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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

31. zasedání dne 13. listopadu 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 30.

2) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 21.10.2019.

3)  Vzala na  vědomí oznámení 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280 o  přerušení 
provozu mateřské školy v době 
vánočních prázdnin v  době 
od  23.12.2019 do  03.01.2019, 
tj. 6 pracovní dnů.

4)  Rozhodla o  poskytnutí daru 
ve  výši 20.000 Kč Spolku pro 
záchranu vambereckých mu-
mií, z. s., Husovo náměstí 1, 
517  54 Vamberk, IČ: 05555493 
na sanaci mikrobiální kontami-
nace krypty kostela sv. Prokopa 
ve Vamberku a pověřila staros-
tu podpisem darovací smlouvy.

5)  Schválila zvýšení nájemného 
za  nebytové prostory v  domě č. 
p.  102, Radniční ulice, Vamberk, 
pro nájemce společnost Vambe-
recká voda, s. r. o., IČ: 25973495  tři 
místnosti v    I. nadzemním podla-
ží domu č. p. 102 v Radniční ulici 
ve Vamberku, o celkové podlaho-
vé ploše 63 m2, na 10.000 Kč mě-
síčně včetně elektrické energie 
s účinností od 01.01.2020.

6)  Schválila:
 a) pronájem místnosti č. 3 v su-

terénu budovy o podlahové plo-
še 23 m2 paní Pavle Kaiserové, 
xxxxxxxx  xxx, nar. xxxxxxxxxx  
71 jako hudební zkušebnu, ná-
jemné 1.500 Kč ročně,

 b) výpůjčku místnosti č. 2 
v  suterénu budovy o  podla-
hové ploše 35 m2 Klubu rodičů 
a přátel školy při ZŠ Vamberk, 
Komenského 95, Vamberk, IČ: 
26575019 jako klubovnu,

 c) výpůjčku prostor č. 1 v příze-
mí budovy o  podlahové ploše 
69 m2 MC VAMBERECKÝ DRÁ-
ČEK, z. s., Tyršova 260, Vamberk, 
IČ:  22685529 taktéž jako klu-
bovnu, vše v domě č. p. 25 v Tyr-
šově ulici ve  Vamberku s  účin-
ností od  01.12.2019 a  na  dobu 
neurčitou. Náklady na vytápění, 
el. energii a vodu jsou zahrnuty 
v nájmu místnosti č. 3 a u výpůj-
ček je bude hradit město Vam-
berk.

7)  Projednala příkaz starosty 
k  zajištění provedení inven-
tarizace veškerého majetku, 
zásob, pohledávek, závazků 
a  rozvahových účtů za  rok 
2019 v účetní jednotce město 
Vamberk a schválila složení in-
ventarizačních komisí.

8)  Schválila Dodatek č.  2 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 25.03.2019 
se společností KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 
Vamberk, IČ: 25942352 na akci 
„Revitalizace veřejného prosto-
ru Voříškova – Farská“, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
cena o  534.058,15 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

9)  Schválila Dodatek č. 2 smlouvy 
o  veřejných službách v  pře-
pravě cestujících ve  veřejné 
linkové osobní dopravě k  za-
jištění městské autobusové 
dopravy ve  Vamberku ze dne 
10.01.2019 se společností AU-
DIS BUS s. r. o., Soukenická 242, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 15040500, kterým se pro-
dlužuje účinnost smlouvy 
a  termín poskytování veřejné 
služby do 02.12.2020  a pověři-
la starostu podpisem dodatku.

10) Schválila objednávku společ-
nosti Vamberecká voda s.r.o., 
Radniční 102, Vamberk, IČ: 
25973495 na  provedení díla 
vystrojení vrtu na koupališti dle 
nabídky za  cenu 186.676,27 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

11) Schválila podání žádosti o do-
taci na projekt „Projekt tradice 
krajkářství na  Vamberecku“ 
do dotačního programu Králo-
véhradeckého kraje „Podpora 
zachování nemateriálního kul-
turního dědictví“.

12) Schválila plnou moc pro 
JUDr.  Miloslava Tuzara, Pa-
lackého 108, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou k  zastupování 
města ve  věcech souvisejí-
cích s  podáním přihlášky po-
hledávky do  insolvenčního 
řízení vedeného u  Krajského 
soudu v  Hradci Králové pod 
spisovou značkou KSHK 40 INS 
24065/2019 ve  věci dlužníka 
Lenky Tučkové, včetně zastu-
pování v tomto řízení.

13) Projednala a  schválila operač-
ní plán zimní údržby měst-
ských komunikací a  chodníků 
ve Vamberku v zimním období 
2019 – 2020.

14) a) Projednala a  schválila Do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 26.09.2019 na  akci „Opra-
va fasády a  zpevněných ploch 
Spolkového domu „Školka“, č. 
p.  90 Merklovice, Vamberk“ se 
společností REMING, s.r.o., Sou-
kenická 1176, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 47454687, 
kterým se mění doba plnění, 
rozsah díla a  zvyšuje rozpočet 

o 21.025 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

 b) Schválila Smlouvu o  dílo 
na „Doplnění zpevněné plochy 
a  zhotovení schodiště u  Spol-
kového domu „Školka“, č. p. 90 
Merklovice, Vamberk“ se spo-
lečností REMING, s. r. o., Sou-
kenická 1176, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 47454687 
za  cenu 130.005 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

32. zasedání dne 27. listopadu 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 31.

2)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 3.000 Kč na  pořá-
dání taneční zábavy „Poslední 
leč“ v  Pekelské hospodě, My-
slivecké společnosti Jahodo-
vá Hora, Dlouhá Ves, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
48612090 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

3) Schválila pronájem jedné 
místnosti v  1. podlaží Domu 
s pečovatelskou službou o po- 
dlahové ploše 27 m2 paní Ka-
teřině Zavacké, jako masérnu, 
od  01.12.2019 na  dobu neu-
rčitou s  výpovědní lhůtou 3 
měsíce za  nájemné 1.126 Kč 
měsíčně včetně nákladů na  el. 
energii, voda bude hrazena 
zálohově a  vyúčtována podle 
skutečné spotřeby a topení po-
dle měření na  základě zvláštní 
smlouvy s VAMBEKONEM, s. r. o.

4)  Schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o zpětném odběru 
použitého rostlinného oleje, 
kterým se mění a  doplňuje č. 
III o  závazek hradit odběrateli 
odpadu za každou umístěnou 
sběrnou nádobu na  použitý 
rostlinný olej částku 500 Kč 
za rok bez DPH a pověřila sta-
rostu podpisem dodatku.

5)  Schválila výpověď Dodatku                                                                           
č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů 
z  obalů č. OS201420000584, 
jehož předmětem je zasílání 
čtvrtletního výkazu o  třídě-
ných odpadech prostřednic-
tvím společnosti EKOLA České 
Libchavy, s. r. o.

6)  Projednala a schválila Dodatek 
č. 4 ke Smlouvě o podmínkách 
odběru povrchové vody z vod-
ního toku číslo SMPV 150078 
ze dne 16.12.2015 uzavřenou 
s Povodím Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, 500  03 
Hradec Králové, IČ: 70890005 

a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

7)  Schválila Dodatek č. 3 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 25.03.2019 
uzavřenou se společností KON-
KRET CZ, spol. s r. o., Smetanovo 
nábřeží 304, 517  54 Vamberk, 
IČ: 25942352 na  akci „Revitali-
zace veřejného prostoru Voříš-
kova – Farská“, kterým se mění 
rozsah díla, zvyšuje cena díla 
o 212.432,23 Kč bez DPH a pro-
dlužuje termín pro dokončení 
díla a  pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

8) Starosta seznámil s  návrhem 
na udělení odměn ředitelům ZŠ 
a MŠ, SSZ a jednatelům společ-
ností Vamberecká voda s. r. o. 
a VAMBEKONU, s. r. o. dle přílo-
hy. Rada města návrh schválila.

9)  Vzala na  vědomí informaci ta-
jemnice o  omezení provozu 
městského úřadu v době mezi 
Vánočními svátky a Novým ro-
kem.

10) Rozhodla o  odmítnutí dotace 
od Ministerstva životního pro-
středí z Operačního programu 
životního prostředí 2014-2020 
na  projekt „DDM – Jugosláv-
ská Vamberk stavební úpra-
vy včetně zateplení objektu“ 
z důvodu nereálnosti dodržení 
podmínek dotace a  pověřila 
starostu města písemně infor-
movat poskytovatele dotace 
o tomto rozhodnutí. 

11) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo ze dne 06.11.2019 uza-
vřenou se společností STRABAG 
a.s., Kačírkova 982/4, 158  00 
Praha 5, IČ: 60838744 na  akci 
„Oprava zpevněné plochy a ko-
munikace V  Lukách, Vamberk“, 
kterým se mění rozsah díla, zvy-
šuje cena díla o 87.817,40 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

Rada města Vamberk se na svém 

33. zasedání dne 11. prosince 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 32.

2)  Projednala a schválila:
 a) Rozpočet na  rok 2020 

a Střednědobý výhled rozpoč-
tu na rok 2021-2023 Mateřské 
školy Vamberk, Tyršova 280, 
517 54 Vamberk, IČ: 70157375 
dle přílohy,

 b) Rozpočet na  rok 2020 
a Střednědobý výhled rozpoč-
tu na  rok 2021-2023 Základní 
školy Vamberk, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Komenského 95, 
517 54 Vamberk, IČ: 70156611 
dle přílohy,

Divadlo DS Zdobničan
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 c) Rozpočet na  rok 2020 

a Střednědobý výhled rozpoč-
tu na  rok 2021-2023 SPRÁVY 
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Jů-
nova 63, 517  54 Vamberk, IČ: 
75046482 dle přílohy.

3) Souhlasila s  přijetím účelově 
určeného fi nančního daru 
od  pana Ing.  Miroslava Vyčí-
tala, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve výši 4.000 Kč na fi nancování 
výdajů školní družiny pro Zá-
kladní školu Vamberk, příspěv-
kovou organizaci.

4)  Schválila Dodatek č. 3 ke smlou-
vě o  výpůjčce s  příspěvkovou 
organizací Mateřská škola Vam-
berk, Tyršova 280, 517 54 Vam-
berk.

5)  Schválila:
 a) novou přílohu č. 1 ke Smlou-

vě o  výpůjčce - Městský mul-
tifunkční areál „V  Lukách“ dle 
přílohy,

 b) novou přílohu č. 1 ke Smlou-
vě o  výpůjčce se SPRÁVOU 
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ.

6) Vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o  činnosti a  hospodaře-
ní organizační složky města 
s názvem Pečovatelská služba 
v roce 2018. 

7) Schválila snížení nájemného 
za byt č. 19 v Domě zvláštního 
určení č. p.  35, v  ulici Jůnova 
na  663 Kč měsíčně s  účinnos-
tí od  01.01.2020 v  souladu se 
schváleným ceníkem.

8) Schválila nájemné za  bufet 
a  místnost sloužící k  prodeji 
nápojů, oboje v  přízemí, a  ku-
chyň v  I. nadzemním podla-
ží Městského klubu Sokolovna, 
vždy po dobu akcí pořádaných 
Městským klubem Sokolov-
na, s  účinností od  01.01.2020 
ve  výši 80.716 Kč ročně. Ná-
jemné bude nájemce platit 
ve  dvou splátkách ve  stejné 
výši 40.358 Kč vždy do  31.03. 
a 31.12. Nájemné bude každo-
ročně zvyšováno o  míru infl a-
ce v  předchozím roce. Poprvé 
bude takto zvýšeno v roce 2021 
o míru infl ace za rok 2020.

9)  Schválila Dodatek č. 3 smlouvy 
o  veřejných službách v  přepra-
vě cestujících ve  veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve Vamberku ze dne 10.01.2019 
se společností AUDIS BUS s. r. o., 
Soukenická 242, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ: 15040500, 
jehož předmětem je výše kom-
penzace na  poskytování ve-
řejné služby ve  výši 880.378 Kč 
pro období od  01.01.2020 
do 02.12.2020 a pověřila staros-
tu podpisem dodatku.

10)  Schválila Smlouvu o  zajištění 
svozu a rozvozu občanů města 

a  poskytnutí vyrovnávací plat-
by za  závazek veřejné služby 
pro rok 2020, kterou bude zajiš-
těn provoz Market busu – bez-
platné přepravy občanů města 
jednou v  týdnu od  02.01.2020 
do  17.12.2020, a  to za  vyrov-
návací platbu ve výši 29.500 Kč 
bez DPH za dobu trvání smlou-
vy a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

11)  Schválila cenové nabídky spo-
lečnosti Vamberecká voda 
s.r.o., Radniční 102, Vamberk, 
IČ: 25973495 na provedení díla:

 a) vystrojení „Vrtu Park“ za cenu 
152.277,25 Kč bez DPH,

 b) „Nový vodovod Pek-
lo nad Zdobnicí“ za  cenu 
186.284,70 Kč bez DPH,

 c) kanalizace v Merklovicích II. 
etapa za  cenu 230.048,02 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávek.

12) Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti Energomon-
táže Votroubek s.r.o., Stroj-
nická 1646, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 28791274 
na  projektové práce na  akci 
„Veřejné osvětlení ve Vamber-
ku, ul. Žamberecká a  Kolláro-
va“ za cenu 67.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

13) Schválila cenovou nabídku 
společnosti KONKRET CZ, 
spol. s r. o., Smetanovo nábře-
ží 304, 517  54 Vamberk, IČ: 
259 42 352, na zhotovení opěr-
né zdi u  Spolkového domu 
„Školka“, č. p.  90 Merklovice 
za cenu 67.181,60 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

14) Projednala protokol o otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu ve Vamberku“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena se 
společností Marius Pedersen 
a. s., se sídlem Hradec Králo-
vé, Průběžná 1940/3, 500  09 
Hradec Králové, IČ: 42194920, 
která předložila nabídku 
na  směsný komunální odpad 
ve  výši 3.252.600 Kč bez DPH, 
na separovaný odpad PLASTY 
ve  výši 628.238 Kč bez DPH, 
na separovaný odpad -  PAPÍR 
ve  výši 272.480 Kč bez DPH, 
na  separovaný odpad – SKLO 
ve  výši 109.752 Kč bez DPH 
a na vytříděné odpady ve výši 
110.435 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

15) Projednala protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Novostavba altá-

nu Městské knihovny ve Vam-
berku – 2. etapa“ a  v  souladu 
s  nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s fi rmou Martin 
Šustr, Na Větrníku 1208, 537 05 
Chrudim – Chrudim IV, IČ: 
88702626, která předložila na-
bídku 1.363.697,00 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.  

16) Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Zpracování lesního 
hospodářského plánu (LHP) 
Městské lesy Vamberk“.

17) Schválila v  působnosti valné 
hromady společnosti VAMBE-
KON, s.r.o., Na  Struhách 536, 
517 54 Vamberk, IČ: 60112981 
převod fi nančních prostředků 
z  rezervního fondu do  výše 
500.000 Kč ke  krytí ztrát, dle 
skutečného výsledku hospo-
daření za rok 2019.

18) Schválila kalkulaci cen vodné-
ho a stočného pro rok 2020 dle 
přílohy.

19) Schválila žádost o změnu pro-
jektu „Zvýšení kapacity před-
školního vzdělávání ve  městě 
Vamberk“, registrační číslo 
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/1
8_110/0009934, jejíž předmě-
tem je prodloužení termínu 
realizace projektu z 31.03.2021 
do 31.08.2022. 

20) Schválila cenovou nabídku 
od Ing. Pavly Pawerové, Jamné 
nad Orlicí 226, 561  65 Jamné 
nad Orlicí, IČ: 64252078 na roz-
šíření projektové dokumentace 
na  zateplení bytového domu 
č. p.  37 v  ulici Jůnova. Rozsah 
projektové dokumentace bude 
rozšířen o  výměnu střešní kry-
tiny a  zateplení stropu půdy, 
navýšení činí celkem 34.000 Kč 
(12.000 Kč na  projektovou do-
kumentaci pro stavební povo-
lení a 22.000 Kč na projektovou 
dokumentaci pro realizaci stav-
by), a  pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

21) Schválila cenovou nabídku Mi-
lana Vaníčka, Václavkova 919, 
239  01 Mladá Boleslav 1, IČ: 
66992818 na  zpracování do-
kumentace a  provozního řádu 
dětského dopravního hřiště 
ve sportovním areálu „V Lukách“ 
za cenu 7.300 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem objednávky.

22) Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Oprava plaveckého 
bazénu, koupaliště Vamberk“.

23) Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kW (NN)           
č. 19_SOP_01_4121605131 se 
společností ČEZ Distribuce, a. s.,      

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
– Podmokly, IČ: 24729035, je-
jímž předmětem je zvýšení re-
zervovaného příkonu za  cenu 
4.500 Kč a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

24)  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. 4 ke  smlou-
vě o  dílo uzavřenou dne 
10.11.2017 na  předmět díla 
„Zpracovatel projektové do-
kumentace stavby: Revitaliza-
ce obytné skupiny Jiráskova 
Vamberk – 2. etapa“, kterým se 
prodlužuje termín dokončení 
a  předání díla z  důvodu poža-
davků objednatele na zapraco-
vání změn spočívajících v úpra-
vě pro dotaci a rozsahu stavby 
do  rozpracované projektové 
dokumentace,

 b) Dodatek č. 5 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.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům 
a  zdravotně postiženým ob-
čanům starším 18 let, žijícím 
ve  Vamberku a  jeho spádo-
vých obcích.

Provozní doba: 

pondělí - neděle 

od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o  naši služ-
bu, kontaktujte nás osobně či 
prostřednictvím svých blízkých.

Vedoucí a sociální 

pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS.

494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba

@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 5

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 8. veřejném zasedání dne  

11.12.2019 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 16 
pro rok 2019 v kompetenci zastu-
pitelstva města a bere na vědomí 
změny rozpočtu č. 14 a 15 pro rok 
2019 v kompetenci starosty města 
dle přílohy.

2)  Schvaluje zápisy z Finančního vý-
boru č. 5 a 6. 

3) Schvaluje Smlouvu o úvěru na část-
ku 40.000.000 Kč s  Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na  Příko-
pě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 
45317054, na  realizaci investic 
města pro období 2020 - 2022 
a pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy.

4)  Schvaluje rozpočet města pro rok 
2020 podle předloženého návr-
hu, včetně zapracovaných schvá-
lených pozměňovacích návrhů, 
závazné ukazatele rozpočtu dle 
přílohy a  dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o  obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých 
a  věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2020 v té výši a těm 
fyzickým a  právnickým osobám 
jaké jsou uvedené v  tabulkové 
části tohoto materiálu a  zároveň 
schvaluje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

5)  Schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2021 – 2023.

6) Schvaluje dotační programy 
na rok 2020 „AKCE A REPREZENTA-
CE“ a „PROVOZ“ dle přílohy.

7) Bere na vědomí rezignaci na funk-
ci člena fi nančního výboru pana 
Richarda Sokola a novým členem 
fi nančního výboru volí pana Jaro-
slava Brodinu.

8)  Schvaluje Obecně závazné vyhláš-
ky:

 a) č. 1/2019 o místním poplatku ze 
psů,

 b) č. 2/2019 o  místním poplatku 
z pobytu,

 c) č. 3/2019 o  místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství,

 d) č. 4/2019 o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů.

9) a) Souhlasí s přijetím dotace v rámci 
dotačního programu Ministerstva 
vnitra - Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 

České republiky pro rok 2020, 
a to účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí na  pořízení nového 
dopravního automobilu pro Jed-
notku Sboru dobrovolných hasičů 
Merklovice, číslo žádosti JSDH-
-V2-2020-00477. 

 b) Zastupitelstvo města se zavazu-
je dofi nancovat rozdíl mezi celko-
vou cenou a  poskytnutou dotací 
do plné výše z vlastních zdrojů.

10) a) Revokuje usnesení 9. veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva města 
Vamberk ze dne 09.12.2015, bod 
8, písm. b) a  schvaluje koupi po-
zemkové parcely č. 1143/5, druh 
pozemku ostatní plocha, výměra 
109 m2 a  pozemkové parcely č. 
1835/4, druh pozemku ostatní 
plocha, výměra 313 m2, vše zapsá-
no na LV č. 703 v obci a katastrál-
ním území Vamberk, od vlastníků 
Jan Filip, Ing.  František Mikyska, 
Hana Mikysková a  Pavel Němec, 
za cenu 126.600 Kč.

 Cena v čase a místě obvyklá byla 
stanovena Znaleckým posud-
kem znalce pro nemovité věci 
na  30.400 Kč. Město Vamberk 
odkoupí nahoře označené nemo-
vité věci za  cenu požadovanou 
vlastníky nemovitých věcí (300 Kč 
za 1 m2), která je vyšší, než je cena 
obvyklá, z  důvodu jejich potřeb-
nosti pro naplnění strategických 
cílů města k rekonstrukci dopravní 
infrastruktury – u  pozemku parc. 
č. 1143/5 v rámci projektu Revita-
lizace obytné skupiny Jiráskova, 
Vamberk a  u  pozemku č. 1835/4 
k  rekonstrukci ulice Polská, tedy 
staveb ve veřejném zájmu města.

 Příloha: Znalecký posudek o  výši 
ceny obvyklé.

 b) Schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k  pozemkové parcele 
č. 239, druh pozemku zahrada, 
v  katastrálním území Vamberk, 
vlastníci Petr a  Dana Sejkorovi, 
předkupní právo bylo zřízeno pro 
účely výstavby kanalizace, nyní už 
v aktuálním úplném znění územ-
ního plánu není.

11) Schvaluje udělení čestného ob-
čanství města Vamberka panu 
Janu Ungrádovi za  dlouhodobý 
kulturní přínos městu Vamberk.

Mgr. Jan Rejzl, starosta města

Rudolf Futter, místostarosta města

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
 od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

     středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00

 od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:

     sobota od 8:00 do 12:00

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

Místní poplatky lze hradit:
1. Hotově nebo platební kartou v  pokladně Městského úřadu 

Vamberk (přízemí) 

Pondělí  7:30 – 11:00 12:00 – 17:00

Úterý      7:30 – 11:00 12:00 – 15:00

Středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00

Čtvrtek 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00

2. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 

Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní 
Ireny Šponarové, tel: 494  548  137, e-mail: sponarova@vamberk.cz 
přip. u  paní Aleny Bartošové, tel: 494  548  123, e-mail: bartosova@
vamberk.cz.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna 2020
II. splátka do 30. září 2020
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí 648 Kč/osobu
Místní poplatek ze psů
I. splátka do 31. května 2020
II. splátka do 30. října 2020, pokud je poplatek větší než 500 Kč
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí:
a) za psa chovaného v místních částech Merklovice, Peklo, Helouska, 

Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebranice, 
Zádolí a Mníšek v rodinném domě  ..................................................200 Kč

b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v činžovním 
domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném domě ...300 Kč

c)  za psa v ostatních případech ....................................................... 1.000 Kč
d)  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ............................200 Kč
e)  za  druhého a  každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek 

podle a) - d) zvýší o 50 %.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Od  01.01.2020 vzniklo na  základě novely veterinárního zákona nová 
povinnost čipování psů. Každý pes musí být označen čipem. Změny 
se týkají zejména ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. 
Od  01.01.2020 pouze u  psa označeného mikročipem lze považovat 
vakcinaci proti vzteklině za platnou. Číslo mikročipu musí být uvedeno 
v  dokladu o  očkování psa. Výjimku tvoří pouze psi označeni čitelným 
tetováním provedeným před 03.07.2011.
Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu pracovnicím 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

Ze zasedání Zastupitelstva města Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města Vamberk na svém 8. zasedání schválilo, na základě 
platného znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, čtyři nové 
obecně závazné vyhlášky s účinností od 01.01.2020 – č. 1/2019 o místním 
poplatku ze psů, č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu, č. 3/2020 o míst-
ním poplatku za  užívání veřejného prostranství a  č. 4/2019 o  místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, kterými se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2012 ze dne 01.01.2013 o místních poplatcích.
Nejpodstatnějšími změnami jsou zvýšení roční sazby poplatku za  svoz 
odpadů na 648 Kč/osobu, novou vyhláškou již nejsou osvobozeny od po-
platku za svoz odpadů každé třetí a další dítě v rodině, u vyhlášky o míst-
ním poplatku ze psů se mění sazba poplatku za  kalendářní rok za  psa 
chovaného v  částech Merklovice, Peklo, Helouska, Podřezov, Letná, Zá-
kopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebranice, Zádolí a Mníšek v rodinném 
domě a za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let na 200 Kč. Předmětem 
poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů u  jednotlivého poskytovatale pobytu a sazba poplat-
ku nově činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 
počátku.
Znění všech obecně závazných vyhlášek je k  dispozici na  webu města 
www.vamberk.cz v sekci Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

  Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej

poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí

494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 515 694
494 531 955
734 324 600

11.01.
12.01.
18.01.
19.01.
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.

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

Dotační programy na rok 2020
Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 11.12.2019 
dotační programy na rok 2020 - dotační program „PROVOZ“ a dotač-
ní program „AKCE A REPREZENTACE“. 
Žádosti do dotačního programu „PROVOZ“ se podávají od 13.01.2020 
do 13.02.2020 do 16:00 hodin a do dotačního programu „AKCE A RE-
PREZENTACE“  do  I. kola od  13.01. do  13.02.2020 do  16:00 hodin 
a do II. kola do 27.05.2020 do 16:00 hodin na předepsaném formuláři 
na podatelnu Městského úřadu Vamberk.
Znění vyhlášených dotačních programů včetně Pravidel pro posky-
tování dotací z rozpočtu města a formulářů jsou k dispozici na www.
vamberk.cz v sekci Dotace z rozpočtu města.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

Rekonstrukce Voříškovy ulice dokončena
Téměř po  celý loňský rok trpěl 
pěší provoz mezi náměstím a ná-
břežím řeky Zdobnice uzavírkou 
z  důvodu probíhající rekonstruk-
ce. Výsledek však již slouží veřej-
nosti a  znamená tak pomyslnou 
tečku za  vzkříšením celé této lo-
kality v  centru města. Jsou tomu 
právě čtyři roky, co se na  strán-

kách Vambereckého zpravodaje 
objevily první vizualizace, před-
stavující záměr revitalizace ce-
lého prostoru bývalých kasáren, 
včetně schodiště pod knihovnou. 
Zdálo se to jako vzdálený sen, že 
by se místo, kde se nebylo radno 
déle zdržovat, mohlo takto zásad-
ně proměnit. 

Dnes už je těžko si představit, že 
zde u schodiště stával podsklepe-
ný dům č.p. 285, časem proměně-
ný v  ruinu, či naproti stojící zapá-
chající veřejné záchodky.    
Celé dílo bylo po technické stránce 
náročné systémem opěrných stěn 
a kotvením pomocí tzv. mikropilotů 
a nabízí nejen vlastní komunikační 

spojení, ale též místa pro zastavení 
a  krátký odpočinek. Celková cena 
díla činila necelých třináct milionů 
korun, přičemž rekonstrukce ko-
munikace vedoucí k lávce „u Kašpa-
rů“ byla podpořena téměř jedním 
milionem korun z dotace Minister-
stva pro místní rozvoj.   

Mgr. Jan Rejzl, starosta

PŘED ...     ... POPŘED ...     ... PO
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Díky dvěma publikacím Milana Sed-
láčka je podrobně zpracováno téma 
výtvarníků spjatých s naším městem. 
Z plejády desítek umělců vyčnívá ně-
kolik osobností, mezi nimi i pan Jan 
Ungrád. Pochází z Vamberka, i když 
se zde nenarodil, maminka tehdy 
za  války dala přednost rodičovské-
mu domu ve Verměřovicích. Základ-
ní školní docházku absolvoval Honza 
ve Vamberku. Již tehdy jej zajímala 
příroda a  kreslení. Z  této doby mu 
utkvěla vzpomínka na letmé setkání 
s  panem chatařem Teleckým, který 
mu trošku poradil s malováním.
Za  středoškolská studia v  Brně je 
pan Ungrád vděčný. Inspiraci tehdy 
hledal v krajině vinné révy a Vysoči-
ny. U profesora Bruknera tehdy stu-
doval grafi ku. Studiu zakončil v roce 
1962 vytvořením návrhu plakátu 
a sady reklamních tiskovin pro druž-
stvo umělecké výroby Vamberecká 
krajka. V následujícím roce byl jeho 
plakát vystaven v  pražském Umě-
leckoprůmyslovém muzeu na  pře-
hlídce prací žáků uměleckých škol.
Ve  Vamberku v  té době například 
spolupracoval s  učitelem Bohumi-
lem Pavlem při obnově místního 
muzea. Po  skončení vojenské zá-
kladní služby pokračoval ve  studiu 
u  profesora Adolfa Hoff meistera 
a docenta Eduarda Hofmana na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze, kde absolvoval v roce 1971 

obor fi lmové a  televizní grafi ky 
snímkem Známka a dopis na námět 
pohádky Miloše Macourka. V obdo-
bí studií ilustroval obálky několika 
ročníků a příspěvky Bohumila Pavla 
v  Kulturním programu Vamberka. 
Kreslil i  pro vamberecké městské 
muzeum. Od roku 1976 působil jako 
režisér animovaných fi lmů ve Studiu 
animovaného fi lmu v Českosloven-
ské televizi. Pracoval i  jako televizní 
grafi k, vytvářel grafi cky i  animačně 
úvodní titulky k  televizním pořa-
dům, např. Narodila se deska, Máme 
šance, Písničky z  Televizního klubu 
mladých, k  seriálu Zkoušky z  do-
spělosti aj. Je autorem několika fi l-
mových plakátů. Zabýval se užitou 
grafi ckou tvorbou, ilustracemi pro 
Komenium, tvorbou plakátů pro 
Ústřední půjčovnu fi lmů.
V ateliérech Krátký fi lm Praha, Studio 
animovaného fi lmu Československé 
televize Praha, Filmové studio Zlín 
se podílel především na  fi lmové 
a televizní tvorbě pro děti: Domeček 
u tří koťátek, Jak postavit sněhuláka, 
Kryštof a  nebeský kůň, O  slonovi, 
který chtěl kvést atd. Současně se 
věnoval užité grafi cké tvorbě, poz-
ději jako Art Director v  agenturách 
Publicis, DDB Needham, Creative 
Communications apod. Pracoval 
např. pro Bank Austria, Garnier Paris, 
Renault ČR, Nationale Netherlanden 
či Olympus. Podílel se na  přípravě 

českého pavilonu na  Světové vý-
stavě v  japonském Aichi. Spolupra-
coval s  Českým národním symfo-
nickým orchestrem nebo Výborem 
dobré vůle - Nadací Olgy Havlové. 
Nyní je na  volné noze. Věnuje se 
užité tvorbě, ilustraci knižních obalů 
a návrhům poštovních známek.
Tvůrčí prezentace jeho prací pro-
běhly na  výstavách a  festivalech 
animovaných fi lmů v  Praze, Mostě, 
Českých Budějovicích, Zlíně, Olo-
mouci, Kroměříži, Blansku, Vamber-
ku, Piešťanech, Budapešti, Lyonu, 
Stuttgartu, Los Angeles, Chicagu, 
Benalmadeně, Mecaretě, Tallinu ad. 
Jeho práce byly oceněny v  Kromě-
říži a Lyonu. Louskáček, Zlatý šotek, 
Zlatá a  stříbrná EFFIE, dvojnásob-
ný fi nalista Pinnacle award DDB 
Worldwide Chicago 2002 ad.
Pan Ungrád se do rodného Vamber-

ka často a  rád vrací. Část roku trá-
ví se svojí ženou na chatě v maleb-
ném okolí. Jeho celoživotní a  stále 
vytvářené dílo i  vztah k  Vamberku 
ocenilo město v  prosinci loňského 
roku udělením čestného občanství. 
Jan Ungrád by jej měl převzít počát-
kem března na vernisáži své výstavy 
v Městské knihovně.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Náš čestný občan Jan Ungrád

Od  60. let 19. století byl hostinec 
Na Hradě ve Vamberku střediskem 
kulturního života. V roce 1862 pře-
stavěl pan Antonín Augustin Kosek 
bývalou sýpku na  hostinec. Své 
sídlo zde nalezli i místní ochotníci. 
Dalším majite-
lem hostince 
byl Augustin 
Vyskočil, poz-
dější obchodník 
v  České Třebo-
vé. V  sále hos-
tince v  poscho-
dí právě probíhal ples, když v noci 
26. ledna 1870 vypukl požár. Mimo 
jiné bylo zničeno zařízení ochotní-
ků. Záhy vznikl výbor pro obnovu 
divadla. Do čela byl zvolen obecní 
starosta Jan Stöhr. Nejdříve došlo 
k postavení nového jeviště. Na do-
poručení vambereckého rodáka 
historika Josefa Kalouska byl vytvo-
řením nových kulis pověřen praž-
ský akademický malíř Eduard He-
rold (1820-1896). K  osvětlení nové 
scény sloužilo 25 petrolejových 
lamp. Na  pokrytí veškerých nákla-

dů byly využity prostředky ochot-
níků uložené v  záložně na  budou-
cí výstavbu městské nemocnice. 
Ochotníci též uspořádali výstavu 
divadelních dekorací, výtěžek byl 
určen malíři Heroldovi. Na obnovu 

divadla přispěli 
mnozí měšťané. 
Přes všechno 
úsilí se podařilo 
shromáždit asi 
60 % potřeb-
ných prostřed-
ků. Zbylých 450 

zlatých pokryla půjčka starosty 
Jana Stöhra. Oponu malovanou 
Eduardem Heroldem darovali rodá-
ci žijící v Praze Josef Richard Vilímek 
Josef Kalousek a  František Urban. 
Rok po zhoubném požáru 26. led-
na 1871 mohl výbor konstatovat, 
že ochotnické divadlo bylo obno-
veno a získalo ty nejlepší podmínky 
ke své bohulibé činnosti.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 
Milana Sedláčka

Požár na Hradě

Sto let Církve 
československé husitské
Jedním z mnoha důsledků vzniku Československa v roce 1918 bylo i za-
ložení národní církve. Tomu předcházel vývoj reformního hnutí uvnitř 
církve katolické. Roli zde sehrálo i vnitřní rozštěpení části katolíků ve vzta-
hu k vlastní historii, otázka mistra Jana Husa a české reformace. Byla to 
touha po sepětí církve s národem, který získal samostatný stát. Nová cír-
kev dostala do vínku bohoslužbu konanou v rodném jazyku čelem k lidu, 
přijímání podobojí, ekumenickou otevřenost a důraz na sociální otázky. 
Církev československá (CČS) byla vyhlášena 8. ledna 1920 v Praze. Prv-
ním patriarchou se stal Karel Farský. Přesto, že nová církev byla do značné 
míry dítkem doby, nebyla státem zvlášť podporována. Vznik nové církve 
zhoršil již tak napjaté vztahy s Vatikánem a s převážně katolickými Němci 
a Slováky ve společném státu.
Při sčítání lidi v únoru 1921 se k CČS ve Vamberku přihlásilo 288 obyvatel. 
Od jara toho roku začal učitel Alois Jakubec ze Záměle vyučovat nábo-
ženství ve škole. Bohoslužby se zpočátku konaly v zasedací místnosti rad-
nice, později ve školní tělocvičně. Farní úřad byl zprvu umístěn v domě 
pana Kubce, od roku 1928 ve vile čp.383. Žádost o předání kostela svaté 
Barbory nové církvi nebyla akceptována. Po léta docházelo ke třenicím 
mezi katolíky a čechoslováky. Tyto rozmíšky se často řešily i v obecním 
zastupitelstvu. Vamberecký sbor patřil k prvním čtyřem ve východních 
Čechách. K nové církvi se ve městě přihlásila převážná část průmyslníků, 
obchodníků, učitelů a vyšších úředníků. Velké zásluhy o sbor měl dlou-
holetý předseda rady starších stavitel František Boháč. V roce 1928, kdy 
k Vamberku ještě náležel i Rychnov n.K. a Kostelec n.O. čítal sbor  okolo 
tisíce členů. Během německé okupace se změnil název na  Církev čes-
komoravskou. Roku 1940 se osamostatnily farnosti Rychnov a Kostelec. 
Roku 1942 se fara nacházela v  čp.42. Od  roku 1943 se obřady konaly 
v sokolovně. Výraznou osobností byl v letech 1945-1950 farář Josef Moj-
žíš. Za druhé světové války se zapojil do odboje a byl vězněn v Dachau. 
Po válce byl členem národního výboru a vedl ochotnické divadlo. Roku 
1950 čítal vamberecký sbor 1 700 členů. Od roku 1953 se bohoslužby ko-
naly v čp.91. Od roku 1971 nese název Církev československá husitská 
(CČSH). Po roce 1989 se ve městě k církvi hlásilo okolo 300 členů. V násle-
dujících letech se obřady konaly v Domě dětí a mládeže v Suchánkově 
vile a později v čp.102 vedle radnice. Před deseti lety vamberecký sbor za-
nikl, věřící mohou na bohoslužby dojet buď do Rychnova nad Kněžnou, 
nebo Doudleb nad Orlicí. Ve  svátek Jana Husa 6. července se každým 
rokem koná malá slavnost u pomníku MJH na stejnojmenném náměstí. 
Současnou farářkou CČSH je Mgr. Alena Naimanová žijící v Rychnově n.K.

Miroslav Berger, Spolek přátel historie Vamberka
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Osudy rodiny Suchánkovy s americkým příběhem
Příjmení Suchánek patřilo ve Vam-
berku mezi nejčetnější. Ve  40. 
letech 20. století rodin s  tímto 
příjmením zde žilo hned čtrnáct! 
Povězme si o jedné z nich. 
František Suchánek (* 1850) se 
oženil s  Marií Čižinskou (* 1858). 
Bydleli na  nábřeží, dnes jej nazý-
váme Smetanovo. František pro-
vozoval povoznictví a  rodina se 
živila samozřejmě i  krajkářstvím. 
Suchánkovým se narodilo devět 
dětí, z  nich se pět dožilo dospě-
losti. Jako čtvrtý v  pořadí přišel 
začátkem roku 1886 na svět Josef. 
Když bylo chlapci dvanáct, vypukll 
v květnu 1898 ve městě velký po-
žár, kdy kromě bývalých starých 
panských stodol vyhořel i  farní 
kostel svatého Prokopa. Suchán-
kův domek měl tehdy rovnou stře-
chu a  otec František stál nahoře 
a vědrem vody poléval žhavé kusy, 
které létaly vzduchem z  náměs-
tí až na  nábřeží. Stejně tak hasili 
i  sousedé a  zaměstnanci Bedná-
řovy textilní továrny před řekou. 
Při apokalyptickém ohni tehdy 
zasahovalo sedmnáct hasičských 
sborů! 
Vojenskou službu prožil mladý 
Josef v  rakouském Innsbrucku. 
Přivezl si odtud dlouhou porcelá-
novou fajfku s  věnováním. Stálo 
na ní: Roku 1886 Bůh život mi dal, 
roku 19.. císař mě povolal. Během 
vojenské služby byl svědkem dra-
matické chvíle, při níž zachránil 
z  řeky topícího se muže. Josef se 
seznámil s Marií Beranovou a z je-
jich vztahu se narodila dceruška 
Mařenka. Suchánkova rodina 
Marii nepřijala, vadilo jim, že se 
dítě narodilo jako nemanželské. 
Děvčátko však po  několika měsí-
cích zemřelo. Marie beze slůvka 
rozloučení od  Suchánkových, kde 
se cítila nechtěná a  odstrčená, 
odešla. Ne někam přes kopec, ale 

rovnou za  oceán, do  Spojených 
států! Marie si na  dlouhé cestě 
v dubnu 1911 psala deník. Zde je 
ukázka popisující strasti tehdejší 
lodní dopravy.

Ve středu odpoledne 4 hodiny
Přestáli jsme hroznou bouři, žádný 
si představit nedovede, co to je. Loď 
se tak kolébala, že kufr můj jezdil 
z  pod jedné postele pod druhou. 
V  pondělí v  poledne jsem jedla na-
posled a  zrovna jsem to zvrátila. 
Šla jsem zrovna lehnout a  ležela 
jsem až do  středy ráno do  6 hodin. 
Ani do úst jsem nevzala a stále jsem 
zvracela. Už jsem neměla co, než jen 
hořkou vodu. Jak mě bylo zle, ani 
krok jsem udělat nemohla, až jsem 
vlítla do  jiného kouta. Hlavu jsem 
unýst nemohla, pak na  mě přišlo 
ještě jednou zvracet, a  to bylo ze 
střev s  krví. Jakživa jsem to nezaži-
la. Ani tomu největšímu nepříteli to 

nepřeju. Tu teprv člověk pozná, že je 
jenom slabost větrem se klátící proti 
té obrovské síle přírodní. Představ-
te si, že naše loď veze na  půl páta 
tisíce lidí, mimo mužstva lodního. 
Teď toho dobytka a jiných potravin, 
velké množství pitné vody, toho piva 
a  každý má stálé místo, že veliká 
musí být. Abych Vám asi popsala, 
tak si myslím, od Pátkových až k Pel-
dovým dlouhá (od  mléčné jídelny 
po  textilní galanterii, pozn. red.), 
asi do půl rynku široká a vysoká asi 
jako hotel Kubias (dnešní konzum). 
A  to všechno se ve  vodě koulí, po-
malu ale jistě, ze strany na  stranu, 
asi jako tyk tak, že jsem myslela 
každou chvíli, že vylítnu z  postele. 
To trvalo dva dny a  dvě noci. Tak 
ke  všemu se vzdula vlna tak vyso-
ko jako Chlum, takže kdyby spadla 
na loď, tak jsme všichni pod vodou. 
Ta bouře nadělá jízdu volnější, takže 
asi o 24 hodin dýl pojede. Ještěže se 

nedaří žádnýmu lepší než mě. I  ty, 
kteří nikdy nestonali, jsou nemoc-
ní. Ale nemyslete, že je snad nějaké 
hromobití. Naopak, je velice krásně, 
ale tak hrozný vítr, že jsem to jakži-
va nezakusila. A ten vítr se tak do tý 
vody opírá. Tak se dělá ta bouře. Ka-
ždýho vyhnali z  paluby nebo by je 
vítr utlouk. A v kabinách je každýmu 
zle. Píšu to na posteli vleže, sotva to 
pak přečtu, až ti to budu mít opiso-
vat. Dnes jsem už trochu jedla, však 
vítr burácí. Zas bude asi špatná noc.

Josef nelenil a po čtrnácti dnech se 
vydal po Mariiných stopách. Vůbec 
však netušil, kde ji v obrovské zemi 
hledat. Přesto se mu to podařilo 
a oba se šťastně shledali ve městě 
Cedar Rapids v  rovinatém středo-
západním, převážně zeměděl-
ském státě Iowa. Josef pracoval 
v  potravinářském průmyslu, živil 
se i  jako řezník. Brzy přišel na  to, 
jak přepočítávat ceny, na  něž byl 
zvyklý v  rodném Vamberku. Sto 
dolarů mělo hodnotu dvou set pa-
desáti zlatých. Jednou si v  krámě 
poručil za 16 centů řízků. Prodavač 
krájel a krájel, nakonec udivenému 
Josefovi zabalil třicet kousků masa 
na řízky! 
Ve městě žila početná česká men-
šina, dokonce zde již dříve našli 
svůj nový domov i  dva bratři Vy-
skočilovi z  Vamberka.  Jejich třetí 
bratr tragicky zahynul v  Čechách, 
když cestoval vlakem do  Prahy 
na  sokolský slet. Ne nadarmo se 
ve Vamberku traduje, že když Ko-
lumbus připlul do  Ameriky, Vam-
berák už tam žebral…
Josef Suchánek se s  Marií za  mo-
řem konečně oženil a  ještě té-Otec v Rakousku u CK 1907 Josef Suchánek se synem Jaroslavem

Suchánkovi před svým domem na vambereckém nábřeží

Otec v Rakousku u CK 1907
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hož roku 1911 se jim narodil syn 
Jaroslav. Josef byl veselá kopa, 
žádnou legraci nezkazil, dobře 
zapadl do  početné krajanské ko-
munity Čechů. Manželka se držela 
spíš stranou, nestála o  přílišnou 
pozornost. Štěstí Suchánkových 
však netrvalo dlouho. V  říjnu 
1918, kdy končila Světová válka, 
ve  střední Evropě se přepisovaly 
hranice, a vzniklo Československo, 
v dalekém zámoří umírá Marie Su-
chánková (1885-1918). Na náhrob-
ním kamenu je česky napsáno Spi 
sladce drahá manželko a  matko 
malého.
Doma zatím na  rodném statku 
hospodařil Josefův starší bratr 
František. Když však zemřel, z Vam-
berka do dalekého zámoří přichá-
zely prosby, aby se Josef vrátil 
domů a převzal hospodářství. Ten 
se po  určitém váhání vrací s  ma-
lým synem do Evropy, do rodného 
Vamberka. Hospodaří a provozuje 
povoznictví. Z pochopitelných dů-
vodů má ve  Vamberku přezdívku 
Amerikán. Po  několika letech se 
oženil s vdovou Rozálií Rumlovou 
(1904-1984), rozenou Kuňákovou, 
která pocházela z  jižního Sloven-
ska, tenkrát ještě Uher. Rozálie 
měla z  prvního manželství dceru 
Annu (* 1930), Suchánkovým se 
v  roce 1938 narodil syn, po  otci 
dostal jméno Josef. Otec Josef 
byl tehdy 52letý. Starší syn Jaro-
slav studoval v Brně, kde pak také 
s  rodinou žil (manželka Božena 
Pupsová pocházela z  Doudleb 
nad Orlicí). V důchodu se odstěho-
val do  Doudleb, věnoval se práci 
ve fotbalovém klubu. 
Bylo krátce po skončení druhé vál-
ky. Vamberecký uzenář Emil Voda 
vezl zboží do  Brna a  nabídl panu 
Suchánkovi, zda nechce jet s ním, 
podívat se na syna. Pan Suchánek 
vzal s sebou i mladšího syna Pepí-
ka. Tomu utkvělo v paměti množ-
ství zničené vojenské techniky 
podél silnice. Jak rád by se podíval 
třeba do útrob tanku!
Za války Němci důsledně sledovali 
stav domácího zvířectva. O každé 
porážce prasete chtěli vědět. Lidé 
samozřejmě něco přiznat museli, 
ale zabíjeli i  tzv. načerno, aby ne-
museli odevzdat povinnou dávku. 
To pak malého Pepíka rodiče po-
slali k  tetě, aby nemohl prozradit 
nedovolenou porážku. Teta chlap-
ce zaměstnala tím, že jej učila pa-
ličkovat. Pepík se už od svých čtyř 
let točil s otcem okolo koní. Brzy se 
s  nimi naučil jezdit, jen ustrojit je 
ještě nedokázal, dokud nevyrostl.
V dřívějších dobách se v zimě jez-
dívalo „na  šlitáž“, což byla oblíbe-
ná zábava dospělých, ale přede-
vším dětí. Hospodář zapřáhl koně 
do saní a jelo se například do Ryb-

né. Silnice se tenkrát v zimě nesy-
paly škvárou ani solí, jen se projíž-
děly pluhem. Někdy však natropil 
sníh a  mráz velkou škodu. Jako 
například v  polovině března roku 
1947 při oblevě se nakupily ledové 
kry na řece u splavu proti Suchán-
kovým. Nebezpečnou ledovou 
hradbu musela armáda rozstřílet 
trhavinou, aby zadržovaná voda 
nenapáchala ještě větší škodu.
Jednou malý Josef s  kamarády 
viděl ve  městě stát auto chataře 
pana Teleckého. Chlapci věděli, 
že v  automobilu jsou vymonto-
vána zadní seadla, kvůli většímu 
úložnému prostoru. Vlezli nepo-
zorovaně do  kufru a  čekali. Pan 
Telecký po chvíli přišel, nastartoval 
vůz a vydal se směrem k Vyhlídce. 
U horního vodojemu si začal pro-
zpěvovat. Černí pasažéři v kufru se 
přidali. Telecký zmlknul, kluci taky. 
Chatař zastavil, obešel automobil, 
zjistil, co a jak, nasedl a povídá: Tak 
a  teď pojedete se mnou až k  Vy-
hlídce. V  chatě chlapce pohostil 
a navíc je zavezl zpátky do města. 
Inu, byl to dobrý hospodský!
Pepík byl asi ve  třetí třídě. Měl 
menší potyčku se spolužákem, 
který to odnesl krvácením z nosu. 

Kterási snaživá spolužačka hlásila 
paní učitelce: Von ho bouchnul! 
Od  té doby byl Pepík Suchánek 
Buchar a přezdívka mu zůstala.
Josef st. ležel na  jaře 1952 v rych-
novské nemocnici na pokoji s bý-
valým průmyslníkem a  mecená-
šem Antonínem Bednářem. Pan 
Bednář zemřel v  květnu, pan Su-
chánek v červenci téhož roku, bylo 
mu 66 let.

Mladý Josef pomáhal matce 
v  hospodářství, provozoval také 
povoznictví. Rozvážel například 
z nádraží lidem uhlí. Když mu bylo 
19 let, došlo ve  Vamberku podle 
sovětského vzoru k  založení Jed-
notného zemědělského družstva 
(JZD). Matka vstoupila do družstva 
a syn odešel na vojnu. Po návratu 
z  dvouleté prezenční služby roku 
1959 začal i  on pracovat v  JZD 
jako traktorista. Sekal trávu i na se-
branických kotárech, kam každý 
s  traktorem jezdit nechtěl. Oženil 
se se slečnou Veronikou Molnáro-
vou (1942-2017) a vychovali spolu 
tři dcery. Na přelomu 70. a 80. let 
pracoval Josef pod Městským ná-
rodním výborem jako hospodář. 
Za práci při stavbě koupaliště ob-
držel čestné uznání. Poté odešel 
do  solnické stavební fi rmy, odtud 
do  místní kamnárny, kde jezdil 
s  nákladní avií. Po  celé republi-
ce rozvážel vamberecká kamna. 
V roce 1984, těsně před osmdesá-
tými narozeninami, zemřela Jose-
fova matka Růžena. Listopadový 
převrat roku 1989 zastihl Josefa 
jako řidiče. Nákladní auto od kam-
nárny odkoupil a začal jezdit jako 
soukromník. Po  několika letech si 
koupil starší bagr a živil se výkopo-
vými pracemi. Na  přelomu století 
oslovil pana Suchánka kronikář 
Jan Lakmayer. Slovo dalo slovo 
a  Josef přivezl na  lžíci svého bag-
ru starý mlýnský kámen z  řeky až 
ke  studánce u  svatého Prokopa 
nad Vyhlídkou. Vysloužil si za  to 
od vambereckých turistů pamětní 
list.
Rodinné spojení se Spojenými 
státy má své pokračování i po sto 
letech. Jeden z  Josefových zeťů 
za mořem pracuje.

Podle vyprávění Josefa Suchánka
sepsal Miroslav Berger

fotografi e z rodinného archivu 
Suchánkových

Americký domov rodiny Suchánkovy

Josef Suchánek s druhou manželkou Rozálií, dcerou Annou a synem Josefem
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Po letech bude mít pan Šulc výstavu 
opět ve Vamberku. Jsme velmi rádi, 
že budeme mít možnost obdivovat 
fotografi e pana Šulce ve vamberecké 
knihovně od 17. ledna 2020.
Bude se jednat o fotografi e z bouřli-
vého období let 1989 a 1990 ve Vam-
berku, z  nichž řada bude vystavena 
zcela poprvé. Stejně jako tvorba pana 
Šulce je pestrý i  jeho život, a  proto 
jsme ho poprosili o rozhovor. 
Pan Šulc nás pozval domů. Sedíme 
s  ním v  obývacím pokoji, na  stě-
nách jsou díla známých osobností, 
řada s  osobním věnováním – dary 
za  fotografování. Pan Šulc začíná 
vyprávět a  má skutečně  co. Byť je 
mu přes osmdesát dva let, má vyni-
kající paměť na  letopočty a  jména. 
Vzpomíná, jak si první fotoaparát 
pořídil ve  dvaceti letech a  později 
jako spolupracovník tisku se dostal 
k řadě zajímavých osobností, zejmé-
na umělců. Jako inspektor odboru 
kultury ONV, pracovník Muzea Or-
lických hor a  ŽAZu byl u  řady vý-
znamných událostí našeho  regionu, 
a samozřejmě i Vamberka. Za více jak 
šedesát let práce s fotoaparáty mno-
ha značek pořídil desítky tisíc sním-
ků. První snímky předal v  roce 1965 
do Okresního archivu, fotoarchiv za-
ložil i v Muzeu Orlických hor, Orlické 
galerii a v ŽAZu. 

 Pane Šulci, jak vzpomínáte 

na Vaše dětství? 

Narodil jsem se v  Rychnově nad 
Kněžnou v roce 1937. Tady jsem vy-
chodil obecnou a měšťanskou školu, 
a také hudební školu. Ve čtyřicátých 
letech minulého století jsme byd-
leli v  ulici, kde po  mobilizaci bydleli 
významní důstojníci českosloven-
ské armády, kteří se zapojili ilegálně 
do odboje, a po zásahu proti skupině 
Barium na ně gestapo dělalo v říjnu 
1944 řadu zátahu, takže i  my s  ta-
tínkem jsme byli několikrát v  noci 
vyburcování a vyslýcháni především 
o  pobytu plukovníka Gagše, velite-
le odboje severovýchodních Čech, 
s nímž jsme bydleli v jedné vilce.
Po válce získala naše rodina na Zdob-
nici chalupu „po  Němcích“. Tady se 
začal utvářet můj vztah k  přírodě 
a  lesnictví. Proto jsem chtěl studo-
vat střední školu lesnickou. Avšak 
já i  mí bratři jsme dostali zákaz stu-
dovat střední školu. Já jsem dostal 
možnost vyučit se horníkem nebo 
zedníkem. „Naštěstí“ jsem však pro-
dělal tuberkulózní zápal plic, a  tak 
jsem ze zdravotních důvodů na tyto 
obory nemusel. Přihlásil jsem se tedy 
na  Učňovskou školu zahradnickou 
v  Kopidlně. Přestože jsem se nestal 
lesníkem, po čemž jsem velmi toužil, 

nakonec jsem byl i  jako zahradník 
šťastný. 
Po škole jsem dostal roční odklad voj-
ny, a tak jsem v roce 1956 nastoupil 
do  komunálních služeb v  Rychnově 
nad Kněžnou, což mě ale vůbec ne-
bavilo, a  tak jsem odtamtud utekl. 
Přišla však nabídka na místo zahrad-
níka v  Lázních Poděbrady. Tu jsem 
přijal a  s  přestávkou vojny tam až 
do  roku 1964 pracoval. Na  toto ob-
dobí velmi rád vzpomínám (po  čty-
řiceti letech jsem se tam vrátil jako 
pacient).  V  Poděbradech jsem také 
v  letech 1961 až 1964 chodil na tzv. 
večerní školu na  Střední všeobec-
né vzdělávací škole, kde jsem složil 
v roce 1964 maturitu. 

 A jak jste se vlastně dostal k fo-

tografování?

První fotoaparát jsem si koupil kvůli 
dívce a tím začal fotit. Bylo to v roce 
1956 v mých necelých dvaceti letech. 
Byl to jednoduchý fotoaparát na  ki-
nofi lm značky VEGA (Etoreta) za 365 
korun. 
V roce 1962 jsem si pak pořídil první 
fotoaparát s  výměnnými objektivy 
značky Praktisix a  začal uvažovat 
o  profesionální cestě. Začal jsem 
studovat, jak fotit – všechno jsem se 
učil z knih, nikdy jsem nenavštěvoval 
žádný fotografi cký kurz. O  dva roky 
později už jsem poprvé vystavoval. 

 Jak jste se vrátil zpátky do naše-

ho regionu?

Chtěl jsem studovat uměleckou foto-
grafi i na FAMU. Měl jsem výborné fo-
tografi cké vybavení. Každý rok jsem 
si půjčil 200 korun a za ně dokupoval 
objektivy. V roce 1964 bylo zrovna vý-
ročí založení Piaristické koleje v Rych-
nově. A  tak jsem nafotil „Rychnov 
nad Kněžnou“ na talentové zkoušky. 
A  město tenkrát tyto fotky použilo 
také pro výstavu. Tím vznikla moje 
první samostatná fotografi cká výsta-
va. A tehdejší Okresní národní výbor 
(ONV) v  Rychnově nad Kněžnou mi 
nabídl pracovní místo v  nově zříze-
ném Muzeu Orlických hor s podmín-
kou, že si dodělám studium v oboru. 
Dostal jsem možnost dálkově studo-
vat Střední knihovnickou školu v Pra-
ze – odbor muzejnictví. Na  přijíma-
cích zkouškách jsem dostal za  úkol 
zpracovat téma mého milovaného 
Karla Čapka. Jako jediný jsem byl 
mimo knihovnický obor. Avšak moje 
zpracování přiděleného tématu po-
rotu přesvědčilo, a tak jsem byl jako 
„zahradník“ přijat. To studium mě 
strašně moc bavilo a  všechno jsem 
pak využil při práci v  rychnovském 
muzeu. A v roce 1966 jsem ho úspěš-
ně dokončil a odmaturoval. 

Koncem roku 1965 jsem se stal in-
spektorem pro kulturu na  odboru 
školství a  kultury ONV v  Rychnově 
– byla to pro mne práce snů.  Do mé 
pracovní náplně spadala muzea, 
galerie, vlastivědná činnost a  kroni-
ky, regionální tisk, ochrana přírody 
a památková péče. Mimo jiné jsem se 
stal nadřízeným svého tatínka, který 
byl kastelánem rychnovského zám-
ku. Ten mě vedl k lásce k památkám 
a  přírodě a  spolu jsme prochodili 
hory a zámky. 

 Jaká byla pro Vás 70. léta?

Po vyloučení z KSČ jsem se formálně 
vrátil do Muzea Orlických hor jako sa-
mostatný odborný pracovník, dočas-
ně na odboru kultury ONV na „stáži“ 
se stejnou pracovní náplní. 
V  roce 1973 jsem dostal nabídku 
od  tehdejšího ředitele Orlické ga-
lerie akademického malíře Rudolfa 
Černého. Ten v  galerii vytvářel něco 
na  tehdejší dobu málokde uskuteč-
nitelného. Pro mě to bylo nejhezčích 
pět profesionálních let v kultuře, kdy 
jsem také uskutečnil většinu svých 
fotografi ckých výstav. 
V té době Orlické hory asi jako jediné 
hory neměly „svoji“ fotografi ckou pu-
blikaci. Podařilo se mi přemluvit ONV, 
aby takovou publikaci vydalo a  do-
mluvit se s tiskárnou ve slovenském 
Martině na jejím vydání.  V roce 1973 
vyšla první kniha. Původně se měla 
jmenovat „Orlické hory ve  fotografi i 
Jiřího Šulce“. Přestože byla většina 
fotografi í mých, muselo být moje 
jméno vzhledem ke  kádrové minu-
losti a  zásluze řady mých odpůrců 
vynecháno. 
Za dalších šest let pak vyšla druhá pu-
blikace Orlické hory. Moje jméno sice 
nemohlo být uvedeno, ale vedení tis-
kárny se mi alespoň snažilo odměnit 
fi nančně, a tak jsem si mohl v tehdej-
ší době koupit japonský fotoaparát 
značky Mamia.
Orlická galerie mě umožnila seznámit 
se s  významnými umělci tvořícími 
v regionu Orlických hor a Podorlicka, 
především Vojtěchem Sedláčkem, 
Leošem Kubíčkem, Janem Slavíčkem 
a  řadou dalších. Krátce po  ukončení 
studií muzejnictví a dějin umění jsem 
poznal svou budoucí manželku, která 
mě přivedla do Vamberka, kde jsme 
vychovali tři děti. Jako dík jsem vytvo-
řil v roce 1975 výstavu Vamberk ve fo-
tografi i, a pak ještě několik dalších. 

 Většina Vamberáků si Vás pama-

tuje zejména z  Vašeho působení 

v „Železárnách“

Do Železáren ve Vamberku jsem na-
stoupil v roce 1978 do oddělení pro-
pagace k výbornému šéfovi Zdeňku 

Přijalovi, od  kterého jsem se naučil 
mnoho užitečného v oblasti průmy-
slového výstavnictví a propagačních 
metod, které jsem po  Přijalově od-
chodu do důchodu vděčně užíval. 

 Jak vzpomínáte na  období 

po sametové revoluci a devadesá-

tá léta?

V  roce 1991 jsem svým článkem 
ve Vambereckém zpravodaji inicioval 
připomenutí výročí řady význam-
ných osobností Vamberka a  přede-
vším 650. výročí první písemné zmín-
ky o Vamberku. 
V roce 1992 mi tehdejší generální ře-
ditel ESABu nabídl dělat mu asistenta. 
Díky tomu jsem tak měl možnost být 
u  všech velkých akcí, které se tam 
konaly. V  této funkci jsem setrval až 
do odchodu do důchodu v roce 1999. 
Ve spojení s ESABem jsem však zůstal 
přibližně do svých sedmdesáti pěti let. 
V  důchodu jsem pak organizoval 
řadu výstav v Kostelci nad Orlicí, Tý-
ništi, Žamberku a jinde.

 A  poslední otázka. Dokážete 

odhadnout, kolik jste toho za svůj 

profesní život nafotil?

Za  svůj dvaašedesátiletý fotografi c-
ký život jsem nafotil několik desítek 
tisíc snímků. Kromě dvou publikací 
na téma Orlické hory, řady propagač-
ních titulů, přítomnosti v publikacích 
jiných autorů, jsem spolupracoval 
s  řadou historiků a  etnografů, jimž 
jsem podle jejich přání nafotil, co 
potřebovali, podílel jsem se na řadě 
katalogů výtvarných umělců. 
V  mém soukromém archivu je víc 
jak 40 tisíc položek. Stovky fotografi í 
byly publikovány v regionálním tisku, 
v  reportážních časopisech a  odbor-
ných tiskovinách. V  několika přípa-
dech i v zahraničí. 
Nyní mě čeká problém utřídit své 
sbírky a nabídnout je příslušným in-
stitucím. Jsou to přinejmenším nena-
hraditelné srovnávací materiály.

 Děkujeme velmi za  rozhovor. 

Přejeme vše nejlepší do dalších let 

a těšíme se na výstavu.

Ing. Vladimír Sodomka

předseda Spolku přátel 

historie Vamberka

foto: Jiří Sejkora

Fotografi cká ikona Jiří Šulc 
bude opět vystavovat ve Vamberku
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V pozadí Husova 
pomníku
Měšťan Jan Šmídberský koupil 
roku 1688 panský grunt, dříve 
zvaný Vokurkovský, na  jehož mís-
tě dnes stojí dům čp. 57. Od roku 
1729 náležel objekt po několik ge-
nerací rodině Holoubkově. Původ-
ní číslo popisné 28 bylo počátkem 
19. století nahrazeno současným. 
V  80. letech 19. století byl dům 
vystavěn do  současné podoby. 
Koncem století zde pan Alois Ku-
bias provozoval obchod s tkalcov-
ským zbožím a faktorství. V domě 
žila i rodina řídícího učitele Josefa 
Františka Krále. V  červenci roku 

1904 byl na prostranství před do-
mem postaven a  s  velkou slávou 
odhalen pomník mistra Jana Husa. 
Ve  30. letech 20. století byli maji-
teli pánové Jan Urban a  Jaroslav 
Mádle, úředník na  radnici. Pan 
Vaňous tady provozoval holičství 

a  pan Musil elektrikářství. V  do-
bách nesvobody sem chodili Vam-
berané pro zeleninu a nechávali si 
tu opravovat elektrické přístroje. 
Již dvanáct let tu lidé nakupují 
chutný chléb a pečivo, ale po roce 
1989 se tady vystřídalo několik 

menších obchůdků, smíšené zbo-
ží, sportovní potřeby, knihkupec-
tví, vinotéka, textil.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky Milana 

Sedláčka  

Malé osudy domů na našem náměstí

Stejně jako u  ostatních domů na  náměstí se 
v písemných pramenech nedostaneme před 2. 
polovinu 17. století. Historie psaná těmi hmot-
nými nám ale dovolí poněkud hlubší pohled. 
Autorka článku měla možnost sledovat pře-
stavbu domu a ze střípků pohledů pod omítky 
a posléze několika rýh pro odpady se nakonec 
podařilo vyčíst poměrně dost informací. Nej-
starší podoba domu byla tak jako jinde na ná-
městí dřevěná, dochovaly se jen zbytky ka-
menných podezdívek. Nejstarší zděná část 
domu byla situována v  severní části -  vedle 
čp. 58 - a zaujímala méně než polovinu dnešní 
uliční fronty domu, ve  zbytku byl patrně prů-
jezd, možná i část hospodářského zázemí. Více 
informací dnes vzhledem k  poslední zásadní 
přestavbě na konci 19. století, která dala domu 
celkovou hmotu a dnešní podobu průčelí, ne-

zjistíme. Navíc v této době byla nově budovaná 
část kompletně podsklepena. Rekonstrukce 
především nejstarší severní části, prováděná 
v  roce 2007 i  tak přinesla množství informací. 
Všechny drobné zásahy na  pozemku odkryly 

jen promíchané vrstvy, které obsahovaly mimo 
jiné i zlomky keramiky ze 14. století, v podstatě 
nálezy, které by zde bylo možné předpokládat. 
Naprostý průlom ve  studiu nejstarší historie 
domu ale přinesla pouhých 40cm hluboká 
rýha pod podlahami v nejstarší části. Podařilo 
se nalézt kamennou podestu se stopami ohně 
a velké množství kovářských strusek. Celá situ-
ace byla provázena bohatými nálezy keramiky 
sklonku 15. století. Mezi běžnými hrncovitými 
nádobami se hojně objevovalo i pečlivě plave-
né hrnčířské zboží s bohatým červeným malo-
váním. Můžeme tedy směle tvrdit, že na sklon-
ku 15. století stával na horní části náměstí dům 
s  kovárnou. Jeho okna byla zasklena terčíko-
vým sklem. O  bohatství jeho obyvatel svědčí 
užívání na tehdejší dobu luxusního nádobí. 

PhDr. Martina Beková

V  loňském roce se toho pro naše 
muzeum, ale i pro město událo vel-
mi mnoho. Jenom ve zkratce bych 
rád připomněl akce, které pořádalo 
Muzeum krajky Vamberk, mnohdy 
za  přispění, spolupráce a  pomoci 
města Vamberk a rád bych jim tou-
to cestou poděkoval. 
Od  ledna minulého roku se moh-
li návštěvníci kochat pohledem 
na krásy Pokladů podorlických sva-
tostánků. Po dlouhé době bylo mož-
né spatřit vzácnou Vambereckou 
monstranci z 15. století. Nádheru or-
nátů a liturgického náčiní vystřídala 
výstava Můj svět z  nití Stanislavy 
Losové, významné české krajkářky, 
textilní výtvarnice a oděvní návrhář-
ky. Vernisáž výstavy proběhla spolu 
s  velkou  módní přehlídkou tvorby 
autorky a jejích přátel Heleny Fejko-
vé, Jitky Šedové a Lenky Kroulíkové.

Jako každoročně, též i  vloni pořá-
dalo Muzeum krajky Vamberk za fi -
nanční podpory Města Vamberka V. 
Muzejní noc. Tentokrát se na  mu-
zejní zahradě rozezněly saxofony 
a  trubky v  rytmu jazzové hudby. 
V průběhu akce si návštěvníci moh-
li zdarma prohlédnout muzeum 
v  neobvyklé večerní hodině. Mu-
zeum rovněž dlouhodobě spolu-
pracuje s místní základní školou při 
každoročním slavnostním Vyřazo-
vání, kdy i  tentokrát jsme poskytli 
prostor na zahradě pro tuto akci. 
Muzeum krajky se v  loňském roce 
podílelo na  IX. Bienále české kraj-
ky a  XVI. Mezinárodním setkání 
krajkářek.  Bienále bylo význam-
né svým inovativním přístupem, 
mimo jiné přibyla kategorie zájmo-
vá tvorba. Dále si lidé mohli připo-
menout minulé ročníky pouliční 

výstavou Retrospektiva Bienále 
české krajky. Na  stránkách města 
byla zřízena samostatná sekce bie-
nále (http://www.bienale.vamberk.
cz/), kde je možné si prohlédnout 
výsledky, nebo stáhnout potřeb-
nou dokumentaci. V  průběhu 
Mezinárodního setkání krajkářek 
pracovnice muzea spolu s  městem 
a  Římskokatolickou farností Vam-
berk organizovali výstavu Alterfi l: 
to je krajka – kreativně bez hranic, 
kterou představovalo 2800 paličko-
vaných kachlů, vyrobených krajkář-
kami z  celé Evropy. Výstavu mohli 
návštěvníci zhlédnout v Městském 
klubu Sokolovna a kostele sv. Pro-
kopa.
Muzejní rok zakončila výstava 130 
let Krajkářské školy ve  Vamberku. 
K vidění jsou (výstava trvá do 31. 1. 
2020) historické krajky, zapůjčené 

přímo krajkářskou školou, ale také 
paličkované výtvory jejích žáků. 
Výstavní síň ožila paličkovanými 
barevnými květy, zvířátky, obrazo-
vými krajkami až po krásně vypra-
cované realizace návrhů význam-
ných českých výtvarníků, kteří se 
věnovali navrhování krajek. Tuto 
akci rovněž podpořilo dotací město 
Vamberk. 
Na závěr bych ještě jednou rád po-
děkoval městu Vamberk, dále kole-
gyním a  kolegům z  Muzea krajky 
Vamberk a z Muzea a galerie Orlic-
kých hor, Římskokatolické farnosti 
Vamberk a  všem, kteří to s  námi 
táhnou dál.  Je vidět, že spolupráce 
institucí, spolků a města přináší své 
plody. Budeme rádi, bude-li tomu 
tak i v budoucnu. 

Mikuláš Heinrich, 

vedoucí Muzea krajky Vamberk.

Ohlédnutí za muzejním rokem 2019

VAMBERK Husovo náměstí, čp. 57
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V  rámci vysokoškolského studia předškolní 
pedagogiky jsem dostala za  úkol vyhledat 
v archivu informace o založení mateřské školy 
v  našem městě. O  původu prvního předškol-
ního zařízení ve  Vamberku jsem až doposud 
nevěděla nic a o to překvapivější pro mě bylo 
zjištění, že cesta k  jejímu založení začala už 
na počátku dvacátého století. Myslím, že nasbí-
rané informace by mohly být zajímavé i pro vás, 
Vamberáky a čtenáře zpravodaje, proto jsem se 
rozhodla práci publikovat v našem měsíčníku. 
Pro podklady o  založení mateřské školy 
ve Vamberku jsem se vydala do Státního okres-
ního archivu v Rychnově nad Kněžnou. Místní 
pracovníci mi do  několika dnů připravili po-
třebné materiály, ze kterých jsem čerpala infor-
mace pro svou seminární práci. Často v  textu 
užívám citací, protože se mi mnohé tehdejší 
výrazy líbí a  domnívám se, že dodávají práci 
na autentičnosti. 
První návrh o zřízení mateřské školy ve městě 
padl na schůzi obecního zastupitelstva 12. říj-
na 1905, který podala sociální komise. Téhož 
roku byla ve  městě postavena nová budova 
základní školy. Koncem července roku 1907 
poslalo městské zastupitelstvo dopis císařsko – 
královské zemské školní radě v Praze s žádostí 
o zřízení mateřské školy ve městě, která by byla 
fi nancována z obecních prostředků. Návrh za-
stupitelé odůvodňují skutečností, že město čítá 
více než 3500 obyvatel, z  nichž většina patří 
do dělnické třídy a „dělný tento lid mešká větší 
část dne mimo domov za  práci svojí a  tu nu-
cen jest dítky své ponechati doma bez řádného 
dozoru“. V té době jako dělnice pracovaly i ženy 
a malé děti tak byly často ponechány na starost 
svým starším, většinou ještě školou povinným, 
sourozencům. Hrozilo jim nejen nebezpečí úra-
zu, ale nedostatečný dozor měl také vliv na je-
jich výchovu, která se negativně projevovala 
po  vstupu do  obecné školy, kdy děti „bývají 
chováním svým závadou řádného vyučování“.
Dohled nad dětmi v  mateřské škole měla 
vykonávat „odborně vycvičená pěstounka“. 
Mateřská škola si kladla za  úkol přiměřeným 
způsobem děti zaměstnávat, učit je správ-
ným hygienickým návykům, pořádku, dobré-
mu chování a  celkově je připravit na  nástup 
do  obecné školy. Výše uvedené důvody vedly 
obecní zastupitelstvo, „nehledě na  oběti pe-
něžní“, k  usnesení o  zřízení mateřské školy 
ve městě. 
Budoucí mateřská škola měla být umístěna 
v suterénu nové školní budovy „v místnostech 
zdravých a  prostorných“. Zastupitelé neopo-
mněli zmínit, že se v blízkosti nachází školní za-
hrada a hřiště, které budou moci malé děti vyu-
žívat. K dopisu pro zemský školní úřad připojili 
také stanovy a „osnovu zaměstnávací“. 
8. října roku 1907 přišla odpověď na  žádost 
obecního zastupitelstva, ve které stálo, že „po-
volujeme po  rozumu vynesení c. k. minister-
stva kultury a  vyučování…aby ve  Vamberku 
zřízena a ihned otevřena byla mateřská škola“. 
Zároveň došlo ke  schválení stanov a  zaměst-
návací osnovy, s podmínkou, že jejich ověřené 
kopie budou co nejdříve dodány. Dodatečně 
měla být doložena také způsobilost pěstounky, 

která bude v mateřské škole pracovat. 12. listo-
padu byly podepsány stanovy a zaměstnávací 
plán. První správkyní byla ustanovena slečna 
Růžena Povolná z Pelhřimova.  
Za zmínku jistě stojí dochované stanovy, které 
mě na tehdejší dobu překvapily svou nadčaso-
vostí. Hned v  úvodu je zmíněn účel mateřské 
školy, a sice: „opatrovati dítky obojího pohlaví 
bez rozdílu náboženství a příslušnosti domov-
ské k  povinné návštěvě školy obecné nedo-
spělých, jichž rodiče za  příčinou živnosti jim 
potřebné péče věnovati nemohou“, dále pod-
porovat a doplňovat mravnou a náboženskou 
výchovu a  „chrániti je od  všelikých pohrom 
tělesných i duševních a tak vůbec napomáhati 
rodičům ve vychování dítek jejich“. 

Jak již bylo zmíněno, mateřská škola byla fi -
nancována z  obecních peněz a  částečně také 
ze školného, které činilo 1 – 2 koruny/měsíc. 
Do mateřské školy byly přijímány děti ve věku 
od čtyř do šesti let a jejich počet v jedné třídě 
mohl být maximálně čtyřicet. Děti byly v  ma-
teřské škole zaměstnávány, a  to tři hodiny 
dopoledne a  dvě hodiny odpoledne. Pro děti 
z chudých rodin byla mateřská škola přístupná 
denně od sedmi do osmnácti hodin.
Výchova a opatrování dětí bylo svěřeno zkuše-
né vychovatelce a  její pomocnici. Líbila se mi 
charakteristika vychovatelky, kterou musela 
být osoba: „bezúhonných mravů, klidné po-
vahy, čilého ducha, zdravého těla, svobodná 
a zpěvu znalá“. Výše platu („služného“) vycho-
vatelky a  její pomocnice bylo v  kompetenci 
místní školní rady a obecního zastupitelstva. 
Dále stanovy charakterizují, v  jakých prosto-
rách se mateřská škola nacházela a  informuje, 
že školní potřeby se hradily z  obecních pro-
středků. Mateřskou školu řídila místní školní 
rada.
Ve  stanovách také stojí, že správa školy dala 

svolení, aby se dívky z  vyšších ročníků zdejší 
dívčí školy mohly účastnit her a  zaměstnání 
v  mateřské škole. Po  předchozí domluvě se 
správou školy bylo možné v kteroukoliv dobu 
mateřskou školu navštívit. Aby „poskytnu-
ta byla obecenstvu příležitost přesvědčiti se 
o pokroku dítek a zdaru ústavu, konati se bude 
každoročně veřejná zkouška“. Nedozvěděla 
jsem se však, kdo byl zkoušen, jestli děti nebo 
vychovatelka a jakým způsobem zkouška pro-
bíhala. Příslušní členové obce měli možnost 
mateřskou školu navštívit a navrhnout případ-
né zlepšení její činnosti. 
Zaměstnávací plán mateřské školy by se dal 
přirovnat k  našemu školnímu vzdělávacímu 
plánu, tedy dokumentu, ve  kterém se prolíná 
učení a fi lozofi e dané mateřské školy. Účel ma-
teřské školy byl charakterizován jako „navádě-
ní dítek k správnému mluvení, cvičení smyslů, 
vzdělávání rozumu, šlechtění srdce a citu, cvi-
čení paměti, tužení těla, navykání k samostat-
né činnosti, poznávání věcí přírodních, uvádění 
k způsobilosti, dítky opatrovati a tak k tělesné-
mu a duševnímu rozvoji dítek pomáhati“. Dále 
jsou v  dokumentu jednotlivé kategorie blíže 
charakterizovány. Opět mě překvapila nadča-
sovost myšlenek, protože v podobném duchu 
se nesou i současné osnovy.
Například v tělocviku měly být hry voleny tak, 
aby se střídal pohyb na místě a z místa, u cviče-
ní smyslů je jako první charakterizováno cvičení 
oka – rozeznávání tvarů, velikosti, barvy apod. 
Pod pojmem „pěstování ducha“ bylo ukryto 
vedení dětí ke správnému mluvení a rozhovo-
ry o věcech kolem nás. Vzdělávání rozumu by 
se dnes dalo přirovnat k  rozvíjení matematic-
kých představ – co znamená mnoho, málo, 
méně, počítání do  deseti na  věcech, ale byla 
zde zahrnuta i láska k přírodě a stvořiteli, kres-
lení a  zeměpis. Cvičení paměti mělo probíhat 
formou básniček „obsahu mravoučného, pouč-
ného neb žertovného“. Buzení a šlechtění citu 
spočívalo v rozvíjení náboženského citu, zpěvu 
umělých i  národních písní, vyprávění povídek 
s výchovným obsahem a především pěstování 
společenských ctností, protože „k  tomu tře-
ba vůbec a při každé příležitosti přihlížeti“. Při 
„zaměstnání ručním“ pracovala mateřská škola 
„dle soustavy Fröblovy“ (nebo také Fröblovy 
dárky), a  sice šlo o  stavění dřevěných krych-
lí, kladení tabulek, příčkování, kladení hůlek 
a kroužků, skládání papíru, proplétání, kreslení, 
vyšívání a vypichování a „letního času zaměst-
návání pod širým nebem na  prostoře stinné, 
pískem posypané, též pod stromy na trávníku“. 
Tolik tedy k  založení první mateřské školy 
ve Vamberku.                            Zuzana Dusílková

Použité zdroje
dokumenty 
- Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 
- Fond: OŠV Rychnov nad Kněžnou, Číslo inv. 54, 
Sig. II/7, Čís. kart. 80
1. fotka - archiv Milana Sedláčka 
2. fotka - STATING – Zateplení ZŠ Vamberk (2011). 
In: Stating.cz. [online]. [cit. 2019-12-08]. Dostup-
né z: http://www.stating.cz/Reference/Obcan-
ska-vybavenost-(1)/Zatepleni-ZS-Vamberk.aspx 
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V  létě roku 2018 se pod záštitou 
našeho spolku členové Vamber-
manologické sekce rozhodli na-
vštívit některá zajímavá místa spo-
jená s Kájou Vambermanem. Fuška 
byla už jen výběr míst a napláno-
vání trasy, neboť Kája po sobě za-
nechal stopy po celém světě. Stačí 
se jen pozorně dívat a  přidat tro-
chu fantazie. Nakonec jsme ze-
jména z fi nančních důvodů museli 
zcela vynechat Ameriku a Austrálii 
a  rozhodli se pro putování po Ev-
ropě, části Afriky a části Asie.  
Na  cestu jsme se vydali počátkem 
července a  jako první navštívili 
Prahu. Tady na  Kájovy stopy nara-
zíte doslova na každém kroku a tak 
jsme museli vybírat, abychom se 
vůbec dostali dál. Nakonec jsme 
navštívili jen Spálenou ulici, kde 
sídlilo Vilímkovo nakladatelství 
a  restauraci s  pivovarem U  Fleků, 
kde byl Kája chvíli v  učení. Trochu 
zmoženi černou fl ekovskou třináct-
kou jsme večer sedli na rychlík směr 
Varšava. Druhý den jsme vzpoměli 
na Ludvíka Lazara a jejich společné 
dílo – slovník esperanta a  po  pro-
hlídce několika památek pokračo-
vali do Francie. V Paříži jsme navští-
vili domek, ve  kterém žil koncem 
19. století vědec a  chemik Louis 
Pasteur. Poté jsme mohli ve  čtyř-
hodinové frontě v klidu obdivovat 
„krajkový“ motiv Eiff elovy věže.  

Z  přístavu Le Havre jsme pak vy-
pluli směr černý kontinent. Ten 
jsme celý obepluli a  zakotvili až 
kousek nad Madagaskarem - 
v  Keni. Podařilo se nám navštívit 
ten kousek pláže a moře, který Kája 
kdysi dostal od kmene Kikujů a pa-
třil tak Čechům. Na místním úřadě 
jsme se však dozvěděli, že právo 
na  Czech Kenyu nám (Čechům) 
zaniklo po  sto letech proto, že 
za celou dobu, tedy do roku 1992, 
se tam neobjevil jediný Čech! Jaká 
škoda. Alespoň jsme vám pořídili 
fotku. Nádhera, že?                          
Naše cesta pokračovala do  Egyp-
ta, kde jsme obdivovali pyramidy 
v Abúsíru a Gíze.
Z  Egypta jsme přešli do  arabské 
části Asie suchou nohou. Bohužel 
jsme kvůli válečným konfl iktům 
nemohli navštívit Irán (dříve Persii) 
a vyfotit jeho ropná pole, které jim 
Kája kdysi navrtal. Ale proslulý ble-
ší trh v turecké Ankaře jsme si ujít 
nenechali, stejně jako ochutnávku 
původně Kájova receptu na turec-
ký med. Z Turecka jsme se letecky 
dopravili do  Vídně. Hned ráno 
jsme pak navštívili  Gasthaus „An-
gel“ na  předměstí Wieden, tedy 
místo pravděpodobného Kájova 
početí. Po  tradičním vídeňském 
„schnitzelu“a vídeňské kávě se sa-
chrem nás rychlík Vindobona do-
vezl zpět do Prahy.
Byl to krásně ztrávený měsíc. Zají-
mavý a pro nás „vambermanology“ 
i poučný. Když člověk vidí na vlastní 
oči to, co Kája Vamberman dokázal, 
dme se pýchou. A  proto, vážení 
spoluobčané, všímejte si prosím 
při svých dovolených nebo jiných 
cestách v  tuzemsku i  po  světě za-
jímavých věcí a  s  trochou fantazie 
si tam zkuste dosadit našeho rodá-
ka a  velikána, Káju Vambermana. 
Nebo nám o  tom napište a  my se 
pokusíme to prověřit. Předem vám 
za tipy děkujeme.

Spolek přátel 

historie Vamberka

Vambermanologická 

sekce 

Exkurze po stopách 
Káji Vambermana
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin - 17. část (zápas o vznik Československa)
Probouzení národa
Český národ po  Bělohorské poráž-
ce svých stavů r. 1620 a následkům 
třicetileté války upadl do dlouhodo-
bé letargie, umocněné politickým, 
národnostním i náboženským útla-
kem. Proti tomuto stavu a  germa-
nizaci se nejprve stavěli jednotliví 
buditelé národa a  po  vzniku prů-
myslu se do  poněmčených měst 
začal vracet český živel z  venkova. 
Výrazný nástup českého uvědomo-
vání nastal v období tzv. Národního 
probuzení koncem 18. století. Mezi 
významné české osobnosti tohoto 
velice dlouhého období mimo jiné 
patří: Jan Ámos Komenský, Balbín, 
Dobrovský, Jungmann, Palacký, 
Borovský, Smetana a  řada dalších, 
včetně bezejmenných učitelů 
a kněží.

Snahy o federalizaci 
rakouské monarchie
V počátcích našeho národního pro-
bouzení si čeští představitelé neu-
měli představit ani jinou možnost, 
než soužití s  jinými národy v  rámci 
Rakouské monarchie. Požadovali 
však dosažení rovnoprávných pod-
mínek národů ve  formě federace 
států. I Palacký byl nejprve přesvěd-
čen o  správnosti tohoto řešení, jež 
by nás chránilo před germánským 
tlakem.
Politická nejednotnost názoru 
na řešení budoucnosti národa.
Ve  vzniklých politických stranách 
byla značná rozdílnost názoru 
na potřeby národa. Na př. Staročeši, 
vedení Palackým, svým konzerva-
tivním zaměřením prosazovali za-
chování federalizované monarchie, 
kdežto Mladočeši byli zaměřeni 
liberálně. I  Palacký však po  jed-
nostranném uherském vyrovnání 
změnil názor a  řekl „Byli jsme před 
Rakouskem, budeme i po něm“. Jen 
jednostrannému Rakousko-uher-
skému vyrovnání čeští poslanci však 
zabránit nedokázali a  vydali jen 
státoprávní prohlášení 81 poslanců. 
Maďaři si svoji samostatnost pro-
sadili, stejnému požadavku jiných 
národů ale následně houževnatě 
bránili.
Rozhodnutí o nutné samostatnosti.
Po  jednostranném vyrovnání Ra-
kouské monarchie s  Maďary, a  tím 
vzniku dvoustátí Rakousko -Uher-
sko r. 1867, bylo již všem racionálně 
uvažujícím představitelům českého 
národa zřejmé, že všechny sliby 
o  možné federalizaci říše jsou jen 
plané politické manévry. Proti sna-
ze slovanských národů Předlitavska 
(Předlitavsko byla polovina z dvou-

státí spadající pod Rakousko) tvoří-
cích tam většinu, se nyní kromě tra-
dičního odporu rakouských Němců 
postavili i Maďaři. Tento odpor proti 
Slovanům konečně sjednotil ná-
zorové směry v  Čechách na  jediné 
řešení-samostatnost. Zápas o  naší 
národní samostatnost se velice 
úporně vedl na dvou frontách-v za-
hraničí a doma.

Zápas o naši samostatnost 
v zahraničí
T. G. Masaryk byl mozkem vzniku 
československé samostatnosti. 
6. 7. 1915 ve  výročí Husovy smrti 
zahájil protirakouskou zahraniční 
akci, protože vnitrostátní podmín-
ky vylučovaly veřejné prosazování 
samostatnosti a  kromě toho bylo 
nutné vést tento zápas jako světo-
vý, týkající se mnoha národů. Bylo 
zapotřebí obrovské vůle v cizím pro-
středí, v  počátečním období téměř 
bez prostředků, známostí a  styků 
s rozhodujícími osobnostmi, z nichž 
mnohé ani neměli zájem o  rozbití 
Rak.-Uh. a  měli i  spoustu vlastních 
problémů. T.G.M. již od  počátku 
nosil v  hlavě obrysy budoucího 
státu. Svoji zahraniční misi zahájil 
ve Švýcarsku, kam odbočil při svém 
návratu z  Itálie domů, po  včasném 
varování ze zatčení. Masaryk oka-
mžitě po  vypuknutí světové války 
rozpoznal dějinnou možnost opě-
tovného dosažení české svébytnosti 
a  vše vsadil na  vítězství Dohody. 
Švýcarsko však nebylo centrem 
dění, dokonce se jej tam agenti 
pokusili otrávit a  proto v  září 1915 
odešel do Francie. V Paříži získal dva 
významné spolupracovníky. Z Čech 
přijel dr.  E. Beneš, který se stal neú-
navným vykonavatelem značné čás-
ti Masarykových myšlenek a dr. Šte-
fánik, který využil svých známostí 
a  Masaryka uvedl do  významných 
světových politických kruhů.
T.G.M.ve světě prosazoval rozbití 
Rak.-Uh. a osvobození jeho malých 
národů (Čechů, Slováků, Jihoslova-
nů, Poláků a Rumunů). 14. 11. 1915 
bylo v Paříži vydáno prohlášení čes-
ké státní nezávislosti, jež podepsali 
T.G.M. a  zástupci českých organi-
zací z  Francie, V. B., USA a  Ruska. 
Naši krajané v  USA pomocí sbírek 
pomohli udržet našim zástupcům 
ekonomickou nezávislost téměř 
od samých začátků. Na východním 
bojišti se začala rodit budoucí čes-
koslovenská armáda. Po souhlasu
ruské vlády Česká družina v  ruské 
armádě mohutněla přílivem dob-
rovolníků a 1. 1. 1916 byl v Haliči již 
první československý pluk. Po Brusi-

lovově ofenzívě bojovala již brigáda 
o 2 plukách. Po bitvě u Zborova 2. 
7. 1917 bylo v  Rusku již 30.000 le-
gionářů. Velký propagační význam 
v  Evropě sehrála rota „Nazdar“, 
sestavená ze Sokolů ve  Francii již 
na  počátku války, jež dala vznik 
brigádě. Symbolickou jednotku ně-
kolika set mužů povolila i V. B. v. r. 
1916. Nejhůře se české vojsko usta-
vovalo v Itálii, ale i tam koncem vál-
ky bojovalo 25.000 legionářů. Dů-
ležitá byla snaha naši Národní rady 
v  Paříži postavit na  všech bojištích 
československá vojska, neboť náš 
národ nechtěl svobodu darovanou, 
ale vybojovanou! Československé 
legie byly všude uznávanou silou. 
Všechny byly podřízeny Národní 
radě českosl. v Paříži. Stejně obtížný 
zápas byl i na úseku diplomatickém. 
17. 8. 1917 byla uzavřena dohoda 
o utváření českosl. vojska ve Francii, 
které pak bylo po  Rusku nejpočet-
nější.
Velice složitá situace nastala r. 1917 
po  obou revolucích v  Rusku pro 
naše nejpočetnější legie, zajatce 
i  krajany. Nejednotnost názoru pro 
budoucí postup činnosti tam řešil 
gen.  Štefánik, ale vyřešil až příjezd 
T.G.M. před ukončením sjezdu zá-
stupců frakcí v  Kyjevě, v  květnu 
1917. Přesun našich legií z  Ruska 
do  Francie ale později znemožnilo 
vypuknutí občanské války v Rusku, 
ve  které nařídil T.G.M. legiím ne-
strannost. 7. 3. 1918 opustil T.G.M. 
Rusko a  přenesl těžiště působnos-
ti do  Ameriky, protože USA byly 
nejmocnější součástí Dohody. 
8-10.4.18 se v  Římě konal kongres 
utlačovaných národů Rak.-Uh., kde 
nás zastupoval dr. E. Beneš a dr. Šte-
fánik. Teprve pak italská vláda po-
volila vznik čs. legií v  Itálii. Dne 5. 
5. 1918 byl T.G.M. v  Chicagu bouř-
livě uvítán 50.000 českých a sloven-
ských krajanů, což vzbudilo velkou 
pozornost medií USA. Tím zahájil 
publikační a  přednáškovou cestu 
Amerikou. 30. 5. 1918 v Pittsburghu, 
centru slovenských přistěhovalců, 
vznikla dohoda Českého nár. sdru-
žení a Slovenské ligy o spojení Slo-
váků a  Čechů ve  společném státě, 
kde bude mít Slovensko vlastní ad-
ministrativu a sněm. 19. 6. 1918 měl 
T.G.M. první schůzku s presidentem 
USA, při které došlo ke shodě názo-
rů. Následovalo i  formální uznání 
za spojence Dohody. 29. 6. 1918
Francie uznala Národní radu česko-
sl. za  prozatímní vládu příštího sa-
mostat. státu. 9. 8. 1918 následovalo 
uznání V.B. a 3. 9. 1918 od USA. V r. 
1918 nastoupilo i do armády USA 50 

tisíc českosl. dobrovolníků. 14.10.18  
tajemník Nár. rady československé 
dr.  E. Beneš oznámil dohodovým 
státům, že se ustavila Českosloven-
ská prozatímní vláda s  T.G.M. jako 
prezidentem. Prezident USA Wilson 
přijal toto prohlášení 18. 10. a uznal 
je. Proto nóta do Rak.-Uh. již poklá-
dala Československo za samostatný 
stát. 18. 10. 1918 Prozatímní českosl.
vláda vypracovala Washingtonskou 
deklaraci o  prohlášení českoslo-
venské samostatnosti. 20. 11. 18 
nastoupil T.G.M. v Nev Yorku na loď 
a tím na cestu do svobodné vlasti.
Vnitrostátní zápas o samostatnost.
Již před rokem 1914 se T.G.M. stal 
významnou, uctívanou i  opovrho-
vanou osobností za  své postoje 
k  Rukopisům, odporem k  antise-
mitismu a  objasněním politického 
komplotu proti 55 obžalovaným 
Jihoslovanům v  Záhřebu. V  r. 1914 
vznikla kolem T.G.M. Maffi  e, orga-
nizace bojující za  česká práva. 18. 
12. 1914 odejel Masaryk do  Itálie 
a  následně zahájil svůj zahraniční 
zápas. V  r. 1915 byli zatčeni čeští 
představitelé dr. Kramář a dr. Rašín 
a odsouzeni k trestu smrti. Z příka-
zu Vídně došlo k  pronásledování 
Sokola i  jeho rozpuštění. 3. 11. 16 
dr.  Beneš včas před zatčením ode-
šel za T.G.M. a  ten jej pověřil vede-
ním našich záležitostí ve Švýcarsku. 
V  listopadu došlo ke  sjednocení 
hlavních českých polit. sil. 21. 11. 16. 
zemřel císař František J. a následník 
Karel I. vyhlásil 12. 7. 17 rozsáhlou 
amnestii. 17. 5. 17 manifestem 222 
našich spisovatelů a vědců podpo-
řilo české národní cítění. 6. 1. 1918
v Obecním domě v Praze čeští zem-
ští a říšští poslanci přijali Tříkrálovou 
deklaraci požadující sebeurčení. 13. 
4. 1918 projev A. Jiráska v Obecním 
domě v  Praze končil přísahou pří-
tomných za prosazování národních 
zájmů. Tento akt potvrdil součin-
nost domácí i zahraniční české po-
litiky. 2. 10. 1918 poslanec Staněk 
v říšské radě prohlásil, že jedině pří-
ští českosl. vláda bude oprávněna 
nás zastupovat na mírové koferenci. 
9. 10. 18 tam prohlásil dr. Zahradník, 
že Češi navždy opouští říšskou radu. 
14. 10. 1918 byla v  Praze i  dalších 
městech generální stávka.
Na  žádost Rak.-Uh. o  mír odpově-
děl Wilson 19. 10. 18 v tom smyslu, 
že si národy o  svém osudu musí 
rozhodnout samy. 28. 10. 1918 Ra-
kousko přijalo tyto podmínky, což 
bylo v Čechách pochopeno jako ka-
pitulace a za všeobecného nadšení 
vyhlášena samostatnost!

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
LEDEN 2020
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat. 

TVOŘENÍ: MALOVÁNÍ 

NA TEXTIL, 20. 1. 2020, 

16:00 – 18:00

Jestli rádi tvoříte, zavítejte mezi 
nás. Přineste si nejlépe bílý textil 
(triko, ubrus, polštář, atd.) a  sa-
mostatně či společně s  dětmi ho 
nazdobte pomocí barev určených 
na  textil, které budou k  dispozi-
ci. Vstupné 30 Kč. Místo konání 
akce bude upřesněno. 

KARNEVAL, 

1. 2. 2020, 14:00 – 17:00 

Maska sem, maska tam, je jich 
plný sál. Jako každý rok pořádá-
me dětský karneval s  Dráčkem. 
Již tradičně na  Vás v  Merklovické 
školce čeká tombola, DJ Suchá-

nek a  spousta zábavy v  maskách. 
Vstupné 20 Kč/dítě. 

UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ 
PROSTOR PRO MC DRÁČEK 
Naši drazí příznivci a  maminky, 
dovolte nám informovat Vás o plá-
nované změně prostor pro Mateř-
ské centrum Dráček. Během ledna 
bude zázemí centra přestěhováno 
do  prostor Krajkářské školy (Tyr-
šova 25). Z tohoto důvodu prosím 
sledujte místa konání akcí. Dou-
fáme, že všichni celé stěhování 
zvládneme bez větších problémů. 
Děkujeme všem za  pochopení, 
Vaše maminky z MC Dráček. 

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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Základní škola Vamberk

Začátkem prosince 3 soutěžící z  naší školy navštívili Střední prů-
myslovou školu chemickou v  Pardubicích. Zde se zúčastnili 2. kola 
soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Rok od roku se 
do této soutěže zapojuje více škol. V letošním roce to bylo 193 škol 
z pěti krajů a 6 500 žáků. Na naší škole se základního kola zúčastnilo 
15 soutěžících, z nichž M. Hlávková, V. Kalců a T. Sršňová postoupi-
ly do  krajského kola. Zde soupeřily s  velkou konkurencí konkrétně 
s 438 dalšími soutěžícími. Do regionálního fi nále, do kterého postou-
pilo 34 soutěžících, děvčata nezasáhnou, ale na  své dosažené vý-
sledky mohou být právem hrdé. Děvčatům gratulujeme, děkujeme 
jim za reprezentaci školy a zároveň jim přejeme, ať dosahují stále tak 
dobrých studijních výsledků.                                                        J. Chárová

Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Dne 5. 12. se devět žáků 8. A  rozhodlo navštívit MŠ Vodníček, aby 
dětem připravili Mikuláše. Tato spolupráce školy a  školky vznikla 
v  rámci společenskovědního semináře. Cílem bylo vykonat dobrý 
skutek pro obyvatele v našem okolí. Ve spolupráci se školkou se jako 
nejpříhodnější jevila právě tato akce, která velmi oživí výuku. Miku-
láš, čtyři čerti a čtyři andělé navštívili všechna tři oddělení. Zpočátku 
trochu bázlivě strašili naši čerti, poté se však do role dostali a děti slí-
bily, že se polepší. Dostaly připravené balíčky a vyfotily se s námi. Pro 
všechny naše přestrojené to byla premiéra a tak do budoucna vědí, 
co všechno taková akce obnáší. Děkujeme velice za vstřícnost paní 
ředitelky MŠ a paní učitelek, ve školce vládla velmi pěkná atmosféra 
a my si to velice užili!                                             Mgr. Alena Svačinková

Dlouhé století se loučí - 1880 - 1920
Školní kolo olympiády v dějepise
Minulý týden se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické 
zaměření se týkalo událostí mezi lety 1880 - 1920 v Evropě.
Zúčastnilo se ho 18 žáků a  žákyň z  devátých tříd. V  písemném testu 
mohli získat nejvíce 65 bodů.
Nejvíce bodů a tím i postup do okresního kola si díky svým znalos-

tem vybojovali:

1. místo Jakub Šebesta  – 46 bodů
2. místo Nella Držmíšková  – 40 bodů
3. místo Magdaléna Bakešová  – 39 bodů

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a  našim nejlepším přeji hodně štěstí 
v okresním kole 15. ledna 2020 v Rychnově nad Kněžnou.                            

Mgr. Vlastimila Krsková

I když letošní zima zatím připomí-
ná spíše podzim, snažíme se to dě-
tem vynahradit různými aktivita-
mi, které se běžně vážou k tomuto 
období. První z nich byl výlet auto-
busem za čerty, kdy jsme navštívili 
v  rychnovském déčku čertovské 
sklepení. Děti se nejdříve trochu 
bály, ale strach z nich rychle opadl 
a pak už si užívaly poutavé vyprá-
vění o čertech a obdivovaly straši-
delnou výzdobu doplněnou vlast-
noručně nakreslenými obrázky, 
které byly ve sklepení vystavené.
V  dalších dnech následovaly tra-
diční čertovsko mikulášské hrátky 
v  tělocvičně vamberecké školy, 
kde byly pro děti nachystány různé 
zábavné soutěže a i toto odpoled-

ne si děti v  přestrojení za  anděly, 
čerty a Mikuláše náležitě užívaly.
Třetí akcí bylo secvičení pohádko-
vého divadelního představení, kte-
ré děti zahrály nejen pro obě vam-
berecké školky, ale poté si troufl y 
pohádky o drakovi, řepě velké jako 
Říp a kouzelném stromečku před-
vést i svým nejbližším a školní dru-
žina k  prasknutí zaplněná tatínky, 
maminkami, babičkami a dědečky 
byla spolu s velkým potleskem tou 
nejlepší odměnou za několikaden-
ní prací spojenou s  nacvičováním 
divadelního vystoupení.  
A pak že je ve škole nuda

Ivana Tomková

vychovatelka ŠD

Kouzelník je velký pán, ve čtvrtek přijel k nám.
Čáry máry fuk a už ani muk. 

21. 11. 2019 do naší školy zavítal kouzelník Reno se svým představením. 
Ukázal nám několik triků a kouzel a do svých čísel zapojil i děti. Předsta-
vení vidělo 70 dětí ze školní družiny, které byly nadšené. 
Děkujeme KRPŠ za fi nanční příspěvek. 
Za všechny vychovatelky ŠD                                               Romana Kalábová

Zimní radovánky 
ve školní družině
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Koncert žáků ZUŠ v Častolovicích
Dne 21. 11. 2019 vystoupili žáci ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí na Vý-
roční schůzi členů Klubu důchodců v Častolovicích. Houslisté smyčco-
vého oddělení – Václav Norbert Slavík, Matyáš Drtík, Lucie Baloghová, 
Pavla Šindelářová a soubor Hrdobci – Vojtěch Slovák, Matouš Cimfl , Ka-
rel Kučera a Václav Klecandr svým vystoupením přítomné posluchače 
zaujali natolik, že obdrželi pozvání i na příští rok. Hudebníci v Častolovi-
cích hrají vždycky rádi a tak jistě přijedou.
                                                                               ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Vánoční koncert Vamberk
Dne 9. 12. proběhl v Městském klubu Sokolovna Vamberk vánoční 
koncert žáků vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Or-
licí. Během večera zaznělo mnoho písní a skladeb, které žáci zahráli 
na klavír, housle, fl étny a klarinet, nechyběl také zpěv. Zaznělo rov-
něž několik vánočních koled, během večera tedy panovala příjemná 
vánoční atmosféra. Koncert se opravdu vydařil, děkujeme tedy všem 
žákům a jejich vyučujícím za krásný hudební večer.
                                                                                                                     Klára Čižinská

Na poznávacím zájezdu výtvarné-
ho oboru kostelecké ZUŠ do Hrad-
ce Králové jsme navštívili dvě vý-
znamné kulturní instituce tohoto 
krajského města. V  Divadle Drak 
se děti seznámily s  bohatou his-
torií inscenací, především loutko-
vých her, a  nahlédly do  divadelní 
laboratoře. Pak se staly „výtvar-
níky na  vlastní kůži“ a  vytvořily si 
originální pohyblivou loutku, se 
kterou si mohly zahrát loutkovou 
hru v  připravené divadelní scéně. 
Dalším cílem výletu byla prohlíd-
ka Galerie moderního umění. Tam 
jsme se dozvěděli o  historii této 
krásně zrekonstruované secesní 
budovy, prošli si stálou expozici 
výtvarných děl a zhlédli současnou 

výstavu malířů Podorlicka - Krajina 
skrytá uvnitř světa. Měli jsme štěstí 
a  na  výstavě jsme potkali jedno-
ho z  vystavujících malířů – pana 
Jiřího Kaloče, žijícího na  blízké 
Vrbici. Všechny informace byly 
podány dětem srozumitelnou for-
mou a  paní lektorkou byl kladen 
důraz na  interakci a  vyjadřování 
vlastních pocitů a názorů. V závě-
ru jsme navštívili výtvarný ateliér, 
ve  kterém děti prakticky řešily 
výtvarné úkoly inspirované před-
chozí prohlídkou galerie. Součástí 
výletu byla i  prohlídka historické-
ho centra města s  jeho dominan-
tami. Akce se vydařila, všichni byli 
spokojeni a plni kulturních zážitků.

Tomáš Martinec

Koncerty špuntíků
„Koncerty špuntíků“ se již staly tradicí na  naší škole. Jsou to koncerty, 
na kterých začínající žáci naší ZUŠ poprvé vystoupí na veřejnosti v krás-
ném koncertním sále ZUŠ. V letošním roce jsme tyto koncerty uspořádali 
dva. Vystoupilo na nich 26 nových žáčků hudebního oboru. Na památku 
prvního vystoupení dostaly děti od Klubu rodičů při ZUŠ malé deníčky. 
Koncerty nejmenších potěšily všechny přítomné.                                                

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Na koncertu vystoupily také děti z Vamberka: Daniela Bechná, Kristý-
na Benešová, Patricie Jiroutová, Kristína Jusková, Daniela Sofi e Mar-
tincová, Marie a Markéta Šťastných.

Za uměním do Hradce Králové
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Zprávičky z naší školičky
Prosí prosí prosinec 
sněhuláka o hrnec.
A krmítko o zobání, 
ptáčci mu vše vyzobali. 
Děti mají nejraději, 
když před čerty utíkají.
Už se těší na Vánoce 
a pak nashle – v novém roce!

Letos nám sice prosinec žádný sníh 
nenadělil, ale přinesl našim dětem 
mnoho jiných zajímavých aktivit 
a  předvánočního těšení. Na  všech 
třídách se malovalo, zdobilo, zpívalo 
a  tvořilo. Děti očekávaly návštěvu 
z nebe a z pekla a připravovaly si pro 
Mikuláše, čerta i anděla hezké bás-
ničky a písničky. Ve čtvrtek 5. prosin-
ce k  nám opravdu zavítal moudrý 
pan Mikuláš, chlupatý čert i nádher-
ný anděl, který rozdal dětem sladké 
dárečky. Tohoto nesnadného úkolu 
se jako tradičně zhostila rodina Šu-
šlíkova s  naší kuchařinkou Týnou 
a novou posilou Davidem Ungerem 
a za toto jim patří náš velký dík. Po-
tom už nastal ten pravý čertovský rej 
plný tance, zábavy, smíchu a hlavně 
malých převlečených čertíků a  an-

dílků. Na  jedno opravdové velké 
„PEKLO“ v  kouzelném blikajícím 
sklepení se naše dětičky zajely po-
dívat i do Déčka do Rychnova nad 
Kněžnou. V  tomto předvánočním 
období měla napilno také Ptáčata, 
protože se učila koledy a  písničky 
na svá vystoupení pro vánoční akci 
„Městem chodí andělé“. Zazpívala 
také na Městském úřadě i babičkám 
v  Domě s  pečovatelskou službou. 
Shlédli jsme i pohádku v Městském 
klubu Sokolovna, která se jmenova-
la „Jak bylo, když nebylo“. V předvá-
nočním období jsme také navštívili 
družinu v ZŠ Vamberk, která si jako 
každý rok připravila pro naše malé 
školkové dětičky pásmo moc hez-
kých pohádek. Tímto bychom chtěli 
poděkovat nejen dětem ze školní 
družiny, ale také jejich paní družinář-
ce Ivaně Tomkové, která si dala vel-
kou práci a děti skvěle připravila. 13. 
pátek datum přímo magické a  nás 
již čekal ve školce dlouho očekáva-
ný „Štědrý den“ se slavnostním obě-
dem a  nadílkou pod stromečkem, 
který si děti sami ustrojily a červené 
jablíčko si k  tomu rozkrojily. Svíčky 

na adventním věnci zhasly a pak už 
děti dárky našly. Všude po třídě zní 
dětský smích a  dál? Dál už nebylo 
skoro nic. Vlastně ano. Čekalo nás 
ještě tradiční vánoční tvoření s  ro-
diči. Na každé třídě si děti vytvořily 
originální vánoční dáreček společně 
s maminkou nebo tatínkem. Domů 
si pak každý odnesl nejen vlastno-

ručně vyrobené dárečky a přáníčko, 
ale také nádhernou hvězdičku z ke-
ramiky. Za tu vděčíme naší milé paní 
vychovatelce Štěpánce z DDM. 

Všem rodičům, dětem a  přáte-

lům bychom chtěli popřát ŠŤAST-

NÝ NOVÝ ROK          

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
Tři králové jdou k Ježíšku,
nesou něco v košíčku.
První Kašpar, to je král,
druhý Melichar a třetí Baltazar.
Cestu dlouhou ještě mají,
Ježíškovi dárky dají.

Přišlo to i Vám, milí čtenáři, že ad-
ventní čas velmi rychle utekl? Ani 
jsme se nenadáli a máme tu nový 
kalendářní rok 2020. Většina z nás 
na konci kalendářního roku bilan-
cuje a  hodnotí rok uplynulý. My 
Vás však nechceme zatěžovat naši-
mi hodnoceními uplynulého roku, 
ale ještě si připomenout čas vá-
noční v mateřské škole Vodníček.
Určitě spousta z  vás, obzvlášť po-

kud máte malé děti, vzpomínáte 
na  rozzářené tváře dětí u  vánoč-
ního stromečku, sladké a  voňavé 
cukroví a mnoho radostí a milých 
vzpomínek z prožitých svátků. 
Ve  všech třech třídách – u  Šneč-
ků, Žabiček i  Rybiček začal ad-
ventní čas nejen zapálením první 
adventní svíčky, ale i  přípravami 
na  příchod svaté Barbory. Děti si 
vzorně uklidily hračky, a  tak jim 
mohla Barborka nadělit nejen 
voňavé perníčky, ale i  větvičku 
„Barborky“.  Hned druhý den nás 
čekala pohádka v  MK Sokolovna 

„Jak bylo, když nebylo“. Další den 
byl ve  znamení čertíků, Mikulášů 
a Andílků a  již tradiční Mikulášský 
rej v naší školce. Ve školce se pro-
hánělo mnoho nezbedných čer-
tíků, andílci tančili svůj andělský 
tanec a Mikulášové kráčeli se svou 
kouzelnou berlí. Děti si společně 
zasoutěžily, zatančily a  už netr-
pělivě očekávaly příchod známé 
trojice – čerta, andílka a Mikuláše. 
Tentokrát se známá družina roz-
rostla o  další anděly a  opravdu 
velkou skupinu čertů, a to díky dě-
tem z osmých tříd ZŠ Vamberk pod 
vedením Mgr. Svačinkové. Velmi si 
vážíme spolupráce se ZŠ a  těšíme 
se i na další společné akce. A jak to 
známe, my „dospěláci“, děti opět 

slibovaly, že budou hodné a  po-
slušné. Dny ubíhají neuvěřitelně 
rychle a zapalujeme druhou svíčku 
na adventním věnci. Co to zname-
ná? Že se velmi rychle blíží „Štědrý 
den“ u  nás ve  školce. Vrcholí pří-
pravy ve  všech třídách U  Rybiček, 
Žabiček i  Šnečků se pilně tvoří, 
vyrábí, zpívá, recituje, ale i  poska-
kuje a tancuje. Ale abychom si tro-
chu odpočinuli od předvánočního 
shonu, v pondělí k nám opět zaví-
taly děti ze ZŠ Vamberk, tentokrát 
však děti prvních tříd se svoji paní 
družinářkou. Děti si připravily dra-

matizaci několika pohádek. Vše se 
jim vydařilo na  jedničku a  my jim 
velmi děkujeme za zpestření naše-
ho adventního času. A je to tady …
děti se konečně dočkaly očekáva-
ného Štědrého dne v  naší školce 
Vodníček. Od samého rána čekala 
na děti vánočně vyzdobená školka, 
k poslechu nám hrály vánoční ko-
ledy a  stoly se prohýbaly vánoční 
výzdobou a  voňavým cukrovým 
– mnohokrát děkujeme všem rodi-
čům, kteří cukroví dětem do školky 
nachystali. Nesměly chybět ani vá-
noční tradice – pouštěli jsme oříš-
kové lodičky, pozorovali, jak a kde 
se drží na vodě. Také jsme rozkrojili 
jablíčko a hledali ukrytou hvězdič-
ku. A to nejkrásnější po zazvonění 

zvonečků…rozzářené dětské tváře 
u stromečků. To je jak pro nás uči-
telky, tak určitě i  pro Vás, rodiče, 
ten nejkrásnější vánoční dárek. 
Odpoledne jsme se již tradičně tě-
šili na  návštěvu rodičů, prarodičů 
a  dalších návštěvníků naší školič-
ky. Čekalo nás Vánoční odpoledne 
s rodiči. Děti si pro svoje blízké při-
pravily malé překvapení v podobě 
vánočního vystoupení. Poté bylo 
nachystáno již tradiční „Vánoční 
tvoření“. Děti si společně s  rodiči 
vyrobili krásné vánoční výrobky. 
V  posledním týdnu, kdy si děti 
s nadšením hrály především s no-
vými hračkami, nás čekala ještě 
jedna důležitá událost. Zasazení 
již vzrostlého stromu Ořešáku ze 
Zahradnictví Fléglovi, moc děku-
jeme za pomoc při sázení. A proč 
strom? Protože v  tomto školním 
roce je to náplní naše ekologické-
ho projektu. 
Na  závěr bychom chtěli poděko-
vat především rodičům. Velmi si 
vážíme vaší spolupráce s  námi. 
A protože je tento příspěvek první 
v  novém kalendářním roce2020, 
přejeme sobě, i  Vám, čtenářům 
Vambereckého zpravodaje, aby to 
byl rok plný dobrých dnů a  dob-
rých lidí kolem Vás. 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Výběr na měsíc leden 2020Novoroční přání
„Štěstí ať se na Vás snese jako vločka 
sněhu, rok ať přinese Vám zdra-
ví,štěstí, něhu...“
Bereme do  ruku čistý arch papíru, 
milí přátelé. I na nás záleží, jak a čím 
jej popíšeme.
Vše dobré v roce 2020 vám přejí pra-
covnice knihovny

Pravidelná 
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00 (na požádání)

POBOČKA MERKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00
POBOČKA PEKLO nad Zdobnicí

Úterý 16:00 – 19:00

FOR MEN
Pánský magazín, který se specializuje na  fashion, 
design a  stylový život moderního muže. Nejlepší 
auta, technika, hodinky a klenoty, styl, kosmetika, 
hudba a fi lmy, restaurace a bary, destinace, dobro-
družství apod. For Men je průvodce světem muže.

NATIONAL GEOGRAPHIC Česko
Přináší spoustu zajímavostí z oblasti kultury, vědy, 
techniky, ale i  přírodní jevy a  to z  různých koutů 
světa doplněné o exkluzivní fotografi e.

MŮJ DŮM
Tradiční časopis o  bydlení v  rodinných domech 
seznamuje každý měsíc zájemce o bydlení v domě 

s  nejlepšími individuálními i  typovými novostav-
bami a důmyslnými rekonstrukcemi. Spolupracuje 
s nejlepšími odborníky z oblasti zahradní architek-
tury. Můj dům je pořadatelem ankety Dům roku. 
Časopis opakovaně získal prestižní ocenění „Časo-
pis roku“.

ZAHRÁDKÁŘ
Český zájmový časopis pro celou rodinu, který vychá-
zí už od  roku 1969. Pravidelně, každý měsíc, přináší 
informace o zahradě a všem co k ní patří. Dočtete se 
o  květinách, okrasných dřevinách, ovoci i  zelenině, 
o  pravidelné údržbě, novinkách v  nářadí a  příprav-
cích. V  pravidelném kalendáriu vám časopis napoví 
co, jak a kdy při aktuální práci na zahradě udělat.

BELETRIE
 MAHEROVÁ, Kerri: 

     Debutantka z rodu 

     Kennedyových

Příběh silné ženské osobnosti 
z  doby, která emancipovaným 
ženám vůbec nepřála. Mladinká 
Kathleen Kennedyová, pocházející 
z  jedné z  nejslavnějších rodin svě-
ta, chce však za každou cenu držet 
svůj osud pevně ve vlastních rukou.
 SVĚRÁK, Jan: 

     Bohemia, nenatočený fi lm

Román je příběhem talentované-
ho fi lmového režiséra, který se po-
kouší vydobýt si celosvětové uzná-
ní a vydává se proto na trnitou, ale 
i nejistou cestu za úspěchem. 
 ERSKINOVÁ, Barbara: 

    Dědictví minulosti

Příběh, v  němž se protínají dvě 
časové roviny. Hlavní hrdinkou 
je mladá vikářka, která přichází 
na farnost v Cambridgi.
 GUENASSIA, Jean-Michel: 

     Klub nenapravitelných 

     optimistů

Paříž první poloviny šedesátých 
let, počátky rock‘n‘rollu, fi lmová 
nová vlna, alžírská válka, studená 
válka, život pařížských teenagerů 
- a  osudy poválečných uprchlíků 
zpoza železné opony ve vzpomín-
kách tehdejšího studenta Michela.
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

      Hledám manžela … děti vítány

Další z  řady oddechových románů 
pro ženy se čtyřicetiletou bezdět-
nou hrdinkou, které manžel ozná-
mí, že čeká dítě s mladou milenkou.

NAUČNÁ LITERATURA
 HONZÁK, Radkin: 

     Holky to někdy nemaj lehký

Rozhovor s  novinářkou Klárou 
Mandausovou prozrazuje psychi-
atr mnoho věcí o lásce, zdraví, ro-
dinných vztazích, výchově a  věci, 
které žijeme každý den.
 LOCHT, Yves de: Eutanazie

Kniha vybízí k  otevřené diskuzi, 
zda je dobré legalizovat dobrovol-
nou smrt.
 ZIBURA, Ladislav: 

     Prázdniny v Evropě

Čtvrté autorovo prázdninové dob-
rodružství, tentokrát po Evropě.

V novém roce 2020…
 do 16. ledna pokračuje výstava 
Podivný svět
 od  17. ledna s  vernisáží začíná 
výstava fotografi í Jiřího Šulce 
 16. ledna od 17:30 hodin před-
náška Od  Karibiku k  mayským 
pyramidám, přednáší Petr Kvarda 
a Pavel Chlum
 23. ledna od 17:30 hodin před-
náška Tomáše Vejmoly – Tuktukem 
z Thajska až na Moravu
 30. ledna v  17:30 hodin před-
náška Josefa Pepsona Snětivého 
Ďábel Valdštejn

... v únoru nového 
roku 2020 se můžete 
těšit na…
 6. 2. přednáška PhDr.  Zdeňka 
Zahradníka ŠIFRA MISTRA DIEN-
TZENHOFERA aneb TAJEMSTVÍ 
BAROKNÍCH KOSTELŮ NA  BROU-
MOVSKU
 13. 2. přednáška Mgr. Bohuslava 
Dragouna Život na zámku
 27. 2. přednáška PaedDr. Libora 
Turka - Nepál

 16. LEDNA 2020 v 17:30 hodin 

- Od  Karibiku k  mayským pyra-

midám

Po  cestě na  Island nám dva mla-
dí, sympatičtí cestovatelé Pavel 
Chlum a Petr Kvarda budou vyprá-
vět o svém americkém dobrodruž-
ství. Navštívíme Mexiko, Belize 
a Guatemalu. 

 23. LEDNA 2020 v 17:30 hodin - 

Tuktukem z Thajska až na Moravu

Povídání Tomáše Vejmoly o  ze-
mích, jejich tradicích a  kulturách, 
které na  roční cestě (2017-2018) 

navštívil s thajskou rikšou. U každé 
země má nejen zajímavé informa-
ce, ale i  vtipný příběh. Je známý 
jako Tomík na cestách. 
Přednáška je veselá, inspirujícího 
i  motivujícího charakteru, která 
se nese v duchu „Každý má řešení 
a většinou více než jedno“. 

 30. LEDNA 2020 v 17:30 hodin 

- Josef Pepson Snětivý: ĎÁBEL 

VALDŠTEJN (aneb Pozoruhodný 

vzestup vévody frýdlantského) 

Jaký byl vévoda frýdlantský doo-
pravdy, poodhrneme-li všeobecně 

rozšířenou – a  obvykle nelichoti-
vou – legendu? Na to v této před-
nášce, první ze dvou věnovaných 
Valdštejnovi, odpoví Josef Pepson 
Snětivý, spisovatel, hudebník 
a šéfredaktor Edice Český ČAS. Po-
noříme se pod „ofi ciální“ fakta, aby 
před námi vyvstala nadčasovou 
osobnost, která ani zdaleka nebyla 
jen temná a negativní. Ano, císař-
ský generalissimus byl mimořádně 
domýšlivý, arogantní a  bezohled-
ný, ale měl i příjemnější tvář. A o té 
se většinou mlčí…

POZVÁNKY NA LEDNOVÉ PŘEDNÁŠKY

Studovna a čítárna představuje další periodika
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MKS nabízí - leden 2020

 10. ledna v 19:00 hodin

PLES TANEČNÍCH
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk a na místě.
Vstupné 100 Kč.

 29. ledna v 19:00 hodin

DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního 
francouzského autora, která v součas-
né době slaví v Paříži velké úspěchy. 
Hrají: Martin Zounar, Martina Rando-
vá, Martin Kraus, Daniela Šinkorová.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. Vstupné 390 Kč.
Vyprodáno.

PŘIPRAVUJEME:
 16. dubna v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová zábavná talk show ba-
viče, moderátora a  textaře Karla 
Šípa s hostem J. A. Náhlovským.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč. 
Změna termínu! 

 15. května v 17:30 a 20:00 hodin

PARTIČKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Skvělá improvizační show tak jak ji 
všichni znáte z TV Prima. 
Hrají: Michal Suchánek, Richard 
Genzer, Igor Chmela, Michal No-
votný, Marián Čurko, Dano Dangl 
nebo Dalibor Gondík.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. Vstupné 480 Kč.
Od 20:00 hodin vyprodáno.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020:
 10. ledna v 19:00 hodin

Ples tanečních
 7. února ve 20:00 hodin

Ples KRPŠ
 14. února ve 20:00 hodin

Ples sportovní
 22. února ve 20:00 hodin 

Ples stavitelství EU
 28. února ve 20:00 hodin

Ples hasičský
 6. března ve 20:00 hodin

Ples barevný

Vážení přátelé kultury, 
vstoupili jsme do  nového roku 
a  opět si Vás dovolujeme pozvat 
k  návštěvě čtyř kulturních udá-
lostí, které jsme pro Vás připravili 
na  jarní sezónu 2020. Věříme, že 
výběrem nebudete zklamáni, a že 
opět využijete všech výhod, které 
Vám divadelní předplatné nabízí. 
Přejeme Vám krásné chvíle a Těší-
me se na Vás.   

 29. ledna v 19:00 hodin

DVA NAHATÝ CHLAPI /Sébastien 
Thiéry/
Bláznivá komedie kontroverzní-
ho francouzského autora, která 
v  současné době slaví v  Paříži 
velké úspěchy. Seriózní advokát, 
věrný manžel a otec dvou dětí, se 
jednoho dne probudí nahý v  po-
steli se svým kolegou z práce. Ani 
jeden netuší, jak se do této situace 
dostali, manželka jednoho z  nich 
však vymyslí způsob, jak zjistit 
pravdu. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže opravdové pravdě hodně 
vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina Ran-
dová, Martin Kraus, Daniela Šinko-
rová/Michaela Dittrichová.

 26. února v 19:00 hodin  

CAVEWOMAN /Emma Peirson/
AGENTURA POINT PRAHA
Po více než patnácti letech úspěš-
ného uvádění inscenace Caveman 
přichází agentura Point s  Cave-
woman. Mysleli jste si, že Vás už 
nic nedokáže rozesmát? Přijďte 
se podívat na  volné pokračování 
kultovní one man show Caveman 
a  seznámit se s  hrdinkou nového 
představení o  jeskynní ženě Ca-
vewoman. Pobaví Vás trochu jiný 
pohled na lásku a partnerské vzta-

hy, na  to, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, v komedii, která se 
s vtipným nadhledem zamýšlí nad 
věčným soubojem obou pohlaví. 
Hraje: Daniela Choděrová.

 13. března v 19:00 hodin

KOLLÁROVCI
Kapela Kollárovci je originální 
uskupení mladých, talentova-
ných hudebníků. Svým hudebním 
uměním rozveselují už mnoho let 
posluchače doma i  za  hranicemi. 
Jejich živá hudba, temperament-
ní zpěv a humorné slovo vytvářejí 
nezapomenutelnou atmosféru, 
která vykouzlí na vaší tváři úsměv 
a  dobrou náladu. Kapela hraje už 
od  roku 1997 a  svým goralským 
temperamentem si získala přízeň 
u mnoha fanoušků. 
Účinkují: PhD. Tomáš Kollár: hous-
le, zpěv, PaedDr.  Štefan Kollár: 
akordeon, saxofon, zpěv, Mgr. Ma-
rek Kollár: housle, zpěv, Štefan 
Repka: kontrabas, zpěv, Július Mi-
chal, Hudi: cimbál, Art. Patrik Čer-
venák DiS.: bicí nástroje.        

 10. května v 19:00 hodin

PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZA-
CE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout tak trochu 
klíčovou dírkou do  pánské šatny 
ypsilonských herců. Zažijete spon-
tánní atmosféru, improvizační ná-
pady, jedinečné propojení herců 
a diváků i trochu kolegiální škodo-
libosti. Vždyť někteří z herců spolu 
hrají již desítky let a prožili společ-
ně velkou část hereckého života. 
To vše se odráží na  vzájemných 
„přihrávkách“ i  nekompromisních 
„smečích“. 
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pa-
vel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš 
a Petr Hojer.   

  Zdeňka Freivaldová

PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE
DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484 NEBO V KANCELÁŘI MKS

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
– JARO 2020

  3. dubna v 19:00 hodin 

KRYŠTOF JENOMPÍSNIČKYTOUR 2020 
Po mnoha letech se kapela Kryštof vrátila do divadelního prostředí a po dvou úspěšných minitur-

né přidává další, na několik let dopředu 
poslední koncertování v těchto netradičních prostorách.

Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat a … a to bude vše. Po velkolepých stadionech, obřích 
scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách chce Kryštof úplně zpět. 

Na holé pódium, tam, kde k písničkám potřebujete „jen“ španělku a sami sebe. 

Vstupné: 990 Kč, 890 Kč. Předprodej vstupenek od 19. ledna 2020 
10:00 hodin na www.ticketstream.cz.
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Společenská kronika

V lednu 2020 oslaví:
93 let Miloslava Barvínková 
91 let Drahomíra Marková
90 let Vladimír Veverka
90 let Drahomíra Zezulková
85 let Blažena Jiskrová

85 let Anna Behanová
80 let Jiří Kubíček
75 let Jiří Klekar
75 let Růžena Francová
75 let František Pavlišta

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 5. ledna 2020 uplynulo třetí smutné výročí 
od  úmrtí naší drahé maminky paní JARMILY PLOC-

KOVÉ z Chlen.

S láskou vzpomínají manžel Ladislav, 

syn Petr s rodinou, dcera Jana, Hana s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Dne 7. ledna 2020 uplynulo již 19 smutných let, kdy 
nás navždy opustil její bratr pan LUBOŠ FRANC 

z Vamberka.

S láskou vzpomínají manželka Růženka, 

synové Pavel, Dan a Michal s rodinami 

a ostatní příbuzní

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi

Dne 4. ledna uplynulo 20 roků od úmrtí pana KARLA 

MÜLLERA z Merklovic.

Vzpomínky na něho však máme stále živé.   

Manželka a děti s rodinami

Dne 6. ledna uplynulo deváté výročí úmrtí, kdy nás na-
vždy opustil pan MIROSLAV JÁNA. 

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 6. ledna vzpomeneme 28 let 
od  úmrtí pana JANA VONDRÁČKA 
a dne 16. ledna 17 let, kdy nás navždy 
opustila paní VĚRA VONDRÁČKOVÁ.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi

Dcera s rodinou

Dne 29. 1. uplyne jeden smutný rok od chvíle, co nás 
navždy opustil pan Ing. JIŘÍ MAZÚCH. 

S láskou vzpomínají rodiče, manželka, 

děti s rodinami a bratr

Dne 12. prosince 2019 nás náhle opustila paní MILADA JAKUBCOVÁ 

z Vamberka – Popluží.

Prosíme věnujte ji tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA

Před 150 lety
V době konání plesu 26. ledna 1870 vypukl požár v prvním patře Ho-
telu Hrad. Ohněm bylo poškozeno i zařízení ochotnického spolku.

Před 120 lety
V lednu 1900 se potřetí stal obecním starostou Adolf Vyskočil z čp. 92.

Před 115 lety
Dne 3. ledna 1905 se uskutečnily obecní volby, které určily vedení 
města na tříletí 1906-1908.

Před 105 lety
V lednu 1915 přišlo do města 71 válečných uprchlíků z Haliče. Uby-
tování našli v Bednářvých domcích, Hernychových bytech a Suchán-
kově domku. V  jejich prospěch byly ve  městě uspořádány sbírky. 
Ve stejné době byl v Zemanově továrně otevřen vojenský lazaret. se 
24 lůžky. Byl fi nancován pomocí darů a část nákladů nesla obec.

Před 100 lety
Dne 8. ledna 1920 byl ve Vamberku založen sbor Církve českosloven-
ské. Bohoslužby se až do roku 1943 konaly ve školní tělocvičně.

Před 75 lety
Dne 23. ledna 1945 přišlo do města 140 dětí s matkami z těšínského 
Slezska. Ubytování našly ve školní budově.

Před 70 lety
Dne 1. ledna 1950 vznikl podnik Královéhradecká masna se sídlem 
ve Vamberku. Závod měl pobočky v Hradci Králové, Jablonném nad 
Orlicí, Náchodě, Polici nad Metují a Trutnově.
Podle zákona platného od 1. ledna 1950 byly církve zcela podřízeny 
státu. Jedním z důsledků bylo převzetí matrik Místním národním vý-
borem. Prvním matrikářem se stal Miloš Vyskočil. Kancelář byla umís-
těna v čp. 88 vedle stanice Sboru národní bezpečnosti.

Před 65 lety
V Pekle nad Zdobnicí bylo k 1. lednu 1955 evidováno 20 koní, 224 ks 
hovězího dobytka (z toho 126 krav), 164 vepřů (z toho 29 prasnic), 26 
ovcí, 102 koz, 1 300 slepic a kohoutů, 42 hus, 3 kachny a 111 včelstev.

Před 60 lety
V  důsledku reorganizace krajů vznikl 1. ledna 1960 národní podnik 
Východočeský průmysl masný se sídlem v  Březhradě a  pobočkami 
ve Vamberku, Polici nad Metují, Trutnově a Poličce.

Před 40 lety
Dne 1. ledna 1980 došlo k přečíslování bytových domů s více vchody. 
Každý vchod dostal číslo popisné.

Před 35 lety
Dne 1. ledna 1985 vzniklo Jednotné zemědělské družstvo (JZD) Pri-
luki Tutleky hospodařící na  2  210 ha. Sloučeny byly dosavadní JZD 
Budovatel Záměl a Štědrá Tutleky.

Před 30 lety
Dne 23. ledna 1990 odstoupil z  funkce předsedy Městského národ-
ního výboru Jaroslav Vyčítal. Jeho nástupcem a  zároveň posledním 
předsedou MěNV ve Vamberku se stal Jiří Pinkas.

Před 15 lety
Dne 1. ledna 2005 byl převeden fotbalový stadion, sportovní hala 
a tenisové kurty z TJ Baník na Město Vamberk.

Stalo se aneb bejvávalo

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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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. 

ORIGINÁL – MÓDA – LAURA 
VAMBERK náměstí u kostela

OTEVŘENO
PO-PÁ 9:00 – 12:00   13:00 – 15:00, SO 9:00 – 11:00

Těšíme se na Váš nákup

Výročí osobností
 01.01.1860 se narodila Aloisie Kubiasová, učitelka. Po absolvování 
krajkářského kurzu ve Vídni se stala první správkyní vamberecké krajkář-
ské školy, kterou vedla plných 33 let. 160. výročí narození († 11.07.1939)
 05.01.1860 se ve Vamberku narodila Milada Červenková, operní 

zpěvačka. Byla žákyní Pivodovy pěvecké školy v Praze. Vynikala ve Wag-
nerových operách na německých operních scénách (Darmstadt, Stutt-
gart, Berlín). Později se věnovala pedagogické činnosti. 160. výročí naro-
zení († 18.02.1919 Praha)
 11.01.1900 zemřel v  Praze Jan Procházka, soudce. Práva vystu-
doval v  Praze. Působil u  soudů v  několika českých městech. V  období 
1886-1897 byl prezidentem Zemského trestního soudu.  V  roce 1890 
získal ve Vamberku čestné měšťanství. 120. výročí úmrtí (* 28.05.1832 
Vamberk)
 12.01.1960 zemřela Karla Suchánková, průmyslnice. Byla spo-
lumajitelkou vamberecké cihelny a  kamnárny. Vlastnila také pekelský 
mlýn, v  němž několik let žil pěvec Pavel Ludikar. 60. výročí úmrtí (* 
03.11.1896)
 13.01.1880 se narodil Bohumil Obst, vedoucí pracovník. Byl ředi-
telem Bednářovy továrny. Hrál ochotnické divadlo a v letech 1926-1932 
byl vambereckým starostou Sokola. 140. výročí narození
 23.01.1880 zemřel v Praze Josef Vojtěch Hellich, malíř. Studoval 
v  Praze, Vídni a  několika italských městech. Maloval historické výjevy, 
oltářní obrazy a podobizny. Roku 1863 namaloval obraz na hlavní oltář 
vambereckého kostela sv. Prokopa. Zabýval se i  archeologií a  historií 
umění. 140. výročí úmrtí (* 17.04.1807 Choltice) 
 27.01.1990 zemřel Oldřich Motl, policista a vězeň komunistické-

ho režimu. Jako příslušník Sboru národní bezpečnosti byl v roce 1950 
odsouzen na dva roky odnětí svobody za šíření poplašné zprávy. Později 
pracoval v dělnických profesích. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 30. 
výročí úmrtí (* 24.04.1926 Javornice)
 31.01.1950 zemřel Vilém Jeřábek, malíř. S rodinou žil v Praze a živil 
se jako malíř pokojů a dekorací. Roku 1937 si nechal ve Vamberku posta-
vit dům u židovského hřbitova. 70. výročí úmrtí (* 1873?)

Jóga jako obohacení života
 

10 lekcí klasické jógy 
s Hankou Koskovou

 
Začínáme 10. 1. 2020 v pátek v 17:30 hod.

v Domě dětí ve Vamberku. 
více na www.jogaprovsechny.estranky.cz

LEDEN - LEVNÉ ODĚVY
VŠE 30 Kč/KUS

NOVÉ ZNAČKOVÉ ODĚVY
ŠATY – BUNDY

AKCE 350 Kč
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Již tradičně se náš oddíl OB Vam-
berk vždy na  Štěpána sejde u Vy-
hlídky, kde společně odstartuje 
a  vyběhne až na  vrchol Chlumu. 
O  svátcích je tak příležitost nejen 
se proběhnout, ale hlavně se se-
tkat a  popřát si do  nového roku 

štěstí, zdraví a sportovní úspěchy. 
Tímto bychom chtěli také podě-
kovat Městu Vamberk za  fi nanční 
podporu našeho oddílu.

Za OB Vamberk Jitka Rykalová 

a Ilona Mikysková

Desítka vyvolených nohejbalistů 
nejmladší kategorie měla druhý 
listopadový víkend nabitý pro-
gram.  Jednalo se o  již pátý roč-
ník soustředění nohejbalových 
nadějí ve  Sportovním středisku 
v  Nymburce, na  které jsou zváni 
talentovaní hráči z  celé republi-
ky. Tři tréninkové jednotky pod 
vedením šéftrenéra Jiřího Šmej-
kala, prostředí a servis národního 
olympijského centra a především 
nová přátelství jsou hlavní de-
vízou těchto akcí. Z  pekelského 
oddílu se do  nominace tentokrát 
probojoval Pavel Jarkovský, který 

tím rozšířil řadu pekelských hráčů, 
jež se již na podobných soustředě-
ních prezentovali (Marian Příhoda, 
Petr Šimeček, Josef Čižinský, Ond-
řej Fries, Adam Ferebauer a Martin 
Koblic). Krom tréninkových jedno-
tek a nohejbalových testů si kluci 
ve  volných chvílích užívali stolní 
tenis a  třeba si i  po  úspěšném 
zápase Nymburka plácli s  celou 
řádkou hráčů basketbalové repre-
zentace. Celé soustředění se táhlo 
v přátelském duchu a snad bude 
pro všechny účastníky velkou mo-
tivací do dalšího tréninku.

Ing. Michal Hostinský

Předposlední listopadový víkend 
se Peklo vydalo na  dlouhou cestu 
do  Českých Budějovic. Závěrečný 
turnaj Poháru Českého nohejbalo-
vého svazu nabízel poslední šanci 
poprat se o pohárové body a třeba 
i  o celkové vítězství v této prestižní 
soutěži. 
Na turnaji se prezentovalo 19 dvo-
jic a  Peklo z  toho čítalo hned tři 
dvojky. Poměrně dobře se s turna-
jem popralo céčko (Koblic M., Teplý 
A.), které ze skupiny sice nepostou-
pilo, ale předvedená hra i třetí příč-
ka v pětičlenné skupině je dobrým 
výsledkem. Výkony nahoru a dolů, 
velká dramata a nakonec přeci jen 
postup mezi osm nejlepších vy-
bojovalo béčko (Ferebauer A., Ko-
pecký V., Kotyza L.). Áčko (Fries O., 
Čižinský J.) skupinou prošlo bez za-

váhání a postoupilo do dalších bojů 
z prvního místa ve skupině. 
 V  následujících bojích se však 
od pekelníků odklonilo štěstí. Béč-
ko po  sympatickém boji podlehlo 
hlavnímu favoritovi turnaje v  po-
době Baníku Stříbro a Áčko až po-
sledním možným míčem prohrálo 
s  MNK Modřicemi A. V  konečném 
důsledku to znamenalo nejen ko-
nečné 5. - 8. místo pro dvě sestavy 
v turnaji, ale i bodovou ztrátu, která 
čertům chyběla v  obhajobě pohá-
rového vítězství. 
Komentář trenéra M. Hostinského:
Prohru áčka ve  čtvrtfi nále musím 
vzít trochu víc na  sebe. Základní 
část kluky příliš neprověřila a my se 
věnovali hlavně béčku. Ve čtvrtfi ná-
le nás pak zkušený soupeř zaskočil 
dobrou obranou i pestrým útokem 

Výběh na Chlum – 26. 12. 2019

Společná fotografi e účastníků. Foto: PetrJahoda

Pavel Jarkovský (vpravo) na soustředění v Nymburce. Foto: Jitka Ilášová

Pavel Jarkovský si užil 
reprezentační soustředění

V Budějovicích chyběla „trocha toho štěstíčka“ 

Pekelská výprava na závěrečném turnaji v Českých Budějovicích. Foto: TJ Dy-

namo ČB

a my se již nedokázali dostat z her-
ní krize. Chyběla nám i trocha štěstí, 
která se od nás letošní rok odkloni-
la. Bereme to sportovně a alespoň 
máme impulz na  čem zapracovat 
v dalším tréninku. Na závěr bychom 
chtěli městu Vamberk poděkovat 
za podporu sportu v uplynulé sezó-
ně, moc si toho vážíme.

Konečné pořadí turnaje:

1.  TJ Baník Stříbro (Tolar L., Nozar)
2.  MNK Modřice A (Kolouch, Jurka)

3.  TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice 
MIX (Seidl, Růžička)

4.  MNK Modřice B (Svoboda, Kubo-
vý)

Konečné pořadí PČNS starších 

žáků 2019:

1. MNK Modřice 394 bodů
2. TJ Peklo nad Zdobnicí 381 bodů
3. TJ Baník Stříbro 376 bodů
4. NK Climax Vsetín 174 bodů

Ing. Michal Hostinský
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V  sobotu 30. 11. jsme doma přivítali dopoledne hosty z  Nemyčevse. 
Soupeři se letos nedaří, má problém se sestavou. K nám také nedorazil 
kompletní. Pohodová výhra 10:3 a  mohli jsme se soustředit na  odpo-
lední zápas s Novým Bydžovem. 10 diváků bylo nadšených z průběhu 
tohoto zápasu – nám vyšlo vše, co mohlo včetně obou čtyřher. Parádní 
výkon všech hráčů. Nečekaně vysoká výhra 10:3. Bydžov prohrál poprvé 
v sezóně. 
Natěšení touto výhrou jsme 14. 12. jeli do Vrchlabí a Dvora Králové. Bo-
hužel bez Milana Valáška, který musel do práce. Po celý den hrál dobře 
Honza Jakubec, ostatním hráčům se příliš nedařilo. Nedokázali jsme se 
vyrovnat s  variabilní materiálovou hrou soupeřů. Výsledkem jsou dvě 
prohry. Po první polovině sezony jsme na 3. místě tabulky.

TJ Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves 10 : 3

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

TJ Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov 10 : 3

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

TTC Vrchlabí – TJ Baník Vamberk A 10 : 7

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 2, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

TJ Dvůr Králové n. L. – TJ Baník Vamberk A 10 : 8

Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Kotyza 1, Kosek 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1

Krajská soutěž 1. třídy
Pořadí Družstvo PU  V R P K Skóre Body

1.  Jiskra Nový Bydžov 11  10 0 1 0 103:54  31 
2.  TJ Dvůr Králové n. L.  11  9 1 1 0  104:57  30 
3.  TJ Baník Vamberk 11 7 1 3 0 102:68 26 
4.  DTJ-Slavia Hr. Králové D  11 7 0 4 0 90:60 25 
5.  TTC KB Vrchlabí 11 6 1 4 0 94:70 24 
6.  Sokol Chlumec n. C. 11 6 0 5 0 84:78 23 
7.  Sokol České Meziříčí 11 5 0 6 0 76:81 21 
8.  Sparta Úpice 11 4 0 7 0 64:95 19 
9.  Tatran Hostinné D 11 3 0 8 0 53:93 17 
10.  Sokol Nemyčeves 11 3 0 8 0  64:98 17 
11.  Sokol Stěžery B  11  2 1 8 0  58:101  16 
12.  Sokol PP Hr. Králové 2 E 11  2 0 9 0 60:97 15 

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

V  neděli 1. 12. 2019 proběhly v  Dobrém re-
gionální přebory mladších žáků. Překvapila 
velká účast. Těchto přeborů se zúčastnili také 
naši chlapci a děvčata. Zatím co chlapci jeli ví-
ceméně na zkušenou, neboť většina z nich se 
zúčastnila takového turnaje poprvé, tak z děv-
čat se začínají stávat zkušené hráčky. A  bez 
nadsázky lze říci, že naše dívky tyto přebory, 
kterých se zúčastnili také hráči a hráčky z Dob-
rého, Kostelce n. O., Týniště n. O., Záhornice, 
ovládly. Tento úspěch nesnižuje ani skuteč-
nost, že se přeborů nezúčastnila tři nejlepší 
děvčata z Dobrého.
Z  našeho oddílu se zúčastnili: Šimon Málek, 
Ondřej Matoušek, Lukáš Melkes, Šimon Strán-
ský, Martina Frejvaldová, Adéla Hamerská 
a Eliška Kolečková.
V  soutěži družstev dívek vybojoval náš tým 
ve  složení Adéla Hamerská a  Martina Frejval-
dová pohár za první místo! Družstvo chlapců 
ve složení Šimon Málek, Ondřej Matoušek, Lu-
káš Melkes skončilo čtvrté.

A i v soutěžích jednotlivců se naši hráči neztratili 
a přivezli řadu medailí a diplomů. Regionálními 
přeborníky se stali Adéla Hamerská ve dvouhře, 
která v semifi nále porazila ve vyrovnaném sou-
boji Elišku Kolečkovou, dále Adéla Hamerská 
s Martinou Frejvaldovou ve čtyřhře a Šimon Má-
lek s Martinou Frejvaldovou ve smíšené čtyřhře.

Konečné pořadí na stupních vítězů

DRUŽSTVA

Chlapci Dívky

1.  TTC Kostelec n.O. A 1.  Baník Vamberk
2.  SK Dobré A 2.  SK Dobré
3.  TTC Kostelec n.O. B 3.  KPST Záhornice, 
       SK Týniště n.O. 

JEDNOTLIVCI

Dvouhra chlapci

1.  David Mejtský       TTC Kostelec n.O.
2.  Radovan Hladký    TTC Kostelec n.o.
3.  Závodní Daniel      SK Týniště n.O.
      Marek Kolář           SK Dobré

Čtyřhra chlapci

1.  Mejstský, Hladký TTC KOstec n.O.
2.  Zavacký, Krčmář TTC Kostelec n.O.
3.  Závodní, Daniel SK Týniště n.O.
     Střítecký, Svátek TTC Kostelec n.O.

Dvouhra dívky

1.  Adéla Hamerská Baník Vamberk
2.  Martina Frejvaldová Baník Vamberk
3.  Eliška Kolečková Baník Vamberk   
     Ester Vyskočilová SK Dobré

Čtyřhra dívky

1.  Hamerská, Frejvaldová Baník Vamberk
2.  Vyskočilová, Píčová SK Dobré
3. Kolečková, Mervartová Baník Vamberk, 
 SK Týniště n.O.

Smíšená čtyřhra

1.  Málek, Frejvaldová Baník Vamberk
2.  Dlabal, Karlíková SK Týniště n.O.
3.  Melkes, Kolečková Baník Vamberk
     Čermák, Vyskočilová SK Dobré

Jan Podolka

Stolní tenis Baník Vamberk 

STOLNÍ TENIS - regionální přebory mladších žáků 2019



4,90 Kč/kg
vč. DPH

*

vč. Dvč.

KVALITNÍ
BRIKETY
KVALITNÍ
BRIKETY

* Cena platí při odběru  

celé palety (1 000 kg)

wood.matrix-as.czTel.: 775 712 706

PILA TŘEBEŠOV
MATRIX a.s., divize WOOD

516 01 Třebešov 1, drevo@matrix-as.cz

Brikety dodáváme v balení 8 kg (± 5%).

Nebojte se 

své sny...

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

Foto: Miroslav Hlavatý



03. 04. v 19:00 Vamberk MKS
Vstupné: 990 Kč, 890 Kč. Předprodej vstupenek od 19. ledna 2020 10:00 hodin na www.ticketstream.cz.


