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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
7. zasedání dne 23. ledna 2019
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 6.
2) Zřídila jako svůj poradní orgán
grantovou komisi ve složení
Tomáš Ludvík, předseda a Jaroslav Brodina a Zdeňka Freivaldová, členové komise.
3) Projednala a schválila zápis
z jednání dopravní komise ze
dne 16.01.2019 a uložila vedoucímu Technických služeb
schválená opatření realizovat.
4) Schválila rozšíření provozní doby Pečovatelské služby
od 01.02.2019, která nově bude
pondělí až neděle od 06:30 hodin do 18:30 hodin.
5) Schválila nové organizační
schéma Pečovatelské služby
a změnu v pracovních úvazcích
organizace – sociální pracovnice - úvazek 1, pracovnice v sociálních službách – 5 úvazků.
6) Schválila dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle
schváleného rozpočtu na rok
2019 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám jaké jsou
uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, jak byly schváleny zastupitelstvem města. Zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvy pro schválené dotace.
7) Schválila ve své kompetenci
směrnici Peněžní vztahy a peněžní prostředky v hotovosti
a běžném účtu a ceniny dle
přílohy.
8) Projednala žádost Spolku
Lungta o připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“
a rozhodla akci podpořit vyvěšením vlajky Tibetu na budově
radnice dne 10.03.2019.
9) Schválila nabídku Atelieru Tsunami s. r. o., Palachova 1742,
Náchod na urbanistické řešení
pojízdných a pochozích ploch
ve vnitrobloku u č. p. 807-808
a 810-812 ve Vamberku, ulice
Struha, za cenu 23.900 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
10) Schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Výstavba dětského hřiště
za sportovní halou, Vamberk“
a uložila jednateli VAMBEKON
s.r.o. zajistit výběrové řízení
na tuto akci.
11) Jmenovala komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek
na podlimitní veřejnou zakázku

„Revitalizace veřejného prostoru Voříškova – Farská“ ve složení Mgr. Jan Rejzl, Zuzana Rousková a Ing. Martina Jusková.
12) Schválila návrh na modernizaci veřejného osvětlení v ulici
Na Kameni a Janáčkova a na vybudování nového veřejného
osvětlení v ulici Komenského
v rozsahu cenových nabídek
zhotovitele prací Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 287 91 274
a rámcové smlouvy dodavatele
svítidel VINCI Facilities ČR, s.r.o.,
Praha, IČ 256 02 179 a uložila
jednateli VAMBEKON s.r.o. akci
zajistit.
13) Projednala žádost pana Jiřího
Hostinského o odprodej části
pozemkové parcely č. 2337/1
v k. ú. Vamberk (nově vybudovaná parkovací stání v ulici Radniční) a žádost postoupila k projednání zastupitelstvu města,
kterému nedoporučuje prodej
žádných parkovacích míst.
14) a) Odvolala pana Drahomíra
Jindru z funkce ředitele příspěvkové organizace SPRÁVA
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, IČ:
750464 ke dni 31.03.2019;
b) V působnosti valné hromady společnosti VAMBEKON s.
r. o. odvolala pana Drahomíra Jindru z funkce jednatele
ke dni 31.03.2019;
c) Schválila uzavření Dohody
o ukončení Smlouvy o výkonu
funkce jednatele společnosti VAMBEKON s. r. o. s panem
Drahomírem Jindrou ke dni
31.03.2019 dle přílohy a pověřila starostu podpisem dohody.
15) Nesouhlasila s vydáním společného územního souhlasu
a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:
„Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Vilímkova 126
na st. p. č. 116/1 a p. č. 17/1 v k. ú.
Vamberk“ podle předložené dokumentace pro společný záměr.
16) Vyslovila souhlas se závěrečným vyhodnocením akce Kanalizace Bačinka dle přílohy.
17) Projednala a schválila cenovou
nabídku společnosti MULTITEC Český Brod, s. r. o., Klučovská 259, 282 01 Český Brod, IČ:
02486105 na oceloplechový
kontejner s hákovým natahovacím systémem pro Technické služby za cenu do výše
115.000 Kč bez DPH a bez dopravy a pověřila starostu podpisem objednávky.
18) Rozhodla o pořízení sanitární
buňky na hřiště v areálu „V Lu-

kách“ a pověřila ředitele SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
pana Drahomíra Jindru zajištěním výběrového řízení.
19) Pověřila jednatele společnosti Vamberecká voda, s.r.o.
Ing. Leoše Podsedníka zajištěním projektu a inženýrské činnosti k provedení VRTU Park.
Rada města Vamberk se na svém
8. zasedání dne 6. února 2019
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 7.
2) Vzala na vědomí žádost paní
Marie Veissové, xxxxxxxxxxxxx
o pobytovou sociální službu
– Domov pro seniory a souhlasí s postupem uvedeným
v žádosti pro žadatele, kteří
nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rychnově nad Kněžnou
a schválila přijetí daru ve výši
30.000 Kč od paní Marie Veissové a veřejnoprávní smlouvy
se Sociálními službami města
Rychnov nad Kněžnou, o. p. s.
a pověřila starostu podpisem
smluv.
3) Schválila uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2016883/
VB/4 za účelem umístění nového kabelového vedení NN
pro stavbu „Vamberk, Tyršova
st. p. č. 941, A+R s. r. o. – kNN“
do pozemku p. č. 87/10 v k. ú.
Vamberk, ve vlastnictví města
Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.
4) Projednala Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2
MŽP – identifikační číslo EDS
115D112000363 k akci „Vamberk – dostavba kanalizačního
systému“ a schválila Dodatek
č. 2 ke smlouvě č. 09047261
o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí
a pověřila starostu podpisem
dodatku.
5) Projednala žádost pana Bohumila Serbouska o přidělení
parkovacího místa a rozhodla
ji postoupit dopravní komisi.
6) Projednala žádost Marie a Františka Holoubkových, xxxxxxxxx
xxxxxxxx o souhlas na posunutí
stávajícího sjezdu na pozemek
č. 954/63 v k. ú. Vamberk a rozhodla žádosti nevyhovět.
7) Schválila:
a) akci „Veřejné osvětlení Na Kameni – rozšíření“, variantu č. 2,
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b) návrh na doplnění veřejného osvětlení mezi ulicemi Bulharská a Kollárova,
c) žádost občanů Pekla na rozšíření sítě veřejného osvětlení
mezi domy č. p. 57 a č. p. 74,
a pověřila jednatele VAMBEKONU, s.r.o. pana Drahomíra
Jindru zajištěním akcí.
8) Schválila realizaci stavebních
úprav jednotek na bezbariérové v Domě zvláštního určení
Jůnova č. p. 35 v rozsahu prvních dvou jednotek a pověřila
stavebního technika zajištěním výběrového řízení na zhotovitele.
9) Schválila realizaci I., II. a III. etapy
opravy výtahů v Domě zvláštního určení Jůnova č. p. 35 a pověřila jednatele společnosti VAMBEKON, s. r. o. pana Drahomíra
Jindru zajištěním výběrového
řízení na zhotovitele.
10) Projednala a schválila nabídky
pana Radka Sokola, č. p. 78,
517 54 Rybná nad Zdobnicí, IČ:
68489854:
a) na vedení evidence odpadů
a ohlašování produkce odpadů do ohlašovacího systému
ISPOP za jednotlivé provozovny a zařízení za cenu 18.000 Kč
bez DPH za kalendářní rok,
b) na zpracování dokumentů – hodnocení stavu realizace
opatření vyplývajících ze studie odpadového hospodářství
města Vamberk od 01.01.2018
do 31.07.2018 za cenu 3.000 Kč
bez DPH, přehled subjektů
na území města Vamberk za účelem vedení průběžné evidence
a ohlašování produkce odpadů za cenu 5.000 Kč bez DPH
a návrh variantních řešení pro
zavedení odděleného svozu biologicky rozložitelných odpadů
z domácností na území města
Vamberk, včetně doplnění systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů za cenu
9.000 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem objednávek.
11) Projednala a schválila Dohodu
o ukončení platnosti smlouvy
o dílo, uzavřené ve formě akceptované objednávky se společností LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10,
IČ: 24275093, jejíž předmětem
je ukončení platnosti objednávky č. 163/18 ze dne 12.12.2018
na zpracování a podání žádosti
o dotaci na projekt„Rekonstrukce
sociálního zařízení a šaten sportovní haly“ a pověřila starostu
podpisem dohody.
(pokračování na další straně)
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(dokončení z předchozí strany)
12) Projednala a schválila nabídku
společnosti ATELIER 11 Hradec Králové, s. r. o., Jižní 870,
500 03 Hradec Králové 3, IČ:
47450347 na vypracování projektové dokumentace na akci
Vamberk – oprava betonové
vany bazénu 50 m – 1. etapa
a pověřila starostu podpisem
objednávky.
13) Projednala a schválila nabídku společnosti Vodní zdroje
Chrudim, s. r. o., U Vodárny 137,
537 01 Chrudim II, IČ: 15053865
na průzkumné hydrogeologické práce pro zajištění náhradního zdroje vody v areálu V Lukách za cenu 267.000 Kč bez
DPH a pověřila ředitele Správy
sportovních zařízení zajištěním
objednávky.
14) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu
na akci „Výstavba dětského
hřiště za sportovní halou, Vamberk“ ve složení Mgr. Jan Rejzl,
Mgr. Taťána Břízová, Petra Nekvindová, DiS., Ing. Radek Nekvinda, Drahomír Jindra.
15) Jmenovala náhradníka pana
Rudolfa Futtera do komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní
veřejnou zakázku „Revitalizace
veřejného prostoru Voříškova
– Farská“.

16) Projednala nabídku na pořízení sanitární buňky na hřiště
v areálu „V Lukách“ a rozhodla objednat sanitární buňku
u dodavatele AB-CONT s.r.o.,
IČ: 27482341, se sídlem Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové za cenu 205.400 Kč bez
DPH a pověřila ředitele Správy
sportovních zařízení zajištěním objednávky.
17) V návaznosti na doporučení
sportovní komise rozhodla
o realizaci záměru osazení laviček v areálu V Lukách a pověřila ředitele Správy sportovních
zařízení zajištěním akce.
Rada města Vamberk se na svém
9. zasedání dne 13. února 2019
usnesla:
1) Projednala protokol o otevírání
obálek a zprávu o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
„Revitalizace veřejného prostoru Voříškova - Farská“ a v souladu s nimi rozhodla, že smlouva
bude uzavřena s uchazečem,
který předložil nejnižší cenovou nabídku tj. 9.443.608,12 Kč
bez DPH, tj. KONKRET CZ, spol.
s r. o., se sídlem Tyršova 260,
517 54 Vamberk, IČ 25942352
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

DĚKUJI,
pracovníkům Technických služeb města za úklid chodníků a veřejných
ploch během zimního období. Za sebe si myslím, že pracovníci se snažili. Bylo je slyšet a vidět i o víkendech. I když u nás zima byla mírnější,
než v jiných regionech, pochvalu si určitě zaslouží.
Děkuji, že se mohu na chodníku cítit aspoň trošku bezpečně a v botách mít sucho.
Zuzana Zezulková, sídliště Jiráskova

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

02.03.
03.03.
09.03.
10.03.
16.03.
17.03.
23.03.
24.03.
30.03.
31.03.
06.04.
07.04.

MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bahník František
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan

adresa ordinace

telefon

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno

494 371 088
494 323 152
721 460 150
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
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Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 3. veřejném zasedání
dne 20.02.2019 usneslo:
1) Rozhodlo o stanovení odměny předsedy grantové komise
ve výši 990 Kč měsíčně s účinností od 20.02.2019.
2) a) Schvaluje změny rozpočtu č.
2 pro rok 2019 dle přílohy a bere
na vědomí změny rozpočtu č. 23
pro rok 2018 a č. 1 pro rok 2019
v kompetenci starosty města.
b) Schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem
o obcích, poskytnutí dotací
na rok 2019 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám
dle přílohy a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy
na schválené dotace.
3) Schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní
rozvoj na obnovu místních komunikací Voříškova - Farská.
4) Převody nemovitostí:
a) Schvaluje prodej parcel pro
výstavbu rodinných domků
Bačinka 2. etapa, oddělených
na základě GP č. 1445-106/2018,
v závorce vždy nová čísla po-

zemků po zápisu pozemkových
úprav:
č. 954/28 (5860), výměra 936 m2,
954/70 (5861), výměra 936 m2,
954/71 (5862), výměra 904 m2,
954/72 (5859), výměra 853 m2,
954/73 (5864), výměra 817 m2,
954/74 (5863), výměra 815 m2,
954/75 (5865), výměra 766 m2
a 954/69, výměra 46 m2, všechny druh pozemku orná půda,
vše v obci a katastrálním území Vamberk, parcely č. 954/75,
954/69 a 954/72 za 890 Kč/m2
a ostatní za 790 Kč/m2,
b) neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely
2337/1, druh pozemku ostatní
plocha, v obci a katastrálním území Vamberk (parkovací místo),
c) schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 945/2, druh
pozemku trvalý travní porost,
výměra cca 112 m2, v obci a katastrálním území Vamberk za cenu
93 Kč za m2, od majitelky paní
Martiny Bačinové.
Mgr. Jan Rejzl, starosta města
Rudolf Futter, místostarosta města

Vamberk přivítá léto
s novým dětským hřištěm
Za sportovní halou ve Vamberku v areálu bývalé čističky bude již pro
nadcházející letní sezónu vystavěno nové dětské hřiště.
Základem financování hřiště je dar od společnosti Škoda Auto, a.s., které
tímto za poskytnutí finančních prostředků děkujeme.
Základním konceptem hřiště, který přijala pracovní skupina, bylo vystavět hřiště pro děti školního věku, neboť právě takové herní a sportovní
prvky ve Vamberku chyběly.
Lokalita za sportovní halou byla vybrána, neboť se jedná o plochu v blízkosti sídliště, která dětem a mládeži zaručuje bezpečnou dostupnost
a zároveň rozumnou míru soukromí. Lokalita je dobře přístupná z obou
budov mateřské školy a ze základní školy. V blízkosti je Minibar, kde si
mohou rodiče pro sebe a své ratolesti zakoupit občerstvení. V neposlední řadě výstavba hřiště přispěje k zvelebení veřejného prostranství.
Hřiště je složeno ze dvou částí, části lanové a části parkourové. Část lanová se skládá z lanového centra a multifunkční sestavy. Část parkourová se skládá ze speciálně navržené sestavy, pro méně i více zkušené
parkouristy. Prvky byly vybrány tak, aby umožňovaly provádění konkrétních parkourových cviků a zároveň plnily roli standardního nářadí. Pracovní skupina se pečlivě zabývala otázkou bezpečnosti hřiště. U obou
částí hřiště byly důsledně řešeny dopadové plochy. U parkourové části
hřiště byly u jednotlivých překážek a sportovních prvků navrženy variabilní dopadové plochy v závislosti na rizikovosti jejich užití. Jednotlivé
prvky i hřiště jako celek podléhají certifikaci.
Pevně věříme, že hřiště našemu městu prospěje, proto na hřišti na viděnou.
Táňa Břízová

Sběrné místo odpadů
v Jůnově ulici je pro vás otevřeno
Každou středu od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

www.vamberk.cz
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Zastávka „Vamberk, sokolovna“
zahajuje 3. března provoz
Společně s celorepublikovou změnou jízdních řádů, která proběhne od 3. března 2019,
zahajuje svůj provoz nová zastávka u obchodního střediska Penny Market, která se v jízdních řádech objeví pod označením „Vamberk,
sokolovna“. Tato nová zastávka přinese větší
komfort cestujícím z přilehlé lokality a přiblíží k možnosti nákupu i ty, kteří necestují auty.
Provoz na náměstí, kde zastavují všechny spoje, se nemění, zastávka u sokolovny je „navíc“.

Pravidelně zde budou zastavovat všechny spoje jedoucí Tyršovou ulicí, tj. linka do Borovnice
a České Třebové a dále MHD provozovaná společností AUDIS BUS, ta však počínaje spojem
o osmé hodině ranní. Dřívější spoje (o půl páté,
v šest a v sedm hodin) pojedou mezi Jiráskovou ulicí a náměstím přímo. Celkem tak bude
z nové zastávky odjíždět 22 párů autobusových
spojů denně.
Mgr. Jan Rejzl

www.vamberk.cz
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MHD ve Vamberku slouží
Dopravní obslužnost v našem
regionu je zajištěna dvěma způsoby – jednak veřejnou linkovou
dopravou, kterou si objednává a
financuje buď stát (dálkové spoje),
nebo kraje (regionální linky) a dále
Městskou hromadnou dopravou
na lince Rychnov-Roveň-Peklo-Vamberk-Merklovice, kterou objednává a platí Město Vamberk
společně s Městem Rychnov nad
Kněžnou. Cena se sjednává smluvně s provozovatelem AUDIS BUS
s.r.o. a funguje na jednoduchém
principu: náklady na dopravu mínus vybrané jízdné rovná se částka,
kterou musí doplatit město. Jen pro
představu, z celkového cca. miliónu
korun nákladů se na jízdném loni

vybralo kolem čtyř set tisíc korun,
zbylá částka šesti set tisíc korun
byla hrazena z rozpočtu města.
Nemilým překvapením pro městský rozpočet byl loňský krok vlády
České republiky, kterým se stát zavázal dopravcům proplácet náklady na dopravu seniorů a dětí, kteří
nově jezdí za 25 % ceny jízdného,
ovšem jen ve veřejné linkové dopravě. Tím, že naše MHD je zařazena do sítě IREDO s jednotným
jízdným, stálo město Vamberk na
přelomu roku před rozhodnutím:
akceptovat celostátní slevu pro
děti a seniory i v MHD a výpadek
z jízdného, který bude dělat cca.
sto padesát tisíc ročně, doplatit ze
svého, nebo celý systém nabourat

a zavést jiný systém odbavování cestujících. Volba byla jasná,
protože udržet kvalitní veřejnou
dopravu je priorita a vystoupení
z IREDO by pro cestující bylo citelnou komplikací, nicméně pocit, že
si stát řeší svá rozhodnutí na úkor
obcí, aniž by se jich kdo zeptal,
zůstal.
V souvislosti s výše uvedenými
změnami ve financování dopravy
pak proběhlo též vyhodnocení
využití MHD ve Vamberku, tedy
ověření, zda služba, kterou si město platí, je dobře využívána. Jak lze
vyčíst z přiložené tabulky využití
zastávek MHD ve Vamberku, slouží
všechny zastávky odpovídajícím
způsobem. Znovu se potvrdilo, že

velmi vytíženou je zastávka na ulici
Jiráskova a tradičně na náměstí.
Jedinou problematickou záležitostí
tak i do budoucna zůstává navázání
ranního spoje z Merklovic na začátek školní výuky. Bohužel, ranní spoje MHD jsou koncipovány tak, aby
se jimi žáci dostali z celé trasy přes
Roveň a Peklo do rychnovských škol
a dopravce nemá volnou kapacitu
k tomu, aby se podařilo zajistit další
spoj časově navázaný na začátek vyučování ve vamberecké škole.
Celkově však MHD ve vyhodnocení obstála a kromě posílení o novou zastávku Vamberk, sokolovna
nemá rada města v úmyslu v jejím
fungování cokoliv měnit.
Mgr. Jan Rejzl

AnalýzavyužitízastávekMHDveVamberkuͲlinka665001Ͳobdobí1.1.2018Ͳ31.12.2018(249provozníchdnƽ)
Zastávka
Merklovice,toēna
Merklovice,podlesem
Merklovice
Merklovice,prodejna
Vamberk,,sídlištĢ
Vamberk,,dolnízávod
Vamberk,,nám.
Peklo,žel.zast.
Peklo,škola
Peklon.Zdob.
Zastávka
Peklon.Zdob.
Peklo,škola
Peklo,žel.zast.
Vamberk,,nám.
Vamberk,,dolnízávod
Vamberk,,sídlištĢ
Merklovice,prodejna
Merklovice
Merklovice,podlesem
Merklovice,toēna

Spoj
as
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup

3
4:38
3
146
32
299
979
0
1200
181
212
493

5
6:01
100
234
42
79
723
0
1083
43
162
10

7
6:55
33
217
164
353
2255
0
2075
201
789
1251

57
6:55
6
7
37
53
166
0
200
21
25
43

9
8:02
158
52
84
237
1436
0
1671
34
104
72

15
9:55
13
56
47
239
1360
0
2196
70
387
56

45
12:55
57
81
67
343
1540
0
2775
66
259
58

23
14:05
60
29
17
50
309
135
2471
16
105
12

25
14:55
17
45
48
65
446
0
1808
44
55
84

29
15:55
51
63
22
36
227
0
543
20
25
23

31
16:55
30
29
14
10
22
0
0
0
0
0

Spoj
as
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup

4
5:04
558
129
237
244
89
58
5
7
1
163

6
6:20
13
24
27
184
0
906
17
6
6
373

8
7:20
449
325
836
1003
0
317
89
5
12
70

14
9:20
36
74
79
483
0
3682
73
43
23
605

44
12:25
33
71
75
275
0
2155
66
36
7
898

24
13:15
1109
166
213
302
390
141
88
38
13
171

26
14:25
96
163
112
351
0
3272
84
38
19
1457

30
15:25
1685
203
194
314
0
761
167
43
8
271

32
16:25
30
44
45
176
0
1493
54
19
9
875

34
17:25
44
157
130
1290
0
469
19
337
1
563

40
21:15
11
40
4
554
627
0
0
0
0
0

Město Vamberk přijme

pracovníka
v sociálních službách
pro Pečovatelskou službu Vamberk.
Pracovní pozice:
pracovník/ice v sociálních službách - pečovatel/ka
Pracovní doba:
pondělí až neděle od 6:30 do 18:30 hodin, dle rozpisu směn
Místo výkonu:
Vamberk a spádové obce
Bližší informace podá vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Eva Švandrlíková
tel.: 494 541 547, 603 113 557, Jůnova 35, 517 54 Vamberk,
e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

33
17:55
14
39
35
22
119
0
862
71
37
52

Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna 2019
II. splátka do 30. září 2019
Roční sazba poplatku na rok 2019 činí 552 Kč/osobu
Místní poplatek lze uhradit:
1. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vamberk (přízemí)
Pondělí
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Úterý
7:30 – 11:00
12:00 – 15:00
Středa
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:30 – 11:00
12:00 – 14:00
2. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní
Ireny Šponarové, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz přip.
u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.

www.vamberk.cz
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První neformální povídání starosty
s občany proběhlo v Merklovicích
V první únorovou sobotu proběhla
v budově bývalé mateřské školky
v Merklovicích akce nazvaná „Neformální povídání se starostou“.
Jak pojmenování akce napovídá,
jedná se o pokus, jak v uvolněné
atmosféře zjistit problémy občanů, zeptat se jich na názor, co by si
přáli ve svém okolí změnit či zlepšit. První z těchto setkání starosty
města bylo zaměřeno na život
v Merklovicích, na březen se připravuje stejná akce pro Peklo.
Zájem občanů byl velký, zúčastnilo
se na 50 osob. Vedle starosty města odpovídal na dotazy též radní
města, Ing. Aleš Fišer, který je radou města pověřený péčí o místní
část Merklovice. Po úvodu, ve kterém byly ze strany zástupců města
představeny záměry pro příští roky

týkající se Merklovic, se živě diskutovalo a zazněla i řada dotazů.
Z nejvýraznějších záměrů, o kterých se hovořilo, je to zejména úprava okolí budovy bývalé
merklovské mateřské školky, u které by měla být upravena zahrada
pro lepší letní využití a vzniknout
by měla parkovací stání v místě
stávajícího plotu s bývalým pískovištěm. Jako priorita pro letošní
rok pak je oprava místní komunikace z hlavní silnice kolem školky
ke kapličce, a to včetně vyřešení
problému s odvodněním. Dlouhodobým cílem pak je upravit
prostor kolem bývalé hospody tak,
aby se z něj stala důstojná „náves“.
Ing. Fišer dále informoval o problematice sítí v lokalitě „Na Zahumení“, které je třeba vyřešit kom-

plexně, od rozvodů elektřiny, přes
vodovod, veřejné osvětlení až po
následnou opravu komunikace.
Řešily se i věci drobnější, které by
mohly přispět ke zlepšení vzhledu
obce, např. výsadba jehličnanu
pro budoucí vánoční strom, úpravy dětského hřiště, doplnění zábradlí na několika nebezpečných
místech a podobně.
Zmíněny byly i problematické
otázky, a sice dobudování kanalizačních sběračů a fakt, že někteří
občané se dosud na veřejnou
kanalizaci nepřipojili, stejně jako
problém lokálních topenišť, která
znečišťují ovzduší.
Celkově bylo sesbíráno mnoho
podnětů, které se rada města bude
snažit uvést do života.
Mgr. Jan Rejzl
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom rozšířit otevřenost úřadu veřejnosti, a proto
pořádáme:

NEFORMÁLNÍ
POVÍDÁNÍ
SE STAROSTOU

Peklo

tentokrát na téma:
ve čtvrtek 14. března 2019
od 18.00 hod.
v Pekelské hospodě
Rádi odpovíme na vaše dotazy
a přijmeme návrhy a podněty,
co by se v Pekle a ve Vamberku
mělo udělat či vybudovat a vyslechneme si vaše připomínky.
Odpovídat bude starosta města Jan Rejzl, radní pověřený
péčí o Peklo Jaroslav Sedláček
a další členové rady města.
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Jan Rejzl,
starosta města

Letošní

Město Vamberk zahájilo

Otevírání
studánky

prodej parcel
ve 2. etapě lokality Bačinka

2 rohové parcely
za cenu 890 Kč/m2,
5 parcel
za cenu 790 Kč/m2.

u svatého Prokopa
se uskuteční
za každého
počasí v sobotu
6. dubna
ve 14 hodin.

V případě zájmu kontaktujte
Město Vamberk,
Ing. Eva Forejtková,
forejtkova@vamberk.cz

Tradiční vamberecké krajkářství usiluje o zápis do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Když se vysloví jméno města Vamberk, automaticky se nám k němu
přiřadí slovo krajka. Ta je proslulá
jak v naší zemi, tak po celém světě.
Nyní je vyvíjena snaha o zapsání tradice krajkářství na Vamberecku do
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
vedeného Ministerstvem kultury.
„Historie paličkovaných krajek je
s městem Vamberk svázána téměř
čtyři sta let. Zamýšlený návrh se
tyká především tradice generačního předávání krajkářství. Já samotná jsem například šestá generace
krajkářek v naší rodině,“ uvádí na
úvod Mgr. Martina Rejzlová, zpracovatelka návrhu a etnografka rychnovského muzea. Počátky paličkované krajky v oblasti Podorlicka jsou
svázány s osobou hraběnky Magdaleny Grambové (původem z Flan-

der), která započala organizovanou
výrobu krajek západoevropského
stylu. Metrová krajka původně napodobovala flanderské předlohy,
avšak brzy se vyvinula ve svébytné
umění tzv. vláčkovou krajku, zhotovovanou zpaměti na vypíchaném
podvinku s rastrem děr.
„Ojedinělou skutečností je fakt, že
počátky krajkářství na Vamberecku
v době po třicetileté válce nejsou
spojeny s hornickou činností, jako
tomu bylo v jiných oblastech, např.
v Krušnohoří. Důležité je také to,
že tradice krajky ve Vamberku jako
centra krajkářské výroby Podorlicka
nebyla nikdy přerušena,“ upřesňuje
M. Rejzlová. Ba naopak byla a je stále podporována. V roce 1889 byla
městem Vamberk zřízená vůbec
první česká krajkářská škola, která
napomohla udržet a dále rozvíjet

vysokou úroveň místní znalosti
paličkování. I ona působí s nepřerušenou tradicí, kdy v současnosti pořádá kurzy jak pro děti, tak dospělé.
Z tradice výroby krajek také čerpalo družstvo Vamberecká krajka. „
Z oblasti Podorlicka pocházely též
zakladatelské osobnosti české moderní krajky, kdy na jejich tvorbu
navázala řada umělců, jejíž díla se
stala mezníkem v dějinách užitého
umění,“ dodává Martina Rejzlová.
A právě tato díla vznikala v rukách
vambereckých krajkářek.
Ochráncem tradice paličkované
krajky a krajkářství vůbec se stalo
také Muzeum krajky Vamberk. To
ve svých sbírkách nejen schraňuje
množství krajek a předmětů s jejich
tvorbou spojených, ale též prezentuje dávnou i blízkou minulost krajkářství široké veřejnosti. Silný vztah

www.vamberk.cz

k umění krajky a pochopení významu tradice českého krajkářství
projevilo i město Vamberk, které
v devadesátých letech 20. století započalo s pořádáním mezinárodních
krajkářských setkání. V roce 2002
pak rozšířilo starou tradici ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk o
soutěžní přehlídku krajkářské tvorby s názvem Bienále české krajky.
„Zápis do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury České
republiky je nedílnou součástí snah
o realizaci množství záchovných
opatření, na kterých se již dlouhý
část podílí město Vamberk, Muzeum krajky Vamberk a Královehradecký kraj,“ uzavírá etnografka Mgr.
Martina Rejzlová.
Mgr. Martina Marxová
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
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Pečovatelská služba
Jsme pečovatelská služba, která poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým občanům
starším 18 let, kteří si nejsou schopni bez pomoci
zabezpečovat a uspokojovat své základní životní
potřeby - stravování, zajištění chodu domácnosti,
osobní hygienu, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí, na které jsou zvyklí.
Služby poskytujeme občanům v obcích Vamberk
a Potštejn a občanům přidružených obcí Vamberka, kterými jsou Peklo nad Zdobnicí a Merklovice, a to v domácnosti občanů nebo ve Středisku
osobní hygieny. Plánujeme rozšířit území, kde
se bude naše služba poskytovat o další spádové
obce Vamberka – Lupenice, Rybná nad Zdobnicí,
Polom, Proruby, Lhoty u Potštejna, Záměl.
Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby mohli senioři a zdravotně
postižení občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Posláním
pečovatelské služby je poskytovat služby tak,
aby podporovaly občany při využívání veřejných
služeb a pomáhaly předcházet jejich sociálnímu
vyloučení.
Služby jsou plánovány individuálně s ohledem
na možnosti, schopnosti, a potřeby uživatele. Cílem poskytování služeb je působit na uživatele
aktivně, podporovat jeho samostatnost, posilovat
jeho začleňování do společnosti, podporovat ho
v udržování kontaktu se sociálním prostředím,
podporovat ho v běžném způsobu života.
Cílem organizace je přizpůsobit své služby požadavkům našich uživatel služeb, požadavkům seniorům, kterým převážně služby poskytujeme. Proto
jsme se rozhodli nejen rozšířit území, kde budeme
služby poskytovat, ale také jsme již upravili provozní dobu. Služby poskytujeme od pondělí do neděle, včetně svátků, od 6.30 do 18.30 hodin.
Služby jsou zajišťovány pracovníky s odbornou
způsobilostí / dle zákona č. 108/2006 Sb. /, je
u nich vyžadována profesionalita, morální úroveň,
komunikační schopnosti, bezúhonnost, zdravotní
způsobilost, způsobilost k právním úkonům. Podporujeme další vzdělávání našich pracovníků.
Od 1. 2. 2019 zajišťuje přímou péči 5 pečovatelek.
Sociální šetření a poradenskou činnost zajišťuje
sociální pracovnice Grunclová Lucie, DiS, mob.
773 097 901.
V loňském roce jsme pečovali celkem o 68 uživatel
služeb z Vamberka, bylo to 22 mužů a 46 žen. V Potštejně jsme měli celkem 10 uživatel služeb, z toho
5 mužů a 5 žen. Aktuálně pečujeme o 65 seniorů.

běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla
- dohled nad uživatelem, dohled nad podáváním
léků
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
- doprovod k lékaři, na instituce, které jsou
ve Vamberku
V budově Domu s pečovatelskou službou
ve Vamberku se nachází Středisko osobní hygieny, využívají ho naši uživatelé služeb v případech,
kdy nemají doma vhodné podmínky ke koupání
a nebo mají zdravotní komplikace, které vyžadují
upravené prostředí ke koupání.
Město Vamberk také reaguje na potřeby obyvatel
se sníženou pohyblivostí, především na nedostatek bezbariérových bytů, a rozhodlo o rekonstruk-

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NABÍZÍ:
pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní
osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík
- pomoc při osobní hygieně:
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc
při použití WC, koupel
pomoc při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě
a podávání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti, domácích
spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech,

www.vamberk.cz

ci dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou.
Budou upraveny tak, aby zde mohli bydlet lidé
se zdravotním postižením. Nejenom některé byty
projdou rekonstrukcí. V plánu jsou také opravy výtahů, které umožní obyvatelům, návštěvníkům, ale
především záchranným složkám, lepší obslužnost.
Více informací o poskytovaných službách naleznete na našich webových stránkách www.psvamberk.webnode.cz. Nebo se informujte osobně
prostřednictvím níže uvedených kontaktů:
Pečovatelská služba, Jůnova 35, 517 54 Vamberk
Tel. kancelář vedoucí a sociální pracovnice:
494 541 547
E-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Za pečovatelskou službu
Mgr. Eva Švandrlíková
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Na jedné lodi s Českým červeným křížem
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou nabízí bezplatnou účast v projektu “Na jedné lodi”. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob, která má nevýhodnou a nerovnou pozici na trhu práce, neboť její členové jsou buď osobami zdravotně znevýhodněnými, pečující či jinak neaktivní osoby, osoby ve věku 55 a více let nebo rodiče dětí do 15 let, kteří se chtějí připravit na návrat do práce již na rodičovské dovolené. Registrace na ÚP není podmínkou vstupu do projektu, aktivity jsou poskytovány zcela zdarma. Nezávazná informační schůzka pro zájemce se
bude konat dne 11. března 2019 v 9:00 hodin v prostorách Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou, Panská 79, II patro. Těšíme se na Vás!
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin – 10. část (Třicetiletá válka- náboženskomocenské běsnění).
Habsburský rod byl nejmocnějším
v Evropě. Vládl ve Španělsku, Nizozemí, rakouských zemích, Zemích
koruny české, Uhersku a jako císaři Svaté říše i zemím německým
a části severní Italie. Byli přesvědčenými katolíky s vizí vybudovat
jednotně katolickou Evropu. Proti
tomu se postavil protestantský sever Evropy a po změně charakteru
války v mocenskou i Francie, která
byla v Habsburském obklíčení. Dělící čára obou ideologických směrů
vedla středem Evropy, bez zřetele
na zemské hranice. Celý veliký
konflikt začal i skončil v Čechách,
které se staly i nejvíce poničenou
zemí. Dle pořadí našich vládců byl
děj následující:
Matyáš Habsburský
(1611-1619)
Byl bratrem Rudolfa II., vynutil si jeho postupné odstoupení
i z funkce českého krále po nezdařeném Rudolfově pokusu omezit
vliv nekatolíků v Čechách pomocí
nájezdu Pasovských. Matyáš žil
ve Vídni a od r. 1612 byl i římským císařem. Byl umírněnějším
politikem, ale nedokázal zabránit
eskalaci napětí mezi katolíky a nekatolíky ani mezi zájmy stavovského státu a centralizačním zájmem
monarchie. Po hlasovacím vítězství českých katolíků na zemském
sněmu r. 1617 s návrhem přijetí
katolíka arcivévody Ferdinanda
Štýrského za budoucího českého
krále zorganizovali nekatolíci protiakci a svrhli z oken pražského
hradu dva katolicky smýšlející místodržící i s písařem. To byl r. 1618
počátek českého stavovského povstání i zahájení české a třicetileté
války. Stavové si zvolili vládu třiceti
direktorů a požádali o zahraniční
nekatolickou pomoc. Brzy po rozpoutání války král Matyáš zemřel.
Friedrich Falcký (1619-1620)
Tento zvolený král, stoupenec
kalvínské reformace, nesplnil očekávání. Jeho tchán –král Anglie
pomohl jen nepatrně. Po počátečních úspěších stavovských vojsk,
kdy došlo i na ostřelování Vídně,
nastal obrat, jež skončil porážkou
8. 11. 1620 na Bílé hoře. Friedrich
uprchl z Prahy do Vratislavy a pak
do Haagu. Až do své smrti užíval
titul Český král.
Ferdinand II. (1620-1637)
Tento nově zvolený český král
dokonale využil porážku stavů
k upevnění habsburské moci a pro-

sazení katolictví jako jediného povoleného náboženství. S povstalci
naložil nemilosrdně, i když hlavní
vůdci odboje unikli do ciziny. 27
představitelů nechal na Staroměstském náměstí v Praze monstrozně
popravit. Následovaly konfiskace
nekatolických majetků. Česká nekatolická šlechta a měšťané museli
buď přestoupit na katolickou víru,
nebo se vystěhovat ze země. Tím
došlo k obrovskému morálnímu
a mocenskému poškození českého národa. Národ přišel o mnoho
významných osobností a špičkové
školství vybudované církví Českých
bratří. Poddaní nesměli opouštět
panství a byli podrobeni rekatolizaci. Školství přešlo pod správu
Jezuitů.
Česká válka přerostla ve válku evropských katolíků s evangelíky.
Evangelíci šířili význam nadřazenosti obsahu textu Písma (Bible)
před i mocensky prosazovaným
názorem a dogmaty římskokatolické církve řízené papežem a mocensky císařem. Evangelíci vystupovali proti zesvětštění církve,
která hromadila majetek výběrem
desátků od obyvatelstva, zpoplatněním všech náboženských úkonů
i úřadů, prodeji odpustků a rozšiřování pozemkové držby. Např.
v Německu církev vlastnila 1/3
všech pozemků a v Čechách byla
situace obdobná. Mnozí církevní
hodnostáři se nechovali ve smyslu hlásaném Písmem a zápasili se
světskou mocí o nadvládu. Tento
stav budil odpor nejenom u mnoha kněží a členů řádů, jež byli nejvzdělanější složkou společnosti,
ale i v řadách světského obyvatelstva. Od muslimského vynálezu
univerzit se vzdělání šířilo i mimo
církevní školy a tím byl překonán
monopol. Bible začala být překládána z latiny do národních jazyků
i mše tak slouženy. Reformace (náprava) církve byla hlásána mnoha
reformátory, které se již nepodařilo umlčet (jako M.J.H.) a šířila se
zejména v hospodářsky vyspělejší
severní části Evropy.
Reformace pro nadnárodní náboženskomocenskou organizaci
s vlastním jazykem (latinou), pevně stanovenou hierarchií i jednotným právním postavením (kánonickým právem) měla narušující
důsledky. Odlučováním od Říma
klesal vliv papeže i celé katol. církve a zejména tok příjmů z odloučených oblastí.
Reakcí katolíků na tento stav byla

protireformace projevující se potlačováním nekatolíků. Zásadní
rozhodnutí padlo na koncilu v Tridentu (1545-1563), kde byla prosazena věroučná nesmiřitelnost. Tím
se katolická církev stala z nejméně
tolerantních. Po spojení církve se
šlechtou nastal zápas o navrácení
mocenských pozic. Po potlačení
reformních snah v kardinálském
sboru, obnovení inkvizice a zostření cenzury byl vydán i seznam
zakázaných knih. V německých
zemích potlačoval císař Karel V.
nekatolíky ve válce 1546-7. V Nizozemí Španělé 1572-81. V Paříži
bylo r. 1572 povražděno 3000 Hugenotů a v celé Francii při pogromech 20 000. V r. 1600 byl inkvizicí upálen italský mnich J. Bruno,
protože neodvolal své tvrzení, že
Slunce je hvězda. Ve zvyšujícím se
nepřátelství křesťanů byla ustavena protestantská Unie a katolická
Liga států. Pro rozšíření války bylo
tímto na obou stranách vše připraveno. V čele protihabsburské Unie
stálo nejprve Dánsko, pak Švédsko
a závěrem Francie. Válečné štěstí
se střídalo u obou stran a vojska
se několikrát přesouvala Evropou.
V jednom však byly armády shodné. Všechny se živili na úkor civilního obyvatelstva na nepřátelském
i vlastním území.
Významným vojevůdcem na habsburské straně byl Albrecht z Valdštejna, který vynikal vojenskými
i ekonomickými schopnostmi.
Využil možnost levných nákupů
zabavovaného majetku evangelíků k nahromadění jmění.
Po podezření z navázání kontaktu
s protivníky byl na příkaz císaře
v Chebu zavražděn. Výsledkem
dalších konfiskací (jeho majetků)
téměř polovina statků připadla cizí
šlechtě. Vyhlášením Obnoveného
zřízení zemského byl prohlášen
český trůn za dědičný v Habsburském rodě a němčina zrovnoprávněna s češtinou. Habsburkové se
vzdali obojí Lužice ve prospěch
Saska a vrcholný úřad království
– Česká kancelář byla přemístěna
do Vídně.
O všem se rozhodovalo v centrálních úřadech. Pro zvýšení vlivu
církve na věřící byla zavedena povinná každoroční zpověď.
Římskokatolická církev však byla
i hlavním sjednocujícím prvkem
Evropy a po dlouhá staletí jediným šiřitelem kultury a civilizace
na tomto světadílu. Výkladem
morálních zásad dle Bible šířila vě-
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domí podmínek pro přežití lidstva.
Modernizací kalendáře papežem
Řehořem XIII roku 1582 byla odstraněna zvyšující se disproporce
již 11 dní. V tomto historickém
období však dosáhla mocenského
vrcholu, ale i největšího morálního
propadu s následky pro podstatnou část Evropy. Vzájemné vraždění křesťanů pokračovalo v režii
dvou mocenských státních koalic
i po nástupu dalšího panovníka.
Ferdinand III. (1637-1657)
Za jeho vlády pokračoval absolutismus i rekatolizace, ale již mírnější
formou. Po vstupu Francie do války se bojiště rozšířila do Neapolska, Katalánska, Nizozemí, Portugalska a Středozem. moře.
Postupně na obou stranách docházelo k únavě, až r. 1648 byla
třicetiletá válka ukončena Vesfálským mírem. Tento akt zastihl Prahu obklíčenou švédským vojskem,
kterému se podařilo vydrancovat
Hradčany a Malou stranu, odkud
odvlekli rozsáhlé sbírky Rudolfa
II., které tam zbyly po loupení bavorského kurfiřta r. 1620 a saského
kurfiřta r. 1631. Ukončením války
se habsburská vidina světové katolické monarchie rozplynula, ale
absolutní moc s podporou katol.
církve na jejích území pokračovala. Největší územní zisky válkou
mělo Švédsko a Francie. Německo
a Italie zůstaly územně roztříštěné.
Dohodnutá zásada „koho země,
toho víra“ bylo velkým zklamáním
pro české exulanty.
Ukončená třicetiletá válka dvou
koalic feudálních států zanechala
v Evropě obrovské lidské i materiální škody. Jednou z nejvíce
poničených zemí byly Čechy. V Čechách bylo vypáleno a zničeno
215 zámků, 80 měst a 813 vesnic.
Na Moravě 63 zámky, 22 měst, 332
vesnic. 1/3 polí zůstala ležet ladem. Ze 2 milionů obyvatel zbyla
polovina. Zabavené statky protestantské šlechty získali většinou cizí
důstojníci, kteří neměli se svými
poddanými slitování a rušili i zbytky svobod.
S přispěním výsledků této války,
která v Čechách r. 1618 začala a v r.
1648 i skončila, zbyla země již téměř plně katolická. Český stát setrval v Habsburském područí a naděje emigrantů na návrat do vlasti
se dohodou válčících stran nesplnily.
Ing. Augustin Šubrt
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou BŘEZEN 2019
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (18771961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele
a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších
ornitologických spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná
na 228 fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější
pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě
běžného života lidí, i důležité historické události jako oslavy osvobození v roce 1945.

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
 2. 3. 2019
Přednáška Daniela Vávry na téma „Kingdom come – jak vznikla
legenda“
Beseda s českou celebritou na poli počítačových her, herním scénáristou a designérem, rodákem z Rychnova nad Kněžnou o tom, jak vznikala jedna z nejslavnějších počítačových her současnosti, kterou oceňují nejen hráči po celém světě ale díky její historické věrnosti i historici
a archeologové.

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

z Kompletní zhotovení pomníků
z přírodního kamene
z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků
z Urnové pomníky
za výhodné ceny
z Nejlevnější
světlá i tmavá
žula
z Sekání
nápisů
a pečící
kameny
České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy,
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 18. ledna – 21. dubna 2019
Výstava na téma „Poklady svatostánků Podorlicka“
Užijte si sváteční atmosféru i v lednu a přijďte do Muzea krajky Vamberk na výstavu „Poklady svatostánků Podorlicka“, kterou jsme připravili ve spolupráci s katolickou farou ve Vamberku. Výstava Vám ukáže
skvosty ze sbírky vamberecké fary, doplněné fotografiemi kostelů, ze
kterých pocházejí. Při vernisáži bude vystavena vzácná gotická monstrance pocházející přímo z Vamberka.

Dům č. p. 55 Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Od července 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uplyne
950 let od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslaví významné
kulaté jubileum. U této příležitosti bude v prostorách nejstaršího městského domu v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.
Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz a na facebooku muzea
a jeho poboček.

Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 603 112 690

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.
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Jeden z plejády vynikajících
vambereckých hudebníků
Naše město se může pochlubit řadou osobností věnujících se hudbě.
Mezi nejvýznamnější rodáky náleží
Antonín Bednář ml., od jehož tragického skonu uplynulo sedmdesát let.
Narodil se 1. listopadu 1896 do rodiny významného podnikatele a vambereckého mecenáše a patriota Antonína Bednáře st.. Měl starší sestru
Marii. Po obecné a měšťanské škole
ve Vamberku absolvoval obchodní
školu. Od dětství inklinoval k hudbě,
kterou studoval zpočátku soukromě. Později byl na pražské konzervatoři žákem Jana Heřmana (klavír),
Josefa Bohuslava Foerstera (skladba) a Františka Spilky a Karla Boleslava Jiráka (dirigování). V rodném
městě zastával post ředitele kůru
v kostele sv. Prokopa. V lednu 1919
při posmrtné oslavě hraběte Lützowa ve Vamberku řídil velký pěvecký

sbor posílený o zpěváky z Rychnova
a Kostelce. V rodném městě dirigoval i v dalších letech při odhalování
pamětních desek význačných rodáků a jiných pietních slavnostech
(1922, 1927, 1931, 1936).
Po ukončení studií působil jako
sbormistr pěveckého spolku Praga,
Vinohradského Hlaholu a dalších.
Ve svých 27 letech, kdy už měl
za sebou úspěšnou práci v Americe
a Německu, vedl Pěvecké sdružení českých učitelek (1923). Kromě
toho založil Orchestr českých železničářů. V letech 1924-1925 byl korepetitorem brněnské opery a vedl
Starobrněnský Hlahol. Pohostinsky
řídil orchestr České filharmonie,
orchestr Československého rozhlasu a řadu předních symfonických
orchestrů v celé Evropě (Berlím,
Lipsko, Drážďany, Vídeň, Tallinn,
Varšava, Bukurešť a další). Na vel-

kém turné po Severní Americe doprovázel svého přítele pěvce Pavla
Ludikara. Antonín Bednář byl ženatý, manželství zůstalo bezdětné.
Ve své skladatelské tvorbě se inspiroval především dílem Vítězslava
Nováka. Psal skladby pro klavír (Sonáta, Z prázdnin, Z mládí), mužské,
ženské i smíšené sbory a scénickou hudbu. Během druhé světové
války žil ve Vamberku ve vile čp.
138 Na Kameni. Věnoval se práci
v rodinném textilním závodě. V revolučním květnu 1945 rozhodlo
vedení města, že se hudebník musí
ze svého domu přestěhovat k otci
a vilu přenechat pro mateřskou
školu. Bednář sice následný soudní
spor s městem vyhrál, ale další události (např. znárodnění textilní továrny) v nových poměrech po únoru 1948 přispěly k tragickému konci
hudebníkova života.

Dirigent, sbormistr a skladatel Antonín Bednář odešel ze světa dobrovolně 2. března 1949 ve věku 52 let.
Pohřeb se konal v pražském krematoriu. Zazpíval zde Bednářův dlouholetý přítel Pavel Ludikar, který se
brzy nato odstěhoval do Rakouska.
Miroslav Berger
Fotografie z archivu Milana
Sedláčka

Zemřel na své štaci ve Vamberku
Antonín Kopecký pocházel z významného loutkářského rodu založeného jeho pradědem Matějem
Kopeckým (1775-1847). Narodil se
1. června 1856 v Záblatíčku marionetáři Tomáši Kopeckému (18261894) a Josefě, rozené Dubské.
Antonín se od mládí věnoval rodinnému kumštu a cestoval po Čechách s loutkovým divadlem. Roku
1880 se oženil s Julií Finkovou
(1862-1927) z Krnska u Mladé Boleslavi. I jeho žena ocházela z loutkářského prostředí. Dospělého
věku se dožilo jen pět z jejich šestnácti dětí.

Antonín se svým divadlem zprvu
působil v jižních Čechách. Postupně se přes Přímramsko přesouval
do středních Čech. Svými loutkovými představeními, v nichž pečlivě ctil tradici, si získal velkou popularitu publika. Díky malíři Františku
Ženíškovi mohl Kopecký vystoupit
v roce 1895 na Národopisné výstavě slovanské v Praze. Po velkém
úspěchu v Praze působil pak nadále především na Náchodsku, odkud se pravidelně vracel do svého
domu v Horním Jelení.
Antonín se svým divadlem býval
každoročně hostem ve Vamberku.

Ubytovával se v hostinci Na špici (pozdější Hotel Helgoland)
a ve městě i okolí pořádal loutková
představení. Právě před sto lety, 5.
března 1919, při svém putování zemřel ve Vamberku a byl pochován
na zdejším starém hřbitově. Hrob
zdobí epitaf „V životě ne slasti, ale
utrpení uméní doprovází“.
Antonín Kopecký byl velmi inteligentní a sečtělý, ctil čistotu tradičního interpretačního stylu českých
loutkářů 19. století, zároveň si však
uvědomoval nutnost rozvíjet svou
hru v souladu s požadavky nové
doby, především dodržováním

správné češtiny a rozšiřováním
repertoáru o nové tituly, hlavně
z naší historie.
Divadlu se věnovala i Antonínova
dcera Anna (1884-1941). Provdala
se roku 1910 za Ladislava Kiliána.
V dobrušské matrice oddaných je
její choť uveden jako kočující majitel americké houpačky. Po otcově
smrti převzala štafetu rodinného
loutkového divadla a vystupovala společně se svými pěti dětmi.
I Anna Kiliánová je pohřbena
ve Vamberku.
Miroslav Berger

Před 90 lety byl založen loutkářský kroužek
Ochotnické divadlo bylo v našem
městě založeno již počátkem 19. století. Od té doby se dobrovolní herci
podíleli na kulturním dění. K nebývalému rozvoji vambereckého divadla
došlo ve 20. letech 20. století, kdy
vznikly další dva soubory (Církve československé a katolické). Koncem tohoto plodného desetiletí se ve Vamberku zrodila i loutková scéna.
Zásluhou obchodníka Bedřicha Sedláčka a učitele Bohumila Pavla byl
na ustavující schůzi v Hotelu Hrad
28. března 1929 založen Loutkářský
kroužek Kopecký. Dalšími platnými
členy se stali akademický sochař Jaroslav Novák, krejčí Antonín Drašner,
městský poslíček a zručný lidový řez-

bář Josef Krsek, truhlář Jaroslav Hrabánek, knihař Vilém Dyntar a malíř
Josef Hynek. Předsedou byl zvolen
Bedřich Sedláček, jednatelem Bohumil Pavel a pokladníkem Vilém
Dyntar. Předseda pověřil pana Dyntara objednávkou velkých dekorací
od akademického malíře Skály a zakoupením 50cm loutky, podle které
pak budou zhotoveny další. Vše bylo
zakoupeno v Praze. Pan Sedláček se
ukázal velmi štědrým mecenášem.
Všechny počáteční náklady hradil ze
svého.
Brzy přibyli do kroužku další platní
členové. Pánové Novák, Krsek, Pavel
a Hynek vytvořili loutky, další zhotovili scénu. Začaly zkoušky prvního
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přestavení „Oldřich a Božena aneb
Posvícení v Hudlicích“. Premiéra se
uskutečnila v sále Hotelu Hrad. Hrálo se dvakrát při naplněném hledišti 240 diváků. Bohužel již v březnu
1931 zemřel předseda a štědrý dárce
pan Sedláček. Činnost kroužku utěšeně rostla po celá třicátá léta. Se
střídavými horšími a lepšími časy se
hrálo ve městě do poloviny 60. let,
kdy se vamberecké loutkové divadlo, zdá se, navždy odmlčelo.
S využitím publikace
Vzpomínky zůstanou
sestavil Miroslav Berger
Fotopohlednice
vambereckých loutek
ze sbírky Milana Sedláčka
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20 – Kájův podzim života v USA

Malé osudy domů
na našem náměstí
Jeden dům - dva obchody
V 17. a na začátku 18. století patřilo dřevěné stavení rodině Jiřenových,
později zde žila rodina Žižkova. Roku 1770 dostal dům čp. 68, od začátku
19. století má čp. 100. Ve druhé polovině 19. století zde žila rodina Dynterových. Pekař a krupař Karel Dyntera měl ke konci století v přízemí krámek a na podsíni (podloubí) výsek masa. Tehdy byl dům stále dřevěný.
Pekařství provozoval v domě i Josef Prachař v období první republiky.
Po něm pan František Herman změnil sortiment a prodával v obchodě
zeleninu. Zabýval se také prodejem uhlí. Pan Herman se po válce stal
členem pléna Místního národního výboru za národně socialistickou
stranu. V dubnu 1948 byl s mnoha dalšími z funkce vyloučen. Pro zeleninu chodili Vamberané do tohoto obchodu až do poloviny 90. let. Následně zde pánové Jindra a Vídeňský provozovali prodejnu sportovního
zboží a cykloopravnu. Dnes zde můžeme nakoupit asijské zboží. Ve druhé části domu byla donedávna prodejna tabákových výrobků.
Miroslav Berger
Historické foto ze sbírky Milana Sedláčka
Foto ze současnosti Jiří Sejkora

Nalezení potomků nás inspirovalo
k prozkoumání činnosti Káji Vambermana po jeho usazení se v Plant City
na Floridě v roce 1935. Tedy v jeho
66 letech. Jistě zde neprožil nudný
podzim života, ale pokračoval nadále v tom, co uměl nejlépe, tedy skoro
ve všem. Co se nám tedy podařilo
zjistit?
Plant City je nevelké město v okrese
Hillsborough, ve státě Florida. Je zde
vlhké a subtropické klima s vlhkými
a horkými léty a teplými, suchými
zimami. Počet obyvatel cca 29.000
(v roce 2000). Je zde několik veřejných i soukromých škol. Městem
prochází několik důležitých silnic, železnice, je zde i letiště. Na mnoha rozlehlých plantážích ve městě a okolí
se pěstují jahody. Ze známých lidí se
zde narodil Clay Roberts, profesionální hráč amerického fotbalu, John
Carl Keasler, novinář, který pro The
Miami News napsal 7.000 sloupků,
nebo zpěvák Pam Tillis.
Ovšem nejznámější akcí v Plant
City je každoroční jahodový festival.
A tady už si můžeme přihřát polívčičku. Festival sice fungoval od roku
1930, ale spíše skomíral na regionální úrovni. Jeho prestiž se začala
zvedat po roce 1936, kdy byl do čela
místního klubu Plant City Lions, který festivaly organizoval, zvolen Carl V.
Carpenter, tedy náš ztracený a znovunalezený Kája Vamberman. Nejedná se podle jména o Karla pátého,
ale o připomínku jeho pseudonymu
Vamberman. Psát jeho celé jméno
by v Americe asi nemělo smysl. Ale
vraťme se k jahodám. Klub pod jeho
vedením se kromě organizace festivalu podílel i na pěstování a křížení
různých odrůd jahod. Některé odrůdy, např. Fragaria moschata si Kája
si nechal poslat z rodného tehdy již
Československa. Skřížením s americkým druhem Seascape se mu podařilo vypěstovat novou velkoplodou
odrůdu nazvanou Vambermanus
Carpenteris. A největší jim vypěstovaná jahoda o váze 231 gramů je
dodnes zapsána v Guinnessově kni-

ze rekordů! Poslední zmínka o Kájovi
v souvislosti s festivalem je z roku
1948, kdy zajistil pomoc Amerických
legií při obnově této krásné tradice.
Ale Kájova další činnost se nezaměřovala pouze na jeho bydliště.
Opomeňme, že minimálně 2.000
sloupků do The Miami News psal
za Johna Keaslera on. Jsou to ty, kde
John použil i druhé jméno Carl, tedy
John Carl Keasler. Ale porozhlédněme se po celé Floridě. Tak např.
pro městečko Fort Lauderdale Kája
projektoval kanalizační síť. Ovšem
Američané, zřejmě ještě zblblí z výstavby Panamského průplavu to pojali po svém a vybudovali ve městě
297 km kanálů ve formě průplavů.
Od té doby se městu přezdívá „Americké Benátky“.
Když už jsme u té vody. Kájovi se podařilo zatraktivnit pro turisty lokalitu
kolem řeky Saint John´s River tím, že
obrátil její tok. Jak to udělal, zatím
nevíme, ale je to dosud jediná řeka
na Floridě, která teče z jihu na sever.
V roce 1949 pomáhal s výběrem
místa pro plánované vypouštění raket do vesmíru a neomylně ukázal
na mys Canaveral, mimochodem
dodnes fungující. Údajně se podílel
i na vývoji první zde vypuštěné rakety V-2, zvané též Bumper 8, dne 24.
července 1950. Ale to zatím nemáme zcela potvrzené.
Kdy, kde a jak Kája V. Carpenter
v Americe zemřel, je pro nás záhadou. Nepodařilo se nám zatím najít
žádnou indicii. Rovněž potomci,
kteří v Čechách svého předka hledali, o jeho úmrtí bohužel nic bližšího
nevědí. Dotazem na úmrtí Carla V.
Carpentera přes americké velvyslanectví v Praze nám z Washingtonu
přišla odpověď: „no evidence of his
death“, tedy že neexistuje žádný důkaz o tom, že zemřel! Tedy že v Americe zemřel! Tudíž nám nezbývá, než
další pátrání zřejmě rozšířit na celý
svět …
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce

Dochovalá pohlednice ze “Strawberry festival” z roku 1939, označený muž je
údajně Kája Vamberman
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Základní škola Vamberk

Poděkování
Vedení základní školy děkuje uvedeným firmám, které umožnily žákům 2. stupně v rámci Dne exkurzí
nahlédnout do výrobních prostor,
kde pracují i mnozí rodiče, seznámit se s chodem firmy a výrobním
programem.
Vedení školy

POKOS je zkratka programu s názvem Příprava občanů k obraně
státu, který se na naší škole uskutečnil 13. února díky profesionálním vojákům. Jedním z hlavních
cílů programu bylo žáky seznámit
s informacemi o principech obrany
státu, úloze ozbrojených sil, o zkušenostech Armády ČR v zahraničních misích. Kynologové s sebou
přivezli 2 vycvičené psy, kteří
předvedli, jak umí vyhledat ukryté drogy a výbušné látky. V další
části programu si žáci vyzkoušeli
poskytnutí první pomoci – stabilizovanou polohu, masáž srdce, přenos raněného v nafukovacím vaku,

prohlédli si i kufr se zdravotnickým
materiálem k ošetření zraněných.
Díky vojákům, kteří se specializují na protichemickou ochranu, si
mohli vyzkoušet ochrannou mas-

POKOS
ku, protichemický oblek nebo odstranění skvrny způsobenou sulfidickým yperitem.
Program byl zaměřen na žáky 2.
stupně. Zapojili se však i žáci nižších ročníků, pro které Ministerstvo obrany vyhlásilo výtvarnou
soutěž. Nejlepší práce vybrali sami

vojáci a z každé třídy byl vyhodnocen nejlepší výkres a jeho autor si odnesl pěkné ceny. Součástí
programu byla i vojenská sanitka,
která stála před školou, a žáci si ji
mohli prohlédnout.
Dříve se na školách konala branná cvičení, kde jsme si navlékali
na ruce i nohy igelitové sáčky, oblékali si pláštěnky a učili se čistit
masky. Tato doba je dávno pryč,
ale tento program nám starším ji
připomněl a našim žákům ukázal,
jak bychom se měli chovat při
vyhlášení například chemického
poplachu.
Vedení školy

Recitační soutěž
Dne 11. února v odpoledních
hodinách se uskutečnila na základní škole soutěž v recitaci.
Této soutěže se zúčastnilo
celkem 44 žáků. Soutěžilo se
ve třech kategoriích. První a druhá kategorie se týkala 1. stupně
a třetí kategorie byla pro stupeň
druhý. Během soutěže čtyřčlenná komise hodnotila především
znalost a přiměřenost textu,
délku textu, přednes a celkové
vystupování.
Veliká pochvala patří všem zúčastněným, kteří přistoupili velmi zodpovědně k této soutěži,
obzvlášť v dnešní době počítačové techniky.
Nejlepší z přednášejících byli
tito žáci:
Michal Slavík
Tomáš Chochola
Petra Přikrylová
Tereza Ziková
Martina Frejvaldová
Jiří Luňák
Magdalena Bakešová
Kristýna Kličková
Michaela Hlávková
Mgr. Vladislava Kotlářová
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Zveme rodiče
budoucích
prvňáčků
i s jejich dětmi
na odpolední

prohlídku
naší školy
Školu pro vás
otevřeme
28. 3. 2019
v době
od 15:00
do 17:00 hodin

Škola lyžování a snowboardingu
Děti z Vamberka mají již několik let možnost účastnit se lyžařské školy
ve skiareálu Šerlišský mlýn, kterou organizuje DDM Kamarád Kostelec
nad Orlicí. Již v první lekci se téměř všechny děti naučily základy lyžování či snowboardingu a poté své dovednosti dále zdokonalovaly.
V poslední – páté lekci změřily své síly s ostatními dětmi při závodech
ve slalomu. Vamberáci i letos skvěle bojovali, všichni slalom projeli
a byli moc šikovní.

A zde jsou ti nejlepší:
Snowboard – dívky: 1. místo: Barbora Mudruňková
3. místo: Vendula Kalců
Lyže – chlapci do 10 let: 3. místo: Samuel Bartoš
Lyže – dívky nad 10 let: 1. místo: Magdaléna Bakešová
2. místo: Monika Hostinská
Magdaléna Bakešová se stala zároveň nejrychlejší lyžařkou kurzu. Všem
gratulujeme!
Jitka Rykalová
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Ze života mateřské školy
Březen bývá v roce třetí,
březen budí jaro.
Jak uvidíš první kvítek,
tak už jaro vstalo.
Nejkratší měsíc v roce, únor, byl
v mateřské škole Vodníček pod
nadvládou nejen Sněhové královny, ale bohužel i pod taktovkou
tetky Chřipky. Ta potrápila mnoho
dětí, které musely zůstat v postýlkách s nepříjemnou nemocí. Proto
se také říká, že „nemoc nechodí
po horách, ale po lidech“ – nemoc
postupovala neviditelnými kroky
po celé školce. To nás však neodradilo a se „zdravými“ dětmi jsme si
užívali zimního veselí. K Rybičkám
královna přikouzlila zimní téma
„Výprava na severní pól“. Děti se
vžily do malých Eskymáků, kteří
poznávají svoji zemi, zvířata, oblékání, ale také zimní sporty. Vše probíhalo hravou formou a děti toto
téma velmi bavilo. Sněhová královna přivála bílá peříčka i do třídy
Šnečků. Jejich téma neslo název
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka. I zde se děti radovaly ze sněhové nadílky, kterou si hojně uží-

valy na bobech před školkou. Malí
Šnečci však nemyslí jen na svoje
radovánky. Společně s paní učitelkou se starají i o ptáčky v zimě. Pravidelně jim sypou ptačí dobroty
do krmítka. A dokonce jim jednu

velkou dobrotu i společně připravili – vyrobili kelímkové krmítko
pro ptáčky. Nesmíme opomenout
ani poslední třídu – třídu Žabiček.
Společně se Sněhovou královnou
se děti vydaly na Putování na severní a jižní pól. A kdo zde na děti
čekal? Nejen tučňáci, lední medvědi, ale i noví kamarádi – Eskymáci.
A aby Žabičkám nebyla v těchto
studených končinách zima, využily
k tomu i další téma Nasaďte si rukavice, šály, boty a čepice. Co nám
dál přikouzlila stále ještě vládkyně
tohoto období? Tolik očekávaný karneval. Ve třídách Rybiček
a Žabiček propuklo karnevalové
veselí již od pondělí. Děti si vyráběly šašky a klauny – lepily, stříhaly, malovaly, kreslily …zkrátka
byly v plném zaujatí do činností,
které jim paní učitelky připravily.
Toto veselí vyvrcholilo ve čtvrtek
samotným karnevalem. A proč
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jen v těchto třídách? Šnečci pojali
karnevalové veselí v duchu tradic
– karneval se mávnutím kouzelného proutku přeměnil na Veselý
masopust. A aby to byl masopust
se vším všudy, nechyběl ani masopustní průvod, kapela, medvěd či
voňavé koblihy, které provoněly
celou školku. Velký dík patří všem
rodičům, které si bravurně poradili
s maskou svých ratolestí. I tento den nám uběhl jako voda. Ani
jsme se nenadáli a máme tu nový
měsíc březen. Závěrem bychom
chtěli upozornit rodiče, kteří budou mít zájem umístit dítě do Mateřské školy Vamberk (obě pracoviště) v kalendářním roce 2019/20,
že zápis do MŠ proběhne ve dnech
9.5. a 10. 5. 2019. Bližší informace připravujeme do příštího čísla
Vambereckého zpravodaje.
Krásné březnové a již sluníčkové
dny.
Kolektiv MŠ Vodníček

Vamberecký

zpravodaj

V přírodě nastalo období zimního
klidu a všechno živé klidně odpočívá pod sněhem. V naší školce jsme
se přenesli do kouzelné země plné
pohádek. Malá Kuřátka si společně
s medvídkem, který odpočíval pod
sněhovou závějí, povídala o zimě
a jejich radovánkách. U Žabiček se
proměnila třída v pohádkový ráj.
Pohádky jsme si vyprávěli, na pohádky jsme si hráli a zpívali známé
písničky z nich, pohádky jsme také
malovali a poslouchali je před spaním. Princezně jsme postavili nedobytný hrad, ježibabě namalovali
sladké perníčky, Karkulce poradili
cestu černým lesem a princi zachránci pomohli překonat trnitou
cestu plnou nástrah. V pohádce
„O třech medvědech“ jsme počítali
a porovnávali dle velikostí postýlky, židličky, misky, hrnečky a lžíce,
s Maruškou od dvanácti měsíčků
jsme zase poznávali roční období
a jednotlivé měsíce v roce. Společně s Budulínkem jsme zazpívali
malým lištičkám a naučili jsme se
také, jak důležité je poslouchat
nejen jelena, ale také maminku
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a tatínka a rozhodně neotvírat cizím lidem. V pohádce „O šípkové
Růžence“ jsme si zase vysvětlili, jak
vypadá kolovrátek a co to vlastně
bylo to vřeténko o které se princezna Růženka píchla do prstu.
Poskládali jsme si společně pohádkové puzzle, roztřídili pomíchané
pohádkové postavy a pracovali

na dějové posloupnosti. Vyprávěním krátkých pohádkových příběhů jsme si rozvíjeli naše komunikační dovednosti a zároveň si
rozšířili i slovní zásobu. Zatímco
u mladších dětí probíhalo pohádkobraní, naše nejstarší Ptáčátka se
zaměřila na poznávání svého těla
a všech smyslů. Nejdříve poznávala
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člověka zvenku a potom se seznámila i s jeho vnitřními orgány. Nesměla chybět ani oblíbená ochutnávka, kdy děti poznávaly chuť
sladkou, slanou, kyselou i hořkou
a tím si zároveň procvičily všechny
své smysly. Na konci února proběhl
v naší školce také tradiční dětský
karneval v maskách. Tentokrát nesl
název „Živly“ (voda, oheň, země,
vzduch). Děti přišly v přestrojení
za muže Ohnivce, dešťovou vílu,
ledovou královnu, sluníčko, lesní
vílu, vítr nebo sněhovou vločku.
Všichni jsme si zatančili, zazpívali, proběhlo i představení masek
s módní přehlídkou a soutěžemi.
Všem maminkám a rodičům moc
děkujeme za spolupráci a přípravu nádherných masek a kostýmů.
Jako každý rok jsme se zapojili
do sbírky „Sidus“, kde výtěžek byl
věnován nemocným dětem a nemocnici. Ve školce se také uskutečnil projekt „PRIMA VIZUS“, kde
byla rodičům nabídnuta možnost
vyšetření očí jejich dětí.
Všem našim čtenářům přejeme pohodové dny a společně s Vámi se
těšíme na jaro.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli a zúčastnili se
jak pravidelného programu, tak
doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
z “HRÁTKY S PÍSNIČKOU”
Je Vaše dítko ve věku, kdy ho již
začínají zajímat pohybové aktivity
spojené s říkankami či písničkami?
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé
pondělí od 9:30 v prostorách herničky (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.
z “SOLNÁ JESKYNĚ”
Milé maminky, solnou jeskyni
na vambereckém náměstí s námi
můžete opět navštěvovat KAŽDÝ
ČTVRTEK a to buď dopoledne či
odpoledne. Vstupné 40 Kč. V březnu se tam potkáme 7. a 21. 3.
(9:30 – 10:15) a 14. a 28. 3. (16:00
– 17:15).
z “HERNIČKA”
každou středu v DRÁČKU
(Tyršova 260) 9:00 - 11:30.
Zveme všechny místní i přespolní
děti s jejich doprovodem do herničky našeho mateřského centra.
Vstupné 20 KČ/rodinu. První návštěva je zdarma.
z „BAZÁREK“ (Tyršova 260)
Každou středu během herničky
se můžete podívat do bazárku,
kde maminky prodávají maminkám použité oblečení po dětech.
Za drobný poplatek si můžete
pronajmout boxík na měsíc a déle.
Boxík si můžete ve chvilce volna prohlédnout i na jiné akci MC
uskutečněné v herničce než je
středeční Hernička.
z ANGLIČTINA PRO DĚTI
v herničce, Tyršova 260.
Každou středu odpoledne 16:00
– 17:30 probíhá v herničce lekce

angličtiny pro děti od 3 let. Zábavnou a hravou formou se učí
základy jazyka a základní slovíčka.
Na angličtinu se prosím rezervujte.
z ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“
v herničce, Tyršova 260.
Dorazte s děťátky od 3 měsíců.
Jemná dětská masáž, olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč.
Rezervujte si místo nejlépe na telefonním číslo 602 338 516 nebo
prostřednictvím facebooku či e-mailu mateřského centra.
z ANGLIČTINA PRO MAMINKY,
v herničce, Tyršova 260.
Každý čtvrtek dopoledne bude
v herničce probíhat lekce angličtiny pro maminky pro mírně až
střední pokročilé. Angličtina bude
probíhat pod vedením paní Kamily
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc.
DOPROVODNÉ AKCE
BŘEZEN 2019
Na všechny doprovodné akce se
prosím rezervujte pomocí FB MC
Dráček, e-mailem či na webových
stránkách MC Dráček. Zároveň
prosíme, dostavujte se na akce
včas, děkujeme za všechny, kteří
pak musí trpělivě čekat.
z TVOŘENÍ: ZDOBENÍ PORCELÁNU,
11. 3., 16:00-18:00
Milé maminky přijďte si k nám
ozdobit porcelánový výrobek.
S sebou si přineste štětec či štětce
na malování. V herničce (Tyršova
260). Vstupné 50 Kč/os.
z VELKÝ BAZAR DĚTSKÝCH
POTŘEB, 17. 3. 2019, 9:00-12:00
Drazí rodiče, máte dětské potřeby (oblečení, hračky, kočárky,
kojenecké potřeby, apod.), které
již nepotřebujete? Rezervujte si
u nás místo (50 Kč) na jarním bazárku ve velkém sálu Městského
klubu Sokolovny ve Vamberku.
Prosíme, ze sezónních věcí vy-

bírejte pro jarní a letní období. Rezervace je nutná.
z MÍČKOVÁNÍ, 18. 3. 2019, 16:30
Vážení zájemci o míčkování, dovolujeme si Vás pozvat na povídání o Míčkování – míčková
facilitace pro respirační onemocnění v prostorách MC Dráčku.
Obsahem bude seznámení se
s touto fyzioterapeutickou metodou, v čem spočívá, jak se používá a jaké má účinky. Budou
probíhat i malé ukázky. Přednášku povede Jana Čapková (oprávněná lektorka). Vstup zdarma.
z VYNÁŠENÍ MORANY,
21. 3. 2019, odchod od MC
v 15:30
S koncem zimy se vrací jaro plné
života. Slunce nabývá na síle
a probouzí přírodu po dlouhém
zimním odpočinku, aby nás znovu těšila svojí krásou a rozmanitostí. Vyražte s námi na krátkou
procházku plnou soutěží pro
děti od MC Dráček (Tyršova 260)
k „Dolňáku“ zakončenou upálením
Morany do Divoké Orlice. Vstupné zdarma.
TVOŘENÍ: JARNÍ DEKORACE
DO OKEN, 25. 3. 2019,
16:00-18:00
Milé maminky přijďte si s námi vystříhat a nalepit krásné jarní dekorace do oken z hedvábných a barevných papírů. S sebou si přineste
nůžky a nůžky na nehty. V krčnice
(Tyršova 260). Vstupné 30 Kč.
PŘEDNÁŠKA PARTNERSTVÍ II
A JEHO ÚSKALÍ,
27. 3. 2019, 16:00-19:00
Zveme Vás na přednášku přední české klinické psycholožky
PhDr. Lidmily Pekařové do malého
sálu Městského klubu Sokolovna,
Vamberk. V tématu budeme rozebírat komunikaci, jak se chová
muž, logika v řeči žen a mužů, oba
v boji o moc a další oblasti part-
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nerského života. Prodej lístků je
možný po předchozí dohodě během středeční herničky (Tyršova
260, 9:00-11:30), další místa budou uveřejněna na FB a webových
stránkách. Lístek je možný rezervovat na FB a na mob.: 608 323 350.
Platba v hotovosti nebo na účet:
1189525349/0800. Vstup 170 Kč.
SEZNAM VÝLETŮ
PRO ROK 2019
V LETOŠNÍM ROCE JSME PRO VÁS
NAPLÁNOVALI NÍŽE UVEDENÉ VÝLETY. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU
VŽDY VČAS UPŘESNĚNY.
ZMĚNY TERMÍNŮ A MÍSTA KONÁNÍ
JSOU VYHRAZENY.
2. 3. Liberec (Dinopark, IQ park);
31. 3. Tongo HK; 13. 4. Staré
hrady + Jičín (Rumcajsův svět);
27. 4. Pradědovo muzeum
Bludov; 11. 5. Potštejn; 25. 5.
Zoopark + Dinopark Vyškov;
8. 6. Dolní Morava; 22. 6. Výlet
do HK (Kukuřičňánci, plavba lodí,
dětská mašinka); 20. 7. Podlesí +
Toulovcovy maštale (nebo Veselý
kopec); 10. 8. Pastviny + Líšnice
Babiččin statek; 14. 9. Mirákulum; 28. 9. Vila Nova Uhřínov;
12. 10. Hvězdárna a planetárium HK + Archeopark Všestary;
17. 11. Tongo HK.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 608 323 350
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
„Dobré knihy neprozradí všechna
svá tajemství najednou.“
Stephen King
PRAVIDELNÁ PŮJČOVNÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9:00 – 11:00

BŘEZEN
Sváteční měsíc knihy
a čtenářů
Je nenápadná. Je malá i velká, tlustá i tenká. Barevná i černobílá. Také
skromná. Hlavně je však věrná - snad
nejvěrnější přítel na světě. Když ji
objevíš, zůstane s tebou po celý tvůj
život. Žila s námi v dobách před Kristem (ač v jiné podobě) a kupodivu je s námi stále i dnes…
Samozřejmě, máte pravdu - mluvím
o knize. Kdo jiný by měl právě s prvním jarním měsícem slavit po celé
čtyři týdny svůj svátek. Kdo jiný si to
více zaslouží…
Ke všem gratulantům se přidává samozřejmě i vaše vamberská knihovna. A pokud si v tom dnešním shonu
najdete alespoň chvilinku čas, přijďte se k nám potěšit, Třeba jen právě
s pěknou knihou, která na vás u nás
čeká. Nebo třeba s jinou malou radostí, kterých jsme pro vás na březen přichystaly požehnaně…
Na viděnou, milí čtenáři a návštěvníci.
Za Městskou knihovnu
ve Vamberku
Jaroslava Martinová

Z březnové nabídky 2019 ...
z Výstava Vesnická architektura
z 7. 3. 2019 – autorské čtení Kláry
MANDAUSOVÉ v 17:30 hodin
z 21. 3. 2019 – přednáška Marka
Jelínka Koloběžkou po Asii
z kavárnička

... na další měsíc roku 2019
chystáme...
z fotografie Válka 1866
z Noc literatury
z Květinový den

Nabídka z nových knih na březen 2019
BELETRIE
z DEVÁTÁ, Ivanka:
Kde spí lufťáci
Úsměvné a milé vzpomínky
na blízké, rodinu, přátele, kolegy,
kteří patřili mezi lufťáky.
z HAMEROVÁ, Zdenka:
Nářek ze tmy
Detektivní román, v které lákavá
dovolená se změní v děsivou noční můru.
z OBERMANNOVÁ, Irena:
Jasnozřivost
Další příběh z detektivní série s geniální šachistkou Alicí.
z ŽÁČEK, Jiří:
Café Robinson
Knihu vystihuje krásný citát autora:” stejně jako se celý svět může

odrážet v kapce rosy, může se
odrážet i v kavárně. A co jsem v kavárnách objevil? Sám sebe.”
z PEKÁRKOVÁ, Iva:
Můj I.Q.
Příběh velké, bláznivé lásky k městu New York, nádherné a nelítostné metropoli.
NAUČNÁ LITERATURA
z JANKOVÁ, Alena:
Černá kronika
Posla z Podhoří
1886 – 1916
Výběr zpráv ze starých novin Posla
z Podhoří, který je situován do tehdejších správních okresů Kostelec
nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou. Tedy i Vamberka.

z JŮZL, Jiří:
Z Trutonova na Colorado River
Česko-slovensko-americká vodácká expedice
z KARLSSON, Niklas:
Řezbářství
Kniha nabízí skvělý lék na stres
dnešního způsobu života.
z NERADOVÁ, Lily Alice
HEJNA, Tomáš:
Báječný svět literatury
Světový spisovatelé jinýma očima.
z PARKEROVÁ, Coraleigh:
Kokedama
Příručka pro milovníky květin. Japonské umění bez květináčů.

Osvědčení pro frekventanty VU3V
Poslední středu v lednu 2019 se
sešli studující z projektu Provozně ekonomické fakulty v Praze.
Virtuální univerzita třetího věku
začala právě v únoru přede dvěma roky s 8 studenty. Dnes ji
navštěvuje 22 studentů a má 2
skupiny.
Jedna dokončila přednášky Etika jako východisko z krize společnosti a druhá Historie a současnost české myslivosti. Obě
témata byla velmi dobře připravená a zpracovaná. Studenti

na základě jednotlivých přednášek vyplňují testy a na závěr
závěrečný test, které jsou podmínkou pro úspěšné zakončení
a získání osvědčení z příslušného tématu.
Protože chceme, aby i předávání
osvědčení mělo slavnostnější
ráz, už čtyřikrát jsme přichystali
setkání se studenty. Dárkem jim
tentokrát ve středu byla skvělá
hudba skupiny muzikantů ze
ZUŠ v Žamberku pod vedením
Jana Hovorky. Hráli nestárnoucí

Střední Asie a Írán
Únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale ani tentokrát nechyběly
pro čtenáře a veřejnost cestopisné přednášky.
z 14. února přijel Tomáš Kubeš, fotograf, novinář a cestovatel, se svou
přednáškou Střední Asie – hedvábnou stezkou. Asii procestoval stopem
a právě divoká step, hory, kočovníci a jurty ke Střední Asii patří. Putovali
jsme po Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgystánu a Tádžikistánu. Nechyběla Hedvábná stezka, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Burana, Chiva,
Fanské hory, Pamir i tradiční souboje.
z Ve čtvrtek 28. února jsme v knihovně poprvé uvítali RNDr. Jiřího Sladkého, který byl mnohokrát v Íránu a jeho pohled do zákulisí země, která je větší než celá Evropa, byl opravdu unikátní. Poslechli jsme si, jak
se baví mladí, co smějí a nesmějí ženy a co naopak muži. Tato země ho
zaujala natolik, že ji touží stále objevovat, proto také putuje na svých
cestách pěšky, nespí v hotelech, ale sžívá se s lidmi a tamní kulturou.
M. Poláčková
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skladby Duke Elingtona, Benny
Goodmana, písně Karla Hály
a další. Při hře na saxofony se
tajil dech a mnozí si prozpěvovali s muzikanty, kterým patří
velikánský dík, tak jako studentům, že svůj čas věnují tomuto
projektu.
A v pondělí 4. února někteří začali předposlední téma svého
studia. Přejme jim, aby i další
téma z českých dějin, bylo poutavé a víc než zajímavé.
M. Poláčková

Koloběžkou
po Asii
Víte co je Dobroběžka? Koloběžka
Marka Jelínka, který na ní ujel neuvěřitelných 7 850 km z indického
Dillí do Singapuru. Projel 9 státy
a zdolal známý Annapurna trek.
Cesta změnila život jemu a zároveň i dětem v Bangladéši. Dobrodruh, cestovatel, vizionář a fotograf v jedné osobě, první člověk
na světě, kterému se povedlo projet dva kontinenty na koloběžce.
Přijďte si poslechnout zážitky a podívat se na fotografie
z této unikátní cesty 21. 3. 2019
v 17:30 hodin v Městské knihovně ve Vamberku.
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Výročí osobností
z 02.03.1949 zemřel ve Vamberku Antonín Bednář, hudebník. Hrál
mistrně na klavír, vedl sbory a skládal hudbu. 70. výročí úmrtí (* 01.11.1896
Vamberk)
z 05.03.1909 se narodil Kamil Nosek, živnostník a voják. Od deseti
let žil ve Vamberku. V mládí hrál fotbal a trampoval. Ve 30. letech se přestěhoval do Paříže. Po vypuknutí 2. světové války se přihlásil do čs, vojenské jednotky. Roku 1940 byl demobilizován. Po válce se vrátil do Československa a v Praze pracoval jako kadeřník.
z 05.03.1919. zemřel ve Vamberku Antonín Kopecký, loutkář. Pokračoval v rodinné tradici loutkového divadla. 100. výročí úmrtí (* 1. června
1856 Záblatíčko)
z 10.03.1899 se narodil Antonín Knap, odbojář a předseda MNV.
Pracoval jako obchodník. Během 2. světové války byl zapojen v odboji.
V letech 1945-1947 a 1948-1952 zastával funkci předsedy Místního národního výboru. 110. výročí narození († 05.09.1969)
z 21.03.1849 se narodil hrabě František Lützow, majitel panství,
historik a spisovatel. V letech 1909-1916 mu náležel vamberecký velkostatek. V mládí působil v diplomacii. Se svou ženou pobývali střídavě
na Žampachu a v Londýně, kde byl jejich dům otevřen Čechům. 170. výročí narození († 13.01.1916 Teritet - Švýcarsko)
z 24.03.1899 se ve Lhotě-Netřebě narodil Josef Hynek, malíř. Vyučil
se malířem pokojů. Během první světové války byl těžce zraněn na italské
frontě. Roku 1922 začal provozovat živnost ve Vamberku, kde si následně
postavil dům na Struhách. V letech 1946-1947 byl členem MNV za lidovou
stranu. Spolupracoval s loutkáři. 120. výročí narození († 06.08.1971 Vamberk)
z 24.03.1909 zemřela v anglickém Parkstone hraběnka Jindřiška
Lützowová, majitelka velkostatku. Byla matkou hraběte Františka Lützowa a vamberecký velkostatek spravovala v období 1897-1909. 110. výročí
úmrtí (* 18.03.1822 Knockbrada)
z 24.03.1959 zemřel ve Vamberku Jan Melka, pedagog. Byl odborný
učitelem a v letech 1922-1925 ředitelem zdejších měšťanských škol. V dalších letech pracoval jako školní inspektor. 60. výročí úmrtí (* 05.06.1884
Hradešice u Horažďovic)

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo

MKS nabízí - březen 2019
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 1. března ve 20:00 hodin
PLES HASIČSKÝ
z 6. března v 19:00 hodin
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
SE SKUPINOU BOOM!BAND JIŘÍHO
DVOŘÁKA
Jedinečný, exkluzivní téměř dvou
hodinový koncert, kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity
a Hana Zagorová hity svojí kariéry.
Je naprosto nezbytné, Maluj zase
obrázky, Duhová víla, Málokdo ví,
Prší krásně a mnoho dalších.
Oba protagonisty bude doprovázet skupina Boom!Band Jiřího
Dvořáka.
Vstupné 690, 590 Kč.
z 7. března v 10:00 hodin
KONCERZ ZUŠ Kostelec n. Orl.
z 8. března ve 20:00 hodin
PLES KRPŠ
z 10. března v 15:00 hodin
VAMBERECKÁ DECHOVKA
Koncert.
Vstupné 50 Kč.
z 15. března ve 20:00 hodin
PLES BAREVNÝ
z 16. března v 19:00 hodin
PERFECT DAYS /Liz Lochhead/
PANTHEON PRODUCTION
Romantická komedie pro ženy,
které chtějí být šťastné a muže,
kteří se toho bojí.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Eva Lecchiová,
Petra Jungmanová, Vilém Udatný.
Vstupné 300 Kč.
z 23. března ve 14:00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá KRPŠ.
z 25. března v 19:00 hodin
JMÉNO /Delaporte, Patelliére, Zielinski/
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DIVADLO VERZE
Opravdu povedená a dobře napsaná komedie, jakých se dnes nevidí mnoho. Žádná laciná zápletka,
náhodné záměny či trapné nedorozumění. Naopak hlavně svěží,
chytré, reálné dialogy, které nejen
pobaví, ale i dostatečně upoutají
pozornost.
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková
ml., Roman Zach, Jan Dolanský,
Petr Lněnička.
Vstupné 300 Kč.
27. března v 8:30 a v 10:00 hodin
KŘOUPAT ZDRAVĚ DÁ SE HRAVĚ
Příběh Křupíka a Smaženky, jak
byli u Ježibaby šťastní, jak ztloustli a jak opět zhubli. Čeká na vás
spousta písniček, soutěže a křupavá dieta!
Účinkují: Michaela Dolinová, Milan
Duchka.
Vstupné 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
z 6. dubna v 9:00 hodin
VELIKONOČNÍ JARMARK
DÍLNY PRO DĚTI S DDM!
Prodej a výstava velikonočního
zboží. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma!

Před 415 lety
Tehdejší majitel Starého Vamberka Václav Mikuláš Pecingar z Budyšína přikoupil 23. března 1604 tzv. Nový Vamberk s tvrzí na Forberku
a po takřka sto letech spojil město opět v jeden celek.

Před 150 lety
V domě čp.28 nad náměstím byla 15. března 1869 otevřena telegrafní
stanice. Linka vedla z Hradce Králové do Šumperka.

Před 100 lety
Při tzv. stromkové slavnosti bylo 17. března 1919 vysazeno ve městě
několik lip na památku vzniku republiky. Jedna pod schody u kostela sv. Prokopa, tři před kapličkou Všech svatých při cestě k Rychnovu
a dvě u kříže poblíž vodárny na Podřezově.

Před 95 lety
Dne 13. března 1924 byl ve městě ustaven Muzejní spolek Lützow.
K jeho formálnímu zrušení došlo v roce 1972.

Před 90 lety
Dne 28. března 1929 byl založen Loutkářský kroužek Kopecký. Prvním
předsedou se stal obchodník Bedřich Sedláček. Spolek zanikl počátkem 60. let.

Před 80 lety
Od rána 15. března 1939 projíždělo městem německé vojsko. Od Žamberka směrem ke Kostelci n.O. byl obsazován zbytek republiky, vznikl
neblaze proslulý Protektorát Čechy a Morava.

Před 70 lety
Nový předsedou Místního národního výboru v Pekle n. Z. se 3. března
1949 stal Karel Vyskočil z čp. 25.
Na Bednářově chatě na Vyhlídce začaly v březnu 1949 kurzy pro nové
úředníky z řad tzv. dělnických kádrů. Školení probíhala až do podzimu. Pro veřejnost byla chata otevřena pouze o nedělích.

Před 25 lety
PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE

DO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2019
PŘIHLÁŠKY
NA TEL. 494 541 484
NEBO V KANCELÁŘI MKS

Po vytrvalých deštích se 8. března 1994 sesunula opěrná zeď ve Voříškově ulici. K její opravě došlo v roce 2001.

Před 20 lety
U příležitosti 150. výročí narození dr. Františka hraběte Lützowa
byla 19. března 1999 odhalena pamětní deska na hrobce manželů
Lützowových.

Před 15 lety
Město získalo v březnu 2004 od státu do svého majetku areál bývalých kasáren.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.09. 2018 do 28.02. 2019, že město Vamberk připravuje na měsíc duben vítání
dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 05.04.2019. Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124,
prokesova@vamberk.cz a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
Jména a příjmení rodičů:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Bydliště: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ..................................................................................................................................................., datum nar. ...................................................
dcery ................................................................................................................................................., datum nar. ....................................................
Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání ke slavnostnímu uvítání dětí.
Ve Vamberku dne ........................................ Podpisy rodičů: .....................................................................................

www.vamberk.cz
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Odešel dlouholetý starosta města

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V březnu 2019 oslaví:
85 let
Milada Jedlinská
75 let
Ludmila Langerová
75 let
Malvina Dunková
75 let
Božena Václavková

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Zdeňka Kurucová
Ludmila Klenorová
Věra Samková
Zdenka Vandasová
Jaroslav Suchomel

PODĚKOVÁNÍ
Dne 5. 2. 2019 jsme doprovodili na poslední cestě našeho drahého, pana Ing. JIŘÍHO MAZÚCHA. Všem
přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové dary a slova útěchy.
Rodiče, manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 4. března uplyne 18 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan MIROSLAV MATĚJÍČEK z Vamberka.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 14. března vzpomeneme devátého smutného
výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná
dcera MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče

Dne 12. března vzpomeneme druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní JANA KOTYZOVÁ.
S láskou stále vzpomíná manžel Vladislav a dcery
Jana a Martina s rodinami

Dne 15. března uplyne 3 roky od úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní BLAŽENY STÁRKOVÉ.
Kdo jste ji znali, věnujte prosím s námi
tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami

Dne 15. března uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK
Stále vzpomínají maminka a sestry s rodinami

Dne 22. března to bude již 5 let, kdy z našich řad navždy odešel pan JAROSLAV WEINHAUER.
S láskou stále vzpomínají
manželka Věra, syn Ladislav a dcera Jana
s rodinami i sestry Lída a Květa.

20. března uplyne 20 let od umrtí naší milované maminky a babičky, paní JANY MÜLLEROVÉ.
Stále vzpomínáme a děkujeme za tvou výchovu.
Syn a dcera s rodinami.

Ta zpráva na konci ledna přišla jako příslovečný blesk z čistého nebe. Černý
prapor vlající na balkoně radnice věstil
smutnou skutečnost. Lidé se postupně
dozvídali, že v úterý 29. ledna náhle
zemřel bývalý starosta města Ing. Jiří
Mazúch.
Jeho otec Michal pocházel ze Slovenska, a jak se to tehdy stávalo, během
vojenské základní služby se zamiloval
a zůstal v Čechách. Mladým manželům Mazúchovým se 18. března 1962
v Rychnově nad Kněžnou narodil syn
Jiří. Když začal Jirka chodit do školy,
přibyl do rodiny mladší bráška Péťa.
V roce 1973 se Mazúchovi přestěhovali
z rychnovské Palackého ulice do bytu
na nově vybudovaném sídlišti Na Trávníku. Jirka byl pro svou srdečnou
povahu mezi dětmi oblíbený a kluci
mu i kvůli delším vlasům neřekli jinak
než Indián. Maturitu složil na Střední
průmyslové škole stavební v Náchodě
a následovalo studium na ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Jiří byl
promován v roce 1986 a pro své vynikající studijní schopnosti ještě rok pokračoval v navazujícím studiu. Během
roční vojenské služby se mu narodil
syn Lukáš, o něhož se poté sám staral.
S druhou partnerkou Věrou, která vychovávala dceru Věrku, se roku 1996
přestěhovali do Pekla nad Zdobnicí,
kde přestavěli dům. Počátkem roku
2002 uzavřeli Jiří a Věra manželství
a o tři roky později se jim narodila dcera Pavlínka.
Jiří Mazúch v komunálních volbách
roku 1998 kandidoval za Sdružení
nezávislých a v listopadu téhož roku
se stal vambereckým starostou. Tuto
funkci zastával čtyři volební období,
šestnáct let. Jako představitel města měl ideu, kam by se mělo ubírat
a rozvíjet. Během prvního období byly
splaceny dluhy, které Vamberk tížily.
Po několik let probíhala privatizace
městských bytů. Objekt mateřské školy v Jugoslávské ulici dostal novou střechu. Město koupilo od odborových
svazů sokolovnu. I taková drobnost
jako nasvícení kostela svatého Prokopa zviditelnila Vamberk nejen v očích
projíždějících motoristů. Po delších
peripetiích vznikl nový územní plán
města, tak potřebný pro budoucí
vývoj. Byl opraven taras ve Voříškově ulici, který po léta bránil volnému
průchodu. Naproti sportovní hale
vyrostly dva bytové domy. Na byty
byl přestavěn i bývalý Dům s pečovatelskou službou v Jůnově ulici. Město
vzalo do své správy Krajkářskou školu.
Byla vybudována dvě hřiště s umělým
povrchem (pod školou a za sportovní
halou). Travnatého povrchu s umělým
zavlažováním se dočkalo tréninkové
škvárové hřiště vedle stadionu. Pod
školou byl postaven skatepark. Město
získalo do svého majetku sportovní
halu, stadion a tenisové kurty. V rámci
zvýšení bezpečnosti vznikl městský

www.vamberk.cz

kamerový systém. Po mnohaletých
vyjednáváních získalo město od státu
objekty a pozemky bývalých kasáren.
Budova základní školy dostala nová
okna a opláštění. Po dlouhých peripetiích došlo ke koupi Čistírny odpadních
vod. Hasiči obdrželi nové nákladní vozidlo. V Merklovicích byla vybudována
kanalizace a následně opravena silnice.
I Peklo se dočkalo nového asfaltového
povrchu průjezdní silnice. Město prodalo objekty, které nevyužívalo nebo
nemělo finance na potřebnou rekonstrukci (vily Suchánkova a Rambouskova, chata na Vyhlídce). Ne vše se
samozřejmě podařilo přes usilovnou
snahu za starostování Jiřího Mazúcha
uskutečnit. Povedlo se to až jeho nástupcům. Například prodej bývalých
kasáren, výstavba supermarketu nebo
nová výstavba na Bačince.
Zvláštní připomínku si zaslouží výstavba rozhodující druhé a třetí etapy
silničního obchvatu města, které se
uskutečnily v období 2002-2010. Při
té příležitosti bylo například sníženo
stoupání směrem k Lupenici, opraveny
ulice Pekelská a Žižkova nebo kompletně opraven kamenný most se sochami českých patronů. Že štěstí přeje
připraveným, zde platí dvojnásob.
Nemalou zásluhou starosty Mazúcha
byla všechna jednání se státními úřady
i mnoha majiteli dotčených pozemků
zdárně dovedena až k 1. prosinci 2010,
kdy byla veškerá nákladní doprava
z centra města odkloněna. I po letech
si mnohá města v našem okolí mohou
o obchvatu nechat jen zdát.
Od roku 2015 pracoval Jiří Mazúch
na Městském úřadě v Rychnově nad
Kněžnou jako pracovník silničního
úřadu na odboru výstavby a životního
prostředí. Během posledních pěti let
se mu narodila čtyři vnoučata, Ondášek, Wendy, Honzík a Wanesska, která
byla jeho velkou radostí. Jiří Mazúch žil
pro svou rodinu, bavilo jej zvelebování
rodinného domu a zahrady, cestování
a malování.
Rozloučení s bývalým starostou města
Ing. Jiřím Mazúchem se uskutečnilo 5.
února ve smuteční obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou. Důstojným a procítěným proslovem zesnulého připomněl jeho dlouholetý spolupracovník
a bývalý tajemník Městského úřadu
ve Vamberku Ing. Josef Šlechta.
Na závěr si dovolím osobní poznámku. K jednomu z mých posledních
kontaktů s Jiřím Mazúchem došlo loni
na podzim po komunálních volbách.
Živě se zajímal o to, jak vypadají povolební vyjednávání, jaká bude další
spolupráce mezi stranami. Řekl tehdy:
„Víš, už nějaký čas ve Vamberku na radnici nejsem, ale pořád mne zajímá, jak
se bude město dále rozvíjet, jaká bude
spolupráce na radnici, jak se bude
lidem dařit.“ Takhle nemluví suchý
úředník, tak mluví opravdový starosta.
Miroslav Berger
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Nejlepší sportovci Rychnovska 2018
KATEGORIE JEDNOTLIVCI - ŽÁCI
1. Sebastian Mihulka – autokross - M-CROSS TEAM,z. s
2. Jan Vašátko – lyžování - WIKOV SKI Skuhrov n.B., z. s.
3. Mikoláš Kacálek - scootering
4. Vendula Śichanová - stolní tenis - SK Dobré,z. s.
5. Jan Všetička – triatlon - TRI CLUB Dobruška, z. s.
KATEGORIE JEDNOTLIVCI DOROST-JUNOIR
1. Daniel Kožúšek – šachy - Region Panda, z. s.
2. Zuzana Holíková - lyžování-běh - WIKOV SKI Skuhrov n.B., z. s.
3. Zdena Blašková - stolní tenis - SK Dobré,z. s.
4. Veronika Šklíbová - orientační běh - Sportovní oddíl orientačního běhu
SPARTAK Rychnov nad Kněžnou, z. s.
5. Dominik Harnach – skiboby - SKIBOB KLUB Dobruška, z .s.
KATEGORIE MLÁDEŽ KOLEKTIV
1. NOHEJBALOVÝ ODDÍL - PEKLO NAD ZDOBNICÍ – nohejbal - TJ Peklo nad
Zdobicí,z.s.
2. Sports Team Rychnov nad Kněžnou - Veronika Zemánková, Lucie Červinková, Adam Petrů, Jakub Zemánek, Amálie Šindelářová, Adam Kuhn –
plavání Sports Team Rychnov nad Kněžnou
3. Červený + modrý minivolejbal - Jan Moravec, Marek Suk, Ondřej Helčl –
minivolejbal - Volejbalový klub AŠ KVASINY, z. s
4. DRUŽSTVO FLORBALISTEK - 6. a 7. TŘÍD – florbal - ŠSK BODLINKA ZŠ FR.
KUPKY Dobruška
5. Softbalové družstvo Klackaři - - Vojtěch Matouš, Isbea Vrbová, Vojtěch
VLK, Jakuv Trejtnar, Metoděj Homolka, RADIM BARVÍNEK, Tomáš Cejpek,
Tomáš Mazánei, Matyáš Dohnal, Miroslav Zika - softbal - SK KLACKAŘI
KOSTELEC N. O.

Foto: Miroslav Hofmann

KATEGORIE DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI
1. Jan Kopecký - Automobilový sport - MOTOSPORT Kostelec nad Orlicí
2. Tomáš Klinský - alpské lyžování - Sokol Deštné v OH, z. s.
3. Stanislava Preclíková – skiboby - SKIBOB KLUB Dobruška, z. s.
4. Aneta Kučerová - stolní tenis - SK Dobré,z. s.
5. Petr Myška – jezdectví - Jezdecký klub Isabel, z. s.
KATEGORIE DOSPĚLÍ - KOLEKTIV
1. Smíšené družstvo dospělých TJ Sokol Dobruška B - Marek Bureš, Ondřej
Kopřiva, Matěj Šváb, Lukáš Tlustý, Petr Hrnčár, Michal Matějka, Miroslav
Skočdopole, Veronika Kubečková, Eliška Smejkalová, Veronika Ostrá, Šárka
Křížková – badminton - TJ Sokol Dobruška
2. REGION PANDA „A“- šachy - Region Panda, z. s.
3. SK Dobré, družstvo žen - Kučerová Aneta, Blašková Zdena, Rozínková
Daniela, Blašková Dagmar - stolní tenis - SK Dobré, z. s.
KATEGORIE VETERÁNI
1. Ladislav Provazník - stolní tenis - SK Týniště nad Orlicí, z. s.
2. Lumír Černý – lyžování - TJ Baník Vamberk, z. s.
3. Bohumil Flégl – skiboby - SKIBOB KLUB Dobruška, z. s.
KATEGORIE CVIČITEL-TRENÉR-FUNKCIONÁŘ
Ing. Michal Hostinský - TJ Peklo nad Zdobicí, z. s.
Mgr. Pavla Škraňková - KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY Dobruška
Zdeněk Vodák - TJ Baník Vamberk, z. s.
František Vrba - středisko jógy SATTVA Dobruška
Eva Zemánková - Sportovní oddíl orientačního běhu SPARTAK Rychnov
nad Kněžnou, z.s.
KATEGORIE POŘADATEL AKCE
OPEN AIR CUP DOBRUŠKA – Florbalový klub FBC Dobruška
ZVLÁŠTNÍ CENA ČUS
Filip Vogel - Petr Javůrek - Sokol Čestice
STAROSTA
Hudousek Petr - Rokytnice v Orlických horách
Škrabalová Šárka - Opočno
Křížová Alena - Deštné v Orlických horách
SPORTOVNÍ OSOBNOST
Rudolf Ropek – orientační běh
CENA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
SPORTOVNÍ TÝM MĚSTA
družstvu žáků U15 Badminton Rychnov nad Kněžnou, z. s. ve složení:
Muchová Justýna, Maixnerová Petra, Soukupová Natálie, Ret Daniel, Nyč
Daniel a Maňásek Pavel
SPORTOVEC MĚSTA
MUDr. Lukáš Trejtnar, primář dětského a novorozeneckého oddělení rychnovské nemocnice, trojnásobný mistr světa, za reprezentaci města na Mistrovství světa ve fotbalu za lékařský tým „Czech National Medical Football
Team“ v letech 2014 – 2018.

Ocenění vambereckých sportovců
Vyhlášení Nejlepších sportovců Rychnovska 2018
V pátek 1. února se v rychnovském
Pelclově divadle sešli na slavnostním
vyhlášení nejlepší sportovci Rychnovska za rok 2018. Česká unie sportu vyhodnotila třináct kategorií, ve kterých
získali ocenění nejlepší jednotlivci,
kolektivy, ale i trenéři, zasloužilí funkcionáři či starostové obcí. Zaplněný sál
tleskal i vambereckým sportovcům,
kteří byli úspěšní hned ve třech kategoriích.
Nejlepším mládežnickým kolektivem
za rok 2018 se stali mladí nohejbalisté
TJ Peklo nad Zdobnicí! V sestavě Josef
Čižinský, Adam Ferebauer a Ondřej Frič
získali titul mistra České republiky v kategorii starších žáků ve dvojicích, druhé

místo v trojicích a jednotlivcích, navíc
zvítězili v celostátním poháru. V hodnocení mládežnických týmů se kluci
vrátili v anketě po roční pauze na stupínek nejvyšší. Osobní dar předával
úspěšným nohejbalistům senátor
Miroslav Antl. „Pamatuji si, že jsem klukům předával cenu před dvěma lety.
Je skvělé, že si svoji výkonnost stále
udržují a budu se na ně těšit na podiu
zase za rok,“ komentoval s úsměvem
Miroslav Antl, který vyzdvihl i velký
přínos celé akce zejména pro mladé
sportovce, jejich trenéry a rodiče.
V kategorii cvičitel – trenér – funkcionář měl vamberecký sport hned dvojí
zastoupení. Pro ocenění si přišel trenér

Michal Hostinský, který stojí za úspěchy mladých pekelských nohejbalistů.
Trénování se věnuje již od svých 19 let
a od roku 2014 působí také ve výkonném výboru Českého nohejbalového
svazu jako předseda Komise mládeže.
Dalším oceněným je Zdeněk Vodák,
jehož činnost byla dlouhá léta spojena s TJ Baník Vamberk, kde působil
od roku 1979 ve funkcích předsedy,
tajemníka i trenéra mládeže. Od roku
1990 je členem výkonného výboru
OFS a trenérem okresních výběrů mládeže. Za svoji práci pro fotbal obdržel
řadu ocenění, mj. v roce 2010 z rukou
předsedy ČMFS Ivana Haška nejvyšší
ocenění – Cenu dr. Václava Jíry.

www.vamberk.cz

V kategorii veteránů ocenili pořadatelé z České unie sportu lyžaře Lumíra Černého z TJ Baník Vamberk. Pan
Černý se účastní amatérských světových soutěží v ujetých kilometrech
a výškových metrech na evropských
sjezdovkách. V loňské lyžařské sezoně najezdil úctyhodných 6 282 km
s denním průměrem 93 km a sjel
1 094 233 výškových metrů s denním
průměrem 16 331 výškových metrů.
To ho vyneslo na 1. místo mezi českými sjezdaři a ve světovém žebříčku na
7. místo ve své kategorii.
Všem oceněným sportovcům gratulujeme a přejeme úspěšný rok 2019.
Miroslav Hofmann

25
Mladí nohejbalisté zahájili sezónu
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pekeláky, aby poměřili síly s muži
na turnaji amatérských nohejbalistů. Po rozpačitém začátku se kluci
pod přezdívkou „Šustři“ rozehráli
k výborným výkonům a začali „staré
mazáky“ trápit. Nakonec vybojovala
mladá sestava (V. Kopecký, A. Ferebauer a L. Kotyza) mezi šesti celky
skvělé třetí místo a navíc si získala
sympatie neregistrovaných hráčů.
Na turnaji bojoval i Adam Teplý, který se s pořádající sestavou Opočna
A umístil na pátém místě. Z celkového vítězství v turnaji se radoval tým
ze Žamberka.
Ing. Michal Hostinský

Tým mladších žáků z Pekla nad Zdobnicí na turnaji v Holicích.
Foto: Michal Němec

V sobotu 16. února vstoupila nejmladší věková kategorie do roku
2019 turnajem dvojic. Akce se konala v nedalekých Holicích a Peklo tak
vyslalo do bojů tři sestavy. Peklo „A“
(Jarkovský, Pavlišta), Peklo „B“ (Kopecký A, Teplý M.) a Peklo „C“ (Čižinský F., Prachař). Nutno podotknout,
že kromě Jarkovského to byla pro
ostatní kluky pohárová premiéra.
Mezi třinácti týmy se z pekelských
nejlépe vedlo právě áčku, Pavel
Jarkovský soupeře trápil překvapivými útoky a Josef Pavlišta se dobře
popasoval s příjmem i nahrávkou.
Od účasti v semifinále áčko dělil
jeden set s Karlovými Vary, celkově
je však třetí příčka v sedmičlenné
základní skupině dobrý výkon. Další
dva týmy si vybrali nováčkovskou

daň a bylo vidět, na co je třeba brát
důraz v tréninku. Největší problémy
měli kluci s příjmem míče z podání,
mezihrou a rozestavěním v obranné
fázi. To vše však k začátkům patří.
Turnaj ovládly s naprostou suverenitou Modřice, které v této kategorii
kralovaly i loňský rok.
Konečné pořadí turnaje:
1. MNK Modřice A
2. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
3. TJ Slavoj Český Brod
4. SK Liapor WITTE Karlovy Vary
Starší žáci získali
sympatie v Opočně
Ve stejný den, jako mladší kolegové,
vyrazili starší žáci vlakem do Opočna. Pořádající oddíl pozval mladé

„Šustři“ na turnaji v Holicích zleva:
Lukáš Kotyza, Vojta Kopecký, Adam
Ferebauer a dole Adam Teplý.
Foto: Sokol Opočno

Vamberecký

zpravodaj

Fotbal
- VII. Baník
Cup 2019
Dne 26. 1.2019 proběhl 7. ročník
Baník Cupu pro starší přípravky
respektive pro děti narozené
2008 a mladší. Vítězem se staly
TJ Svitavy se ziskem 13 bodů.
Druhé místo s 10 body obsadil
tým ze Slovanu Broumov, který
i přes sněhovou kalamitu dorazil v plném počtu. Na třetí příčku se 7 body dosáhlo spojené
družstvo Doudleby/Sopotnice.
Na čtvrtém místě se umístili naši
chlapci se ziskem 7 bodů. O pořadí třetího a čtvrtého rozhodl
společný zápas, který dopadl
v náš neprospěch 1:3. Dále v pořadí TJ Sokol Libchavy s 6 body
a FC České Meziříčí s nulovým
ziskem bodů. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Dostál
z TJ Sokol Libchavy. Nejlepším
brankářem byl Tomáš Freiwald
ze Slovanu Broumov. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Dominik
Vavřín z TJ Svitavy a cenu za nejlepší obránkyni získala Šárka
Kašparová ze Slovanu Broumov.
Děkujeme paní radní města
Vamberk Mgr. Taťáně Břízové, že
si přišla užít atmosféru dětského
fotbalu a za předání cen, medailí a pohárů. V neposlední řadě
bych rád poděkoval rodičům
za jejich hlasitou podporu.
Za organizační tým
Ondřej Frejvald

X. Bartoš Cup 2019
Dne 2. 2. 2019 proběhl již desátý ročník tradičního turnaje Bartoš Cup pro mladší přípravky, tedy
pro ročníky 2011 a mladší. Turnaj proběhl tradičně z finanční podpory firmy BARTOŠ CZ, pana
Tomáše Bartoše, dlouhodobého podporovatele
sportu ve Vamberku. Turnaj vyhrálo družstvo
z FC Slavia Hradec Králové se ziskem 21 bodů.

Turnaj OFS Rychnov n.Kn.
– předpřípravky
V sobotu 16. 2. 2019 se ve městské sportovní hale ve Vamberku uskutečnil fotbalový
turnaj předpřípravek pro pětileté a šestileté fotbalové naděje. Z deseti družstev
obsadilo družstvo Baníku 4. místo, když
v utkání o třetí místo podlehlo Rychnovu.
Další turnaj bude také ve Vamberku v sobotu 9. března od 9 hodin, opět za účasti
deseti družstev. Přijdete se podívat?
Zdeněk Vodák
Foto: Ing. Petr Reichl
www.fotbalfoto.cz

www.vamberk.cz

Na druhém místě se umístilo spojené družstvo
SK Dobruška/TJ Spartak Opočno s 18 body. Třetí
místo obsadil FC Spartak Rychnov nad Kněžnou
s 12 body. Následovaly Doudleby/Sopotnice s 9
body a družstvo domácích bez bodového zisku.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Teodor Mrázek
z týmu Dobruška/Opočno. Nejlepším brankářem
se stal Antonín Hvězda z Doudleby/Sopotnice.
Nejlepším hráčem turnaje byl Lukáš Macháček
z Rychnova a za nejlepší obranu si pohár odnesla Tereza Petrová z družstva Dobruška/Opočno.
Věříme, že si turnaj všichni náležitě užili, a to
i včetně rodičů, kteří tradičně navodili skvělou
atmosféru. Velký dík patří panu Bartošovi, a to
nejen za tento turnaj, ale i za vše co pro sport
ve Vamberku dělá. Vzhledem k tomu, že se jedná
o poslední turnaj v řadě, který přímo organizuje
fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk ve sportovní
hale, bych chtěl poděkovat všem, co se na turnajích podíleli a to zejména hlavnímu pořadateli
Jaromíru Halamkovi.
Ondřej Frejvald
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Stolní tenis Baník Vamberk

Informační letáky Finančního úřadu

V sobotu 26. 2. nás čekal další venkovní zápas. Dopoledne jsme jeli
do Chlumce n. C.. Po čtyřhrách jsme vedli 2:0, po první sérii dvouher 5:1
a nakonec jsme vyhráli 10:2. Docela pohodový zápas. Odpoledne jsme
jeli do Jaroměře-Josefova. Předposlední tým tabulky nám dal pořádně
zabrat. Výhra 10:8 se rodila velmi těžce. Průběh utkání: po čtyřhrách 1:1,
po první sérii dvouher 3:3, po druhé sérii jsme vedli 6:4, pak 7:7. V závěru
utkání porazil Ondra Kotyza nejlepšího hráče soupeře a tím strhl vítězství na naši stranu.
Netradičně v pátek 15. 2. jsme jeli k dalšímu zápasu – tentokrát do Hostinného. V oslabené sestavě bez nemocného Milana Valáška jsme uhráli
remízu. Den po té jsme jeli do Dvora Králové, kde jsme už takové štěstí
neměli a prohráli 10:8.
Sokol Chlumec n. C. – TJ Baník Vamberk 2:10
Body: Jakubec 3, Valášek 2, Vrkoslav 2, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav a Valášek-Kotyza 1
Sokol Jaroměř-Josefov 2 C – TJ Baník Vamberk 8:10
Body: Vrkoslav 4, Jakubec 3, Valášek 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Tatran Hostinné B – TJ Baník Vamberk 9:9
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 2, Macháček 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
TJ Dvůr Králové n. L. – TJ Baník Vamberk 10:8
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Macháček 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Krajská soutěž 1. třídy
družstvo
1. TJ Jičín
2. DTJ-Slavia Hr. Králové E
3. Baník Vamberk
4. Sokol České Meziříčí
5. TJ Dvůr Králové n.L.
6. Sokol Nemyčeves
7. Tatran Hostinné B
8. Jiskra Nový Bydžov
9. Sokol Chlumec n.C.
10.TTC Nové Město n.M.
11.Sokol Jar.-Josefov 2 C
12.Jiskra Jaroměř B
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skóre body
157:81
46
148:87
42
151:95
41
138:104
37
141:101
36
121:102
32
98:124
30
114:140
28
100:136
26
106:136
25
80:141
24
52:159
17

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů
z 2. 3. 2019 9:00 Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov
z 2. 3. 2019 14:00 Baník Vamberk A – Jiskra Jaroměř B
z 6. 4. 2019 9:00 Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E
z 6. 4. 2019 14:00 Baník Vamberk A – Sokol České Meziříčí
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku.
Diváci jsou srdečně zváni!
M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva
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24. dubna 2019 v 19:00 hodin
MK Sokolovna Vamberk

