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V pátek 17. 1. 2020 proběhl jubilej-
ní 10. ročník Galavečera krajského 
fotbalového svazu, jehož dějištěm 
byl tentokrát sál Nového Adalber-
tina v Hradci Králové. Tento galave-
čer zahájil úvodním slovem před-
seda VV KFS KHK p. Václav Andrejs 
a  Alexandr Hrabálek, primátor 
města Hradce Králové. Tohoto ga-
lavečera se zúčastnilo na 270 hostů 
a nechyběla samozřejmě celá řada 
známých a významných tváří, např. 
Miroslav Antl, předseda ústavně 
právního výboru senátu České 
republiky, Martin Červíček, sená-
tor České republiky a 1. náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kra-
je, nebo Jiří Štěpán, hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje, Jan Pauly, 
generální sekretář FAČR a spousta 
dalších známých tváří ze sportov-
ní, politické a kulturní sféry. Během 
večera došlo k  předání cen všem 
oceněným za jejich obětavou prá-
ci pro fotbal za  rok 2019 v  našem 
kraji a  oceněných bylo celkem 55 
v 15 anketách. Mezi oceněnými byl 
i starosta města Vamberk Mgr. Jan 

Rejzl, který obdržel ocenění Fot-
balový starosta roku. Za  výbor 
fotbalového oddílu, výkonný vý-
bor TJ Baník Vamberk a  sportov-
ní komisi bych tímto chtěl panu 
starostovi pogratulovat a  podě-
kovat mu za jeho práci a podporu 
nejen fotbalu, ale i  celého sportu 
ve Vamberku. Podpora fotbalu pa-
nem starostou, radou města a  za-
stupiteli města je tak viditelná, že 
ohlasy přesahují hranice naší obce 
a jsou oceněny i na krajské úrovni. 
Krajský fotbalový svaz zejména 
postřehl, že ve Vamberku proběhla 
rekonstrukce hlavního hřiště, kde 
došlo k instalaci automatického za-
vlažovacího systému a  kompletní 
rekonstrukci povrchu. Hřiště bylo 
loni zkolaudováno sportovně-
-technickou komisí okresního fot-
balového svazu a uvedeno do pro-
vozu.

Ondřej Frejvald, 
předseda sportovní komise, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z. s. 
a koordinátor mládeže

 fotbalového oddílu

Sportovci, díky!
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se zasadili o nomi-
naci do ankety Fotbalový starosta roku, která vedla k získání tohoto pres-
tižního ocenění. Jmenovitě bych chtěl poděkovat zejména předsedovi TJ 
Baník Vamberk panu Janu Podolkovi s místopředsedou Zdeňkem Vodákem, 
tajemníkovi Ondřeji Frejvaldovi a předsedovi fotbalového výboru Honzovi 
Součkovi, jakož i všem dalším členům výkonného a fotbalového výboru TJ, 
v neposlední řadě členům výkonného výboru okresního fotbalového svazu 
za nominaci a výkonnému výboru krajského fotbalového svazu, který roz-
hodl o udělení ocenění.  
Stejně jako fotbal je i správa města týmovou hrou, proto jsem neobyčejně 
hrdý na to, že ocenění zamířilo právě do našeho města a uznání se tak do-
stalo všem, kteří ve Vamberku něco pro sport a sportovce dělají a sportovce 
podporují. Nemohu tedy zapomenout na našich dvacet fotbalových trené-
rů, kteří se věnují více jak sto šedesáti fotbalistům registrovaným v našem 
oddíle, ani na hráče samotné. Věřím, že investice do fotbalového zázemí při-
nesou všem fotbalistům ještě větší radost ze hry a pomůžou jim dosáhnout 
na vytoužené sportovní úspěchy.                            Mgr. Jan Rejzl, starosta městaZleva: Ondřej Frejvald, Jan Rejzl, Jan Souček a předseda OFS RK Miloš Židík.

FOTBALOVÝ STAROSTA 
KRAJE JE Z VAMBERKA
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Jsem velice ráda, že tímto mohu 
informovat širokou veřejnost o vel-
kém úspěchu, kterého se podařilo 
dosáhnout naší tradici paličkované 
krajky ve Vamberku a okolí. 
Co je vlastně Seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kultury 
České republiky?  Vede jej Národní 
ústav lidové kultury ve  Strážnici 
a  jeho hlavním účelem je ochra-
na, zachování, identifi kace, rozvoj 
a  podpora nemateriálního kul-
turního dědictví na  území České 
republiky. Zaměřuje se především 
na  projevy tradiční lidové kultury, 
vyskytující se často ve venkovských 
komunitách. Na rozdíl od „materiál-
ních statků“, mezi které patří např. 
lidová architektura, oděv či před-
měty denní potřeby, patří mezi „ne-
materiální statky“ např. zvyky, lidová 
slovesnost a  tradiční řemesla. Mezi 
nejznámější zápisy patří například 
dudácká tradice v  České republice, 
vorařství na  Vltavě, valašský odze-
mek, lidová tradice výroby vánoč-
ních ozdob ze skleněných perliček 
a desítky dalších.  
Zřízením tohoto seznamu plní vláda 
České republiky závazky z  meziná-
rodní Úmluvy o zachování nemate-
riálního kulturního dědictví, ke které 
se naše země zavázala. Kromě to-
hoto seznamu celostátního existují 
seznamy krajské, pomyslným vr-
cholem zápisů pak je mezinárodní 
reprezentativní seznam UNESCO, 
který zastřešuje seznamy národní. 
Na  tomto reprezentativním sezna-
mu je zatím zapsáno šest tradic 
z celé České republiky, a  to Slovác-
ký verbuňk, Masopustní obchůzky 
a  masky na  Hlinecku, Jízdy králů 
na  jihovýchodě České republiky, 
Sokolnictví – žijící lidské dědictví, 
Loutkářství na Slovensku a v Česku 
a nově též Modrotisk.
Cestě k  zápisu na  národní seznam 
tedy předcházel zápis krajský. Již 
v  roce 2016 byla podána první no-
minace Tradice generačního pře-
dávání krajkářství na  Vamberecku 
na krajský seznam nemateriální stát-
ků tradiční lidové kultury Králové-

hradeckého kraje, která byla násled-
ně v roce 2017 zapsána. Na sklonku 
roku 2018 jsem byla pověřena 
hejtmanem Královéhradeckého kra-
je, panem PhDr.  Jiřím Štěpánem, 
ke  zpracování nominace k  zápisu 
na  seznam národní, neboť náš kraj 

tradiční lidovou kulturu dlouhodo-
bě podporuje. Termín vypracování 
a podání návrhu byl trochu šibenič-
ní, a to již v únoru 2019. Cesta k zá-
pisu vedla od posouzení Národním 
ústavem lidové kultury ve  Strážnici 
před Národní radu, zřízenou Minis-

terstvem kultury. Završena byla roz-
hodnutím ministra kultury o zápisu 
a  jeho  vlastnoručním podpisem 
v prosinci loňského roku. 
Velkou pomoc při zpracování no-
minace poskytla Krajkářská škola 
ve Vamberku, její učitelky a všechny 
žačky, které se účastnily dotazníko-
vého výzkumu s  názvem Můj pří-
běh krajkářky. Právě naše škola je 
místem, kterým velká část krajkářek 
v minulosti prošla a kde se do dneš-
ních dní aktivně učí této technice. 
Další část nominace tvořily životo-
pisy našich předních vambereckých 
krajkářek, kterým bylo uděleno Ra-
dou Královéhradeckého kraje oce-
nění Zlatý kolovrat. Nominace byla 
podpořena radou města Vamber-
ka, stejně tak byla podporována ze 
strany Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou. 
Takzvaným „nositelem statku“ tra-
dice se tedy stalo Město Vamberk – 
Krajkářská škola, Muzeum a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněž-
nou – Muzeum krajky ve Vamberku 
a Královéhradecký kraj. Tyto subjek-
ty zastřešují vlastní nositele tradice 
– ženy a  muže z Vamberecka, kteří 
tradici krajkářství předávají dalším 
generacím a krajkářství vnímají jako 
součást své identity. Patří mezi ně 
jak aktivní krajkářky, které se řemes-
lu stále věnují, tak i nositelé „pasivní“, 
kteří krajku a krajkářství vnímají jako 
součást tradice města a  vždycky 
na  položenou otázku odkud po-
cházejí, rádi odpovědí: „z Vamberka, 
města krajky.“
Děkuji tímto všem, kteří mi pomohli 
nominaci zpracovat, především pak 
ale děkuji všem Vamberákům za to, 
že tradici krajkářství drží a  snaží se 
předávat dále. Pokud patříte k těm, 
kteří ve Vamberku žijete, ale krajkář-
ství vás dosud míjelo, přijďte se s pa-
ličkovanou krajkou seznámit k nám 
do Muzea krajky. Vstup zdarma vám 
v sobotu 15. února 2020 zajistí heslo: 
Tradice krajkářství na Vamberecku. 
Budeme se na vás těšit.

Mgr. Martina Rejzlová
Muzeum krajky Vamberk

Tradice krajkářství na Vamberecku je zapsána 
na Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky

V  pátek, dne 10. ledna 2020, poctil město Vamberk svou návštěvou minis-

tr kultury České republiky, pan Lubomír Zaorálek. Po  slavnostním přijetí 

na  radnici navštívil v  doprovodu hejtmana Královéhradeckého kraje, pana 

Jiřího Štěpána, Muzeum krajky, kde osobně předal potvrzení o  zápisu Tra-

dice krajkářství na Vamberecku na Seznam nemateriálních statků tradiční li-

dové kultury ČR. Návštěva byla velice milá a přátelská. Pan ministr kultury se 

o naše krajkářství živě zajímal. Po dobu celé návštěvy byli přítomni zástupci 

města, paní učitelky z Krajkářské školy, zaměstnanci odboru kultury krajské-

ho úřadu a pracovníci muzea.

Muzeum krajky ve Vamberku oslavuje! 
Přijďte se v sobotu, 15. února 2020, seznámit s Tradicí krajkářství na Vamberecku a oslavte 

její zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR s námi. 
Vstup je zdarma. Otevřeno je od 9:00 do 16:00.
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

34. zasedání dne 8. ledna 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 33.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 8 ze dne 11.12.2019.

3) Schválila dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem 
o  obcích poskytnutí dotací, 
peněžitých a věcných darů dle 
schváleného rozpočtu na  rok 
2020 v  té výši a  těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou 
uvedené v  tabulkové části to-
hoto materiálu. Zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvy pro 
schválené dotace. 

4)  Na  základě návrhu tajemnice 
pověřila výkonem opatrovnictví 
Petry Mannové, nar. xxxxxx, by-
tem xxxxx, Ing. Šárku Vyskočilo-
vou, sociální pracovnici města.

5)  Vzala na  vědomí oznámení 
Krajského úřadu Pardubického 
kraje o  veřejném projednání 
návrhu aktualizace č. 3 Zásad 
územního rozvoje Královéhra-
deckého kraje a  vyhodnocení 
vlivů této aktualizace na udrži-
telný rozvoj území.

6)  Schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene stavby č. IZ-
12-2000636/VB/01 Vamberk, 
ul. Tyršova p.  č. 91, A+R s.r.o. 
pro stavbu na  pozemku parc. 
č. 1862/5 v  k. ú. Vamberk, kte-
rá se stala součástí distribuční 
soustavy elektrické energie, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 
1.000 Kč bez DPH a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

7) Schválila žádost o  přeložku 
zařízení distribuční soustavy 

– SO 431 – přeložka vedení 
NN ČEZ Distribuce, v  rámci 
investiční akce „Opěrné zdi po-
dél komunikace ul. Vilímkova 
– Vamberk“. Stavba se nachá-
zí v  k. ú. Vamberk, na  p.  p.  č. 
1761/1, 1842/7, 1863/1, 
1756/8, 1842/8, 1842/4, 13, 
1871/1, 2368/1, 2521, 360/1, 
2515, 1762/1, 1842/1, 1761/2, 
1754/3, 17/1, st. 116/1 a  jejím 
předmětem je provedení pro-
vizorního stranového vymístě-
ní kabelových vedení a  jejich 
zajištění proti poškození.

8)  Projednala a  schválila zprávu 
o  hodnocení stavu realizace 
opatření vyplývajících ze stu-
die odpadového hospodářství 
města Vamberk za  období 
01.01.2018 - 31.07.2018. 

9) Schválila Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o  zpětném odběru použi-
tého rostlinného oleje ze dne 
20.08.2018, kterým se mění pů-
vodní odběratel odpadu z fi rmy 
Libor Černohlávek, IČ: 16539184 
na  nástupnickou společnost 
ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o., IČ: 
08298963, která přebírá všech-
na práva a povinnosti specifi ko-
vané ve smlouvě o poskytování 
služeb a  pověřila starostu pod-
pisem dodatku.

10)  Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo ze dne 
19.12.2019 o  zabezpečení 
svozu komunálního a  separo-
vaného odpadu pro rok 2020 
uzavřenou se společností Ma-
rius Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, 
IČ: 42194920, kterým se navy-
šuje počet výsypů svozových 
nádob dle přílohy a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

11)  Schválila cenovou nabídku           
č. 20006158 revize 1 společnos-

ti PBS POWER EQUIPEMENT, 
s.r.o., Průmyslová 162, 674  86 
Třebíč, IČ: 27736814 na  pře-
stavbu 1 ks hořáku APH-M 45 
PZ osazeném na  kotli Slatina 
Brno VVP 2500 – I  pro snížení 
emisí NOX za  cenu 123.200 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

12) Projednala a  schválila záměr 
Povodí Labe na  opravu koryta 
Merklovického potoka v  úseku 
koryta SO 2.5 a  SO 2.6 s  termí-
nem zahájení 2020 a dokonče-
ním 2021 s tím, že o nabytí vlast-
nictví k dílu nebude usilovat. 

13) Vzala na  vědomí žádost pana 
Richarda Sokola, xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxx, adresovanou Krajské-
mu úřadu Královéhradeckého 
kraje, odboru dopravy a  silnič-
ního hospodářství o  stanovení 
místní úpravy v podobě osazení 
trvalého dopravního značení 
a vydání opatření obecné pova-
hy na Letné ve Vamberku.

14)  Souhlasila se stavebním zámě-
rem „Stavební úpravy č. p. 111“ 
v k. ú. Merklovice, st. p. č. 138 
dle předložené projektové do-
kumentace.

15) Seznámila se s  návrhem Jana 
Kondlera, bytem xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx xxxxxxxx, na  zapra-
cování změny do  připravo-
vané Územní studie lokality 
bývalého závodu masny, tvo-
řenou plochami Bbd2, Bsm4, 
Pz1, Brd1, částí rezervy Brd-r1 
a okolními plochami dopravní 
infrastruktury a  stabilizovaný-
mi plochami z  ÚP Vamberk, 
spočívající v možnosti přestav-
by stávající budovy na  parc.č. 
st. 1235 v  k. ú. Vamberk na  8 
bytů a  po  přihlédnutí ke  sta-
novisku Odboru výstavby a ži-
votního prostředí, oddělení 

silniční úřad a úřad územního 
plánování Městského úřadu 
Rychnov nad Kněžnou, roz-
hodla pokyn k  zapracování 
změny nevydat.  

16) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 2.000 Kč České unii 
sportu OS Rychnov nad Kněž-
nou, U  Stadionu 1498, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
435783 na pořádání akce „Nejú-
spěšnější sportovec Rychnovska 
roku 2019“ a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

17)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar SH-ČMS Sboru dobrovol-
ných hasičů Peklo nad Zdobni-
cí, Peklo 238, 516 01 Vamberk, 
IČ: 674 39 012 ve výši 5.000 Kč 
na pořádání Hasičského plesu, 
který se koná dne 17.01.2020 
v Pekelské hospodě a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy. 

 Termín: 22.01.2020
 Zodpovídá: Ing.  Eva Forejtko-

vá, Eva Bezděková  
18) a) Rozhodla zrušit výběrové 

řízení na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava pla-
veckého bazénu, koupaliště“ 
ze dne 13.12.2019.

  b) Schválila nové znění vý-
zvy k  podání cenové nabídky 
na  zakázku malého rozsahu 
„Oprava plaveckého bazénu, 
koupaliště Vamberk“.

19)  Schválila podání žádosti o do-
taci na  projekt „Dětské hřiště 
Peklo“ do  dotačního progra-
mu Královéhradeckého kraje 
„Program obnovy místních 
částí obcí – 20RRDU3“.

Mgr. Jan Rejzl                 

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

PDZ MÁ NOVÉ LOGO
Organizace Péče o  duševní zdraví, 
která ve  východních Čechách po-
máhá žít lidem s vážným duševním 
onemocněním, má nové logo. To 
však není jediná 
změna, kterou 
organizace v  roce 
2019 prošla. Pro-
měna vizuální po-
doby navazuje na její nově otevřená 
Centra duševního zdraví v  Pardu-
bicích a  Hradci Králové. Otevření 
CDZ a připojení k službám sociálním 
i  služby zdravotní přineslo do  or-
ganizace nový vítr a tedy i potřebu 
změny její komunikace navenek. 
Logo navazuje zároveň na  budou-
cí výročí organizace, v  srpnu roku 

2020 oslaví 25 let svého působení. 
Tato dlouholetá tradice poskyto-
vání služeb měla být přenesena 
právě i  do  jejího nového designu. 

Organizace Péče 
o  duševní zdraví 
si za  dobu svého 
působení získala 
lidové označe-

ní „PDZ“, a  protože její prioritou je 
práce s  lidmi, přidala těmto svým 
iniciálám lidskou podobu a  spojila 
je do  nepravidelného kruhu jedné 
komunity. Právě tak vzniklo její nové 
logo, kterým se Vám nyní představu-
je a doufá v jeho vřelé přijetí.

Bc. Michaela Venclová 

PR manažerka 

MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955
734 324 600
494 323 958
602 514 715
494 532 330
494 621 665
608 382 500
494 515 696
494 323 152
775 224 093

08.02.
09.02.
15.02.
16.02.
22.02.
23.02.
29.02.
01.03.
07.03.
08.03.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum     jméno lékaře                   adresa ordinace                                                telefon
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Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00
od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00

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

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyva-

dla, toalety, kuchyňské linky)
  Pneumatiky
  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, 

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ: Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

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@vam-
berk.cz přip. u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bar-
tosova@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, Helous-
ka, Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebrani-
ce, Zádolí a Mníšek v rodinném domě  ...........................................200 Kč
b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v čin-
žovním 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 %.

Tak jsem se přece dočkala
 
Nad schody stál dům pana Suchánka, kde prodával zeleninu a jeho paní 
mandlovala prádlo. Kolem domu běhaly běžně slepice a  husy. Hned 
dole u mostu byla  Dlabkova hospoda „Na Žofíně“ s letní zahrádkou a ku-
želníkem. V kopci Barvínkův dům a nad opěrnou zdí Koskovy stodoly.
Když jsem se přesně před sedmdesáti lety vdala a nastěhovala do domu 
Kašparova řeznictví ve Voříškově ulici, vedla do náměstí jen blátivá ces-
ta, kde za  deště tekly vymletými rigoly potoky vody. Vytlačit kočárek 
do náměstí bylo náročné a nosit boty na podpatku nemožné. 
To všechno časem zmizelo, jen ta cesta, trochu vylepšená betonovými 
panely, zůstala. 
Až teď jsem se dočkala. 
Ulici máme pěknou, novou, krásně osvětlenou. 
Děkuji všem, kteří se o to zasloužili.

Zdeňka Kašparová, Voříškova ul.

(použité foto p. Dyntara z archivu M. Sedláčka)
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Ve druhém lednovém týdnu jsme 
mohli od pátku do neděle potkat 
v  našem městě skupinky tříkrá-
lových koledníků. Už podvacáté. 
Ano, s příchodem nového tisícile-
tí přišla v  lednu 2001 i Tříkrálová 
sbírka Charity ČR. Letos se ko-
ledníkům podařilo obejít téměř 
celé město a  na  výtěžku sbírky 
to bylo znát. Díky Vám, vážení 
spoluobčané, se v pokladničkách 
za  Merklovice, Peklo a  Vamberk 
sešlo rekordních 72  323 Kč. Dík 
patří dětem i dospělým, kteří zvo-
nili u  dveří, také rodičům za  to, 
že umožnili dětem koledovat. 
Dále všem, kdo se jakkoli za-
sloužili o zdar akce. V neposlední 

řadě dámám v  krajkářské škole 
a knihovně za pomoc při hledání 
nových kolednických tváří.

Za  dvacet ročníků se u  nás vy-
střídaly téměř dvě stovky malých 
i  větších králů a  necelá padesát-
ka doprovázejících. Počasí bývá 
rozmanité. Nejvyšší teplotu zažili 

tři králové 8. ledna 2005, kdy se 
vyšplhala v  sobotním odpoled-
ni ke  12°C. Naopak krutý mráz 

museli vydržet v sobotu 7. ledna 
2017. Odpoledne za  téměř jasné 
oblohy bylo - 12°C a  s  blížící se 
tmou teplota ještě klesla.
A  jaké je využití sbírky? Loni 

na  Rychnovsku koledovalo 134 
skupinek ve 35 obcích a dárci jim 
do pokladniček vložili 869 708 Kč. 
Díky tomuto výtěžku se dostalo 
fi nanční podpory rodinám ohro-
ženým sociálním vyloučením, 
byly pořízeny kompenzační po-
můcky pro lidi se zdravotním po-
stižením, došlo k  obnovení části 
vybavení Stacionáře sv. Františka 
v Rychnově n.K., byly zakoupeny 
nové pracovní pomůcky pro lidi 
se zdravotním postižením v  Ne-
ratově a  byl podpořen fond pro 
mimořádné situace (např. živelní 
pohromy). Podobné využití se 
plánuje i v roce letošním.

Miroslav Berger

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní cha-
ritou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve  36 
obcích, kde se podařilo do  156 zapečetěných 
pokladniček vybrat 1.025.188 Kč. Ve Vamberku 
se vybralo 72.323 Kč. 
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečně-
ní letošní dvacáté Tříkrálové sbírky.

-  Děkuji za  štědrost lidem, kteří přispěli fi -
nančně do Tříkrálové sbírky.

-  Děkuji také všem koledníkům, vedoucím 
skupinek, všem, kteří se podíleli na  organi-
zaci a  pomohli se zajištěním sbírky včetně 
dopravy koledníků a  poskytnutého občer-
stvení, za  výbornou spolupráci se starosty 
a úředníky v obcích.

-  Děkuji za  obětavost, vytrvalost i  za  příjem-
nou atmosféru během sbírky.

-  Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou 
za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požeh-
nání koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit 
podle schváleného záměru na  obnovu vyba-
vení Stacionáře sv. Františka pro seniory a  lidi 
s  mentálním postižením a  kombinovaným 
postižením. Dále poputuje pomoc k  rodinám 
s  více dětmi ve  městě a  regionu, rodinám 
s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část 
výtěžku bude také poskytnuta Sdružení Nera-
tov, na  realizaci humanitárních projektů v  In-
dii v  oblasti Bangalore-Karnataka a  Belgaum 
a na pomoc při mimořádných situacích.
Přeji vše dobré v roce 2020.

Mgr. Ondřej Barabáš

ředitel Farní charity Rychnov nad Kněžnou

V rámci projektu Erasmus + Bobbin 
lace navštívila v  sobotu 18. led-
na 2020 Muzeum krajky Vamberk 
skupina 50 krajkářek z  celé Evropy. 
Po  krátké době se jedná o  další 
významnou návštěvu této poboč-
ky Muzea a  galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou.
„Mezinárodní projekt sdružuje 
krajkářky z  Itálie, Německa, Ra-
kouska, Francie, Španělska a České 
republiky. Jeho hlavním cílem je 
inovativní výuka ručně paličkova-
né krajky,“ říká na  úvod etnoložka 
rychnovského muzea Mgr. Martina 
Rejzlová. Paličkovaná krajka je zná-
má po  celé Evropě pro své různé 
techniky a styly. Paličkování je po-
važováno za  jedno z  nejnáročněj-
ších řemesel. Tradice výroby tohoto 
typu krajky byla předávána z gene-
race na generaci a často bez cent-
ralizovaného vzdělávání. Právě pro-

gram Erasmus + Bobbin lace chce 
pomoci obnovit sítě krajkářských 
organizací podporující vzdělávání 
a  pracovní možnosti pro krajkářky 
z celé Evropy.
„V  rámci projektu jsou navštěvová-
ny všechny výše jmenované země. 

Letošní rok byl zahájen v  Praze. 
Na  účastnice kurzu čekala výuka 
naší vláčkové krajky a vkládání hed-
vábné šňůrky do plátýnka a poloho-
du. V  rámci sedmidenního setkání 
krajkářky navštěvovaly také různé 
výstavy. Samozřejmě tedy nesměla 

chybět ani návštěva Muzea krajky 
Vamberk,“ 
upřesnila M. Rejzlová. Oblast Vam-
berecka je ojedinělá svou nepřeru-
šenou krajkářskou tradicí. Umění 
krajky měla do  tohoto regionu při-
nést hraběnka Magdalena Grambo-
vá z Flander. Unikátní je tato oblast 
také centralizovaným vzděláváním, 
kdy v roce 1889 byla městem Vam-
berk zřízena krajkářská škola. Výuka 
v ní pokračuje i do dnešních dnů. 
„Věřím, že návštěva byla pro krajkář-
ky z  takto širokého okruhu evrop-
ských zemí velkým přínosem a inspi-
rací,“ říká na závěr Martina Rejzlová. 
Mimo Muzea krajky Vamberk na-
vštívila mezinárodní skupina také 
již zmiňovanou Krajkářskou školu 
a  prohlédla si též paličkovanou vý-
zdobu v reprezentačních prostorách 
Městského úřadu ve Vamberku.

Mgr. Martina Marxová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Jubilejní koleda

Muzeum krajky Vamberk navštívily 
krajkářky z celé Evropy
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Kdo by snad nevěděl, oč se jedná - 
jde o zažitější či lidovější název pro 
Dům s  pečovatelskou službou či 
Dům zvláštního určení (DZU), kde 
sídlí Pečovatelská služba Vamberk.
Poskytují se zde (stejně jako v  te-
rénu) služby seniorům a zdravotně 
postiženým občanům starším 18 
let, kteří si nejsou schopni zabez-
pečovat a uspokojovat své základ-
ní potřeby – zajištění stravy, chod 
domácnosti, péče o vlastní osobu. 
Služby jsou určeny občanům žijí-
cím ve Vamberku a jeho spádových 
obcích. V prostředí, na které je člo-
věk zvyklý, v jeho domácnosti.
Na  úvod pár čísel a  základních 
údajů: v současné době žije v DZU 
43 obyvatel (27 žen a  16 mužů) 
ve  39 bytech. Z  toho je 34 bytů 
1+KK a 5 bytů 2+KK. 
V  suterénu domu je Středisko 
osobní hygieny (SOH), které využí-
vají zejména ti, kdo nemají doma 
vhodné podmínky pro zajištění 
hygieny, ať už se jedná o obyvatele 
DZU či osoby z terénu. Do středis-
ka je zajištěn pochopitelně bezba-
riérový přístup. V  suterénu je tak-
též pro účely PS prádelna, sušárna 
a žehlírna. V přízemí se pak nachá-

zí denní místnost pečovatelek, v 1. 
patře kancelář vedoucí a  sociální 
pracovnice.
Provozní doba pečovatelské služ-
by je v době od 6:30 do 18:30, a to 
od pondělí do neděle (včetně svát-
ků). Službu zajišťuje 6 pečovatelek 
(pracovník v  sociálních službách) 
a 1 vedoucí a sociální pracovnice.

A co je u nás nového? 
V  průběhu dubna až července 
2019 byla v přízemí domu realizo-
vána přestavba 2 stávajících bytů 
na  bezbariérové. Zakázku zhoto-
vila fi rma KPV SYSTÉM, s. r. o. Ústí 
nad Orlicí, kuchyňskou linku do-
dala fi rma ORESI kuchyně. Kuchyň 
i  koupelna se sprchovým koutem 
jsou upraveny na  míru potřebám 
handicapovaných obyvatel. 
V druhé polovině roku byly prove-
deny rekonstrukce výtahů, jejichž 
zhotovitelem byla MSV výtahy, 
a. s., Hradec Králové. Větší výtah 
prošel modernizací, kdy zvětšením 
jeho prostoru došlo k  usnadnění 
obslužnosti zejména pro záchran-
né složky. Byly vyměněny i  kabi-
nové dveře, nosná lana, závěsy, 
rozvaděč a elektroinstalace.

Jak jsem již předeslala na úvod, služ-
by poskytujeme i v terénu.  A to ne-
jen občanům z Vamberka, Merklo-
vic, Pekla či Potštejna jako tomu 
bylo doposud. V loňském roce byla 
působnost rozšířena na Lhoty u Po-
tštejna a Polom. Dalšími oslovenými 
spádovými obcemi jsou pak Ryb-
ná nad Zdobnicí, Záměl, Proruby 
a Lupenice. 
V  dubnu loňského roku jsme 
v  Dobrušce, v  rámci programu 
„Podpora mobility v  sociálních 
službách“ od  společnosti ŠKODA 
AUTO, a. s., převzali společně s dal-
šími 6 organizacemi na  Rychnov-
sku do užívání vůz Škoda Octavia. 
Usnadňuje nám zejména obsluž-
nost klientů ve spádových obcích 
a dovoz klientů do SOH. 

Slovo závěrem…
Uplynulý rok s  sebou přinesl větší 
či menší množství změn v  životě 
každého z  nás. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří byli 
těchto změn v  souvislosti s  pečo-
vatelskou službou účastni a  v  tom 
uplynulém období pomohli pomo-
ci. Ať už se jedná o  spolupracující 
fi rmy, partnery, kolegy všech složek 

města či o ty, jejichž spolupráce se 
možná mnohdy bere za  samozřej-
mou, ale z mého pohledu však ne-
zbytnou. Nemusím chodit daleko 
– v  rámci rekonstrukce bytů a  vý-
tahů nelze nezmínit mravenčí a ne-
konečné práce uklízeček, v  rámci 
boje s odpady, stěhováním a jinými 
pracemi pak chlapy z  technických. 
V neposlední řadě děkuji těm, které 
mají tuto činnost sice danou ve své 
pracovní náplni pečovatelek, ale 
kdyby zároveň nebyla jejich poslá-
ním a  nebavila je i  přes její nároč-
nost, nedělají ji. Děkuji a  těším se 
na další spolupráci.

Lucie Grunclová, DiS.

vedoucí a sociální pracovnice PS

Pokud máte zájem o  naši 

službu, můžete nás oslovit 

buď osobně nebo prostřed-

nictvím svých blízkých

-  osobně na adrese – Jůnova 

35, 517 54 Vamberk

-  telefonicky – 494  541  547 

nebo 773 097 901

-  elektronicky – pecovatel-

ska.sluzba@vamberk.cz 

www.ps.vamberk.cz 

Ráda bych Vám touto cestou osobně podě-
kovala za  Vaše fi nanční dary a  dotace fondu 
a  povyprávěla Vám o  fungování nově vznik-
lého Zdravotnického nadačního fondu města 
Rychnova nad Kněžnou. Fond vznikl za  pod-
pory Zastupitelstva města na konci roku 2018 
za účelem podpory aktivit zaměřených na roz-
voj zdravotnictví ve městě Rychnov nad Kněž-
nou. Za tímto účelem nadační fond v prvé řadě 
podporuje investiční a  neinvestiční aktivity 
pro  výhradního poskytovatele péče v  okrese 
Rychnov nad Kněžnou, a  to Nemocnici Rych-
nov nad Kněžnou. 
Nadační fond začal rozvíjet své aktivity začát-
kem letošního roku. Za  velice krátkou dobu 
svého působení již získal nemalé fi nanční pro-
středky, a proto

DÍKY VAŠIM DARŮM 
A  DOTACÍM BYLO 
ZAKOUPENO PRO NE-
MOCNICI V  RYCHNO-
VĚ NAD KNĚŽNOU:

  7 lůžek a 3 matrace 
pro dětské oddělení

 14 ks elektricky po-
lohovatelných lůžek 
pro dospělé

  4 transfuzní křesla 
pro onkologii

  motodlaha pro re-
habilitační oddělení

Dále byla z  dotace Královéhradeckého kraje 
vyplacena 2 stipendia, a to nové všeobecné se-
stře na oddělení ARO a fyzioterapeutce. 
Vážíme si toho, že obyvatelům celého okresu 
Rychnov nad Kněžnou záleží na  budoucnosti 
naší nemocnice.
Jsme rádi za  jakýkoliv fi nanční příspěvek dle 
možností dárců do našeho fondu. Snem nadač-
ního fondu je získat další fi nanční prostředky 

např. na nákup nového převozového vozidla pa-
cientů po celém okrese Rychnov nad Kněžnou, 
simulátoru dospělého pacienta pro nácvik roz-
šířené resuscitace, pediatrického simulátoru pro 
nácvik rozšířené resuscitace a dalších kvalitních 
lůžek, které  usnadní práci nejen zdravotnické-
mu personálu, ale zajistí pohodlí pacientů.                                                 

Mgr. Jana Drejslová

předsedkyně správní rady

ZDRAVOTNICKÝ NADAČNÍ FOND MĚSTA RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU 
DĚKUJE ZA VAŠI PODPORU V ROCE 2019

NA NÁVŠTĚVĚ V „PEČOVÁKU“
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Tak trochu symbolicky byla 17. 
ledna 2020 v  Městské knihovně 
zahájena výstava Rok 1989 a 1990 
ve Vamberku na fotografi ích Jiřího 
Šulce. Na  výstavě pan Šulc před-
stavil spoji práci a zachycené udá-
losti, včetně zajímavých historek 
a  momentů, které je doprovázely. 
Řada fotografi í je vystavována vů-
bec poprvé a zachycuje významné 
okamžiky města tohoto období. 
A tak se má řada vamberáků mož-
nost vidět o  30 let mladší anebo 
připomenout známé tváře, které 
už mezi námi nejsou. 
Součástí vernisáže byla také za-
vzpomínání aktérů tehdejších udá-
lostí, kteří jak říkají „my jsme tam 
tenkrát byli, ale nemáme z  toho 
žádné fotky“, tak byli mile překva-
peni a atmosféra z obrázků je vráti-
la o 30 let zpátky a oživila vzpomín-
ky. Vzpomínání zahájil Dušan Štark 
jako tehdejší předseda stávkového 
výboru, a  také ústřední postava 
na plakátu k výstavě. Pan Augustin 
Šubrt připomněl celou anabázi zá-
měru vrátit do Vamberka opět zvo-
ny, a  to od  iniciování zvonkového 
výboru pro sběr peněz až po to, jak 
dopravovali zvon na přívěsu za au-
tem jednoho z kolegů, a následné 
vysvěcení kardinálem Otčenáškem 
a  zavěšení do  věže kostela. Pan 
Vladimír Bek zavzpomínal stylově 
ve  vestě, kterou objevil na  půdě 

a ve které je zachycen na fotografi -
ích před 30 lety. Beseda byla velmi 
pestrá, živá a plná osobních vzpo-
mínek, je velmi důležité tyto vzpo-
mínky sdílet a přenášet i pro ostatní 
generace. 
Jsme také velmi rádi, že se „narov-
návají“ vztahy a že pan Šulc po té-
měř 30 letech, kdy vystavoval mimo 
Vamberk, opět vystavuje v  našem 
městě. Navíc doufáme, že je to také 
dalším začátkem, neboť fotoarchív 
pana Šulce obsahuje více než 40 ti-
síc položek v podstatě ze všech dů-
ležitých událostí v  našem regionu 
za dobu jeho profesního působení 
od roku 1965. Jsou mezi nimi oprav-
dové skvosty, proto jako další v řadě 
pracujeme na  vytvoření putovní 
výstavy Orlických hor, která by měla 
být hotová na jaře. A pokud se vše 
podaří, tak po slavnostním předsta-
vení u nás v regionu, by měla také 
v květnu tohoto roku zavítat do Se-
nátu ČR, jako poděkování za  jeho 
práci a přínos pro náš region. 
Na  závěr bych chtěl ještě jednou 
našim knihovnicím, organizátorům 
a  všem napojeným, kterých byla 
opět velká řada, velmi poděkovat. 

 Ing. Vladimír Sodomka

předseda Spolku přátel 

historie Vamberka

Autor fotografi í: 

Radoslav Vídeňský

Výstava Rok 1989 a 1990 ve fotografi ích Jiřího Šulce 
– ohlédnutí o 30 let zpět i výzva do budoucna
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Nároží 
s Pekelskou
Postupujeme na  roh Husova ná-
městí, odkud vychází ulice Pekel-
ská. Dům nese číslo popisné 58, ale 
to původní z 18. století bylo 27. Ješ-
tě dříve, koncem 17. a začátkem 18. 
století dřevěný objekt náležel rodi-
ně Bušvaškově. Následovali rychle 
po  sobě majitelé Berkovi, Novotní 
a Kubíkovi. Převážnou část 18. věku 
zde žila rodina Poláčkova. V  první 
polovině století 19. bydlela v domě 
rodina Holoubkova.
Koncem 19. století zde žil a  ho-
dinářství provozoval Jan Pavliš-
ta. Druhým obchodem zde bylo 
pucérství (modistství) Anny Ho-

loubkové. A  jakéže zboží zde bylo 
k  mání? Inu, tehdy nezbytné po-
krývky hlav pánů i dam, klobouky. 
Vzadu v  zahradě měl svůj foto-
ateliér Jindřich Šmoranc. V  domě 
na čas žil i Bohumil Večeř, iniciátor 
založení vambereckého Sokola 

v polovině 80. let. V polovině 30. let 
století 20., kdy dům náležel rodině 
Pátkově, byl přestavěn stavitelem 
Františkem Holoubkem do  sou-
časné podoby. Paní Pátková vedla 
kloboučnictví a  holičství zde měl 
Josef Vaňous. Po  desetiletí byla 

v domě v provozu mléčná jídelna. 
V  posledních letech zde je viet-
namské bistro.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky

Milana Sedláčka a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Koukol v RAF
Směle je můžeme zařadit mezi hrdiny. Mladí mužové, kteří po vzni-
ku protektorátu v  březnu 1939, odcházeli mnohdy za  dramatic-
kých okolností z okupované vlasti do ciziny. Vstupovali do zahra-
ničních armád s myšlenkou na osvobození své domoviny z rukou 
nacistického agresora. Mnozí z nich se po obsazení Francie v roce 
1940 přeplavili do  Británie, kde houfně vstupovali do  britského 
královského letectva (RAF). I zásluhou našich letců se Albion Hit-
lerovi ubránil.
Jeden z  těchto odvážných mužů pocházel z  našeho města. Jme-
noval se František Koukol. S  maminkou žil v  Oboře (dnešní areál 
Tiskárny Horáček). Vyučil se elektrotechnikem a v 25 letech se stal 
příslušníkem RAF. Spolu s  několika kamarády zahynul při jednom 
z předoperačních letů v říjnu 1940.                                                                                  

Miroslav Berger

VAMBERK čp. 58 
– k nejstarší 
historii domu
Když byla na jaře 2004 projednávána 
přístavba k domu čp. 58 – tehdy cuk-
rárně, které potřebovala rozšířit své 
zázemí, jevilo se to pro archeologické 
poznání zázemí středověkého domu 
jako skvělá zpráva. Celá přístavba byla 
nakonec založena prakticky v zahrad-
ních horizontech, ze kterých se poda-
řilo vybrat část keramického pekáče se 
zelenou polevou a část kuthanu – ke-
ramické pánvičky na nožkách, která se 
používala k vaření na otevřeném oh-
ništi. Obojí patřilo k  vybavení kuchy-
ně někdy na sklonku 17. století, tedy 
v době, ze které máme už i písemné 
zprávy o majitelích.
Výrazně starší nález přinesl obyčejný 
výkop pro umístění lampy veřejného 
osvětlení o  rozměrech 60x60cm. Za-
sáhl do  opukové dlažby, nebo snad 
odbouranému základu zdi, přes kte-
rou přecházela vrstva se spoustou ke-
ramických zlomků z konce 15. století, 
struskou a  zvířecími kostmi. Kromě 
spodní části hrnce (který je na  foto-
grafi i), byly nalezeny zlomky mnoha 
dalších nádob, některé byly zdobené 
červeným malováním, případně měly 
i vlastní pokličky. Zajímavostí je nález 
keramického kahánku, velice jedno-
duchého tvaru, který byl používán již 
od antiky.
Drobný výkop nás zavedl daleko 
do  minulosti, do  doby velkého roz-
voje měst, kdy země znovu vzkvétala 
po  ukončení konfl iktů husitských 
válek. Vrstva střepů rozhrnutá přes 
zbytky zdi může nejspíše svědčit o sta-
vební aktivitě, která měnila tvář strate-
gicky umístěného gruntu.

PhDr. Martina Beková

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
14.02. venisáž 

výstavy 
Čechoslováci 
v boji za vlast 
- Muzeum 
krajky

březen 
až květen

doprovodné 
akce 
a přednášky

28.04.
- 03.05.

Legiovlak 
– nádraží
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Nejvíce zabrat nám daly průzkumy a  analý-
zy, ze kterých jsme se snažili zjistit a prokázat 
setkání obou bratranců. Jejich široký záběr, 
průnik do  mnoha (všech) oborů a  prakticky 
neustálé cestování po celém světě nám nedává 
mnoho příležitostí k jejich setkání. Ale nakonec 
jsme zjistili, že jejich styk byl vzhledem k jejich 
vytížení celkem častý. Někdy se potkali v  Če-
chách, jindy kdekoliv v zahraničí. Někdy se jen 
doslova „potkali“, jindy spolu nějaký čas ztrávili.
Nesnáze vznikly už při určení rozmezí, kdy se 
oba géniové mohli potkat. Jára Cimrman se na-
rodil v roce 1856, 1864, 1868 nebo 1883, zemřel 
pak na samém počátku první světové války, po-
dle jiné informace však žil a tvořil i během prv-
ní světové války. Kája Vambeman se narodil 10. 
nebo 20. či snad 30. (utržený roh stránky v ma-
trice) srpna roku 1869 a zemřel někdy po roce 
1950. Společná léta lze tedy s trochou fantazie 
vymezit roky 1869 až 1918, neboť víme, že Jára 
byl starší. 
Je možné, že k prvnímu setkání došlo již v srp-
nu roku 1869 v  kostele sv. Prokopa ve  Vam-
berku. Járovi rodiče byli totiž za kmotry právě 
narozenému Kájovy. A  nejspíš sebou přivezli 
i malého, nebo možná už trochu většího syna 
Járu. Tedy pokud se nenarodil až v tom posled-
ním možném roce 1883!
V  letech 1880 až 1884 byl Kája Vamberman 
v  Praze. Zde jistě došlo k  více setkáním. Pár 
se nám jich podařilo konkretizovat. Tak hned 
po příjezdu do Prahy byl u Járy „na bytě“. Bohu-

žel nevíme, kde to bylo a na jak dlouho. A v roce 
1884 Kája bratrance kontaktoval ohledně rady 
pro vambereckého přítele Vilímka a jeho knižní 
nakladatelství.  
Dodnes je v policejní daktyloskopické databázi 
u otisku palce č. 000001 uvedeno jméno Kája 
Vamberman. Otisk na sešitu Vinnetoua donesl 
v roce 1890 osobně bratranci Járovi, který v té 
době co by pražský kriminalista zakládal v čes-
kých zemích databázi otisků prstů. 

Po  delší odmlce se bratranci setkávají v  roce 
1904 ve Vamberku, kde Kája otvírá pivovýrob-
nu ve  skladu u  nádraží. A  Jára je zde jako zá-
stupce smíchovského pivovaru, který dodával 
pivo do  zdejší výrobny. Využil tak příjemné 
s užitečným. 
Další setkání proběhlo v  roce 1908 na  letních 
olympijských hrách v Londýně. Oba jako aktiv-
ní sportovci reprezentující „Bohemians“. Kája 
byl navíc praporečník české výpravy. Jára Cimr-
man si při posledním tréninku na stadionu Whi-
te City Stadium obnovil problémy s  kolenem 
a  nakonec se musel odhlásit ze všech  běhů 
od 60 metrů překážek až po maratón, ze skoku 

dalekého, trojskoku, skoku vysokého a  skoku 
o tyči. Nezbylo mu tedy, než fanděním alespoň 
podpořit bratrance Káju ve šplhu na tyči. I když 
jak víme, ten pro změnu „skočil na špek“ jedno-
mu rakušákovi a skončil již v kvalifi kaci. I tak to 
bylo poprvé, kdy Kája pokořil svůj idol.
Vzhledem k nejasnému datu úmrtí Cimrmana 
někdy mezi léty 1914-17 není zcela jisté, zda se 
oba bratranci potkali v nedalekém Letohradu. 
Ale nejspíš ne. Neboť muzeum, ulička i nedáv-
no odhalená socha opěvují pouze Járu Cimr-
mana.
U  některých aktivit se sice nepotkali, ale dalo 
by se říct, že Kája je v podstatě zdědil po Járo-
vi a některé dotáhl do konce nebo zdokonalil. 
Například spolupráci s hrabětem Zeppelinem. 
Jára mu pomáhal s konstrukcí první vzducholo-
di, Kája později vylepšil výbavení kajut, salonu 
a  jídelny a  navrhl centrální společnou toaletu 
pro muže i ženy. Nebo dobytí Severního pólu. 
Jára při útěku před vyhladovělým kmenem 
Mlasků minul severní pól o pouhých sedm me-
trů a Kája později při výpravě s Amundsenem 
dotáhl těch zbylých sedm metrů a stanul na Se-
verním pólu.
A někdy to bylo obráceně, jako například s Eife-
lovkou. Ta byla navržena podle Kájova podvin-
ku a Jára se následně podílel na zlepšení statiky 
věže.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Tento měsíc uplyne 425 let 
od  doby, kdy Vamberečtí získali 
objekt, kde by mohli řešit obecní 
záležitosti a pro nějž se vžil název 
radnice. Koupili dům na  rynku 
od  měšťana Jiříka Stanovského. 
Na stejném místě stojí i naše sou-
časná radnice. Obec nechala Sta-
novskému postavit stavení nové. 
Ke  koupi bylo potřeba souhlasu 
majitele panství, a  takto začíná 
jeho povolovací listina.
„Léta Páně 1595, den památky 
svatého Matěje. J. M. urozený 
a  statečný rytíř Pan Albrecht Pe-
cingar z Bydžína na Hradišti a Sta-

rém Vamberce ráčil jsem k  tomu 
své milostivé povolení a dovolení 
dáti nyní i na časy budoucí a věč-
né, aby pan purkmistr a páni rad-
ní a  obec poctivá města Starého 
Vamberka nad Zdobnicí od  Jiříka 
Stanovského dům v témž místě se 
zahrádkou při něm, však bez role 
a  na  způsob níže položený, sobě 
dědičně koupili.“
Obec si radní dům postupem času 
upravovala a  modernizovala. Ku-
příkladu v  roce 1661 byl objekt 
podsklepen a  roku 1693 dostala 
radnice věžičku, v  níž byly umís-
těny zvonky sloužící ke  svolávání 

radních a jako upo-
zornění na  požár. 
Stará vamberecká 
radnice doslouži-
la roku 1880, kdy 
došlo k  její demo-
lici. Roku 1881 byla 
otevřena radnice 
současná podle 
plánů stavitele 
Gottloba Albera.

Miroslav Berger

Spolek přátel 

historie 

Vamberka

V  minulém čísle VZ jsme zve-
řejnili úryvek dopisu mezi 
p.  Bártou, vystěhovalcem 
do Ameriky a Aloisem Karešem, 
vambereckým rodákem a  spo-
lumajitelem vystěhovalecké 
agentury v  Brémách. V  roce 
2022 uplyne 200 let od  jeho 
narození a  Spolek přátel histo-
rie Vamberka se ve  spolupráci 
s  JUDr.  Martinem Karešem roz-
hodl připomenout tohoto naše-
ho trochu zapomenutého rodá-
ka. Do  doby uvedeného výročí 
bych si proto dovolil vám občas 

na  stránkách VZ uvést něco 
zajímavého z  toho, co se nám 
o něm podařilo zjistit. A o tom, 
že to byl život pestrý, plný růz-
ných zvratů a  překvapení, ale 
i  velkého vlastenectví a  mece-
nášství, není pochyb. 
Dnešní vzpomínka na Aloise Ka-
reše se vztahuje k  historii rodu 
Karešů. 
Nejstarší dohledaný předek 
rodu je Šimon Kareš, narozený 
kolem roku 1615 v Českém Me-
ziříčí. Tam se předkové Aloise 
Kareše vyskytují do  18. století, 
kdy se jeden z  předků stěhuje 
do  Pohoří (u  Opočna). Aloisův 
otec František, který měl osm-
náct sourozenců, se v roce 1808 
přiženil do  Vamberka a  pojal 
za  manželku Josefu Holoubko-
vou. Měli spolu pět dětí, dospě-
lého věku se však dožili pouze 
bratři František a Alois. 

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie 

Vamberka

Setkání Káji Vambermana s Járou Cimrmanem

Vysazení domu radního Střípky ze života 
Aloise Kareše 



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 11

Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin – 18. část (První republika)
Urychlený vznik
Naše první Československá republika 
byla mezinárodně uznána ještě dříve, 
než vznikla doma. I na domácí půdě 
rychlý vývoj událostí a částečně i ne-
přesně pochopené přijetí mírových 
podmínek Rakouskem (jako kapitula-
ce) zaskočila české i rakouské předsta-
vitele. Někteří čeští představitelé byli 
tou dobou na  domluveném setkání 
s  dr.  Benešem a  členy Národní rady 
ve  Švýcarsku doladit postup vzniku 
republiky. Zatím, dopoledne v  pon-
dělí 28. října 1918, se rychle rozšířila 
zpráva o souhlasu Vídně s přijetím mí-
rových podmínek, což bylo signálem 
ke  všeobecnému nadšení. Nastalo 
velké srocování lidí, strhávání rakous-
kých označení a nápisů. Aby nedošlo 
k výtržnostem a násilí, tak byl rychle 
aktivován Sokol a česká policie. Sokol 
na  požadavek vyslal do  ulic své ka-
pely, které pochodem ulicemi Prahy 
strhly davy k  projevu všeobecného 
veselí. Za  vzniklé situace se v  Obec-
ním domě sešli zbylí představitelé 
Národního výboru (poslanci Soukup, 
Stříbrný, Švehla, Rašín a  Šrobár), jež 
řídil český zápas doma, a vydali k ná-
rodu provolání. „Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát 
Československý vstoupil dnešního 
dne v  řadu samostatných,  svobod-
ných, kulturních států světa...“ (Záro-
veň vyzval ke kulturnímu a nenásilné-
mu převzetí moci, což bylo splněno). 
Národní výbor vydal 1. zákon-zákon 
o zřízení samostatného Českosloven-
ského státu (Alois Rašín). Na bojištích 
se ještě bojovalo a i doma bylo třeba 
splnit řadu obtížných a  neodklad-
ných úkolů. Bylo třeba zajistit kapitu-
laci velitelství Rak.-Uh. armády v Pra-
ze a odsun německých a maďarských 
jednotek. Bylo nutné zablokovat skla-
dy potravin a  tím znemožnit jejich 
vyrabování Rakušany. Pro zajištění 
normálního chodu společnosti bylo 
rozhodnuto zatím v  pokračování 
platnosti dosavadních zákonů. Proto-
že naše armáda (legie) se jen pomalu 
a postupně vracela do vlasti, měl Ná-
rodní výbor k dispozici jen málo vojá-
ků, organizaci Sokol a policii.
30.10.1918 Slovenští představite-
lé zvolili Slovenskou národní radu 
a  přijali deklaraci o  společném státě 
Slováků a  Čechů. 13.11.1918 Národ-
ní výbor vyhlásil prozatímní ústavu. 
14.11.1918 na  první schůzi Národní-
ho shromáždění byla prohlášena re-
publikánská forma československé-
ho státu, T.G.M. zvolen prezidentem 
a  ustavena vláda v  čele s  K. Kramá-
řem. 21.12.1918 byl T.G.M. slavnostně 
uvítán v Praze.

Ten brzy po  svém návratu prohlásil 
„Potřebujeme 50 let pro vybudování 
státu“ a  ještě prohlásil, „Tož demo-
kracii již máme, ještě potřebujeme 
nějaké ty demokraty“ (Demokracie-
-z řečtiny znamená vláda lidu, jejíž 
základním principem je vláda většiny 
nad menšinou. Jelikož často dochází 
ke  snaze menšiny se nepodvolit, je 
tím princip demokracie porušován).

Další vnitrostátní vývoj
Počátkem r. 1919 dr.  Rašín odloučil 
naší měnu od rakouské a tím zabránil 
její devalvaci. Zásadou tohoto mini-
stra byl vyrovnaný rozpočet a heslo 
„Pracovat a  šetřit“. V  lednu 1919 se 
uskutečnil pokus o  atentát na  K. 
Kramáře.18.01.1919 byla zahájena 
mírová konference v  Paříži, kde nás 
zastupoval dr.  E. Beneš. Počátkem 
toho roku vznikly územní požadav-
ky Poláků na  Českosl. území na  Tě-
šínsku, Oravě a  Spišsku. Prezident 
T.G.M. nařídil armádě zahájit akci 
proti Polákům na Těšínsku. Legionáři 
postupovali až na  území Polska, ale 
po nařízení Dohody se museli částeč-
ně stáhnout. Hranice byla dodatečně 
Dohodou stanovena. Další střet byl 
s Maďary, kteří nechtěli uznat důsled-
ky své prohry, vyhlásili samostatnost 
Uherska a chtěli si ponechat veškerá 
svá ovládaná území. Na  Slovensko 
vyslali armádu, která se střetla s čes-
kosl. legionáři a  odešla až po  po-
hrůžce vítězné Dohody. Po rozpadu 
Habsb. monarchie bylo 60 % průmys-
lového potenciálu v Československu.                                                                                         
Do  1. sv. války byla třetina plochy 
Čech v  rukou šlechty (Schwarcen-
berkové 170 tis. ha, Fürstenberkové 
70 tis. ha, Lichtensteinové na Moravě 
100 tis., atd.). Pozemkovou reformou 
v dubnu 1919 měly být zabrány po-
zemky nad 250 ha (uskutečněno jen 
částečně). V  ČSR pracovala třetina 
občanů v  zemědělství. Na  počát-
ku republiky se u  nás konaly sbírky 
na pomoc hladovějícím v Rakousku.
04.05.1919 tragicky zahynul generál 
M. R. Štefanik u Bratislavy. 08.05.1919 
byla k republice připojena Podkarpat-
ská Rus. 28.06.1919 byla podepsána 
mírová smlouva v  Paříži. Českoslo-
vensko bylo ve  zvláštní situaci - pa-
třilo mezi vítěze války jako součást 
Dohody, ale za dobu součásti v Rak-
-Uh. muselo hradit i  úměrnou část 
reparací dle své hospodářské vyspě-
losti. Bylo to 50 % z 1,5 miliardy zla-
tých franků. ČSR byla jedinou zemí, 
jež svůj podíl splnila. Kromě reparací 
muselo ještě Československo zaplatit 
750 milionů franc. franků za vydržo-
vání legií. V r. 1918 čs. zahraniční voj-

sko mělo 140 tis. legionářů. V r. 1920 
měla ČSR 13,6 mil. obyvatel (23 % 
Němců) a 140,5 tis. km2. Po ojedinělé 
jednotě národa z  roku 1918 nastalo 
taktizování politických stran. Za 20 let 
trvání republiky se vystřídalo 18 vlád, 
9 premiérů a 2 prezidenti. Republika 
neměla žádný státní dluh a ještě půj-
čovala Rumunsku. Byla ekonomicky 
na 13. místě na světě. ČSR měla fl otilu 
několika set námořních a říčních lodí 
i  na  99 let část přístavu Hamburg. 
Problémem bylo budování slovenské 
infrastruktury a školství po tuhé ma-
ďarizaci. Museli nastoupit čeští úřed-
níci, policisté...
Republiku těžce zasáhla světová hos-
podářská (bankovní) krize třicátých 
let (kdy byly „zabetonovány“ peníze 
místo funkce oběživa) a  následná 
nacionalizace Evropy, včetně neplně-
ní úkolu Společnosti národů. Česko-
slovensko patřilo mezi průmyslově 
nejvyspělejší země a  rovněž ekono-
micky bohaté. V r. 1938 mělo ve svých 
trezorech téměř 100 tun zlata. Rozvoj 
státu krutě přerušil nacismus Němec-
ka a zrada spojenců- zejména V. B., což 
potvrdil i  způsob vyjednávání „zpro-
středkovatele“ s  Henleinem lorda 
Runcimena. (SdP volilo 90 % českých 
Němců v pohraničí). Situaci nemohlo 
zachránit ani od  r. 1935 rozestavěné 
opevnění (plánované dokončení 
1946), ani vzorná mobilizace a  od-
hodlání 18. ročníků mladších 40 let 
(1.125 milionu vojáků). Tehdejší situ-
ace obrany byla absolutně beznaděj-
ná. Úzký a dlouhý tvar státu obklíčený 
nacistickým Německem i Rakouskem 
a  nepřátelským Polskem i  Maďar-
skem. Pouze na východě bylo několik 
bezpečných kilometrů s Rumunskem. 
V republice 3 miliony  Němců z 90 % 
nepřátelsky zfanatizovaných a na Slo-
vensku klerofašismus. Strategie 
obrany byla postavena na  zadržova-
cích bojích do příchodu francouzské 
pomoci, což bylo postojem Francie                      
a V. B. nejenom znemožněno, ale ještě 
nám oba bývalí spojenci vyhrožovali, 
že pokud se nepodvolíme Mnichov-
skému diktátu, tak poneseme veškeré 
následky. Prezident Beneš nakonec 
zbyl osamocen, kdo měl rozhodnout, 
zda obětovat několik milionů odhod-
laných Čechů a  prohrát, nebo přežít 
za  cenu dočasné potupy. Dle histo-
rického vývoje rozhodl správně. Tak-
tizující politici V. B. a Francie nakonec 
litovali své zrady.

Boží mlýny melou 
pomalu, ale…!
Některé světové události z  období           
1. Čs. republiky.

1918 - 03.11. Rakousko kapitulovalo 
v Padově. 11.11. vyhlášení Polské re-
publiky. 12.11. Rakousko se prohlási-
lo za součást Německa (nepovoleno 
vítězi) s pokusem o připojení ČS po-
hraničí. 18.11. Maďarsko prohlášeno 
republikou.
1919 - 28.04. založena Společnost 
národů v Paříži, jež měla zajistit diplo-
matické řešení rozporů mezi národy 
(ČSR členem). Na mírové konferenci 
v  Paříži stanoveny reparace Němec-
ku ve výši 269 miliard zlatých marek 
a max. 100 tis. vojáků.
192 - ČS legie doložitelně vrátily Rus-
ku 28 vagonů zlata a přes Vladivos-
tok se konečně vracely domů (60 tis. 
legionářů na  požadavek spojenců 
drželo 8.000 km magistrály. Padlo 
4.000 leg.). Na  konferenci v Triano-
nu byla dořešena otázka Uherska. 
Muselo odstoupit Československu 
jih Slovenska, Jugoslávii Chorvatsko 
a Slovinsko, Rumunsku Sedmihrad-
sko (zbylo jen Maďarsko). 1922 - Itá-
lie se stala fašistickou. Rusko, Ukraji-
na, Bělorusko a Zakavkazsko založily 
SSSR. 1923 - Pro neplacení reparací 
Německem Francouzi obsadili Por-
úří. 1926 - Gen. Pilsudski nastolil dik-
taturu v Polsku. 1929-Krach na New 
Yorské burze a  začátek světové kri 
1930 - Francie pro předcházení 
válkám v  Evropě navrhla ustavení 
evropské unie států s  názvem PA-
NEVROPA, ale pro odpor Německa 
a Vel. Británie se záměr neuskuteč-
nil. 1933 - po volbách v  Německu 
byla NSDAP sice nejsilnější stranou 
(43,9), ale nadpoloviční většinu 
v  parlamentě získala až spojením 
s  lidovci. Hitler se stal kancléřem 
a  zahájil přípravu na  válku (zbrojil, 
odpůrce zavíral do  koncentračních 
táborů). ČSR vstoupila do Malé Do-
hody, SSSR a Japonsko vystoupily ze 
Společnosti národů. V Německu vy-
vrcholil antisemitismus Křišťálovou 
nocí. V  následujícím období Hitler 
zlikvidoval konkurenci (SA), připojil 
Sársko, obsadil Porúří, vyhl. Norim-
berské zákony a  připojil Rakousko. 
Italové zaútočili v Africe a ve Španěl-
sku vypukla občanská válka. Evrop-
ská společnost se potácela mezi ex-
tremismem pravicovým (nacismem) 
a levicovým (komunismem).
29.09.1938 Německo, Italie, V.B.a 
Francie (bez povolení naší účasti) 
podepsaly „Mnichovskou dohodu“ 
o nuceném předání 30 % území Čech 
Německu. Touto hanebnou zradou 
byla neofi ciálně, ale ve  skutečnosti, 
zahájena 2. světová válka a  končila 
1. ČSR.

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 našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí.  

OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 2019 
Dovolte nám malé připomenutí 
toho, co jste s  námi zažili v  loň-
ském roce. Přestože jsme malé ma-
teřské centrum o pár členkách, do-
kázaly jsme si pro Vás připravit 90 
akcí za  celý rok. Mimo tradičních 
akcí, mezi které náleží například 
„Vynášení Morany, Zajíček Trou-
sílek, Čarodějnice, Dětský den, 
Dopravní den, Mikuláš či Lampi-
ónový průvod“, jste měli možnost 
účastnit se přednášek, výletů, pro-
dejních bazárků, fotografování, 
tvoření a v neposlední řadě i stře-
dečních herniček. Pro zajímavost 

uvádíme, že Lampiónový průvod 
hodnotíme jako nejúspěšnější akci 
loňského roku. 
Mnoho akcí by nebylo možné 
uskutečnit bez pomoci dvou las-
kavých lidí, kterým MC Dráček 
přirostl k srdci i po ukončení člen-
ství – Lucie Barnové a  Jany Čap-
kové, které pro Vás zorganizovaly 
většinu výletů. Tímto bychom jim 
chtěly poděkovat a  říci jak moc 
si ceníme jejich času, který nám 
i Vám věnovaly. 

UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ 
PROSTOR PRO MC DRÁČEK 
Naši drazí příznivci a maminky, do-
volte nám informovat Vás o  změ-
ně prostor pro Mateřské centrum 
Dráček. Od  února 2020 je zázemí 

centra přestěhováno do  přízem-
ních prostor Krajkářské školy 
(Tyršova 25), kam Vás a Vaše děti 
srdečně zveme.
Rády bychom tímto poděkovaly 
pracovníkům Technických služeb 
města Vamberka za  jejich pomoc 
při stěhování. 

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 25). Vstup-
né 20 Kč.  

HERNIČKA každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 25) 

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 25) 

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.

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 
ÚNOR 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. 

KARNEVAL, 

1. 2. 2020, 14:00 – 17:00 
Maska sem, maska tam, je jich 
plný sál. Jako každý rok pořádáme 
dětský karneval s Dráčkem. Již tra-
dičně na Vás v Merklovické školce 
čeká bohatá tombola, DJ Suchá-
nek a  spousta zábavy v  maskách. 
Vstupné 20 Kč/dítě. 

TVOŘENÍ: KORÁLKOVÝ SVÍCEN, 

10. 2. 2020, 15:45 – 18:00 

Milé maminky zveme Vás na výro-
bu svícnu zdobeného různými ko-
rálky. S  sebou si přineste čajovou 
svíčku a ketlovací ploché a kulaté 
kleště, které se používají na ketlo-

vané šperky. Vstupné 30 Kč. Akce 
se uskuteční v  herničce (Tyršova 
25, prostory Krajkářské školy).

NEDĚLNÍ HERNIČKA 

(Tyršova 25), 

23. 2. 2020, 15:00 – 17:00

Milí rodiče čí prarodiče přijďte se 
svými dětmi strávit příjemné ne-
dělní odpoledne do naší herničky. 
Vstupné 30 Kč/rodinu.
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 VAMBERECKÝ 

DRÁČEK
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Základní škola Vamberk

ZUŠ

Vánoční zázrak
Je šest hodin ráno a  Sandra už musí vstávat, 
aby všechno stihla dobalit a  pomoct bráškovi 
Tobiášovi. Paní se sociální služby musela večer 
odejít. Sandra jí slíbila, že se o  pětiletého brá-
chu postará a  všechno dobalí. Myslela si, jak 
to všechno zvládne, že je dost velká a ve svých 
čtrnácti se o brášku dokáže postarat, ale ne. Ce-
lou noc probrečela, bylo jí smutno. Věděla, že se 
to stane, ale přála si aspoň ještě jedny společné 
Vánoce. Bráška spal u ní, bál se, když maminka 
nebyla doma. No jo, ale co bude, přece nebu-
de moct být Tobiášek s  ní i  v  děcáku,nebo jo? 
Přemýšlela. Vůbec nevěděla, co bude, jen to, že 
ráno odjíždí asi třicet kilometrů od svých kama-
rádek a  svého domova. Jejich mamka umřela 
před pár dny na rakovinu, se kterou bojovala už 
několik let. Tatínek s nimi nežije. Sandra si své-
ho tátu moc nepamatuje, naposledy ho viděla, 
když jí byly tři roky. Tobiášův táta odešel ještě 
před narozením vlastního syna do  Ameriky 
a vykašlal se na ně.
Už je devět, je to divné, paní ze sociálky měla 
přijít v  osm. Pořád tu není, pomyslela si Sandra, 
najednou zazvonil zvonek a  dovnitř vešla udý-
chaná paní ze sociální služby. Omlouvala se, že 
jde pozdě. Sandře to nevadilo, byla ráda, že měla 
na všechno dost času a nemusela být ve stresu, že 
nestíhá. Všechno bylo sbaleno, už mohli jet. Tobi-
ášek se pořád ptal, kde je maminka a proč nebyla 
tak dlouho doma. Sandra nevěděla, co říct, a tak 
si vymyslela, že odletěla do  nebíčka, kam jí mo-
hou posílat dopisy.
Po cestě se Sandra ptala sociální pracovnice, jak 
to v děcáku funguje. Vysvětlila jí, že všechny děti 
jsou rozděleny do  tzv. „rodin“ po  osmi až deseti 
dětech. Ujistila Sandru, že s bráškou budou spolu, 
a když vše dobře dopadne, budou mít i společný 
pokoj. Po tom, co Tobiášek usnul v autě, se San-

dra zeptala, jak to chodí s Vánoci. „Každá rodina 
slaví vlastní, dodržují zvyky, mají štědrovečerní 
večeři a dostávají dárky od vychovatelek,“ odpo-
věděla jí pracovnice. „Ale můj bráška ještě věří 
na  Ježíška, nechci ho připravit o  další radost.“ 
„Neboj,“ odvětila pracovnice, „ostatní děti jsou 
tolerantní a chápou to, nic mu neřeknou, uvidíš“.
Je  to tu, stojí před velkými dveřmi a začíná jí nový 
život. Vůbec se jí tam nechce, ale ví, že musí, není 
jiná možnost, nikoho jiného nemá, jen bráchu. 
Uvnitř je živo, zítra jsou Vánoce a  všichni se při-
pravují a chystají. Dětí se ujala ředitelka dětského 
domova a  sociální pracovnice odjela. Ředitelka 
jim vše vysvětlila, provedla je po  domově, uká-
zala pokoj a  seznámila s  dětmi z  jejich rodiny. 
Byly mezi nimi starší i mladší, jedna holčička byla 
dokonce mladší než Tobiášek. Všechny děti se 
s nimi bavily. Sandra se už tolik nebála, ale stejně 
nedokázala myslet na nic jiného, než na mamin-
ku. Po  vybalení se přidala k  ostatním s  pomocí 
příprav a Tobiášek si šel hrát s menšími dětmi. Ve-
čer zase nemohla usnout, Tobiášek sice usnul, ale 
házel sebou a křičel ze spaní. Sandra zaspala až 
po druhé hodině ráno, ale stejně se pořád budila.
„Jsou tu Vánoce!“ vykřikl Tobiáš, rychle se převlékl 
a šel na snídani. Sandra ho následovala. Nebyla 
tak nadšená. Sice byla s ostatními v pohodě, ale 
chtěla domů za svými kamarádkami. Den se vle-

kl. Sandra nevěděla, co má dělat. Dnes se s ní už 
tolik nebavili.
Nastal večer, dali si večeři, splnili nějaké ty zvyky 
a šli si rozdat dárky. Po rozdávání přišla do spole-
čenské místnosti starší paní, která se tvářila mile 
a  usmívala se na  ni. Sandra nevěděla, kdo to je, 
ale cítila, že s  ní má něco společného. Vychova-
telka paní odvedla do  ředitelny a  potom si přišla 
pro Sandru a Tobiáška. Sandra se bála, co se stalo. 
Když dorazili do ředitelny, paní ředitelka se na ně 
usmívala a říkala, že má dobrou zprávu: „Děti, tady 
paní Horáková je Sandřina babička, maminka její-
ho tatínka. Po smrti vaší maminky jsme se jí ozvali, 
protože je vaše jediná příbuzná. I  když jí neznáte 
a ani ona vás, byla by ochotná se vás obou ujmout 
a starat se o vás. Co vy na to?“ „No, já nevím,“ odpo-
věděla Sandra, „vždyť se vůbec neznáme“. „Neboj 
se, starala bych se o vás jako o vlastní a ode mě to 
máte do své staré školy kousek.“ Sandra byla nad-
šená, nakonec souhlasila a šla si s bráchou rychle 
vzít své věci. K babičce odjeli ještě ten večer.
Už je to týden. Sandra i Tobiáš jsou u babičky spo-
kojení, dává jim spoustu lásky a stará se o ně jen 
jak to jde. Sandra jí pomáhá v domácnosti a To-
biášek se taky snaží. Sandra ani nedoufala, že její 
Vánoce budou tak šťastné i  bez maminky, která 
jí stále chybí.    

Michaela Hlávková  9.A

Vlastní tvorba žákyně 9.A

Ve  středu 18.12.2019 proběhl v  Komunitním centru vánoční sborový 
koncert, na  kterém se představila tři oddělení kosteleckých zpěváků: 
nejmenší Konipáskové z přípravného sboru, Kvítci a nejzkušenější Tůmy. 
Kromě tradičních adventních a vánočních skladeb byl pro osmdesát po-

zorných posluchačů připraven i malý Ptačí Betlém. Na závěr dostali sbo-
roví zpěváci na  oplátku dárek. Společně s  posluchači zazpívali koledu 
„Štědrej večer nastal“.

Dagmar Potštejnská

Vánoční sborový koncert

ZÁPIS do 1. ročníku 
Základní školy ve Vamberku

se koná v sobotu 18. dubna 2019 v budově školy
od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin

Prosíme rodiče, aby nezapomněli přinést s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
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Zprávičky z naší školičky
Leden, ten se pyšně tváří, 
je vždy první v kalendáři.
Leden dělá vždycky skok 
- ze starého v nový rok.

Vánoce utekly jako voda a  my 
jsme společně v naší školce přiví-
tali měsíc leden a s ním i Tři krále. 
Letos jako každý rok nám přišli 
tuto legendu zahrát předškoláci 
od  Ptáčátek. Velice zajímavým 
způsobem a  v  krásných kostý-
mech předvedli menším dětem 
ze Žabiček a  z  Kuřátek poučné 
vystoupení přímo divadelní. 
Venku nám svítí sluníčko a leden 
bez sněhu? I ptáčci se diví a pře-
kvapeně zpívají v  holých keřích. 
Chodíme na vycházky, občas trá-
víme čas i  na  zahradě u  našeho 
stromu, kde si povídáme o  zimě 
a  marně vyhlížíme sníh. Čas-
to raději využijeme tělocvičnu 
v  DDM, kde si vesele zacvičíme 
při hudbě, zatančíme, zaskota-
číme nebo zaskáčeme na  baló-
nech. Na  třídách si povídáme 
o  zimním období, o  tom proč 
chodí zvířátka v  zimě spát, po-
znáváme ptáky na krmítku, v lese 
i  v  zahradě. Zpíváme s  klavírem, 
malujeme zimní čas a  zvířátka 
u  krmelce, učíme se znát bylin-
ky proti rýmě a kašli a bojujeme 
zdravým životním stylem proti 
nemocem z  nachlazení a  chřip-
ce. Přestože jsou zimní měsíce 
obdobím klidu, v  naší školce se 
stále něco děje. Děti se učí znát 
barvičky, geometrické tvary, čí-

selné řady, rozvíjí logické myšle-
ní, verbální i  neverbální doved-
nosti a komunikační schopnosti. 
Nejen mluvení, ale i  naslouchá-
ní, správnou výslovnost hlásek 
a  porozumění. Při výtvarných 
aktivitách trénují správný úchop 
tužky, uvolňují ručky, učí se trpě-
livosti a soustředěnosti, rozvíjí se 
také grafomotorika a jemná mo-
torika prstů. Při hře a výukových 

aktivitách ve  skupinách se zase 
děti učí vzájemnému respektu, 
seberealizaci a spolupráci.  A ko-
nečně nám leden přinesl i  troš-
ku sněhu, takže hurá na  kopec 
stavět sněhuláky, koulovat se 
a  užívat si zimních radovánek.  
I do školky si přineseme s sebou 
trochu sněhu a  pár blýskavých 
rampouchů a  zkoušíme, co se 
s nimi stane v teple.

Co to padá z nebe? 
Malé bílé bochánky. 
To se máme  milé děti,
jsou tu zimní radovánky.
Jedna vločka, druhá vločka, 
už je venku peřina.
A kdopak to celé hlídá? 
Sněhuláků rodina!

Krásné bílé pohodové zimní dny  
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ze života mateřské školy
Venku zima, teplo v bytě,
 mrazík souká bílé nitě, 
krajkářky jim vážou kličky, 
vinou nitě na paličky.
Příze hora, práce moc,
paličkují celou noc.
Než se ráno vzbudí Majka,
bude okno samá krajka.

Opět po  měsíci se hlásíme s  krát-
kými zprávičkami z mateřské školy 
Vodníček. Tentokrát zavzpomíná-
me na  první měsíc tohoto roku 
– měsíc leden. Ten začal sice až 6. 
ledna, ale i přesto jsme nezahále-
li a  vrhli se s  chutí do  práce. Jako 
tradičně na  nás čekal v  prvním 
týdnu „Tříkrálový průvod“ tento-
krát pod taktovkou dětí ze třídy 
Žabiček. Zpěv Kašpara, Melichara 
a Baltazara byl tentokrát okořeněn 
i  libým zvukem altové zobcové 
fl étny pod taktovkou paní učitelky 
Hedviky. Tři králové nepřišli jako 
vždy s prázdnou. Každou třídu ob-
darovali nejen přáním do  nového 
roku, ale i  kometou.  A  jak k  nám 
Tři králové přišli, tak zase odešli 
koledovat o dům dál. Ale bohužel 
se neprodírali závějemi sněhové 
nadílky jako v  předešlých letech. 
Sněhová peřina se nesesypala 
z nebe ani v průběhu měsíce led-

na. To nám, Vodníčkům, však vů-
bec nevadilo. Plni elánu, v novém 
kalendářním roce, jsme se pustili 
do nových témat. Ve třídě Žabiček 
si ptáček „Jarabáček“ prozpěvoval 
píseň „Bude zima bude mráz, kam 
se ptáčku, kam schováš“. A kam se 
ukryli všichni ptáčci před zimou 
a  mrazem? S  tím vším a  mnoho 
dalším si děti ze třídy Žabiček už 
ví rady. A k tématu „Ptáčci“ se při-
dali i  jednodenní činností děti ze 
třídy Šnečci. Ti se společně s paní 
učitelkou zúčastnili sčítání ptáč-
ků v  rámci celorepublikové akce 
ČSO „Ptačí hodinka“.  Rybičky se 
svým kouzelným deštníčkem stále 
doufají, že nás zima mile překvapí 
a  sněhovou nadílku přinese. Je-
jich téma zní: „Deštníčkovy zimní 
radovánky“. I přes nepříznivé sně-
hové podmínky jsme si povídali 
o  zimním sportování, oblečení 
a zájmech v tomto ročním období. 
Nesmíme opomenout ani bezpeč-
nost, protože ta je velmi důležitá.  
Šnečci se v  následujících dnech 
zabývali našim ekologickým pro-
gramem. Jejich téma neslo název, 
který nám již velmi napoví: „CESTA 
STROMŮ Z  LESA K  NÁM DOMŮ 
aneb CO VŠECHNO JE ZE DŘEVA“. 
Šnečci nejen že pozorovali stromy 

v okolí školky, ale zkoumali i dřevě-
né výrobky uvnitř MŠ. Dále zkou-
šeli vlastnosti dřeva – zda plave, 
hoří, vydává nějaký zvuk...  Už jste 
někdy, milí čtenáři, poslouchali 
dřevo? I  toto si Šnečci vyzkoušeli. 
Dřevo se objevuje i  v  pohádkách, 
že nevěříte? Ale ano, jen si vzpo-
meňte na pohádku O třech prasát-
kách a  jejich domečky – ze sena, 
z proutí a právě ze dřeva. 
A u stromů a dřeva ještě chvíli zů-
staneme. V tomto měsíci nás v ma-
teřské škole navštívila paní Hana 
Adamcová s  ekologickým progra-

mem pro děti „Vnímaní lesa všemi 
smysly“. Co vše obsahoval tento 
program?  Ukázku kořenových ko-
berců, masáž chodidel, poznávání 
povrchů stromů a jejich zkoumání 
a  bádání lupou. Děti pozorovaly 
nejen malého škodlivého brouč-
ka – kůrovce a jeho cestičky v kůře 
stromu, ale vykoukl na nás i malý 
mraveneček. Další téma programu 
bylo Jak voní les – vůně stromů 
a mnoho dalšího zajímavého. 
Krásný únor, krásné a  pohodové 
jarní prázdniny plné sněhu a  slu-
níčka.                              MŠ Vodníček
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Vaše vánoční přání…
pár dnů poté
Stromeček vánočních přání 
patří již několik let k  advent-
ní akci Městem chodí andělé.
Pojďme se vrátit v  čase a  pře-
číst si přání malých i velkých… 
Nás. všech
Mluví sama za sebe.
Možná to s námi lidmi není až 
zas tak špatné.
Kéž se nám naše přání splní. 
S pomocí Ježíška, ježíšků. I nás 
samých. 

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

Přejeme si:
Aby byla moje rodina zdravá 
a šťastná.
Ať mi mé přátelství vydrží.
Hezké Vánoce.
Hodně štěstí.
Ať je prostě fajn.
Aby můj táta byl zase s  námi.
Zdraví pro své děti.
Abych dostala jedničku z  dik-
tátu.
Štěstí zdraví celé rodině.
Štěně a koně.
Ať se lidem konečně rozsvítí.
Aby se nám splnilo i  to nejtaj-
nější přání
Maturita a láska s Eliškou.
Martina určitě nechci.
Králíčka.
Panenku.
Aby bylo všude veselo a radost 
ve tváři.
Aby se máma s tátou neprali.
Nové srdíčko pro babičku.
Zdraví pro všechny.
Zdraví a lásku.
Nechodit do školy.
Aby naše rodina byla šťastná.
Štěstí pro mě.
Stop týrání zvířat.
Lásku všem lidem.
Zdravíčko všem.
Trampolínu.
Chytré hodinky.
Pravého jednorožce.
Aby měli všichni štěstí a  ti co 
zlobí, aby se polepšili.
Ať jsou všichni z  naší rodiny 
šťastný, zdraví mají se rádi 
a drží pospolu.
Ať se nám vrátí babička s  dě-
dečkem.
Ať mají lidi konečně rozum
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Tento vzdělávací fenomén Pro-
vozně ekonomické fakulty fun-
guje v městské knihovně od  roku 
.... A protože ti, kteří v tomto roce 
začínali, tj. osm studentů, získali 
nárok na slavnostní ukončení pro-
mocí na  půdě České zemědělské 
univerzity v Praze.

Se čtyřmi z nich ve středu 15. led-
na jsem se vypravila autobusem 
s dalšími studenty z blízkých kon-
zultačních středisek v  Rychnově 
nad Kněžnou, v Kostelci nad Orlicí 
a v Dobrušce do Prahy, kde ve 12 
hodin začala slavnostní promoce 
za účasti proděkana a promočního 
kolegia.  Proděkan Provozně eko-
nomické fakulty pronesl ke  všem 
studentům projev, ve  kterém vy-
jádřil obdiv, že i ve vyšším věku se 
vzdělávají a sledují současné tren-
dy z různých vědních oborů.

Manažerka virtuální univerzity 
Ing. Klára Nehodová mě oslovila se 
žádostí o děkovný projev za všech-
ny tutory a  studenty, který jsem 
přečetla na  konec slavnostní pro-
moce. Na  úplný konec promoce 

zazněla studentská hymna Gaude-
amus. Celý slavnostní akt byl velmi 
důstojný a dojemný zároveň. Mys-
lím, že studenti našeho konzultač-
ního střediska v městské knihovně 
si velké poděkování zaslouží.  

Tady je děkovací proslov pro ilu-
straci:

Spectabilis – pane proděkane, ho-
norabilés – paní proděkanko, pro-
moční kolegium, vážení hosté,
věřte mi, že virtuální univerzita 
třetího věku je pro malá města 
a  obce, jako je Vamberk, odkud 
jsem se studenty přijela, opravdo-
vým „požehnáním“ a  výhrou do-
hromady. Ne každý má možnost 
navštěvovat univerzitu třetího 
věku s prezenční docházkou, např. 
pro náš region existuje v  Hradci 
Králové, které je ve vzdálenosti cca 
40 km.

Pravdou je, že jsem před zaháje-
ním virtuální univerzity v městské 
knihovně ve  Vamberku, byla tro-
chu skeptická, protože jsem o  ní 
neměla žádnou představu, a  vidí-

te, nakonec k  Vám tady hovořím 
z  pozice tutora, který je vděčný 
za  možnost, kterou nám nabízí 
právě Provozně ekonomická fa-
kulta České zemědělské univerzity 
v Praze.

Po rozhodnutí o zapojení do vzdě-
lávání třetího věku jsme nejprve 
byli na  zkušené v  Rychnově nad 
Kněžnou a v Dobrušce, kde už uni-
verzita byla v  běhu. Začínali jsme 
s  8 studenty, 4 z  nich dnes přijeli 
na  promoce, a  postupně zájem 
vzrůstal a  dnes máme 22 stálých 
studentů ve dvou skupinách, kteří, 
jak věřím, k nám chodí velmi rádi.   
Scházíme se v  příjemném pro-
středí a  po  promoci všichni chtějí 
pokračovat dál. A  mě, tutorovi, je 
s nimi velmi dobře.

Je mi velkou ctí, že mě oslovila 
Ing.  Klára Nehodová a  já mohu 
jménem všech tutorů a  hlavně 
studentů poděkovat vedení Pro-
vozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v  Praze 
a  manažérskému týmu virtutální 
univerzity pod vedením Ing. Kláry 

Nehodové za  to, že máme mož-
nost se scházet, zároveň vzdělávat 
a  nakonec sdílet dobré i  to horší, 
co člověka v životě potkává. Prav-
děpodobně máme všichni stejné 
zkušenosti a pocity, ale tak to má 
být a to je přece právě to pravé, jak 
se říká, „ořechové“.

A nakonec,  poděkování patří i ve-
doucí knihovny, která s  nápadem 
přišla a velká gratulace a také po-
děkování samozřejmě všem stu-
dentům, kteří se do  virtuální uni-
verzity zapojili, protože pro dříve 
narozené je tento způsob vzdělá-
vání „po čertech“ dobrý nápad.

A  protože uběhlo teprve pár dní, 
kdy jsme oslavili vstup do  kulaté-
ho roku 2020, všem přítomným 
přeji hodně zdraví, elánu, ale i po-
hody, která k  tomu určitě patří.  
Manažerskému týmu pak co nejvíc 
spokojených studentů a  nových 
tématických přednášek právě pro 
spokojené studenty.

Děkujeme.       Marcela Poláčková, 

Městská knihovna Vamberk

ŠIFRA MISTRA 
DIENZTENHOFERA,
aneb, tajemství barokních kos-
telů na Broumovsku
6. února – 18:00 hodin v sálku 
městské knihovny

Přednáška PhDr.  Zdeňka Zahrad-
níka se světelnými obrazy, diva-
delními prvky a  závěrečnou hy-
potézou. 

Dr.  Zahradník je bývalý ředitel 
Muzea východních Čech v  Hrad-

ci Králové, kde v  současné době 
přednáší studentům Univerzity 
Hradec Králové. 

Vybral si významného barok-
ního architekta, autora např. 
pražských kostelů sv. Mikulá-
še na  Staroměstském náměstí 
a  na  Malostranském náměstí či 
tzv. Invalidovny v  pražském Kar-
líně, od  jehož narození uběhlo 
v  roce 2019 už 330 let. Na  Brou-
movsku postavil se svým otcem 
pro tamní benediktiny v  první 

třetině 18. století 9 unikátních ba-
rokních kostelů.

Kilián Ignác Dientzenhofer byl 
mladším současníkem Jana Bla-
žeje Santiniho-Aichela – tvůrce 
tzv. barokní gotiky, kterou uplat-
nil např. v  poutním kostele sv. 
Jana Nepomuckého na  |Zelené 
Hoře u Žďáru nad Sázavou, v be-
nediktinském klášteře v  Kladru-
bech, na  zámku Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou, v kostele 
bývalého cisterciáckého kláštera 

v  Sedlci u  Kutné Hory a  mnoha 
dalších. Jeho architektonickému 
stylu jsou přisuzovány principy 
numerologie, katolické symboli-
ky i  židovské kabaly, dokonce se 
mluví o tajném „Santiniho jazyku“. 

U  Dientzenhofera se zdá být 
na  první pohled vše jasné. Ale je 
tomu skutečně tak? Nevložil ten-
to architekt do kostelů tzv. brou-
movské skupiny navzdory opatu 
zdejšího kláštera přece jen nějaké 
vyšší tajné poselství ?

INTERVIEW
Nový časopis, který přináší kaž-
dý měsíc 100 stran výjimečných 
rozhovorů s inspirativními osob-
nostmi ze všech oblastí našeho 
života doplněné působivými 
fotografi emi. Nejvýznamnější 
představitelé domácí i zahranič-
ní kultury, umění, vědy, sportu, 
politiky a byznysu otevřeně pro-
mlouvají o  svém životě, cestě 
k  úspěchu i  pádech, soukromí 
a plánech do budoucna. 

II. SVĚTOVÁ (Válka revue)
Nový titul zaměřený na  udá-
losti druhé světové války. 
Na  jeho stránkách se zabývají 
nejen děním na  mnoha fron-
tách tohoto konfl iktu, ale na-
hlíží i  pod pokličku zákulisních
jednání diplomatů, zaměřují se 
na  aktivity odbojových hnutí 
na  okupovaných územích a  blí-
že sledují rovněž strasti každo-
denního života prostých vojáků 
na frontě. 

RECEPTÁŘ
Výborný zdroj informací, nápa-
dů, rad a zkušeností pro krásnou 
zahradu, pěkné bydlení, zdravé 
vaření, kutilství, chovatelství 
a jiné záliby.  

BURDA
Módní časopis, který podněcuje 
kreativitu, inspiruje i  poskytuje 
profesionální rady. V každém vy-
dání nabízí množství zajímavých 
a  originálních střihů na  trendy 

modely ze světových přehlídek, 
kosmetické rady a  tipy, věnuje 
se zdraví, představuje osobnos-
ti ze světa módy, radí při správ-
ném výběru doplňků. Na  své si 
přijdou i maminky, které hledají 
inspiraci, jak obléknout své děti 
originálně a prakticky.

Studovna a čítárna představuje další periodika

POZVÁNKA NA ÚNOROVOU PŘEDNÁŠKU

Virtuální univerzita třetího věku
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PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE
DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484 NEBO V KANCELÁŘI MKS

Zdobničan předvedl život za ohradou
V tradičním svatoštěpánském termínu zaplnili natěšení diváci velký sál 
Sokolovny, aby shlédli premiéru našeho divadelního souboru. Režisér 
Oldřich Doležal sáhl po hře řezbáře a divadelníka Jaroslava Koloděje, ro-
dáka z Českého Meziříčí. Před lety uvedl Zdobničan Kolodějovu komedii 
Dědeček aneb Musíme tam všichni. Tentokrát se naši ochotníci s humo-
rem podívali na  život vyděděnců a  ztroskotanců, lidí žijících na  okraji 
společnosti. I tito lidé mají své malé radosti, dokáží si navzájem pomoci 
nebo nasměrovat zoufalce, který chce skoncovat s normálním životem 
a stát se člověkem bez domova. Lidé chtějí vidět o Vánocích pohádky, 
možná i proto končí tento příběh happyendem. Členové souboru se se 
ctí zhostili svých větších i menších rolí a divák se pobavil a občas mohl 
i zapřemýšlet. Jen tentokrát chybělo svěrákovské, že expresivní výrazy 
stačí dva za večer.            Miroslav Berger, Divadelní spolek Zdobničan

PROGRAM ÚNOR 2020
 7. února ve 20:00 hodin

PLES KRPŠ
 14. února ve 20:00 hodin

PLES SPORTOVNÍ

 19. února v 8:30 a v 10:00 hodin

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA LOU-
DADLO
Když zakokrhá kohout, znamená 
to, že začíná den. Sluníčko slíbí 
měsíčku, že když už půjde spinkat, 
bude mu pak vyprávět, co se zatím 
„Na kouzelném paloučku“ odehrá-
lo. Loutková revue s  kamarády Jů 
a Hele.
Pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

 21. února v 19:00 hodin

DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního 
francouzského autora, která v sou-
časné době slaví v  Paříži velké 
úspěchy. 
Hrají: Martin Zounar, Martina Ran-
dová, Martin Kraus, Daniela Šinko-
rová.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 390 Kč.
 22. února ve 20:00 hodin

PLES STAVITELSTVÍ

 26. února v 19:00 hodin

CAVEWOMAN
POINT PRAHA
Po více než patnácti letech úspěš-
ného uvádění inscenace Caveman 
přichází agentura Point s inscenací 
Cavewoman. 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 Cave-
woman. 
Hraje: Daniela Choděrová
Vstupné: 380 Kč.
 28. února ve 20:00 hodin

PLES HASIČSKÝ

PŘIPRAVUJEME: 

 13. března v 19:00 hodin

KOLLÁROVCI
Originální seskupení mladých, 
talentovaných hudebníků. Svým 
hudebním uměním rozveselují 
už mnoho let posluchače doma 
i  za  hranicemi. Jejich živá hudba, 
temperamentní zpěv a  humorné 
slovo vytvářejí nezapomenutel-
nou atmosféru. 
Koncert. 
Prodej vstupenek v MKS Vamberk.
Vstupné: 390 Kč.
Vyprodáno.  
 16. dubna v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné: 290 Kč, 250 Kč.

 15. května v 17:30 hodin

PARTIČKA
Skvělá improvizační show tak jak ji 
znáte z TV Prima.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné: 480 Kč.

Tyršova 18, telefon: 494 541 484, e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
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Společenská kronika

V únoru 2020 oslaví:
93 let Marie Brůnová 
85 let Stanislava Lejsková
85 let Jiří Merta
80 let Věra Pešková

80 let Marie Arnoštová
75 let Jana Myšáková
75 let Petr Holeček
75 let Jana Sirůčková
75 let Ladislav Doležal

BLAHOPŘÁNÍ

Čas letí a nevrátí se zpět. 
Jen vzpomínky zůstanou a bolest v srdci.

Dne 7. 2. 2020 uplyne již 10 dlouhých let, co od  nás 
odešel náš syn LUKÁŠ VIMER z Pekla nad Zdobnicí. 
8. 11. 2019 by mu bylo 30 let. 

Stále vzpomínají taťka, mamka, 

sestra Lucie a ostatní příbuzní.

Děkujeme za tichou vzpomínku, kdo jste ho znali

Dne 23. února 2020 uplyne již 10 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička 
paní LIBUŠE ČERVINKOVÁ. 

Stále vzpomínáme. 

Dne 29. 2. 2020 by se dožil 100 let pan OLDŘICH KAŠPAR 

z Vamberka.

Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 31. ledna uplynulo 10 smutných let, kdy nás na-
vždy opustil pan KAREL FIŠER z Merklovic.

S láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

synové Karel, Aleš a Martin s rodinami

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Před 425 lety
Dne 24. února 1595 koupila obec dům Jiříka Stanovského na rynku 
a zřídila v něm radnici. Objekt sloužil svému účelu až do roku 1880. 
V následujícím roce byla postavena radnice, jakou známe dodnes.

Před 215 lety
Ke dni 5. února 1805 došlo k přečíslování domů, které platilo od časů 
Marie Terezie. Čísla v té době stojících domů platí dodnes.

Před 100 lety
Dne 19. února 1920 byla založena Místní osvětová komise, která spo-
lupracovala se spolky při různých oslavách.

Před 80 lety
V důsledku krutých mrazů byly v období 5. února až 3. března 1940 
vyhlášny ve škole uhelné prázdniny.

Před 75 lety
Ve  druhé polovině února 1945 byl podminován kamenný most 
a všechny mostky na přístupových cestách do města před postupují-
cí Rudou armádou. Koncem měsíce zabrali Němci i druhou polovinu 
školní budovy. Vyučování bylo ukončeno a  žáci si pro úkoly chodili 
do kinosálu. Stejně tak byly obsazeny i školy v Merklovicích a Pekle.

Před 30 lety
Dne 4. února 1990 byla obnovena činnost Sokola. V prvním roce měl 
ve Vamberku 53 členů.

Před 5 lety
Na náměstí poblíž radnice byl 26. února 2015 skácen vzrostlý smrk, 
který do té doby sloužil jako vánoční strom.

Stalo se aneb bejvávalo

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili pohřbu               
PETRA DLABKY, za květinové dary, za projevené soustrasti a došlé kon-
dolence.                                                Děkuje manželka, synové Jiří a Pavel

Děkuji všem, kteří se 21. ledna přišli rozloučit s panem FRANTIŠKEM 

KROUPOU a také těm, kteří mu věnovali tichou vzpomínku.
R. Kroupová, manželka

Výročí osobností
 03.02.1840 se v Knířově narodil Josef Prokeš, učitel. Do Vamberka 
přišel v  roce 1869, kdy byl jmenován prvním řídícím učitelem obecné 
školy. Zabýval se historií, mineralogií a numismatikou. Patřil ke spoluza-
kladatelům krajkářské školy. 180. výročí narození († 01.09.1891 Vamberk) 
 08.02.1860 se narodil František Panoch, učitel. Ve Vamberku učil 
od roku 1895, kdy byla založena zdejší chlapecká měšťanská škola. V ob-
dobí 1918-1922 byl jejím ředitelem. 160. výročí narození († 21.10.1922 
Rychnov nad Kněžnou)
 15.02.1910 se v  Holíči narodil Jozef Čabelka, vědec a  pedagog. 

Za 2. světové války působil ve vamberecké Báňské a hutní společnosti 
a vybudoval zde jeden z nejmodernějších provozů na výrobu obalova-
ných svařovacích elektrod. Po  druhé světové válce byl krátce členem 
Místního národního výboru. Brzy nato odešel na rodné Slovensko. 110. 
výročí narození († 06.07.1987 Bratislava)
 20.02.1970 zemřel ve Vídni Pavel Ludikar, operní pěvec. Syn vam-
bereckého rodáka Augustina Vyskočila vystupoval na nejvýznamnějších 
světových scénách. Vrcholem jeho umělecké kariéry bylo angažmá 
v newyorské Metropolitní opeře v letech 1926-1932. Do našeho města 
rád přijížděl a po druhé světové válce žil několik let v Pekle nad Zdobnicí. 
50. výročí úmrtí (* 03.03.1882 Praha)
 28.02.1940 zemřel František Holoubek, stavitel. Ve Vamberku pů-
sobil v  období 1900-1937. Stavěl mj. silnici do  Merklovic (1909-1911), 
chatu Vyhlídku (1926), přistavěl patro k chudobinci (1928), omítl kostel 
sv. Prokopa (1933). Dlouhá léta pracoval v obecním zastupitelstvu a v le-
tech 1929-1931 byl prvním náměstkem starosty. Byl také starostou hasi-
čů, ochotníkem, včelařem. 80. výročí úmrtí (* 1869?)

Statistika za rok 2019 – matrika
K 31.12.2019 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 462 občanů, z toho 2 222 
mužů a 2 240 žen. Průměrný věk občanů Vamberka je 43,6 let.
V roce 2019 se ve Vamberku narodilo 44 dětí a zemřelo 50 občanů. 
V matričním obvodu města bylo v loňském roce uzavřeno celkem 52 man-
želství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřelo sňatek 9 párů, na Cha-
tě Na Vyhlídce 5, v soukromí 4 páry. V Potštejně na hradě bylo uzavřeno 16 
manželství, na zámku 15 a 3 sňatky byly církevní. 

Lenka Prokešová, matrikářka

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. 

PRONÁJEM HOSPODY
Pronajmu hospodu v Pekle k provozování hostinské činnosti 

Tel: 736 689 458

KURZY ANGLIČTINY
www.jcaj.cz

od února 2020 v Rychnově nad Kněžnou
 Kurzy anglického jazyka pro praktické použití 

pro dospělé, nově i kurzy pro seniory

 Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 

výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších 

upevníme nadále jejich znalosti

 Kurzovné 1.950 Kč za pololetí

 Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové 

atmosféře, kam se budete rádi vracet a bude Vás to bavit

 Studium cizího jazyka není o laciných slibech, 

ale o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi

 Rádi vás uvidíme na našich nezávazných 

zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 736 414 549, 494 532 102

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

 15. února 2020, od 16 hodin
Přednáška Jindřišky Svobodové na téma „Odpoledne se slezským 
norikem - jak koně uzdravují krajinu“
Koně k člověku neodmyslitelně patří již několik tisíc let. Od své původně 
vojenské funkce se přes pracovní zvíře dostaly až do pozice mazlíčků. 
Dnes se již koňská síla při práci uplatňuje jen zřídka a pomalu zapomí-
náme, jak důležité toto zvíře nejen pro nás ale i pro krajinu bylo. Práci 
těchto ušlechtilých zvířat přiblíží prostřednictvím vyprávění a krátkých 
fi lmů nadšenci ze spolku Centrum slezského norika. A možná přijde i mi-
nikůň Andělka.

 29. února 2020, od 17 hodin
Přednáška Davida Rešla na téma „Tajemství Orlických hor“
Orlické hory, pro mnohé důvěrně známé, stále skrývají nádherné nedo-
tčené kouty. Kdo jiný by je měl znát lépe, než ředitel Správy chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory David Rešl. Přijďte si vyslechnout jeho před-
nášku o jejich přírodních zajímavostech.

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

 15. únor – 3. květen 2020
Výstava na téma „Čechoslováci v boji za vlast“
Výstava Spolku přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky 
Vamberk ukáže dokumenty, relikvie a osobní předměty z účasti našich 
vojáků ve druhé světové válce. Trojrozměrné plastikové modely bojové 
techniky z tohoto období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Součástí vý-
stavy budou i doprovodné akce a přednášky. Vernisáž výstavy proběhne 
v pátek 14. února 2020 od 17 hodin.

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

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

Lymfatické Masáže
Klasické Masáže

Vamberk, Tyršova 928

Bližší informace a objednávky 
tel: 731 203 468

Pavel Šlapák, e-mail: masazok@email.cz

V případě zájmu můžete objednat 
masáž i k Vám domů

Pavel Šlapák  IČO: 72965754   
Zdelov 47  Týniště nad Orlicí  517 21



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 21

Zimní příprava fotbalového 
A mužstva TJ Baník Vamberk
Zimní přípravu zahájilo fotbalové „áčko“ 13. 1. ve sportovní hale, 23 hrá-
čů se pod vedením zkušeného trenéra Pavla Potužníka pustilo do tvrdé 
práce a fyzicky náročného tréninku. Ve čtvrtek 16. 1. muži odjeli na sou-
středění do Orlického Záhoří, kde zahájili intenzivní fyzickou přípravu. 

Ladislav Falta, vedoucí mužstva

Zimní soustředění probíhalo ve dnech 16-19. 1. 2020 na Horské chatě 
v Orlickém Záhoří. Zúčastnilo se 12 hráčů, zbytek se kvůli pracovnímu 
vytížení nemohl zúčastnit. Za  3 dny jsme absolvovali 6 tréninkových 
jednotek. Celkem jsme naběhali 42 km, z toho 7 km do kopce. V rámci 
rehabilitace, jsme 2x navštívili místní vyhřívaný bazén. Na závěr soustře-
dění nám napadl sníh, a tak jsme mohli vyrazit na běžky poznávat krásy 
Orlických hor.                                                                  Pavel Potužník, trenér

Rozpis přípravných zápasů:

 25.01 v 14:00 Vamberk – SK Žiželice (hřiště – Rychnov n. Kn.)
 08.02 v 13:00 Vamberk – Javornice (hřiště – Letohrad)
 16.02 v 12:00 Vamberk – Opočno (hřiště – Dobruška)
 23.02 v 13:00 Vamberk – Letohrad “B“ (hřiště – Letohrad)
 29.02 v 15:00 Vamberk – Přepychy (hřiště – Letohrad)
 08.03 v 15:00 Vamberk – Dolní Dobrouč (hřiště – Letohrad)
 14.03 v 15:00 Vamberk – České Meziříčí (hřiště – Dobruška)
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Rozpis zápasů fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk, z.s.

Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Hřiště

Starší přípravka U11 8.2 sobota 8:30 Rokytnice v O. h. Vamberk, České Meziříčí, 
Týniště, Borohrádek, 
Černíkovice - Zimní halová 
liga

hala Rokytnice

Muži A 8.2 sobota 13:00 Vamberk Javornice UMT Rychnov

Mladší žáci U13 9.2 neděle 8:30 Rokytnice v O. h. Vamberk, České Meziříčí, 
Ohnišov - Zimní halová 
liga

hala Rokytnice

Mladší přípravka U9 15.2 sobota 8:30 Vamberk Baník CUP hala Vamberk

Mladší žáci U13 15.2 sobota 8:30 Rokytnice v O. h. Turnaj Rokytnice hala Rokytnice

Muži A 16.2 neděle 12:00 Vamberk Opočno UMT Dobruška

Starší přípravka U11 22.2 sobota 8:30 Rokytnice v O. h. Turnaj Rokytnice hala Rokytnice

Muži A 23.2 neděle 13:00 Letohrad B Vamberk UMT Letohrad

Mladší přípravka U9 29.2 sobota 8:30 Rokytnice v O. h. Turnaj Rokytnice hala Rokytnice

Muži A 29.2 sobota 15:00 Vamberk Přepychy UMT Letohrad

Dorost U19 1.3 neděle 10:00 Týniště 
nad Orlicí

TJ Baník Vamberk 
- JUTAGRASS Pohár

UMT Rychnov

Dorost U19 7.3 sobota 10:00 Rychnov n. K. TJ Baník Vamberk 
- JUTAGRASS Pohár

UMT Rychnov

Muži A 8.3 neděle 15:00 Vamberk Dolní Dobrouč UMT Letohrad

Změny a aktualizaci Rozpisu naleznete každé úterý na stránkách www.banikvamberk.cz

Druhou polovinu soutěže jsme zahájili v sobotu 11. 1. s těžkými soupe-
ři. Doma jsme dopoledne přivítali soupeře z DTJ-Slavia HK a odpoledne 
Českého Meziříčí. Opět jsme nebyli v kompletní sestavě – díky pracov-
ním povinnostem nám chyběl Milan Valášek.

Dopolední zápas se nám vydařil. Tradičně výborně zahrál Honza Jaku-
bec. Ondra Kotyza makal a také vyhrál všechny své zápasy. Zaskakující 
Honza Kosek také zabodoval. Výhru 10:3 jsme ale nečekali.

Odpoledne jsme věděli, že nás bude čekat těžký soupeř. A potvrdilo se 
to. Zápas maximálně vyrovnaný, ve kterém se bojovalo o každý set, trval 
téměř 4 hodiny. Všichni makali naplno, bohužel byl soupeř o trochu lep-
ší. Výsledkem je nejtěsnější prohra 8:10.

TJ Baník Vamberk A – DTJ-Slavia HK D 10 : 3
Body: Jakubec 3, Kotyza 3, Vrkoslav 1, Kosek 1, 1x WO, čtyřhra Jakubec-
-Vrkoslav 1

TJ Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí 8 : 10
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1

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

1. Jiskra Nový Bydžov  13  12 0 1 0  123:55  37 
2.  TJ Dvůr Králové n.L.  13  10 1 2 0  122:71  34 
3.  Baník Vamberk  13  8 1 4 0  120:81  30 
4.  TTC KB Vrchlabí  13  7 1 5 0  112:81  28 
5.  DTJ-Slavia Hr. Králové D 13  7 0 6 0  96:80  27 
6.  Sokol Chlumec n.C.  13  7 0 6 0  98:91  27 
7.  Sokol České Meziříčí  13  7 0 6 0  96:93  27 
8.  Sparta Úpice 13  6 0 7 0  84:111  25 
9.  Sokol Nemyčeves  13  5 0 8 0  84:103  23 
10.  Tatran Hostinné D  13  3 0 10 0  58:113 19 
11.  Sokol Stěžery B  13  2 1 10 0  58:121  18 
12.  Sokol PP Hr. Králové 2 E 13  2 0 11 0  66:117 17 

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:
 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

Stolní tenis Baník Vamberk 





26. 02. v 19:00 MKS VAMBERK


