře na  zastupitelstvu města 
Vamberk zřízení krajkářské školy, „k  ulevení 
bídy“ obyvatelstva města a  okolních obcí.  
Po  schválení bylo ihned započato na  příprav-
ných pracích. Zároveň byla sepsána žádost 
o  zřízení krajkářské školy na  c. k. ministerstvo 
kultu a  vyučování do  Vídně, kterou tam Kája 
osobně odvezl. Žádost byla vyřízena kladně, 
vyučovat se začalo v září roku 1889 v domě č. 
p.  105 přiléhajícím k  radnici. Správkyní školy 
byla vybrána Antonie Kubiasová, absolventka 
krajkářských kurzů ve Vídni. V prvním roce bylo 
v krajkářské škole zapsáno 17 žákyň. 
Zajímavostí a „peckou“ na závěr je zjištění spo-
jitosti krajky s  Eiff elovou věží v  Paříži. To, že 
bytelný základ věže řešil s  Eiff elem Jára Cimr-
man, je notoricky známo a  tento moment byl 
to i  zfi lmován (Jára Cimrman ležící, spící). Ale 
že vamberecká krajka byla předlohou pro sa-
motný projekt Eiff elovy věže, je celkem nové 
zjištění. Jak již víme, Kája byl v Paříži v roce 1885 
na návštěvě u Louise Pasteura. Samozřejmě se-
bou jako správný faktor vezl množství krajek, 
tenkráte převážně úzkých metrových a vláčko-
vých. Na párty konané u Pasteurových při příle-
žitosti uvedení vakcíny proti vzteklině na trh, si 
nejspíše krajky všimla paní Eiff elová, manželka 
jednoho z mnoha významných hostů, architek-
ta Gustava Eiff ela. Tomu byla později inspirací 
a předlohou pro plánovanou stavbu věže k 100. 
výročí velké francouzské revoluce a světové vý-
stavy, konané v  roce 1889. Stačí jen porovnat 
některý z podvinků a prvotní náčrt věže…

V  Paříži na  výstavě byli i  členové Klubu čes-
kých turistů. Tak se nadchli při pohledu 
na slavnou Eiff elovu věž, že se rozhodli vytvo-
řit podobnou dominantu nad městem v Pra-
ze. Pro pětkrát menší napodobeninu Eiff elovy 
věže byl vybrán vrch Petřín. Po rozmluvě s Ei-
ff elem šli cíleně za Kájou Vambermanem a na-
vštívili Vamberk. Pověřili Káju projektovou 
přípravou a  dohledem nad realizací tak, aby 
rozhledna byla hotova pro Zemskou jubilejní 
výstavu v  roce 1891. Kája na  věž rozhledny 
tentokrát použil vzor z maminčina nejmilejší-
ho podvinku.
Na Zemskou jubilejní výstavu v Praze se díky 
Kájovi dostala i  vamberecká krajka. Kromě 
účasti místních živnostníků a  fi rem dovezl 
Kája na  výstavu i  výrobky žákyň zdejší kraj-
kářské školy. A sama Jeho císařská Výsost pan 
arcivévoda Karel Ludvík vyslovil nad vystave-
nými krajkami „úplnou svou spokojenost“.  
I v nově vzniklé Československé republice se 
Kája snažil vamberecké tradici pomoci, jak 
jen to šlo. Republika zprvu převzala rakous-
ko–uherský celní tarif z  roku 1906, ale Kája 
už při svém prvním pozvání do vlády navázal 
kontakt s JUDr. Emilem Martincem. Tento ro-
dák z nedalekého Horního Jelení byl povolán 
na ministerstvo fi nancí, kde působil ve funkci 
organizátora celní služby a zakladatele celní-
ho práva. Pod jeho vedením byl vydán v roce 
1920 nový celní sazebník, ve kterém byly díky 
Kájově přímluvě zrušeny vývozní celní sazby 
a  naopak zvýšeny sazby na  dovážené ručně 
paličkované krajky. 
Za další pomoc krajkám lze jistě označit i zně-
ní zákona č. 87/1926, který defi noval podo-
mní obchod jako prodej zboží provozovaný 
bez pevného stanoviště obcházením od obce 
k obci, dům od domu nebo na veřejných mís-
tech. Z  vládního nařízení č. 216/1926 k  výše 
uvedenému zákonu, které upravovalo, kdo 
a za jakých podmínek může podomní činnos-
ti vykonávat, byli vyjmuti faktoři, prodávající 
ručně paličkovanou krajku. V důvodové zprá-
vě k  tomuto nařízení je pak uvedeno, že jde 
zejména o vambereckou krajku. 
Poslední Kájova pomoc vamberecké krajce se 
datuje do roku 1946. Kája se živě zajímal o po-
měry ve  své vlasti i  po  druhé světové válce. 
Bylo mu jasné další, především politické smě-
řování státu a rozhodl se pro zachování tradi-
ce výroby krajek ve Vamberku iniciovat vznik 
družstva s uměleckým zaměřením. Na zřízení 
věnoval i  nemále množství vlastních dolarů. 
Jedinou podmínkou byl název družstva VKV 
(Věnoval Kája Vamberman). Tehdejší mocipá-
ni peníze přijali, družstvo zřídili, ruční výrobu 
paličkovaných krajek zachránili, jen ten název 
pozměnili na Vamberecká Krajka Vamberk.  

Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce

za laskavé podpory a pomoci 
Krajkářské školy

Kája Vamberman a vamberecká krajka
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin 16. část (Velká válka)
Příprava a vznik 
velkého konfl iktu
Postupně docházelo ke  zvyšování 
napětí mezi evropskými mocnost-
mi. V.B. a Francie si již dříve rozdě-
lily kolonie a oblasti vlivu ve světě. 
Do této situace stále více začalo za-
sahovat sílící německé císařství, jež 
dodatečně požadovalo dosáhnout 
stejný význam. Německo začalo 
budovat své kolonie v západní i vý-
chodní Africe a také v Asii. Pro svůj 
sílící průmysl potřebovalo zdroje 
surovin a  odbytiště zboží. Němec-
kem vytvořené druhé nejmocnější 
námořní síly na světě způsobily vel-
ké starosti Angličanům.
Mnohonárodnostní rakouská mo-
narchie vývojově stárla, potýkala se 
s  probouzejícím se národnostním 
cítěním Slovanů, sílícím panger-
manismem i  maďarským despo-
tismem. Politicky se dostávala pod 
silný německý vliv. Osmanská říše 
dále slábla a tento stav podněcoval 
touhu mnohých mocností si z  ní 
něco utrhnout. Britové Egypt, Ře-
kové, Srbové a Bulhaři území na Bal-
káně. Rak.- Uh. Bosnu a  Hercego-
vinu. Ruská, kozervativně zaostalá 
obrovská říše měla dávnou snahu 
rozšířit svůj vliv ke Středozem moři 
prostřednictvím své pomoci Slo-
vanům trpícím pod osmanskou 
nadvládou. Tuto snahu trvale blo-
kovala V.B., která celé 19. století byla 
nejmocnější zemí Evropy a  žárlivě 
střežila konkurenční ruskou touhu 
po  dalším rozpínání. Rusko nemě-
lo dobré zkušenosti s V.B. (Krymská 
válka, Berlínská konference, jež do-
nutila ruská vojska odejít od bran Is-
tambulu…) a proto po své námořní 
porážce tichomořské fl otily r. 1905 
od  Japonska raději levně prodalo 
Aljašku Američanům, než aby ji 
uchvátila Anglie.
Za  oceánem se utvářela další vel-
ká světová velmoc-Americká unie 
(USA). Postupně ovládla obrovská 
území indiánů, Francouzů a Španě-
lů na Severoamerickém kontinentě. 
Vše budovala ve velkém. V „tavícím 
kotli“ USA se ze všech imigrantů 
nejrůznějších národů stávali svo-
bodní Američané, jež nezajímaly 
někdejší náboženské a feudální tře-
nice ze „starého kontinentu“. Hnací 
silou bylo podnikání a zisk. Spojené 
státy vybudovaly třetí nejmocněj-
ší námořní fl otilu, železnici napříč 
kontinentem a  těsně před Velkou 
válkou Panamský průplav. Tento 
průplav podstatně změnil námořní 
trasu mezi Atlantickým a  Tichým 
oceánem. USA si zároveň zajistily 

politickou i  vojenskou nadvládu 
nad tímto strategickým místem.
Turecko ve své svízelné situaci hle-
dalo spojence a tím se stalo Němec-
ko. Němci toužili vybudovat vlivný 
koridor Evropou k  jihu a  Turecko 
bylo vítanou příležitostí. Vzájemný 
vztah upevňovali vyzbrojováním 
a  výcvikem turecké armády. Proto 
bylo Německo nemile překvapeno 
velkými úspěchy Srbů proti Osma-
nům v první balkánské válce r. 1912. 
Vnitropolitické třenice v  Turecku 
vynesly k moci Mladoturky, jež si vy-
nutili volby v celé říši- tedy i v Bosně 
a  Hercegovině, jež patřily Turecku, 
ale po  Berlínské konferenci pod 
správu Rak.-Uh. Následovala anexe 
tohoto území Habsburky a tím bylo 
na  válku zaděláno, protože Srbo-
vé tuto oblast považovali za  svoji 
historickou sféru vlivu. Shodné 
územní zájmy utvořily spojenectví 
mezi Německem a Rak,-Uh., k nimž 
se na nějakou dobu přidala i  Itálie, 
a  tím vznikl Trojspolek. Protiváhu 
moci utvořila Trojdohoda (V. B,, Rus-
ko a  Francie). Tím byly podmínky 
Velké války, (později přejmenované 
na 1. světovou) připraveny a čekalo 
se jen na  záminku. Prosté obyva-
telstvo na  obou stranách (bez vě-
domostí o zákulisních machinacích 
mocných) šlo pak nadšeně bojovat 
za svou vlast. V Evropě se tehdy ješ-
tě šířilo sociální hnutí (Marx, Lenin). 
Napětí zvýšila ještě 2. balkánská 
válka r. 1913, ve které nespokojené 
Bulharsko s vytyčením nových hra-
nic zaútočilo na své předchozí spo-
jence i Osmany. Bylo však poraženo.
Na  léto 1914 vyhlásilo Rak-Uh. vel-
ké vojenské manévry v anektované 
Bosně pro demonstraci síly a příjezd 
následníka trůnu byl (nešťastně?) 
stanoven na  výročí porážky Srbů 
Osmany na Kosově poli. Výsledkem 
byl atentát na  následníka trůnu 
a jeho manželku srbským anarchis-
tou.
Záminka byla využita! Rak.-Uh. dalo 
Srbsku nesplnitelné podmínky a 28. 
7. 1914 vyhlásilo Srbsku válku. Rus-
ko, jako ochránce Srbska, vyhlásilo 
mobilizaci. Německo požádalo cara 
o zrušení mobilizace a po nevyho-
vění Německo 1. 8. 1914 vyhlásilo 
Rusku válku. Tehdy Německo s Rus-
kem bezprostředně sousedilo ne-
jen Východním Pruskem, ale ještě 
v Polsku, které si kdysi Prusko, Rusko 
a Rakousko mezi sebe rozdělily.
3. 8. 1914 vypovědělo Německo vál-
ku Francii a požádalo Belgii o povo-
lení průchodu vojsk. Po nevyhovění 
německá vojska 4. 8. 1914 vtrhla 

do  Belgie. 4. 8. 1914 USA vyhlásily 
neutralitu s možností prodávat zbo-
ží a  zbraně všem. Státy Trojspolku 
však možnost nemohly plně využí-
vat pro nadvládu V. B. na moři a poz-
ději dokonce zahájením totální po-
norkové války vyprovokovaly USA 
ke vstupu na straně Dohody r. 1917 
do  války. 14. 8. 1914 vyhlásilo Ja-
ponsko Německu válku, aby mohlo 
obsadit jeho kolonie v  Číně a  tím 
tam prosazovat své územní zájmy.
Zatím německá vojska rychle pro-
nikala do  nitra Francie až před Pa-
říž, kde byla v zoufalé a kruté bitvě 
na  Marně odražena. Pak začala 
dlouhá zákopová válka, se kterou 
Německo nepočítalo.
Na východní frontě byli Rusové nej-
prve úspěšní, ale později donuceni 
k ústupu. Z rakouského vojska hro-
madně i  jednotlivě přebíhali Češi 
i  Slováci do  ruského zajetí. Menší 
úspěšnost Rakušanů na  východní 
frontě vyřešili Němci společným 
velením. Turci bez vypovězení války 
začali v r. 1914 útočit na Rusko. Itálie 
oznámila, že Trojspolek byl ustaven 
jako obranný a  proto se nebude 
účastnit války. Rakouská armáda 
nebyla zpočátku proti Srbům vůbec 
úspěšná. Zlom nastal až po  vstu-
pu Bulharska a  Turecka do  války 
na  straně Trojspolku.(Itálie zase 
k  Dohodě). Srbsko padlo v  r. 1915 
a Černá Hora r. 1916. Zbytky srbské 
armády se zachránily zoufalým zim-
ním ústupem přes albánské hory. 
V r. 1915 zaútočilo Turecko na Kav-
kaze proti Rusku, ale bylo vlákáno 
do léčky a zahnáno.
Rozhořely se boje i  v  německých 
koloniích v Africe a Asii. Anglo-fran-
couzská přímá námořní výprava 
proti Istambulu skončila nezdarem 
v Galipoli.
23. 4. 1916 velké povstání Irů proti 
anglické nadvládě bylo tvrdě potla-
čeno. Ve stejném roce však byla brit-
ská vojska poražena v Mezopotamii 
od  Turků. Britové tam pak získali 
pomoc od  vzbouřených arabských 
kmenů za  příslib samostatnosti.
(Slib Britové po válce však nedodr-
želi).
21. 11. 1916 zemřel Rakousko-Uher-
ský císař František Josef I. Na  trůn 
nastoupil jeho prasynovec Karel I. 
Brzy po svém nástupu amnestoval 
české politiky Karla Kramáře a Aloi-
se Rašína, původně odsouzené 
na smrt. Naději na jeho korunovaci 
českým králem zmařili čeští Němci 
a zvláště Maďaři. V tomto roce pro-
bíhaly i velice kruté boje na západ-
ní frontě u  Verdunu a  na  Sommě. 

V bojích byla použita nová technika 
– kulomety, tanky, plyn a  letadla. 
Námořní blokádou byl způsoben 
velký nedostatek surovin a potravin 
v zemích Trojspolku. Nedostatek su-
rovin byl řešen rekvírováním zvonů 
apod. Blokádu se pokusili Němci 
prorazit totální druhou ponorko-
vou válkou, tím ale vyprovokovali r. 
1917 vstup USA do války proti sobě.
Němci se pokusili omezit jednu 
frontu dohodou s  Mexikem tak, 
aby zaútočilo na USA. Domlouvání 
se ale prozradilo a proto se nemoh-
lo uskutečnit. Zahájili tedy pokus 
o  rozpad východní fronty tajným 
převezením  Lenina  v zapečetěném 
vagonu ze Švýcarska přes Švédsko 
do  Finska, jež bylo tehdy ruskou 
provincií. To se podařilo. Rusko ještě 
nebylo konsolidováno po  únorové 
revoluci r. 1917, která svrhla cara 
a  zahájila demokratizační proces. 
Proti Kerenského vládě se postavili 
bolševici v čele s Leninem v říjnové 
revoluci 1917. Lenin nabídl národu 
mír a  rozdělení půdy velkostatká-
řů bez náhrady. Rusko přestávalo 
bojovat a  podepsalo s  Německem 
potupné podmínky příměří, včetně 
předání rozsáhlých území na zápa-
dě Německu a na Kavkaze Turkům. 
Ukrajina a  Finsko vyhlásily samo-
statnost a  Kyjev obsadili Němci. 
Na ústup Rusů nejvíce doplatil malý 
křesťanský národ Arménů, který 
Turci obvinili z příčiny své někdejší 
porážky. Rozhodli o  jejich „pře-
místění“. Část pozabíjeli okamžitě 
a ostatní formou pěších transportů 
smrti vodili tak dlouho pouští, až 
vysílením, žízní a hlady zemřeli. Tato 
genocida si vyžádala 1-1,5 milionu 
mrtvých. V  Rusku r. 1918 vypukla 
občanská válka a  Československé 
legie se dostaly do  nebezpečné 
situace. Poslední německý pokus 
zvrátit situaci pomocí 4 ofenzív 
ve  Francii, ještě před příchodem 
dalších vojenských posil z  USA, 
skončil nezdarem.
Postupně se zhroutilo Bulhar-
sko, Turecko, Rak.-Uh. i  Německo. 
11. 11. 1918 byly zastaveny boje 
na všech frontách. Výsledkem bylo 
10 milionů mrtvých jen na frontách 
a podstatně změněna mapa Evropy. 
Zanikly tři císařství- Ruské, Rakous-
ko-Uherské, Německé a  sultanát 
Osmanský. Na jejich troskách vznik-
la řada samostatných států Evropy 
a  náš národ si po  300 letech opět 
vybojoval svoji samostatnost. Poli-
tický závěr 1. světové války byl sta-
noven na mírové konferenci v Paříži.

Ing. Augustin Šubrt
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby 
se svými dětmi přišli a  zúčastnili 
se jak pravidelného programu, 
tak doprovodných akcí.  

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  9:00 – 10:00 v  prosto-
rách herničky (Tyršova 260). Vstup-
né 20 Kč.  

ANGLIČTINA PRO DĚTI 

(Tyršova 260), 15:30 

Každé úterý odpoledne bude 
v herničce probíhat Angličtina pro 
děti. Lektorka Mgr.  Hana Pozdíl-
ková si pro Vaše děti připravila 10 
lekcí po  30 min. Cena 300 Kč/10 
lekcí. Prosíme zájemce o přihlášení 
nebo kontaktování ohledně volné-
ho místa.  

HERNIČKA každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 260) 

8:30- 11:00. 

Zveme všechny místní i  přes-
polní děti s  jejich doprovodem 
do  herničky našeho mateřského 
centra. Vstupné 20 KČ/rodinu. Prv-
ní návštěva je zdarma.  

BAZÁREK (Tyršova 260) 

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

ČTVRTEK: MASÁŽE MIMINEK

Milé maminky, velice si vážíme zá-
jmu o  masáže miminek, ale jejich 
provoz musíme z  provozních dů-
vodů dočasně přerušit. Děkujeme 
všem za pochopení.

DOPROVODNÉ AKCE
PROSINEC 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. 

MĚSTEM CHODÍ ANDĚLÉ,

1. 12. 2019

Ani letos nebudeme chybět 
na  nádherné adventní akci v  na-
šem milém městě Vamberk. Pojďte 
s  námi přivítat nejkrásnější měsíc 
roku, jenž je plný lásky, očekává-
ní a  svitu hvězdiček v  dětských 
očích. Letos se u  nás nemusíte 
těšit jenom na  něco dobrého, ný-

brž i  na  drobné výrobky místních 
šikovných maminek. Těší se na Vás 
nejen maminky z MC Dráček.

PŘEDNÁŠKA O DENTÁLNÍ 

HYGIENĚ NEJEN DĚTÍ, 

3. 12. 2019, 15:30

Maminky stále váháte jak se správ-
ně starat o  zoubky Vašich nejmi-
lejších? Nedaří se Vám je správně 
čistit? Nebo se jen chcete ohledně 
zoubků na  něco zeptat? Neváhej-
te a  přijďte navštívit přednášku 
dentální hygienistky paní Ivy Bran-
dejsové z Rychnova nad Kněžnou. 
Vstupné 30 Kč/osobu.

MIKULÁŠ V DRÁČKU, 

4. 12. 2019, 9:30

Ani letos na  nás v  Dráčku neza-
pomněl. Všechny hodné děti jsou 
vítány u  nás v  herničce (Tyršova 
260). Na akci se prosím rezervujte. 
Vstupné 20 Kč/dítě. 

TVOŘENÍ: KETLOVANÝ ŠPERK, 

16. 12. 2019, 16:00 – 17:45

Milé maminky, přijďte se k  nám 
zastavit v  předvánočním shonu 
a vyrobte si s námi bižuterní šperk 
podle Vašeho přání. S  sebou si 
prosím přineste ketlovací kleště 
s  kulatým koncem a  pokud máte, 
tak i s rovným koncem, jinak nebu-
dete moci šperk vyrábět. Jedná se 
o techniku, kdy se korálky navléka-
jí na „drátek“, který se pak pomocí 
kleští zakončí. Touto metodou 
jsme letos již několikrát šperky vy-
ráběli. Vstupné 30 Kč.
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC DRÁČEK
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Stolní tenis – turnaj škol
V úterý 22. 10. 2019 se ve Voděradech konal turnaj škol ve stolním teni-
se. Turnaje se zúčastnili i žáci naší školy, kteří hrají stolní tenis závodně 
pod vedením trenéra pana Jana Podolky. A hráli opravdu skvěle, zúročili 
získané zkušenosti a ve velké konkurenci se vůbec neztratili. Družstvo 
chlapců ve složení Martin Koblic, Jan Novotný, Antonín Skokan a Dalibor 
Šembera skončilo na stupních vítězů na 3. místě. Družstvo dívek (Adéla 
Hamerská a Eliška Kolečková) skončilo dokonce na 2. místě.
Všem hráčkám a hráčům gratulujeme a děkujeme za hezkou reprezenta-
ci školy. Děkujeme také panu Podolkovi a Zezulkovi za zajištění dopravy 
a metodickou podporu našich žáků během turnaje.

M. Vrkoslav

Halloweenské 
vyřezávání dýní
Tato odpolední akce pro rodiče s dětmi, která se uskutečnila 23. 10. u nás 
ve škole, se opět vydařila.  Někteří rodiče si pro inspiraci přinesli šablonu 
nebo obrázek a potřebné nářadí. Paní učitelky zase připravily vestibul, 
nakoupily dýně, zajistily nože, lžíce a různá vykrajována. Pro jistotu byla 
připravena i lékárnička, která naštěstí vůbec nebyla potřeba. Za pomoci 
rodičů vznikly krásné výtvory, které v době Halloweenu zdobily nejednu 
domácnost nebo dům.                                                   Mgr. Martin Vrkoslav

Krajkářky v Praze
V  úterý 12. 11. 2019 se žákyně 
vamberecké Krajkářské školy zú-
častnily výletu do Prahy.
Jako první byla návštěva Sená-
tu, kde konala vernisáž výstavy 
Krajkářské Školy ve  Vamberku. 
Slavnostní zahájení nám zpestřila 
umělecká vystoupení našich mla-
dých talentovaných žaček. Po slav-
nosPavltním zahájení, kde byl pří-
tomen i pan senátor Miroslav Antl, 
nás čekala prohlídka Valdštejnské-
ho paláce, ve kterém Senát sídlí.
Po prohlídce Senátu jsme zamířily 
ke Karlovu mostu, od kterého jsme 

se vydaly na  plavbu po  Vltavě. 
Navštívily jsme i  známou Čertov-
ku, kam se dostanou pouze lodě 
s malým ponorem. Prohlédly jsme 
si také tamní Muzeum Karlova 
mostu
Nakonec jsme zamířily k autobusu 
a vydaly se na cestu domů.
Za organizaci výletu bychom tím-
to chtěly moc poděkovat našim 
paním učitelkám Janě Langové 
a Miroslavě Šustrové.

Vendula Kalců 9.B, 

Nella Držmíšková 9.B
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Jak to bylo před třiceti lety?

30. výročí sametové 
revoluce na ZŠ Vamberk
Dne 11. 11. 2019 navštívil naší školu vamberský rodák Ing.  Augustin 
Šubrt. Vyprávěl 9. ročníkům o svém životě od 2. světové války až po sa-
metovou revoluci, která proběhla roku 1989 v Praze. 
Pan Ing. Šubrt nám vyprávěl o svém životním období od roku 1938, kdy 
se narodil, až do  roku 1989, kdy se odehrála sametová revoluce. Poté 
pokračoval až do roku 1990, kdy se začaly odehrávat změny i v našem 
rodném Vamberku.
Přednáška mě zaujala. Dozvěděl jsem se historii našeho státu přímo 
z první ruky. Jsem vděčný panu Ing. Šubrtovi, že se podílel na založení 
vambereckého Občanského fóra a bojoval za naše práva…

Karel Kučera 9.A

Prevence v říjnu
Celý I. stupeň se zúčastnil programu Úcta k životu. V každé třídě mu byly 
věnovány dvě vyučovací hodiny. Program byl zaměřen na pravidla cho-
vání, vztahy mezi spolužáky, řešení problémových situací. Co dělat, když 
je jiným ubližováno. Program se uskutečnil z dotace KÚ v Hradci Králové.
16. - 17. října se zúčastnili žáci 8. A a 9. A, B programu nazvaného Nicho-
las Winton – Síla lidskosti. V Kostelci nad Orlicí shlédli žáci fi lm o panu 
Wintnovi, který krátce před vypuknutím II. světové války zachránil 669 
židovských dětí z  okupovaného Československa. Pro mnohé to byly 
úplně nové informace. Děkuji KRPŠ při ZŠ Vamberk, který zaplatil všem 
zúčastněným vstupné.
V polovině měsíce měli žáci a žákyně 7. - 9. tříd opět Angličtinu s Neilem. 
Tentokrát bylo téma USA. Neil byl opět skvělý a žáci si angličtinu užili. 

 Mgr. Vlastimila Krsková

Z deštivé soboty krásný 
strašidelný podvečer
Kdo by to byl býval řekl, že z dešti-
vé soboty bude krásný strašidelný 
podvečer. Počasí se umoudřilo a 9. 
listopadu odpoledne fi nišovaly pří-
pravy na Strašidelnou stezku.
Start byl zahájen odbitím sedmnác-
té hodiny za vambereckou radnicí, 
kde bylo i první stanoviště Pavuči-
na, které hlídal velký, ale hodný pa-
vouk. Dále na děti čekaly čarodějni-
ce, děsivá upírka s vládcem temnot 
a taky močál plný hejkalek. Ale jestli 
si myslíte, že čtyři stanoviště jsou 
brnkačka, tak to se teda pletete. 
Všechny byly speciálně tematicky 
připraveny a kostýmově doplněny, 
že měly děti někdy co dělat, aby 
úkoly splnily. Vždy po  úspěšném 
výkonu přišla malá sladká odměna. 
Po absolvování celé stezky na děti 
v  dílnách ZŠ čekala strašidelná 
medaile a  občerstvení v  podobě 
výborných dobrot vyrobených ro-
diči žáků ZŠ Vamberk, kterým velmi 
moc děkujeme  za  přispění. Připra-
vena byla také dílnička.  Možností 
kreativního tvoření bylo více, takže 
si každý vybral dle libosti.     
Dobrovolné příspěvky, které jsme 
vybrali za  občerstvení, budou po-
užity na  další aktivity pro děti ZŠ 
Vamberk.  

Ale hlavně nesmíme zapomenout, 
že součástí Strašidelné stezky je 
hlasování o nejkrásnější dýně, které 
ve svých třídách v hodině pracovní 
činnosti, vytvořili děti naší školy. Za-
čneme od třetího místa na kterém 
se umístila třída  2.A. Dále na  dru-
hém místě třída 5.A a  vítězem  se 
stala třída 2.B. Všem moc gratulu-
jeme. Ostatním třídám patří velká 
pochvala za jejich výtvory. Všechny 
soutěžní dýně byly originální a  už 
teď se těšíme na  příští ročník, čím 
nás překvapí. 
Akce se vydařila, dětí přišlo hodně 
a odcházeli domů spokojené. 
Chtěli bychom poděkovat vedení 
školy za zapůjčení dílen, všem uči-
telům, kteří  se zapojili  do  tvoření, 
rodičům a  hlavně všem vychova-
telkám, které se s  dětmi z  družiny 
podíleli na přípravě výzdoby v díl-
nách. Velké díky patří všem účastní-
kům naší stezky, kteří přišli a nene-
chali se zastrašit počasím. 
Všem ještě jednou děkujeme a vá-
žíme si Vaší spolupráce. Přejeme 
spokojené prožití Vánočních svátků 
a v Novém roce 2020 se na vás těší-
me na dalších akcích.

Vaše KRPŠ při ZŠ Vamberk

Výstavka k výročí sametové revoluce ve vestibulu školy

Naše republika si připomíná 30. 
výročí sametové revoluce.
Po žáky 8. - 9. tříd byly zorganizo-
vány besedy s přímým účastníkem 
událostí ve  Vamberku s  panem 
Ing. Augustinem Šubrtem. Mluvilo 
se o tehdejší politické situaci, hos-
podářství, cestování a událostech, 
které byly přímo spjaty s Vamber-
kem.
Žáci se mj. dověděli, co bylo Ob-
čanské fórum, proč vzniklo a za ja-
kým účelem.
Můžeme obdivovat elán pana 
Šubrta, který vyprávěl velice pou-
tavě a  neváhal zařadit i  tehdejší 
vtipy, které kolovaly republikou.

Moc děkuji za jeho ochotu znovu 
se vrátit do  školy a  předávat své 
znalosti a  zkušenosti nejmladší 
generaci.   
Všichni žáci, kteří se zúčastnili be-
sedy, následně při hodině Čj psali 
o  událostech, které si zapamato-
vali z  besedy. Některé práce jsou 
umístěny na panelech ve vestibu-
lu školy, kde si je mohou ostatní 
žáci i rodiče prohlédnout a přečíst.
V  pátek 15. 11. začalo vyučování 
netradičně - hymnou České re-
publiky. Poté žáci vyslechli krátkou 
relaci o událostech v Praze v roce 
1939 a 1989. 

Mgr. Vlastimila Krsková
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Zprávičky z naší školičky
„Vánoční čas potichoučku přichází,
očička nám všem štěstíčkem zazáří.
S maminkou v kuchyni napečeme cukroví,
tatínek s námi se pro kapra vypraví.
Společně celý dům uklidíme,
stromeček krásně nastrojíme.
Pod ním snad najde každý to, co si přeje,
štěstí a lásku ať nás po příští rok hřeje.“

Ještě jsme nestačili udělat spoustu věcí a  už 
je tu opět konec dalšího kalendářního roku 
a s ním jeho předzvěst – čas vánočních svátků, 
doba rodinné pohody, lásky, štěstí a  rozzáře-
ných dětských očí. Nastává adventní čas a my 
– MŠ Vodníček přicházíme s posledními letoš-
ními zprávičkami o dění v naší školce. Musíme 
však obrátit list zpět v naší pomyslné roční kni-
ze, a to ještě na měsíc listopad. 
Žabičky se společně s  ptáčkem Jarabáčkem 
přesunuly ze zahrádky do  lesa. Děti se sezna-
movaly s listnatými i  jehličnatými stromy a je-
jich plody. Jarabáček představil dětem spoustu 
svých kamarádů ze zvířecí říše, kteří žijí v lese. 
Tyto zvířátka nám blíže přiblížil i pan myslivec, 
který za námi přijel do školky. Na návštěvu však 
nepřijel sám. Vzal si sebou svoji kamarádku 
Miu – káně Harisovo, dále jestřába a výra vel-
kého. To však nebylo vše. Z přepravního boxu 
na  nás vykouknul malý divoký králíček a  fret-
ka. Děti natahovaly slechy, jak se v myslivecké 
hantýrce říká, a  plnými doušky hltaly působi-
vé vyprávění pana myslivce. Moc děkujeme 
za  tuto návštěvu. Jak probíhal měsíc listopad 
u  Šnečků? Tentokrát se Veverka Věrka chystá 
na zimu aneb Oříškování. Veverka Věrka je vel-
ká pomocnice, ale občas potřebuje pomoct 
a  poradit i  ona. A  na  to jsou přeborníci právě 
děti ze třídy Šnečků. Ty už hravě veverce po-
radí, jaký je to druh oříšku a kde roste. A proč 
si veverky dělají na zimu zásobu? To už Šnečci 
taky vědí. Nemohla chybět ani pravá Oříšková 
kapela – děti si vytvořily rytmické hudební ná-
stroje z oříšků a skořápek. Na závěr si Věrka po-
třebovala protáhnout svoje veverčí tělíčko. Ale 
přivolala k sobě svoje Šnečí kamarády. Ve třídě 
propukla „Oříškyáda“ – sportovalo se o sto šest. 
A  jak prožila listopadový měsíc třída Rybiček? 
Jejich kouzelný deštníček je neschoval pou-
ze před deštěm ale i před prvními sněhovými 
vločkami, který nám sv. Martin opožděně při-
vezl. Téma u Rybiček neslo název Martin na bí-

lém koni jede, deštník sněhu nám veze.  Jak už 
napovídá název sám, činností a  nápadů bylo 
nepřeberné množství. Nejvíce děti bavila dra-
matizace scénky O sv. Martinovi. I Rybičky ne-
mohly nechat besedu s panem myslivcem jen 
tak, a proto se i se svým kouzelným deštníčkem 
vypravily také do pomyslného lesa za zvířátky.
To však nebylo vše, co jsme v měsíci listopadu 
ve  školce prožili. Nesmíme opomenout diva-
delní představení v  MKS „Princezna ze mlej-
na“, keramické tvoření v  DDM pod úžasným 
vedením Štěpánky a „Čtení do ouška“ od paní 
knihovnice Jarušky. Kalendář otáčíme dál …
list po listu a máme tu měsíc prosinec. V tomto 
měsíci se ještě můžeme těšit na Mikulášský rej, 
Štědrý den v MŠ a řadu dalších předvánočních 
akcí, tvoření a zábavy. 
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce, jsou 
to svátky radosti a lásky, jsou to svátky dobrých 
srdcí, svátky štědrosti, kdy jeden druhého ob-
daruje. A dárek není jen ona věc, která se dává 
a  která má hodnotu vyjádřenou v  penězích. 
Vždyť pro většinu z nás jsou největším dárkem 
rozzářené dětské oči, první krůčky udělané 
ke stromečku, nebo si poslechneme trochu ši-
šlavým hláskem zpívající koledu, kterou se děti 

naučily třeba právě ve školce. Neměli bychom 
se tedy tím předvánočním shonem, uklízením, 
vařením a pečením dát zaskočit a utahat. Naše 
Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, 
byť se v našem životě opakují už kdoví po koli-
káté, ale pokaždé jsou jen jedny, a tak to nepro-
pásněte. Krásné vánoční svátky.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Vítr cinká na šišku,   
brouček spinká v pelíšku.
Schoval se tam před zimou,
vítr houpe houpy hou.

Podzimní období v  mateřské škole je časem 
společných her a zážitků. Čas strávený ve škol-
ce se snažíme dětem co nejvíce zpestřit nejrůz-
nějšími kulturními akcemi, společnými rituály, 
ale především tematicky zaměřeným prožitko-
vým učením. Dovolte nám tedy malé ohlednutí 
za  uplynulými listopadovými dny a  pojďte se 
podívat, co pěkného jsme prožili a jak je nám tu 
spolu dobře. Slyšíte to? To už nás volá na pro-
cházku do  přírody Drak Mrak. A  tak se s  ním 
jdeme podívat, jaký je podzim kouzelník. Obdi-
vujeme divukrásnou paletu barev, pozorujeme 
tažné ptáky na obloze, hledáme kaštany, žalu-
dy, oříšky a ostatní zrající plody. Společně pozo-
rujeme změny počasí, povídáme si o listnatých 
a jehličnatých stromech a o tom, proč jsou pro 
nás tak důležité. V  rámci našeho ekoprojektu 
plníme u naší Lípy opět další úkoly. Povídáme si 
o lesních zvířátkách a jejich doupátkách, o tom 
kde a jak žijí, jak vypadají a čím se živí. Hrabe-
me listí na naší školní zahradě a tiše sledujeme, 
jaké si zvířátka připravují své pelíšky a zásoby 
na  zimu. Nakonec nám už jen zbývá poprosit 
vítr o  pomoc a  pořádně po  obloze prohnat 
Dráčka Mráčka. A protože toto podzimní tiché 
pelíškové období je spojené i s obdobím svě-
týlek, strašidýlek, duchů a  dušiček, netopýrů 
a  dýní, společně s  paní učitelkou si děti také 
dýni vydlabaly a rozsvítily světélko vzpomínek. 
Zavítali jsme na pohádku “Princezna ze mlejna“ 
a trošku jsme také tvořili z keramiky, ale pst, to 
je překvapení. Podkovičky cinkají  bílý koníček 
pádí a  za  tajemným jezdcem vlaje bílý plášť. 
Kdo to asi je? No přece Martin! Letos nám sice 
ještě sníh nepřivezl, ale i přesto jsme si o něm 
povídali, abychom si připomněli blížící se zimu. 
A  než se s podzimem rozloučíme defi nitivně, 
musíme ještě stihnout  připravit postýlky a pe-
řinky z listí pro všechny naše dětičky,  broučky 
i zimní spáče a zašeptat jim „DOBROU NOC“. 
Teď už nás čeká jen dlouhé nedlouhé  těšení 
na kouzelný adventní čas…….těšte se s námi!

MŠ Sluníčko

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK 2020
PŘEJE KOLEKTIV
MŠ VAMBERK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Výběr na měsíc prosinec 2019 „Každý věnovaný dar, i  ten nej-
menší, je ve  skutečnosti obrovský, 
je-li darovaný s láskou.“

Dale Evans

Šťastné a láskyplné svátky vánoční 
i novoroční. Ať nám nejen o Váno-
cích nechybí nic, co je pro nás v ži-
votě nejdůležitější.

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

Z prosincové nabídky 
nabídky 2019 …

 Výstava fotografi í Vladimíra 
Damaška Podivný svět

 Výstava betlémku pana Kar-
la Štrégla

 předvánoční prodej dět-
ských knih v  rámci akce Den 
pro dětskou knihu

 11. 12. v 18 hodin se zapo-
jíme do  akce Česko zpívá ko-
ledy

 12. 12. v 17:30 hodin – Ad-
ventní večer s  pohádkou 
s  PhDr.  Josefem Lukáškem 
a hudebním dopovodem Pro-
kopa Pochobradského

... v lednu nového 
rok 2020 se můžete
těšit na ...

 výstavu fotografi í Jiřího Šul-
ce s vernisáží – 17.1. 2020

 cestopisnou přednášku Pet-
ra Kvarty a Pavla Chluma – Me-
xiko – Yukatán

 přednášku Tuktukem z Ban-
goku domů Tomáše Vejmoly

 Ďábla Valdštejna s Josefem 
Snětivým

 Keltskou noc pro děti a mlá-
dež

BELETRIE
 BELFOURE, Charles: 

     Pařížský architekt

Napínavý příběh z  okupované Pa-
říže v roce 1942. O lidech, kteří ris-
kovali své životy, aby zachránili jiné.

 GUENASSIA, Jean-Michel: 

     O osudovém vlivu Davida 

     Bowieho na holky

Ústřední postavou je mladý muž, 
obyčejný člen ne právě obvyklé 
rodiny – rodiny legrační, něžné, 
sestávající se z něho a dvou matek. 

 HIGGINS, Kristan: 

     Ve tvých snech

Romantický příběh s  podtitulem: 
Nikdy nevíš, kdy tě potká štěstí.

 MITCHELL, Sarah: 

     Ztracené dopisy

V románě jsou dvě roviny – Kanada 
v současnosti a Norfolk v roce 1940. 

 VANĚČEK, Michal: Mlýn

Příběh podle skutečné události. 
Dva bratři dají slib umírajícímu otci, 
že uchrání majetek rodiny – mlýn. 

NAUČNÁ LITERATURA
 JENČÍK, Milan: 

     Zdivočelé Sudety

Autor předkládá čtenáři nový po-
hled na dramatický rok 1938. 

 RIDDELL, Fern: 

     Sex za časů královny Viktorie

Originální průvodce s nevšední té-
matikou v 19. století. 

 ŠEBO. Juraj: Útěk z pekla

Ilustrovaná kniha faktu autora, 
který se osobně znal s  židovským 
rodákem ze  Sniny,  Arnoštem Ro-
sinem. Ten uprchl s  polským spo-
luvězněm z Osvětimi. 

 VODŇANSKÁ, Jitka: 

     Voda, která hoří

Vzpomínky autorky, psychotera-
peuty a zakladatelky nadace Anima. 
Patřila do skupiny kolem V. Havla. 

 VAŇOUREK, Tomáš 

     SOCHA, Lukáš: 

     Zikmund 100

Kniha o cestě dvou mladých mužů, 
kteří se vydali po  stopách legend 
cestování – Miroslava Zikmunda 
a Jiřího Hanzelky po 60 letech. 

STUDOVNA A  ČÍTÁRNA PŘED-
STAVUJE DALŠÍ Z  ŘADY PERI-
ODIK.

 ONA DNES

Časopis pro ženy. Píše o  módních 
trendech, kosmetice, vaření a zdra-
vém životním stylu. Přináší zajíma-
vé články i kvalitní fotografi e v mo-
derním grafi ckém zpracování.

 TAJEMSTVÍ ČESKÉ MINULOSTI

Magazín stoprocentně věnovaný 
české historii.

Nabízí odlišný, unikátní přístup: 
detailně a  poutavě zpracova-
ná historická témata ze všech 
epoch českých dějin; nový pohled 
na  známé osobnosti; nové žánry, 
přibližující běžný život obyvatel 
zemí Koruny české.

 NA CESTU

Pokud chcete vědět, co je kde no-
vého a rádi se vypravíte na zajímavá 
místa Čech, Moravy a Slezska nebo 
pokud se jen zajímáte o krásná místa 
ve své vlasti a rádi čtete, bude časo-
pis Na cestu pro vás ten pravý. Na své 
si přijdou milovníci vlastivědy, země-
pisu, dějepisu a přírodopisu.

 VÁLKA REVUE

Z tématu dějin vybírá pouze ději-
ny válek a vojenství. Nevšímáme si 
ale jen válečných konfl iktů v jejich 
ryzí podobě. V  hledáčku našeho 
zaměřovače jsou také význačné 
osobnosti politické a  vojenské. 
Kdo významným způsobem ovliv-
nil nejen jednotlivé bitvy, ale také 
celé válečné operace, a kdo „tahal 
za nitky“ na pozadí.

Pro všechny zájemce pak nabízíme 
i prodej vyřazených nebo duplicit-
ních čísel časopisů. Nejčastěji jde 
o společenské magazíny, kreativní 
časopisy, Burdy apod.
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KNIHOVNICKÁ KONFERENCE V HRADCI KRÁLOVÉ

„KNIHOVNY V PROUDU ČASU”
Dne 5. listopadu 2019 se konala 
v konferenčním sále Studijní a vě-
decké knihovny v  Hradci Králové 
výjimečná konference u  příleži-
tosti 70. výročí založení  SVK HK 
a  100. výročí 1. knihovnického 
zákona, který zavedl povinnost 
zřídit knihovnu v každé obci a byl 
doplněný „Nařízením vlády repub-
liky Československé“ defi nujícím, 
„...že účelem veřejné knihovny jest 
doplňovati a prohlubovati vzdělá-

ní obyvatelstva četbou naučnou 
i zábavnou, mající skutečnou hod-
notu vnitřní.“
 Pozvání a možnosti reprezentovat 
naši knihovnu právě na  takovéto 
význačné akci pro nás je a  zůstá-
vá velkou ctí. Jedním z nejvyšších 
ocenění.
Věřím, že se mi podařilo na tak vy-
soké úrovni, mezi tolika přednáše-
jícími odborníky nejvyšších kvalit, 
představit především naši práci. 

Práci všech pracovníků, kolegů 
bývalých i současných, pracujících 
s láskou již více než 162 let na roz-
voji MK Vamberk.
Vamberská knihovna je knihovnou 
veřejnou. Pro každého z vás. 
Ale především knihovnou milova-
nou.
Zastavte se u nás.
Ucítíte to na každém kroku.
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - prosinec 2019

 1. prosince v 15:00 hodin 

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Uvádí: TV STARS
Dětská diskotéka, soutěže, vyhlá-
šení nejlepších masek, Mikulášská 
nadílka, čert… 
Sponzor: OS KOVO ESAB VAM-
BERK, ESAB VAMBERK, s.r.o.  
Vstupné 20 Kč.

 4. prosince v 8:30 a v 10:00 ho-

din

JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
DIVADLO SEMTAMFÓR
Pohádka z  časů, které nikdo ne-
pamatuje, inspirovaná známým 
večerníčkem „O človíčkovi“. 
Pro děti od 3 let, mladistvé a kaž-
dého, kdo má rád humor.
Vstupné 30 Kč.

 6. prosinec ve 20:30 hodin

HARLEJ
SPECIÁLNÍ HOST: KOMUNÁL
Koncert v rámci podzimního turné.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk a v síti Ticketstream.
Vstupné 430 Kč.

 9. prosince v 17:00 hodin

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec 
n. Orl. – pobočka Vamberk 
Výstavní síň MKS.
Vstup zdarma. 

 14. prosince v 19:00 hodin

UNI BIG BAND VAMBERK
Vánoční koncert.
Vstupné 70 Kč. 

 18. prosince v 19:00 hodin

VÁNOCE S NOIDEM
VÁCLAV NOID BÁRTA S  KAPELOU 
A SMYČCOVÝ KVARTET

Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 490 Kč. 

 26. prosince v 18:00 hodin 

VRÁNY /Jaroslav Koloděj/
DS ZDOBNIČAN VAMBERK
Hra o  dvou jednáních a  s  jednou 
výpravou o partě bezdomovců.
Hrají: N. Doležalová, J. Josefi , 
R. Vašátková, P. Barvínek, 
O. Doležal, O. Plašil, K. Uhlíř.
Světla a zvuk: Otakar Jeníček
Scéna: Jaroslava Brodinová    
Režie: Oldřich Doležal
Vstupné 70 Kč. 

 30. prosince v 18:00 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Vamberecké náměstí 
v 18:30 hodin
POSEZENÍ S HUDBOU
MK Sokolovna Vamberk
Vstup zdarma!

PŘIPRAVUJEME:
 10. ledna v 19:00 hodin

PLES TANEČNÍCH
Vstupné 100 Kč.

 15. dubna v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová zábavná talk show ba-
viče, moderátora a  textaře Karla 
Šípa na motivy televizního pořadu 
Všechnopárty tentokrát s jediným 
hostem J. A. Náhlovským. Prostor 
dostanou také dotazy diváků. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč.  

PŘEDSILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ

17:30 – 18:00 vamberecké náměstí
Vamberecká dechovka, novoroční zdravice starosty

18:00 OHŇOSTROJ
18:30 MK Sokolovna Vamberk

Posezení s hudbou

30. PROSINCE 2019

Krásné Vánoce 
a rok 2020 přeje 

MK Sokolovna MK Sokolovna
Vamberk

ORIGINÁL 
MODA LAURA 
nabízí nové
ZNAČKOVÉ 

ODĚVY 
SE SLEVOU

Husovo náměstí vedle kostela

OTEVŘENO
PO-PÁ 9:00 – 12:00

13:00 – 15:00
SO 9:00 – 11:00
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Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 

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

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

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

 7. prosince 2019
Rokytnický vánoční jarmark
Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let oblíbenou kra-
tochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční tématikou, lidové zvyky, 
široká nabídka občerstvení, hudební vystoupení, vánoční dílničky – to 
vše zde čeká na návštěvníky.

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

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

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

 Od července 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v  minulosti k  nejvýznamnějším sídlům v  Če-
chách, což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V  roce 2018 uply-
nulo 950 let od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslavilo kulaté 
jubileum. U  této příležitosti byla v  prostorách nejstaršího městského 
domu v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města. 

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

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.

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. 

SAMOSTATNÁ 
ÚČETNÍ

Náplň práce: 
 Vedení účetnictví a daňová správa společnosti

 Zpracování a interpretace ekonomických výsledků
 Vystavování faktur

Požadujeme: 
 Středoškolské vzdělání 
 Diskrétnost a pečlivost 
 Příjemné vystupování

 Znalost účetnictví dle českých účetních 
standardů a daňových zákonů

 Budete hledat způsoby a nebudete 
hledat důvody (proaktivita)

 Praxe výhodou

Nabízíme:
 Zázemí středně velké fi rmy 

 Osobní růst 
 Zajímavé fi remní benefi ty 

 Samostatnost v rozhodování 
 Odpovídající mzdové ohodnocení

 Pravidelné pracoviště v Kostelecké Lhotě. 

Kontakt: paní Nováková
novakova@stating.cz

tel. 724 294 176
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Společenská kronika

V prosinci 2019 oslaví:
97 let Anna Václavíková 
91 let Marie Kubíčková
90 let Irena Šklíbová

90 let Emília Křížová
80 let Miloslav Garzina
75 let Eva Štantejská
75 let Věra Hilschová

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 2. 12. uplyne 25 let od úmrtí paní STANISLAVY 

BOLEHOVSKÉ.

Stále vzpomíná rodina

Dne 8. prosince uplyne rok, co navždy odešel pan        

JOSEF ŘEHÁK

Stále vzpomínají děti

Jana a Pepa s rodinami

Kdo umírá - neodchází navždy, zůstává stále živý 
ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli, zůstalo jen bolavé 
srdce a v našich životech jen smutek.
9. 12. 2019 vzpomeneme čtyři roky od úmrtí naší mi-
lované babičky, maminky a  manželky paní  Heleny 

BARVÍNKOVÉ.

Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, 
který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají vnučky, 

vnuci, dcery, manžel a celá rodina.

Zapadlo sluníčko, umřelas maminko, 
odešlas babičko milá.
Slova to nepoví - nikdo se nedoví,
čím jsi pro nás všechno byla.  
Dne 10. prosince, je tomu přesně rok, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička, prababička a  sestra 
paní RŮŽENA PRAUSOVÁ z Vamberka. 

Vzpomínají dcera Růžena s rodinou, 

sestra Marie s rodinou.

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Výročí osobností

Před 325 lety
Císař Leopold I. privilegiem daným ve Vídni dne 7. prosince 1694 pře-
ložil Vambereckým trhy ze všedních dní na výhodnější sváteční termí-
ny (sv. Filipa a Jakuba, sv. Petra a Pavla a sv. Barbory).

Před 90 lety
Dne 9. prosince 1929 zahájila ve  Vamberku činnost Živnostenská 
záložna. Prvním předsedou se stal Josef Praus. Záložna byla úředně 
zrušena v roce 1942.

Před 80 lety
V brzkých ranních hodinách 3. prosince 1939 vypukl požár v hospo-
dářských budovách velkouzenářské fi rmy Kubiasových. Shořelo velké 
množství obilí, píce a hospodářské stroje.
V Báňské a hutní společnosti byla v prosinci 1939 zahájena pokusná 
výroba svařovacích elektrod.

Před 70 lety
Po přestěhování muzea se v budově radnice uskutečnily v listopadu 
a prosinci 1949 stavební úpravy. Místnost u balkonu byla přeměněna 
na obřadní síň a v prvním patře zřízeny kanceláře.

Před 65 lety
Přivedením elektřiny na Hradisko 19. prosince 1954 byla dokončena 
elektrifi kace Pekla nad Zdobnicí zahájená v roce 1927.

Před 25 lety
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl 1. prosince 1994 starostou 
města zvolen Josef Šlezinger z Merklovic.

Stalo se aneb bejvávalo

 01.11.1889 se v Německé Rybné (dnešní Rybná nad Zdobnicí) na-

rodil Oldřich Hlavsa, malíř. Studoval v Mnichově a Praze. Během první 
světové války vstoupil do čs. legií. Věnoval se především krajinomsalbě. 
Je po něm pojmenována jedna z vambereckých ulic. 130. výročí naroze-
ní († 11.02.1936 Praha)

 03.11.1859 se narodil František Pánek, rolník. Byl majitelem statku 
v Zářečí. Roku 1912 stanul v čele katolického vzdělávacího spolku Svor-
nost. Od roku 1919 byl pět let prvním předsedou Československé strany 
lidové ve Vamberku. 160. výročí narození († 19.07.1933)

 15.11.1909 se ve Chvalkovicích narodil Karel Erben, úředník a po-

litický vězeň. Pracoval jako vedoucí poštovního úřadu v Javornici. Bě-
hem 2. světové války byla rodina zapojena v odboji. V letech 1953-1960 
vězněn komunistickým režimem. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 110. 
výročí narození († 20.04. 1972 Vamberk)

 21.11.1929 se ve  Vamberku narodil Ladislav Frejvald, technik 

a  kulturní pracovník. Pracoval v  místních železárnách. Angažoval se 
ve sportu a později v kultuře. Léta byl vedoucím Závodního klubu Zdob-
ničan. 90. výročí narození († 04.01.1984 Vamberk)

 03.12.1979 zemřel v  Pekle nad Zdobnicí František Podhájecký, 

malíř. Byl zaměstnán v místní cihelně a železárnách. Ve volném čase se 
věnoval malování obrazů. 40. výročí úmrtí (* 13.06.1913 Žamberk) 

 08.12.1959 zemřel v Brně Oldřich Liska, architekt. Absolvoval UM-
PRUM v Drážďanech. Působil jako samostatný architekt v Hradci Králo-
vé. Ve Vamberku navrhl domy pro Antonína Bednáře (1925) a Ottokara 
Kubiase (1927). Dnes je v  těchto objektech umístěno Muzeum krajky 
a Krajkářská škola. 60. výročí úmrtí (* 17.04.1881 Kamhajek u Kolína)

 26.12.1859 se v Brandýse nad Orlicí narodil Jan Svoboda, učitel 

a kronikář. Téměř 40 let byl řídícím učitelem na Rovni. 27 let byl členem 
tamního obecního zastupitelstva, angažoval se dále jako hasič, ochotník 
a knihovník. V letech 1924-1933 vedl vambereckou obecní kroniku. 160. 
výročí narození († 09.05. 1936 Vamberk)

 29.12.1849 se narodil Vilibald Cyril Kosek, obchodník. Pocházel 
z kupecké rodiny. Provozoval obchod s výčepem lihovin. Byl obecním 
radním, působil v hasičském sboru. Věnoval se ochotnickému divadlu, 
zpěvu a hudbě. 170. výročí narození († 05.12.1936)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, které v roce 2019 navštívily 138 jubilantů ve věku 75, 80, 85, 90 
a více let. Popřát jim hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2020. 
                                                                                               Lenka Prokešová, matrikářka

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu JIŘÍMU DRŽMÍŠKOVI, 

panu STANISLAVU PTÁČKOVI a třetímu neznámému muži za pomoc 
a zavolání rychlé záchranné služby, když jsem si dne 15. října u zahrádek 
v ulici Jiráskova zlomila ruku.                                      Jaroslava Freyvaldová

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

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

KAMENICTVÍ RAŠKA
 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny
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Zdravím čtenáře, kteří si našli chvil-
ku na  přečtení si sloupku o  orien-
tačním běhu. Nastal opět podzim, 
kdy se rekapituluje uplynulá sezóna 
2019. Letošní rok byl pro Daniela 
Vandase ve  znamení plného za-
řazení se do  kategorie dospělých. 
Díky výborným výsledkům v sezóně 
2018 se Daniel nominoval do repre-
zentačního týmu ČR. Minulá léta ho, 
co se týká zkušeností, obohatila, 
takže se vyhnul zraněním a mohl tak 
absolvovat celou sezónu ve zdraví. 
Zimní příprava neprobíhala podle 
představ. Kombinace se studiem 
nedovolila natrénovat objemy kilo-
metrů, které jsou potřebné pro ce-

lou sezónu. Lepší stránkou přípravy 
byly v  tomto roce tréninkové kem-
py. Nejen v  česku, ale hlavně v  za-
hraničí. Nebylo jednoduché skloubit 
školu a cestování, ale nic nenahradí 
načerpat zkušenosti různých terénů 
a obtížností. Od dubna do září strá-
vil Daniel plné dva měsíce mimo 
republiku. Maďarsko, Itálie, Švýcar-
sko, Norsko 3x, Švédsko a Finsko mu 
umožnilo se nejen soustředit, ale 
i na závodech potkat a popasovat se 
s absolutní světovou špičkou. V létě 
se mu dokonce podařilo nominovat 
mezi osm nejlepších reprezentantů 
z  české republiky na  závod světo-
vého poháru ve  Švýcarsku. Tady si 
nepočínal vůbec špatně. Dosáhl 
na první body do světového pohá-
ru. Na trati „middlu“ byl ještě něko-
lik kontrol před cílem na patnáctém 
místě, což by byl výborný výsledek. 
Bohužel drobná směrová odchylka 
ho posunula na  35. místo (ze 115 
závodníků). „Konkurence na světě je 
obrovská a ve chlapech se už nic ne-
odpouští“, říkal. Abychom „nelétali“ 
jen po  světě. Na  domácí scéně se 
vedlo také velmi dobře. Na  mnoha 
závodech se dařilo blížit se k  me-
daili. V  celém ročníku Manufaktura 
Český pohár 2019 skončil na  děle-
ném 7. místě. Nejcennějším indivi-
duálním výsledkem bylo 1. místo 
na Akademickém Mistrovství České 
republiky. S klubem OK99 z Hradce 
Králové, kterého je členem, vybojo-
val 1. místo na MČR ve sprintových 
štafetách. Je také členem vítězného 
družstva v  závodě MČR družstev. 
Tady nemohu opomenout, že tento 
titul získali potřetí za sebou.
Odskočíme si ještě do  zahraničí. 
Součástí jeho cestování po světě je 
také důvod, že je členem fi nského 
týmu Koovee Tampere. S  tímto tý-
mem se zúčastnil několika závodů, 
ze kterých je asi největším úspě-
chem 3. místo na  závodě 25 člen-
ných týmů 25mana, který se běžel 

ve  Švédsku. Letos se účastnilo 381 
týmů. Za  zmínku stojí ještě jeden 
výsledek z  největšího orientační-
ho pětidenního závodu na  světě                                                                    
O-ringen, které ho se letos účastnilo 
20 tisíc závodníků. To není překlep. 
Skutečně je to akce, kde je na  jed-
nom místě takovéto množství zá-
vodníků. Ve  své kategorii skončil 
čtvrtý a  dokonce jednu z  etap vy-
hrál.
Na  tuto sezónu můžeme nahlížet 
jen pozitivně. Každotýdenní „kočo-
vání“ s  mega taškou na  zádech je 
únavné, ale krásné. To vše se nedá 
absolvovat bez podpory. Ta je kaž-
dým rokem náročnější. Proto bych 
velmi rád poděkoval stabilnímu 
partnerovi, kterým je Město Vam-
berk. Tam mají pro sport nejen po-
chopení, ale umí zajistit i  pevnou 
podporu. Druhým partnerem, kte-
rého bych chtěl zmínit je společnost 
TTV group. Pan Hlaváček je také 
významným podporovatelem Dani-
ela. Mateřský klub OK99 Hradec Krá-
lové je třetím pevným pilířem. Tento 
klub zajišťuje stabilitu sportovního 
zázemí, na kterém se dá rozvíjet.       
V minulém roce jsem uváděl na kon-
ci článku dceru Adélu. V tomto roce 
ji zmíním také, i když by její snažení 
dalo na  samostatný článek. V  zimě 
na  přípravu nebylo mnoho času, 
protože škola zabrala skoro vše. 
Po  pololetí se podařilo vše sklou-
bit a  výsledky se začaly objevovat. 
Hned na začátku sezóny jí příjemně 
„zaskočilo“ 1. místo na  MČR v  noč-
ním orientačním běhu. Tato moti-
vace pokračovala dále. V  závodech 
INOV-8 CUPu – žebříčku A 2019, kte-
rých je deset, si vystoupila na „bed-
nu“ celkem šestkrát a z toho dvakrát 
nejvýše. V celkovém součtu v tomto 
poháru zvítězila. Podzimní sezóna 
se ji vydařila lépe, než jarní. Posled-
ní tečkou byl nejprestižnější závod 
sezóny, kterým je závod na klasické 
trati. Ten se jí podařilo vyhrát. Tímto 

se stala ve  své kategorii nejúspěš-
nější běžkyní sezóny 2019. I  když 
věkem zatím patří do kategorie 16-
18 let, tak se nominovala na  mist-
rovství Evropy juniorů (JEC) ve Fran-
cii. Junioři jsou věkem 18 až 20 let, 
takže jsou mnohem zkušenější. Zde 
se jí také dařilo a doběhla si na kla-
sické trati pro krásné 7. místo (ze 74 
závodnic).       

Markéta a Luděk Vandasovi

Medaile za  první místo na  závodu          

O-ringen 2019 ve Švédsku.

Medaile za třetí místo v týmovém zá-

vodě 25 členných družstev ve  švéd-

sku. Tento závod běžel za fi nský tým 

Koovee Tampere.

Daniel Vandas -  „Ve chlapech se nic neodpouští“

Dne 21. 10. proběhla šestá schů-
ze sportovní komise. K  jednání byl 
přizván ředitel správy sportovních 
zařízení pan Luděk Luňák. Prvním 
bodem jednání byly dotace z MŠMT. 
V  letošním roce naposledy zveřej-
ňuje výzvu „Můj klub“ ministerstvo 
školství. Všechny sportovní orga-
nizace ve  Vamberku, které splňují 
podmínky dotačního programu, již 
mají podáno. Vzhledem k  tomu, že 
o tuto dotaci většina spolků sdruže-
ných ve  sportovní komisi žádala už 
v  loňském roce, tak jsme projednali 
způsob vyúčtování. Dále jsme řešili 
žádost o dotaci na rekonstrukci spor-
tovní haly. Bohužel v  letošním roce 
nelze žádat o tuto dotaci s ohledem 

na nesplnění dotační podmínky: vy-
dané stavební povolení na jméno ža-
datele, tj. TJ Baník Vamberk. Můžeme 
si jen postesknout, že o  dotaci mo-
hou žádat jen spolky a nikoliv obce, 
neboť město stavební povolení 
na tento projekt má. Na základě této 
skutečnosti SK jednomyslně doporu-
čila ukončit zpřístupnění haly veřej-
nosti, a to s ohledem na zhoršující se 
stav sportovní plochy. Hala bude na-
dále přístupná pouze pro organizo-
vané sporty sdružené ve  sportovní 
komisi. V dalším bodě sportovní ko-
mise řešila návrhy organizací do roz-
počtu správy sportovních zařízení 
a města Vamberk. Výstup tohoto jed-
nání naleznete v  zápise a  v  příloze 

zápisu na stránkách města Vamberk. 
Stručně lze říci, že v příštím roce SK 
doporučuje zaměřit se na  opravy 
a údržbu stávajících sportovišť. Dále 
jsme diskutovali o potřebách a pro-
blémech sportovních organizací. 
Z  diskuze bych velmi rád vyzdvihl 
doporučení SK umístit v  Bednářo-
vých sadech vahadlovou houpačku 
a  houpací set (houpačka uzavřena 
pro nejmenší a houpačka otevřená). 
Velkým tématem bylo koupaliště. 
V  tomto ohledu SK doporučila radě 
města přistupovat s  nejvyšší priori-
tou. SK se shodla, že většina sporto-
višť ve  Vamberku nutně potřebuje 
opravy, místy jde až o havarijní stav. 
Nezbývá než opravit to stávající, než 

stavět nové. Příkladem je povrch 
sportovní haly, který je v čím dál hor-
ším stavu. V havarijním stavu je tribu-
na na městském fotbalovém stadio-
nu V  Lukách, schody na  pravé části 
tribuny se rozpadají, celkový stav tri-
buny je špatný a je trnem v oku jinak 
ukázkového fotbalového stánku, 
který je jinak velmi slušnou vizitkou 
našeho města. Závěrem bych rád 
poděkoval všem, kdo mi zaslali pod-
něty k  projednání sportovní komisí. 
Připomenu, že pokud máte jakékoliv 
dotazy, či návrhy k projednání, tak se 
na mě neváhejte obrátit.

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise, 

731 960 305, frejvaldo@gmail.com

Z jednání sportovní komise
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Vážení čtenáři Zpravodaje, rádi by-
chom vás tímto krátkým článkem 
seznámili s  činností kroužku Mla-
dých hasičů, který působí při zdej-
ším Sboru dobrovolných hasičů.
Kroužek Mladých hasičů ve  Vam-
berku vznikl na počátku loňského 
září. Po několika letech marné sna-
hy se nám podařilo oslovit 11 dětí. 
Začátky nebyly lehké, protože se 
jednalo o  děti, které nic podob-
ného před tím nedělaly. Postupně 
jsme je seznamovali s  hasičskou 
technikou, disciplínami požární-
ho sportu a  dalšími věcmi, které 
k této činnosti patří. Za příznivého 
počasí jsme jezdili cvičit na louku, 
kde jsme trénovali hlavně po-
žární útok. Postupně jsme přešli 
i  na  požární štafety, které se bě-
hají na soutěžích. Podařilo se nám 
poměrně brzo naučit děti základy 
sportovních činností. Za  nepřízni-
vého počasí jsme cvičili v garážích 
hasičské zbrojnice. A  protože ha-
sičský sport pro děti není jenom 
o rychlosti a šikovnosti, ale všichni 
musí zvládnout i  hodně teoretic-
kých znalostí a  například i  uvázat 
základní uzly a  základy zdravově-
dy, využíváme i hasičskou klubov-
nu. Aby byla činnost pro děti zají-
mavá, snažíme se i o doprovodný 
program. K tomu patřila i návštěva 
stanice HZS v Rychnově nad Kněž-
nou. 
První soutěž na  které jsme byli 
se konala v  Rokytnici v  Orl. ho-
rách. Byla to soutěž v  hasičských 
disciplínách a  konala se v  tamní 
sportovní hale. My jsme byli úplní 

nováčci, děti některé disciplíny vi-
děly poprvé až tam. Náš výsledek 
podle toho vypadal. Skončili jsme 
přesvědčivě poslední. Byla to ale 
dobrá zkušenost. V  dětech pro-
budila zdravou soutěživost a  tak 

jakmile na jaře dovolilo počasí, vy-
razili jsme opět na  louku. Úsilí ce-
lého družstva přineslo i  výsledky. 
Na velké soutěži o Soptíkův pohár 
skončilo naše družstvo mladších 
žáků na krásném 5 místě mezi 11 

družstvy převážně zkušenějších 
soupeřů. Do  prázdnin jsme stihli 
ještě dvě soutěže s  podobným 
umístěním, na  soutěži v  Kostelec-
ké Lhotě děti vybojovaly svůj první 
pohár.

Po  letních prázdninách jsme po-
kračovali v  usilovném tréninku. 
Kromě štafet a  požárního úto-
ku jsme začali děti připravovat 
na branný závod, který je součástí 
celoroční hry Plamen určené prá-

vě pro družstva mladých hasičů. 
Zde kromě znalostí ze zdravovědy 
musí děti znát základy topografi e 
a  střelbu ze vzduchovky. Do  této 
hry se započítávají i body za různé 
volnočasové aktivity. V jejich rámci 
jsme uspořádali spolu s  několika 
jinými družstvy celodenní výlet 
vlakem do  Hradce Králové, kde 
jsme si prohlédli centrální stanici 
HZS a  děti si mohly sami vyzkou-
šet i  součásti jejich vybavení. Zla-
tým hřebem tohoto výletu byla 
návštěva dětského zábavního 
centra Tongo, kde po  společném 
obědě měly děti rozchod a volnou 
zábavu. Teď v  zimních měsících 
chodíme do tělocvičny místní ZDŠ 
a  v  plánu máme i  návštěvu pla-
veckého bazénu. V  závěru sezóny 
jsme byli ještě na  soutěži v  po-
žárním útoku opět v  Kostelecké 
Lhotě. Jelikož po  prázdninách se 
přihlásily další nováčci, mohli jsme 
již postavit na  start dvě družstva 
v  kategoriích mladších i  starších 
žáků. Vzhledem k tomu, že v druž-
stvu mladších bylo dost nováčků, 
nebyl výsledek oslnivý, družstvo 
si vybralo nováčkovskou daň, ale 
přesto nebylo poslední. Družstvo 
starších ale zabojovalo i  za  ně, 
a výsledkem bylo krásné 3. místo. 
Odměnou byl kromě jiného i  po-
hár a  bronzové medaile. Od  nás 
vedoucích dostaly všichni za  od-
měnu zmrzlinový pohár. 
Naše činnost se neobejde bez 
peněz. Kromě dotace od  měs-
ta Vamberk jsme dostali peníze 
i  od  několika sponzorů. Náš dík 
proto patří panu Ing.  Vyčítalovi, 
panu Velískovi, fi rmě Pewag Vam-
berk, fi rmě Esab Vamberk, fi rmě 
Řetězy Vamberk a  fi rmě Chládek 
Tintěra Pardubice. Naše veliké 
přání je, aby nám svoji přízeň za-
chovali i v příštím roce. Díky těm-
to fi nancím jsme mohli zakoupit 
soutěžní dresy a  přilby a  další vy-
bavení potřebné pro naši činnost. 
V  současné době je v  kroužku 
celkem 17 dětí, stabilně jich cho-
dí 15. Zajímavostí je, že z  tohoto 
počtu je 12 děvčat. I  proto došlo 
letos po  prázdninách k  malým 
organizačním změnám ve  vedení 
kroužku a v mezi vedoucími máme 
i ženy. Pro další zájemce z řad dětí 
máme dveře otevřené. Mohou se 
i v průběhu roku přihlásit další děti 
klidně i od 1. třídy. Schůzky máme 
každý pátek od 16 hodin. Informa-
ce nebo kontakty naleznete na na-
šem Facebookovém profi lu Hasiči 
Vamberk.
Za vedoucí družstva MH 

Regina Pavelková

Mladí hasiči ve Vamberku
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Okresní sdružení ČUS Rychnov 

nad Kněžnou, z.s.  ve  spoluprá-

ci s  agenturou SPORT AKTION 

s.r.o. Chomutov,    MěÚ Rychnov 

nad Kněžnou a  pod záštitou 

předsedy ČUS Praha a  starosty 

města Rychnova nad Kněžnou 

připravuje slavnostní vyhlášení 

ankety Nejúspěšnější sportovec 

roku 2019, které proběhne v pá-

tek 31. ledna 2020 od  18 hodin 

v  Pelclově divadle v  Rychnově 

nad Kněžnou.

Oceněno bude: 5 jednotlivců v žá-
kovské v  kategorii, 5 jednotlivců 

v  kategorii dorostenci-junioři, 5 
jednotlivců v  kategorii dospělí, 
3 nejúspěšnější sportovci z  řad 
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy 
mládeže a  3 kolektivy dospělých, 
5 trenérů, cvičitelů a  funkcionářů 
TJ/SK, pořadatelé významné spor-
tovní akce a předána bude i cena 
FAIR PLAY.

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšněj-
ší sportovce/kolektivy roku 2019 
jsou:

 výrazné úspěchy jednotlivců/

kolektivů minimálně na  úrovni 
krajských soutěží

 dále úspěchy na MČR, případně 
ME, MS, atd.

V  případě trenérů, cvičitelů, funk-
cionářů TJ/SK jsou:

 dlouhodobá, úspěšná trenérská 
činnost s mládeží i dospělými

 pozice osobního trenéra, tre-
néra kolektivů, který splnil krite-
ria pro ocenění jednotlivce nebo 
sportovního kolektivu

 dlouhodobá organizátorská funk-
cionářská práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel význam-
né sportovní akce určené pro 
registrované sportovce i  nejširší 
veřejnost a starosta obce s největší 
podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy 
a  trenéry může navrhnout jaká-
koliv právnická či fyzická osoba 
sídlící na  území okresu Rychnov 
nad Kněžnou, obce a  města, TJ/
SK, svazy/komise a další sportovní 
subjekty nesdružené v  Okresním 
sdružení ČUS Rychnov nad Kněž-
nou, z.s.  (Sokol, Auto klub ČR, atd.) 
s  přihlédnutím k  těmto zásadám 
a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na  adresu:  
Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., U  Stadionu 
1498, 516  01 Rychnov n.Kn. nebo 
e-mailem: cstvrychnov@seznam.
cz  musí obsahovat: jméno a  pří-
jmení sportovce, data narození, 
adresu bydliště, členství v  TJ/SK 
na  území okresu Rychnov nad 
Kněžnou, oddíl, ve  kterém spor-
tuje, sportovní úspěchy dosažené 
v roce 2019, jméno navrhovatele.
Uzávěrka podání návrhů na  OS 
ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. je 
v pátek 3. ledna 2020.

Nejúspěšnější sportovec roku 2019

AEROBIC MARATON pár dnů poté...
Sobotní dopoledne 16. listopadu 2019 se konalo ve znamení již druhého 
maratonu oddílu aerobicu TJ Baník Vamberk fungujícího pro názvem „Ne-
jen aerobic s Majdou“. Tříhodinový maraton probíhal pod vedením jediné 
lektorky a troufnu si říci, že jsme si daly pořádně „do těla“...
Pro velký úspěch a zájem plánuji další obdobně pestrý a náročný mara-
ton nejen pro ženy a dívky na květen 2020. Přesný termín bude upřesněný 
na FB a webu TJ Baník Vamberk.
Přeji Vám všem pohodové svátky a pokud chcete rozhýbat a protáhnout 
svá těla, najdete mě ve sportovní hale v pravidelném čase
ÚTERÝ 19:15  -  20:15

ČTVRTEK 19:00  - 20:00

Těším se na Vás.                                                                                                    Majda
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V sobotu 26.10.2019 se v Dobrém uskutečnily regionální přebory doros-
tu. Těchto přeborů se zúčastnili také naši dorostenci a někteří žáci, což 
soutěžní řád umožňuje, aby mladší mohli hrát i ve starších kategoriích.
 V soutěži družstev chlapců vybojoval náš tým ve složení Martin Michera 
ml., Jiří Panocha a Tomáš Urbánek pohár za třetí místo. A v soutěži dívek 
získalo naše družstvo ve složení Adéla Hamerská a Martina Frejvaldová 
dokonce pohár za druhé místo.
Ani v soutěžích jednotlivců se naši hráči neztratili a přivezli řadu medailí 
a diplomů.
Konečné pořadí na stupních vítězů
DRUŽSTVA Chlapci  Dívky
  1.  SK Dobré A 1.  SK Dobré A
  2.  TTC Kostelec n.O. 2.  Baník Vamberk
  3.  Baník Vamberk 3.  SK Dobré B 
JEDNOTLIVCI
Dvouhra chlapci
1.  Jan Škalda, SK Dobré
2.  Jakub Michl, SK Dobré
3.  Filip Dubský, TTC Kostelec n.O.
Matěj Kovaříček, SK Dobré
Čtyřhra chlapci
1.  Jan Škalda, Matěj Kovaříček, SK Dobré
2.  Lukáš Petr, Radim Petr, TTC Kostelec n.O.
3.  Tomáš Urbánek, Filip Dubský, Baník Vamberk, TTC Kostelec n.O.
Jiří Panocha, Martin Michera, Baník Vamberk
Dvouhra dívky
1.  Elena Kuchařová, SK Dobré
2.  Eliška Čermáková, SK Dobré
3.  Adéla Hamerská, Baník Vamberk
Čtyřhra dívky
1.  Eliška Čermáková, Elena Kuchařová, SK Dobré
2.  Adéla Hamerská, Martina Frejvaldová, Baník Vamberk
3.  Karolína Píčová, Ester Vyskočilová, SK Dobré
Smíšená čtyřhra
1.  Matěj Kovaříček, Eliška Čermáková, SK Dobré
2.  Jan Škalda, Elena Kuchařová, SK Dobré
3.  Adéla Hamerská, Tomáš Urbánek, Baník Vamberk
Jakub Michl, Ester Vyskočilová, SK Dobré

Jan Podolka

Stolní tenis Baník Vamberk 
V neděli 10. 11. nás čekal další zápas. Dopoledne jsme hráli ve Stěžerách. 
V moderní a hezké herně nás přivítal houževnatý soupeř, který na nás 
nasadil to nejlepší, co má. U nás naopak za nemocného Ondru Kotyzu 
nastoupili Jan Podolka a  Jan Kosek - každý na  dvě dvouhry. Zápas to 
byl velmi vyrovnaný – po první sérii bylo skóre 3:3, pak domácí vedli 6:4 
a  8:6. Už to s  námi nevypadalo dobře. V  posledním zápase ale udolal 
Honza Kosek svého soupeře a rozhodl o remíze 9:9. Odpoledne jsme jeli 
na Sokol HK. Soupeř proti nám nastoupil v sestavě dvou mladších žáků 
a dvou starších žákyň. Zdálo by se, že to bude lehký zápas, ale opak byl 
pravdou. Museli jsme hrát naplno, abychom vyhráli. Je třeba ocenit, jak 
kvalitní hru hráči soupeře předváděli.

Sokol Stěžery B – TJ Baník Vamberk A 9:9

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Valášek 2, Kosek 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

Sokol Hradec Králové 2 E – TJ Baník Vamberk A 5:10

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Valášek 1, Kosek 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

Krajská soutěž 1. třídy

Pořadí PU V R P K Skóre Body

1. Jiskra Nový Bydžov 7 7 0 0 0 70:27 21 
2. TJ Dvůr Králové n.L. 7 5 1 1 0 64:35 18 
3. Baník Vamberk 7 5 1 1 0 67:42 18 
4. DTJ-Slavia Hr. Králové D 7 5 0 2 0 59:37 17 
5. Sokol Chlumec n.C. 7 5 0 2 0 60:41 17 
6. TTC KB Vrchlabí 7 3 1 3 0 56:46 14 
7. Sokol České Meziříčí 7 3 0 4 0 46:53 13 
8. Sokol PP Hr. Králové 2 E 7 2 0 5 0 40:57 11 
9. Sparta Úpice 7 2 0 5 0 37:63 11 
10. Sokol Stěžery B 7 1 1 5 0 38:63 10 
11. Tatran Hostinné D 7 1 0 6 0 29:68 9 
12. Sokol Nemyčeves 7 1 0 6 0 34:68 9 

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:

 11. 1. 2020 9:00 hod. Baník Vamberk - DTJ-Slavia HK D
 11. 1. 2020 14:00 hod. Baník Vamberk - Sokol České 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

Poděkování městu
Blíží se konec roku. Proto touto cestou chceme poděkovat Městu Vam-
berk, které nám v roce 2019 opět přispělo ze svého rozpočtu formou 
dotace na zabezpečení naší činnosti.
Tato fi nanční podpora je pro náš oddíl stolního tenisu velmi podstat-
ná. Jsme za ni rádi a zejména díky ní jsme schopni zajistit sportovní 
činnost ve všech oblastech. A to jak mládeže, tak dospělých i veteránů.
Věříme, že nám Město Vamberk zachová přízeň i v budoucím období 
a tak jako dosud bude významně podporovat sportovní aktivity nejen 
našeho oddílu, ale celé naší tělovýchovné jednoty Baník Vamberk.
Takže….     DĚKUJEME !!!

Jan Podolka – předseda oddílu stolního tenisu  

a předseda TJ Baník Vamberk, z.s.

STOLNÍ TENIS 
- regionální přebory dorostu 2019

Badminton
Náš oddíl vznikl pod Baníkem Vamberk v roce 2010. Zpočátku ho tvořili 
převážně dospělí. Postupem času se přidali i děti a letos již druhým ro-
kem mají možnost trénovat pod vedením zkušeného trenéra. Děti mají 
dvě tréninkové skupiny, začátečníky a pokročilé. Naše tréninky jsou ote-
vřené široké veřejnosti, můžete se přijít podívat, případně si zkusit za-
hrát. Letos v říjnu jsme uspořádali náš první badmintonový turnaj, který 
se shledal s velkým ohlasem. Posbírali jsme spoustu zkušeností a pod-
nětů, které hodláme zúročit na  jarním turnaji a v následujících akcích. 
Na závěr si dovolím poděkovat za všechny děti badmintonového oddílu 
Městu Vamberk za jeho fi nanční podporu, kterou využíváme na náklady 
spojené s trenérem.                                                                Lukáš Bolehovský

Taneční studio M 
TJ Baník Vamberk
Děkuji touto cestou Městu Vamberk za  možnost využití dotačního 
programu pro rok 2019.
Díky němu jsme získaly pro členy Tanečního studia M a členky oddílu 
AEROBICU celkovou dotaci ve výši 32.711 Kč.

Tato dotace byla využita k zajištění nových edukativních pomůcek 
pro rozvoj pohybových a tanečních schopností dětí a mládeže i pro 
nákup nového fi tness náčiní pro ženy dívky:
steppery, posilovače paží inSPORTline Body Trimmer, posilovací 
kolečka inSPORTline AB Roller, balanční polokoule, přenosný radio-
magnetofon.
Díky ní byl také zorganizován úspěšný Maraton aerobicu. 
Díky ní poprvé za  25 let existence studia získaly cvičitelky i  malou 
fi nanční odměnu za svou práci s dětmi.

Spolu s dětmi srdečně děkujeme a přejeme Vám krásné a pohodové 
svátky. Za tanečníky od čtyř do osmnácti let, za sportující a tančící 
ženy a dívky                             cvičitelky Majda, Míša, Simona, Jaruška
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Podzimní část se nám povedla, co 
se týče mužstva A, zakončili jsme 
podzim na desátém místě se ziskem 
osmnácti bodů. Po  roční odmlce 
jsme se vrátili do 1. B třídy Králové-
hradeckého kraje. Do  pátého kola 
se naši hráči trápili, avšak pomoh-
lo nám to k  nalezení našich slabin. 
V pátém kole jsme narazili na Javor-
nici, která už druhým rokem působí 
v této soutěži, naše výhra na novém 
hřišti přinesla sérii výher, která tr-
vala až do kola desátého, kdy jsme 
hostili mužstvo z  Lípy nad Orlicí. 
V  tomto zápase jsme kromě bodů 
přišli i  o  gólmana Jardu Klofandu. 
Zbytek podzimu nás jistil v  bráně 
Martin Cit a  rozhodně se vyrov-
nal výkonům svého předchůdce. 
Po  posledním třináctém kole mu-
sím konstatovat, že máme dobře ro-
zehranou sezónu a na jaře budeme 
atakovat horní část tabulky. Jistotu 
mi dává výkon našich hráčů a hlav-
ně dobré vedení pod trenérem Pav-
lem Potužníkem a  vedoucím muž-
stva Láďou Faltou. Změny v  týmu 
neprozradím. Muži B dohráli sezó-
nu na  osmém místě s  deseti body. 
V této soutěži se hraje nejméně kol, 
pouhých devět. Výsledková tabulka 
je v podstatě vyrovnaná a jaro bude 
velmi zajímavé. Doufám, že se naše-
mu B-mužstvu bude více dařit, a že 
se jeho výkony budou zlepšovat. 
Nicméně musím zmínit, že velkým 
vlivem na  hru našeho B-mužstva 
mělo i to, že několik „béčkařů“ bylo 
přesunuto do A-mužstva a to už ze 
začátku sezóny. Chtěl bych využít 
tohoto prostoru a  pozvat zájemce 
z  řad veřejnosti, kteří by chtěli hrát 
fotbal, aby se obrátili na  vedoucí-
ho B-mužstva Maroše Saba. Pojďte 
si zahrát fotbal a  trénovat s  našim 
týmem. Děkuji hráčům, kteří se 
zapojili do  rekonstrukce klubovny. 
Děkuji trenérům, že jsou ochotni 
učit se novým věcem a že akceptují 
naše vedení. Mám velkou radost 
z toho, že se do našeho trenérského 
týmu zapojilo několik nových tváří 
a  podařilo se nám tak posílit tre-
nérskou základnu u  naší mládeže. 
Všechno naše snažení, by však bylo 
málo platné, kdyby nás nepodpo-
rovalo v  činnosti město Vamberk. 
Za dotace městu děkujeme. Provoz 
šesti mládežnických kategorií není 
zrovna levný, natož pak chod ce-
lého fotbalového oddílu. Nicméně 
přímá podpora není tou jedinou 
podporou, kterou náš oddíl z města 
čerpá, děkuji proto i  správě spor-
tovních zařízení, která se nám o fot-
balový areál důkladně stará. Z další 
podpory města Vamberk, na  jaře 
starší přípravky vyběhnou na  hři-
ště v  nových dresech, konečně 

budeme moci vyřadit dresy, které 
dalece přesáhly svou životnost. Vel-
kým podporovatelem mládeže je 
ministerstvo školství mládeže a  tě-
lovýchovy, to nás podpořilo dotací 
Můj klub, kterou čerpala celá tělový-
chovná jednota. Děkujeme sponzo-
rům. V  neposlední řadě děkujeme 
fondu rozvoje fotbalové mládeže 
za  příspěvek na  účast našich do-
rostenců na  mezinárodním turnaji 
v  polské Vratislavi. Velmi si vážíme 
veškeré podpory. V příštím roce nás 
čeká několik změn, tou nejvýraz-

nější je přechod do  XPS network, 
jedná se nejvýkonnější sportovní 
software, který je zaměřený na  klí-
čové prvky trénování  jako jsou ana-
lyzování, plánování a  komunikace. 
FAČR nám licenci tohoto programu 
udělil pro naše kategorie a  přidal 
do  programu svou metodiku. Díky 
této tréninkové pomůcce budeme 
schopni zase o  něco dál posunout 
a  rozvinout naši práci s  mládeží. 
Již v  zimní přípravě chceme podle 
tohoto programu trénovat a  zdo-
konalovat naše fotbalisty, což bude 
šéftrenér kontrolovat a konzultovat 
s trenéry, tak aby se to co nejefektiv-
něji a nejkvalitněji projevilo na naši 
mládeži. V neposlední řadě bych rád 
pozval všechny fotbalisty na valnou 
hromadu, termín bude upřesněn. 
Přeji hezké svátky.

Jan Souček, předseda 

Mládež jako celek dlouhodobě ni-
kdo nevedl, a proto vznikl nápad ko-
ordinovat mládež a centralizovat její 
vedení a rozvoj. Tuto výzvu jsme při-
jali společně s Marcelem Olšavským. 
Pan Olšavský jako šéf-trenér mláde-
že a  já jako koordinátor mládeže. 
Marcel je držitelem UEFA B licence, 
mládeži se dlouhodobě věnuje, a to 
zejména trendům v trénincích a tré-
ninkových metodách. Já šéftrenéra 
doplňuji po  administrativní a  ana-
lytické stránce. Mimo jiné vznikl 
plán rozvoje fotbalové mládeže, což 
byl první úkol pro šéftrenéra a  jas-
ně určuje, čemu se v  jednotlivých 
kategoriích mají trenéři věnovat 

a  čeho mají děti v  jednotlivých ka-
tegoriích dosáhnout, zkrátka co se 
mají naučit. Trenéři jsou nyní vede-
ni, konzultováni a  probíhají s  nimi 
pravidelné schůzky. Výsledkem 
tohoto snažení má být zejména 
správné vedení mládeže, a to nejen 
po fotbalové stránce. Naší snahou je 
vychovávat děti k  zodpovědnosti, 
samostatnosti, utvořit jim mravní 
a morální zásady a vychovat z nich 
zdravé a svědomité jedince. Upřed-
nostňujeme hru v duchu „fair play“ 
za  každou cenu. Naše snažení se 

neprojeví takzvaně přes noc, ale 
dlouhodobou činností. Faktem 
je, že nám některé týmy z  okolí 
po  fotbalové stránce utekly, proto 
se začali v našem klubu tyto změny 
zavádět. Připravujeme náborové 
akce a  snažíme se vytvořit silnou 
základnu. Je to běh na dlouhou trať, 
ale chceme dosáhnout trvalého roz-
voje fotbalové mládeže. Do  trénin-
kového procesu jsme na jaře zapojili 
i  Grassroots trenéra (profesionální 
trenér FAČR) Kamila Kaplana, který 
s dětmi prováděl ukázkové tréninky, 
kdy ukazoval trenérům a dětem, že 
se dá trénovat velmi účelně, ale při 
tom zábavně, za to mu velmi děku-
jeme. Chtěli bychom poděkovat ro-
dičům za jejich důvěru a trpělivost. 
Některým kategoriím se v uplynulé 
části sezóny moc nedařilo, ale věřte, 
že s  tímto problémem pracujeme 
a řešíme, jak tuto situaci zlepšit. Již 
jsme provedli několik opatření. Ne-
zbývá mi než vám popřát pohodové 
Vánoce a mnoho úspěchů zejména 
sportovních v roce 2020. 

Ondřej Frejvald, 

koordinátor mládeže 

Hodnocení: Muži A
Naše předsezónní cíle se nám ne-
podařilo úplně naplnit. Jelikož 
jsme měli v  plánu bodovat kvůli 
divákům hlavně doma, ale chtít, 
neznamená mít. Ztráta 10 bodů 
na  domácím hřišti je velká. S  po-
stavením v  tabulce nejsem spo-
kojený. Ke  spokojenosti mě chybí 
tak 6 bodů, které by nás posunuly 

v  tabulce výš. Jako pro nováčka 
v soutěži je pro mě důležité, že nás 
žádný ze soupeřů nepřehrál a s ka-
ždým jsme hráli vyrovnanou partii. 
A  nebýt jalové koncovky, mohlo 
být bodů více. Za  nejsmolnější zá-
pas rozhodně považuji ten v Opoč-
ně, kde jsme neproměnili řadu šan-
cí, a výsledek 0:4 byl pro nás krutý. 
Naopak dobré zápasy jsme odehrá-
li doma s  Třebší, nebo s  Javornicí. 
Jsem velmi spokojený ze začleňo-
vání mladých hráčů do  týmu a  je-
jich prosazování se do základní se-
stavy. Na jaro chceme posílit a kádr 
doplnit o 3 – 4 hráče, které máme 
vytipované a měli by se s námi za-
pojit do zimní přípravy. 

Pavel Potužník, trenér

Hodnocení: Muži B
Hráli jsme fotbal pro zábavu a  di-
váky, to se nám dařilo. Byť bychom 
rádi více vyhrávali, oslabení našeho 
kádru bylo v podzimní části sezóny 
patrné. Plnili jsme svou funkci zálo-
hy A mužstva. Z hřiště jsme se pře-
sunuli do  sportovní haly, scházíme 
se každé úterý od  20:30 a  v  neděli 
od  19:00. Kdyby si někdo chtěl jít 
kopnout, rádi uvidíme nové tváře, 
zejména pokud byste s námi chtěli 
hrát i venku na jaře.

Maroš Sabo, vedoucí mužstva

Hodnocení: Dorost
Naši dorostenci zahájili podzim-
ní část sezóny v  kategorii 2. Kraj-
ská liga dorostu U  19- skupina B 
za  účasti 7 týmu z  kraje. Odehráli 
celkově 12 zápasů, tedy dvoukolově 
s každým ze soupeřů a v osmi přípa-
dech odešli jako vítězové a  pouze 
čtyřikrát jako poražení s počtem 24 
bodů, čímž si vybojovali účast ve fi -
nálové skupině pro jarní část sezóny 
2020 s nejlepšími mužstvy ze skupin 
A  a  B. Dorostenci trénovali dvakrát 
týdně pod vedením trenéra pana 
Součka a  asistenta pana Richtera. 
Nutno podotknout, že bychom byli 
rádi, kdyby účast na trénincích byla 
daleko vyšší než byla v  průběhu 
podzimní části, i když v posledních 
týdnech doznalo mírného zlepšení 
i  co se týká docházky na  zápasová 
utkání. Přeji mužstvu dorostu, aby 
v  jarní části navázalo na  výsledky 
z podzimu a dále kvalitně reprezen-
tovali náš oddíl mezi nejlepšími klu-
by i v jarní části sezóny 2019-2020.

Karel Richter, asistent trenéra

Hodnocení: Starší žáci
Dlouho jsem přemýšlel, jak popsat 
naši hru v  podzimní části soutěže. 
Napadala mě silná slova, jako tragé-
die, zmar a katastrofa. Náš výsledek 
hovoří jasně: poslední v  tabulce, 

Hodnocení činnosti fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk v podzimní části sezóny 2019/20
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3 uhrané body ze 14 kol, jedna vý-
hra a  13 proher. Dospěl jsem však 
do  bodu, kdy se musím zastat na-
šich chlapců. Většina chlapců letos 
poprvé začíná v  kategorii starších 
žáků. Hrajeme 1. Krajskou ligu žáků 
U15! Je to zkrátka vysoká laťka. Ne-
znamená to, že bychom nastupovali 
do každého utkání se svěšenou hla-
vou, či nedej bože s vidinou prohry. 
Kluci makali, hlavně v prvních polo-
časech. Zápasy nám prohrávaly až 
druhé poločasy, a  to hlavně proto, 
že nás nebylo dost a vysoké tempo 
soutěže zkrátka vzalo za své. Vím, že 
jsem byl na kluky letos hodně tvrdý 
a občas i přehnaně na ně vyvíjel tlak, 
ale jako trenérovi mládeže v tomhle 
pubertálním věku mi nic jiného 
nezbylo. Musím poděkovat hlavně 
panu Pavlu Kotyzovi a trenéru Anto-
nínu Palčiskovi za skvělou spoluprá-
ci. S kluky pojedeme na soustředění 
do  Rokytnice a  v  zimní přípravě se 
budeme věnovat nejen našim sla-
binám, ale hlavně posílíme i  naše 
silné stránky, tak abychom v  jarní 
části sezóny ukázali, že máme na to 
hrát kraj!

Milan Kutmon, trenér

Hodnocení: Mladší žáci
Z  deseti turnajů, nula bodů, devět 
vstřelených branek na  236 inkaso-
vaných. Naše trenérská premiéra 
v  krajském přeboru se nám nepo-
vedla. Věříme však, že na jaře se náš 

projev hry zlepší, většina týmu je 
složena z  ročníku 2008, kluci a  hol-
ky co ještě na  jaře hráli ve  starší 
přípravce. Mrzí nás, že jsme nena-
vázali na  úspěchy, které jsme za-
žívali ve  starší přípravce a  možná 
tím zklamali očekávání. Snažíme se 
prohlubovat naše trenérské znalosti 
a  co nejlépe připravovat tréninky. 
Naše působení v  krajském přeboru 
bude na  jaře pokračovat ve  „slab-
ší“ skupině a  věříme, že se dostaví 
i výhry. Těšíme se na širší spolupráci 
s  šéftrenérem mládeže a  doufáme, 
že se nám pod jeho vedením po-
vede lépe. Děkujeme fotbalovému 
výboru, že nás podporuje, i když to 
s námi občas nemá lehké. Děkujeme 
rodičům, že nám věří a  dětem, že 
neztrácí naději. Ve  fotbale ostatně 
jako v každém sportu musí být vítěz 
a poražený, v podzimní části sezóny 
jsme tím poraženým byli my…

Trenéři Karel Várady 

a Martin Felcman

Hodnocení: Starší přípravka
Starší přípravka začala trénovat po-
slední dva týdny v srpnu a podzimní 
část soutěže začala na konci prázd-
nin. Tréninky probíhaly dvakrát týd-
ně na  hřišti a  vzhledem k  prázdni-
nám se družstvo dávalo dohromady 
až prakticky před začátkem soutěže. 
Někteří kluci vůbec poprvé okusili 
souboje na  hřišti a  pomalu se se-
znamovali, jak se vůbec mají na hři-

šti pohybovat, učit se fotbalem 
bavit a  bojovat jako jeden tým. Ze 
začátku soutěže to pro některé bylo 
velké sousto, a tak jsme jezdili domů 
s  mnoha góly v  naší brance. Neby-
lo to sice příjemné, ale hojná účast 
na trénincích a snaha kluků se zlep-
šovat byla dobrou cestou, že naši 
Baníkovci  se budou radovat z  gólů 
a výher, což se potvrdilo a na konci 
soutěže bylo výher nemálo. Podzim 
tedy splnil očekávání, i když je stále 
co zlepšovat. Výsledky ani nejsou 
tak důležité, ale spíš, aby se kluci 
fotbalem bavili a měli radost ze hry, 
kterou předvedou a pak se rozhod-
ně dostaví i výsledky, a to je důležité 
pro další fotbalové působení dětí 
v  žákovských a  dorosteneckých 
družstvech. Děkujeme za  pomoc 
při trénování dorostencům Ondro-
vi Martincovi a Zdeňkovi Tobiškovi, 
také za  trenérské rady a  výpomoc 
Marcela Olšavského.   V  zimní čás-
ti budeme trénovat v  hale a  také 
na  umělce u  haly, pokud počasí 
dovolí. Také se zúčastníme několika 
halových turnajů. Poděkování patří 
rodičům za  dovoz dětí na  turnaje 
a neúnavné povzbuzování, i když se 
vždycky vše nedaří.  

Trenéři Konečná Kateřina 

a Petr Štverák 

Hodnocení: Mladší přípravka
Naši nejmenší nám dělali jen a  jen 
radost. Spolu s  Marcelem Olšav-

ským jsme děti trénovali na novém 
tréninkovém hřišti V Lukách dvakrát 
týdně. O víkendu nás vždy čekal tur-
naj. Musím uznat, že se nám dařilo 
vyhrávat, nicméně to není tím nej-
důležitějším v této kategorii. Nejdů-
ležitějším je, aby děti prohloubily 
osvojení pohybových schopností 
a dovedností, proto je dobré, když si 
děti s balónem hrají i mimo tréninky. 
U  nejmenších je základem stále si 
hrát, tak aby to děti bavilo a chodily 
na  fotbal rády. Měsíc náborů v  záři 
i letos přivedl nové tváře. Děkujeme 
rodičům, že děti k  fotbalu přivedli. 
Musím vypíchnout práci všech, co 
se zapojili u  nejmenších, asistenti: 
Robin Ptáček, Tomáš Hájek, Michal 
Šrom. Dále děkuji Ondrovi Frejval-
dovi za  to všechno okolo fotbalu, 
co navenek nemusí být tolik vidět, 
ale je tolik potřebné a v neposlední 
řadě předsedovi Honzovi Součkovi 
za  zajištění chodu nejen naší kate-
gorie, ale hlavně celého fotbalové-
ho oddílu. Po  skončení podzimní 
části soutěže jsme se přesunuli 
na umělku a do sportovní haly a stá-
le máme dveře otevřené novým 
zájemcům, přiveďte děti na  naše 
tréninky. V  zimě nás čeká série ha-
lových turnajů a  zimní halová liga. 
Takže práce koncem podzimní části 
nekončí, ale plynule pokračuje. Přeji 
všem klidné svátky a  hodně štěstí 
do nového roku.

Jaromír Halamka, trenér

26. 10. 2019 – Vyhnánov
Oddíl OK 99 Hradec Králové uspo-
řádal za krásného slunečného po-
časí závody v klasice. Z celkového 
počtu 1000 závodníků se Vambe-
ráci umístili následovně:
12. místo 
Netopilová Simona  D10C      
31. místo 
Mudruňková Barbora Nikol D14C
33. místo Drhlík Jakub HDR
68. místo Koblic Jan P
69. místo Koblic Martin P
   1. místo Kodytková Iva D21D           
   3. místo Smutná Jana D35C           
   1. místo Drhlík Petr H21D           
   8. místo Veverka Tomáš H35C          
   1. místo Hladký Viktor H35D           
   1. místo Netopil Libor H45C           
   2. místo Vandas Luděk T     

2. 11. 2019 – Přelovice
Poslední závody krajského žebříč-
ku proběhly za chladného deštivé-
ho počasí. Oddílu OK Lokomotiva 
Pardubice zkomplikoval pořádání 
závodu pro více než 1000 běžců 
velký hon místních myslivců. Kvůli 

němu museli přes noc přestavět 
některé tratě. Takto běželi vambe-
rečtí závodníci:
10. místo Netopilová Simona D10C
18. místo 
Mudruňková Barbora Nikol D14C
19. místo Mikysková Adéla D14C 
36. místo Sršňová Natálie P      
   3. místo Vandasová Markéta D35C         
   9. místo Smutná Jana D35C            
   7. místo 
   Mudruňková Romana D35D    
   9. místo Rykalová Jitka  D45C         
   3. místo Veverka Tomáš H35C             
   7. místo Hladký Viktor H35C          
   3. místo Drhlík Petr H35D            
   1. místo Netopil Libor H45C     

Celkové konečné pořadí Výcho-

dočeského poháru za rok 2019:

D10C: 
22. místo Netopilová Simona
D14C: 
20. místo Mikysková Adéla
28. místo 
Mudruňková Barbora Nikol  
D16C:
31. místo Adamovská Kateřina

D21C: 
23. místo Smutná Pavla
60. místo Petrasová Zuzana
D21D:
1. místo Kodytková Iva
14. místo Klapalová Hana
H21C:
99. místo Andrš Jiří
H21D:
13. místo Drhlík Petr
22. místo Klapal Jan
23. místo Smutný Šimon
24. místo Klapal Michal
D35C:
4. místo Vandasová Markéta
10. místo Smutná Jana
42. místo Sršňová Kateřina
D35D:
6. místo Mudruňková Romana
18. místo Mikysková Ilona
42. místo Koblicová Milena
52. místo Drhlíková Markéta
D45C:
2. místo Rykalová Jitka
28. místo Klapalová Jana
D45D:
29. místo Kulová Jana
30. místo Veverková Yveta

H35C:
4. místo Hladký Viktor
11. místo Vandas Luděk
18. místo Veverka Tomáš
32. místo Koblic Jan
H35D:
35. místo Sršeň Tomáš
46. místo Drhlík Petr
H45C:
1. místo Netopil Libor
61. místo Kotlář Vladimír
H45D:
8. místo Mikyska Alan
33. místo Rykala Karel
H50C:
24. místo Tupec Jiří 

Krásné prožití svátků vánočních 
a  hodně zdraví a  sil do  nového 
roku přejí za OB Vamberk
                                                                                                                         

Jitka Rykalová 

a Ilona Mikysková.

Orientační běh
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Uzavřete cestovní pojištění online na www.zpskoda.cz.

Veselé Vánoce a nový rok naplněný zdravím, láskou a radostí 
Vám přeje Vaše zdravotní pojišťovna

Dovolená o vánočních svátcích?



Prodej vstupenek 
v kanceláři MK 

Sokolovna Vamberk
Tip na vánoční dárek!

13. března 2020 v 19:00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk

29. ledna 2020 v 19:00 hodin 
MK Sokolovna Vamberk


