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Vernisáž výstavy 
Čechoslováci a Vamberáci v boji za vlast

Z představení Dva nahatý chlapi
Foto: Radoslav Vídeňský

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

35. zasedání dne 22. ledna 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 34.

2)  Bere na vědomí rezignací ředi-
telky Mateřské školy Vamberk 
Mgr.  Lenky Faltusové ke  dni 
31.08.2020 a  rozhodla o  vy-
psání konkursního řízení na ře-
ditele/ředitelku MŠ.

3)  Schválila pronájem bytu č. 17 
ve  III. podlaží Domu zvlášt-
ního určení č.p. 35 v  Jůnově 
ulici ve  Vamberku manželům 
Josefu a  Jaroslavě Freyvaldo-
vým, nyní bytem xxxxxxxxxx,    
xxxxxxxxxx, na dobu určitou 1 
rok, s účinností od 01.02.2020.

4)  Schválila prodloužení nájmů 
bytů a  dále nový nájem bytu 
v budově Základní školy Vam-
berk dle přílohy.

5)  Schválila prominutí nájemné-
ho za  pronájem jedné míst-
nosti v  1. nadzemním podlaží 
Domu s  pečovatelskou služ-
bou o podlahové ploše 27 m2 
(bývalá pedikúra) paní Kate-
řině Zavacké od  01.12.2019 
do 31.03.2020 ve výši 1.126 Kč 
měsíčně.

6)  Neschválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemku č. 1808/4, 
druh pozemku ostatní plocha, 
o výměře 14 m2, v katastrálním 
území Vamberk.

7) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu garáže v  hasičské 
zbrojnici č.p. 36 v ulici Jůnova 
ve Vamberku.

8)  Projednala žádost Spolku 
Lungta o  připojení se k  mezi-
národní akci „Vlajka pro Tibet“ 
a rozhodla akci podpořit vyvě-
šením vlajky Tibetu na budově 
radnice dne 10.03.2020. 

9) Schválila cenovou nabídku 
pana Kamila Olšavského, Stru-
ha 792, 517  54 Vamberk, IČO: 
45548129 na zhotovení nátěru 
Městské knihovny Vamberk 
za  cenu 118.205 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

10)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti TEKAM ZÁMĚL 
s.r.o., Záměl 9, 517 43 Potštejn, 
IČO: 06003621 na  výrobu pís-
kovcového rámu pro mramo-

rovou desku a  renovaci desky 
za  cenu 46.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

11)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti KONKRET CZ, spol. 
s r. o., Smetanovo nábřeží 304, 
517  54 Vamberk na  úpravu 
zábradlí resp. doplnění madla 
za  cenu 39.600 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

12) Schválila Pachtovní smlouvu 
č. 316 se společností Farma 
Tichý a  spol. a. s., Záměl 226, 
517 43 Potštejn, IČO: 25941119 
za pachtovné za propachtova-
ný podíl 2.788 Kč a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

13)  Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Oprava komunikace 
Roští, Vamberk“.

14)  Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Oprava komunikace 
ulice Tyršova – Jůnova, Vam-
berk“.

15) Schválila výzvu k  podání na-
bídky na  podlimitní veřejnou 
zakázku „Stavební úpravy 
včetně zateplení objektů - MŠ 
A  JESLE a  DDM - Jugoslávská 
Vamberk“.

16) Schválila výzvu k  podání na-
bídky na  podlimitní veřejnou 
zakázku „Změna užívání objek-
tu Tyršova čp. 260 na MŠ“.

17)  Projednala žádost o  fi nanční 
příspěvek organizaci DOMOV 
DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
příspěvková organizace, Cih-
lářská 761, 562 01 Ústí nad Or-
licí, IČO: 70857130 a rozhodla ji 
nevyhovět.

18) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 1.500 Kč panu Fran-
tišku Martincovi, xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na  po-
řádání akce „Otvírání studán-
ky“, která se bude konat dne 
04.04.2020 a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

19) Schválila stanovení příplatku 
za vedení ve výši 30 % a osob-
ní příplatek ve výši 30 % pro ře-
ditele příspěvkové organizace 
města SPRÁVA SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ pana Luďka Luňáka 
od 01.02.2020.

20) Schválila cenovou nabídku č. 
N2420 od  společnosti DETA, 
s.r.o., Pod Vrbami 3, 792  01 
Bruntál, IČO: 47153059 na  au-
tobusovou zastávku ALFONZO 
– MEDIUM včetně prodlouže-
né lavičky a  dopravy za  cenu 
49.800 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

21) Projednala protokol o otevírá-
ní obálek s  nabídkami na  ve-
řejnou zakázku „Oprava pla-
veckého bazénu, koupaliště 
Vamberk“ a rozhodla výběrové 
řízení zrušit.

Rada města Vamberk se na svém 

36. zasedání dne 5. února 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 35.

2) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise 
ze dne 21.01.2020 a  realizaci 
bodů   č. 1.1. a 3.

3) Schválila objednávku společ-
nosti KULTURA Rychnov nad 
Kněžnou, s. r. o., Panská 79, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 27475689 na  poskytnutí 
vybraných regionálních služeb 
Městskou knihovnou Vamberk 
za  hodinovou sazbu 135 Kč/
hod., přičemž fakturovaná 
částka v roce 2020 nesmí pře-
sáhnout 36.180 Kč.

4)  Schválila Dodatek č. 1 
ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2018344/VB/1a 
ze dne 23.10.2019, Vamberk-
-Sebranice, p. č. 1342-1-kNN se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
– Podmokly, kterým se opravují 
parcelní čísla z důvodu pozem-
kových úprav a pověřila staros-
tu podpisem dodatku.

5)  Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti NADIEN s.r.o., 
Dvořišťská 968, 198  00 Praha 
9, IČO: 28932927 na  doprav-
ní značky včetně podstavců 
a  sloupků na  dopravní hřiště 
za  cenu 44.556 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

6)  Schválila cenovou nabídku 
od  Martina Žampacha, Žiž-
kova 210, 517  54 Vamberk, 
IČO: 65202473 na  nové nátě-
ry ve  sportovní hale za  cenu 
64.996 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

7)  Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti REMING s.r.o., 
Soukenická 1176, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
47454687 na  chodník a  scho-

dy u  Spolkového domu „Škol-
ka“ za  cenu 121.500 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

8)  Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti MATRIX, a.s., 
Lipovka 142, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO: 25947672 
na  osobní automobil Škoda 
Kamiq Ambition 1,0 TSI 70 KW 
za  cenu 328.431 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
kupní smlouvy. 

9)  Schválila:
 a) cenovou nabídku od společ-

nosti Česká zbrojovka a.s., Svat. 
Čecha 1283, 688  01 Uherský 
Brod, IČO: 46345965 na  4 ks 
pistole CZ P-10 C za  cenu 
9.500 Kč bez DPH za  kus pro 
potřeby Městské policie Vam-
berk a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

 b) prodej 5 kusů pistolí ČZ 
85 za  cenu 8.000 Kč za  kus 
společnosti PROFER, s.r.o., Pa-
nelová 1166, 500  03 Hradec 
Králové, IČO: 25281127 a  po-
věřila starostu podpisem kup-
ních smluv. 

10) Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti BARTOŠ CZ 
s.r.o., Tyršova 260, 517 54 Vam-
berk, IČO: 28798881 na  do-
dávku oken a dveří na tribunu 
fotbalového stadionu za  cenu 
159.948 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

11)  Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti MAXART STAV 
s.r.o., Poličanská 1487, Újezd 
nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČO: 
05816769 na  stavební práce 
na  opravě klubovny v  areálu 
V  Lukách za  cenu 132.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

12) Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Stavební úpravy ko-
telny v ul. Jiráskova, Vamberk“.

13) Projednala protokol o otevírání 
obálek a protokol o posouzení 
o hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Oprava komuni-
kace Roští, Vamberk“ a v soula-
du s nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku tj. 1.449.962 Kč 
bez DPH, se společností KON-
KRET CZ, spol. s r. o., Smetanovo 
nábřeží 304, 517  54 Vamberk, 
IČ: 25942352 a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy.

Mgr. Jan Rejzl             

starosta města                                                                                          

Rudolf Futter                                                                                          

místostarosta města

Zveme Vás na 9. zasedání 
Zastupitelstva města Vamberk, 

které se koná dne 11. března 2020 od 18:00 hodin 
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.
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MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Rýdlová Zuzana

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Tyršova 515, Opočno

494 323 152
494 623 775
775 224 093
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
777 667 353

07.03.
08.03.
14.03.
15.03.
21.03.
22.03.
28.03.
29.03.
04.04.
05.04.

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

OZNÁMENÍ o vyhlášení 
konkursního řízení č. 1/2020
Rada města Vamberk vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2          
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA 
Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280
se sídlem Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, 517  54 Vamberk 
(s odloučeným pracovištěm Jugoslávská 751, 517 54 Vamberk)

Předpokládaný nástup 01.09.2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

-  vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti peda-
gogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,

-  znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
-  občanská a morální bezúhonnost,
-  dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

-  úředně ověřené kopie dokladů o  dosaženém vzdělání (diplom 
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní 
vysvědčení),

-  čestné prohlášení o  průběhu zaměstnání s  vyznačením počátku 
a  konce pracovněprávního vztahu a  pracovního zařazení v  jed-
notlivých organizacích s  přesností na  dny, doložené potvrzením 
o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,

-  strukturovaný profesní životopis,
-  koncepce rozvoje mateřské školy (max. 2 strany strojopisu),
-  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
-  čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pe-

dagogického pracovníka.

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 31.03.2020 
do 14:00 hodin na adresu: Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517 54 Vamberk. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Mgr. Jan Rejzl, v. r., starosta města Technické služby Vamberk organi-
zují svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu. 
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve  dnech 06. 04. 2020 - 09. 04. 

2020 budou na  území města 

postupně rozmístěny velkoob-

jemové kontejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pondělí 06. 04. 2020    

ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)  
ul. Jůnova (hasiči)   
ul. B. Němcové (křižovatka)  
 
Úterý 07. 04. 2020

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)

ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)

Středa 08. 04. 2020     

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                   
Peklo (bytovky)               
Peklo (horní plácek)           
 
Čtvrtek 09. 04. 2020

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (hospoda)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny 

v  daný den od  12:00 do  18:00 

hodin.

Žádáme občany, aby pořezané 
větve nakrátili cca na 1 m z důvodu 
manipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná 
pouze o kompostovatelný odpad.

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

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

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00

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

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

-  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyva-
dla, toalety, kuchyňské linky)

-  Pneumatiky
-  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, 

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

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

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

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

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

UPOZORNĚNÍ! 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

JIŽ NEBUDE PROVÁDĚN! 

OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČNÝ 

ODPAD PŘEDAT NA SBĚRNÉM MÍSTĚ 

V ULICI JŮNOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU
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Místní poplatky lze hradit:
1. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vam-

berk (přízemí) 

Pondělí  7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý      7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00

2. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 

Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní 
Ireny Šponarové, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz přip. 
u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.

Místní poplatek ze psů

I. splátka do 31. května 2020
II. splátka do 30. října 2020, pokud je poplatek větší než 500 Kč
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí:
a)  za  psa chovaného v  místních částech Merklovice, Peklo, Helouska, 
Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popl0uží, Roští, Sebranice, Zádolí 
a Mníšek v rodinném domě .......................................................................... 200 Kč
b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v činžovním 
domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném domě ..... 300 Kč
c) za psa v ostatních případech ................................................................1.000 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................... 200 Kč
e) za druhého a každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek podle 
a) - d) zvýší o 50 %.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

I. splátka do 30. dubna 2020
II. splátka do 30. září 2020
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí 648 Kč/osobu

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a  zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřed-
nictvím svých blízkých.

Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901
pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Vážení odběratelé,
sdělujeme Vám, že s platností od 1. 
5. 2020 dojde ke snížení DPH za vod-
né a stočné, a to z 15 % na 10 %. Z to-
hoto důvodu budeme v  termínu         
od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020 prová-
dět odečty stavu vodoměrů, včetně 
fyzické kontroly měřidel. 
V  souvislosti s  touto změnou Vám 
nebude doručena zálohová faktura 
za vodné a stočné za první čtvrtletí 
roku 2020, ale až vyúčtování v mě-
síci květnu 2020 dle skutečného 
množství spotřebované vody.

V  měsíci červenci 2020 Vám bude 
následně doručena zálohová faktu-
ra za 2. čtvrtletí 2020 (resp. za měsí-
ce květen a červen) a v měsíci září 
2020 budou opět provedeny ode-
čty stavu vodoměrů a  vyúčtování 
(říjen 2020). 
Dále se již budou hradit čtvrtletní 
zálohy tak, jak je zvykem, tj. v  led-
nu 2021, v dubnu 2021 a v červenci 
2021 a  v  měsíci září 2021 pak bu-
dou provedeny odečty stavu vo-
doměrů s následným vyúčtováním.

Vamberecká voda s.r.o.

Snížení DPH za vodné a stočné

Po dlouhých třicet osm koupacích sezón bylo vamberecké letní koupa-
liště místem, vyhledávaným domácími i přespolními, kteří sem pravidel-
ně přicházeli osvěžit se a strávit horké dny. Bohužel zub času vykonal 
své a  tak i  celý areál v údolí řeky Zdobnice již potřeboval významnou 
opravu. Dětský bazén byl opraven již před lety a v roce 2016 prošlo ge-
nerální rekonstrukcí sociální zařízení s bufetem. To zásadní však směřo-
valo k  velkému bazénu. Plavecká padesátka, ojedinělá i  v  rámci kraje, 
dlouhodobě trpěla úniky vody a  kachličkovaná vana dosluhovala. Byť 
se všichni domnívali, že se roku 2019 již velký bazén nedožije, podaři-
lo se opravou trubních rozvodů, realizovaných loni na jaře, a s vypětím 
sil obsluhy, udržet bazén ještě jednu sezónu v chodu. Nyní čas opravy 
velkého bazénu defi nitivně nadešel. Byly zahájeny přípravné práce, 
spočívající v odstranění všech nepevných částí, kachliček a zvětralého 
betonu, a v průběhu letošního roku dojde ke zhotovení nových rozvodů 
a trysek v bazénu a bazén se dočká nového povrchu. Intenzivně se pra-
cuje též na přípravě oprav ve strojovně, která je srdcem celého areálu 
a která má rovněž nejlepší léta již za sebou. Hlavní část prací na bazé-
nu by měla proběhnout letos, příští rok bude vyhrazen technologiím 
strojovny a zlepšením, která ocení nejvíce návštěvníci, jako např. osazení 
bazénu novou skluzavkou či sadovými úpravami.  
Bohužel to tedy znamená, že letos zůstane koupaliště uzavřeno, neboť 
odstávka postihne i malý bazén a celý areál bude jako staveniště nepří-
stupný. Útěchou všem plavcům snad bude to, že se v příštím roce budou 
moci těšit na moderní opravené koupaliště, které – jak všichni věříme 
– bude v dalších letech a desetiletích opět sloužit všem návštěvníkům 
k jejich spokojenosti. Věříme tedy, že se uzavírka setká s pochopením, 
za což všem návštěvníkům děkujeme. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta   

Koupaliště Vamberk: 
rekonstrukce začala

Rekonstrukce začala přípravnými pracemi. Všechny kachličky a nepevné části 

betonu musí být odstraněny.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE BYTŮ 
NEBO RODINNÝCH DOMŮ A STAVEB 
URČENÝCH K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, 
VE KTERÝCH NENÍ HLÁŠENA 
ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí mimo jiné fyzic-
ká osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.
Např. Vlastník pěti bytů, kde pouze ve dvou bytech je hlášena k po-
bytu fyzická osoba, platí poplatek za „svoz odpad“ ze tří bytů, ve kte-
rých není nikdo hlášen k pobytu, tzn. že uhradí 3 x 648 Kč.
Bližší informace Vám podá paní Irena Šponarová, tel: 494 548 137, 
e-mail: sponarova@vamberk.cz příp. paní Alena Bartošová, tel: 494 
548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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Přijměte pozvání do  prostor 

modernizované prodejny KON-

ZUM ve Vamberku na  Jiráskově 

ulici. Jedná se o  další prodejnu 

družstva KONZUM s konceptem 

KONZUM Cafe. Již od roku 1898 

jsou obchody družstva místem 

setkávání lidí.

Tuto myšlenku je třeba dále za-
chovávat, důstojně podporovat 
a  spojovat místní komunitu. Zá-

kazník si zde tedy nově bude 
moci posedět v  malém, ale pří-
jemném prostředí KONZUM Cafe, 
popovídat si se svými přáteli 
u šálku dobré kávy od regionální-
ho dodavatele a zákusku. V nabíd-
ce bude i  italská pizza či čerstvé 
chlebíčky.
Jedná se o další rekonstruovanou 
prodejnu s  novým logem KON-
ZUMu, které vyjadřuje změnu, ale 

zároveň zachovává prvky, které 
jsou s KONZUMem spojeny. Je dů-
ležité ctít tradice, protože 122 let 
(během nichž tu s  vámi družstvo 
je) znamená tradici, ale současně 
i  nutnost přizpůsobovat se aktu-
álním trendům a  novým gene-
racím tak, aby si sem našli cestu 
všichni zákazníci a zároveň se zde 
všichni cítili dobře. Věříme, že se 
nové prostory a vybavení prodej-

ny bude občanům Vamberka líbit 
a plnohodnotně sloužit.
Dne 13. 3. 2020 v 10:00 jste zváni 
na slavnostní otevření této prodej-
ny. Připravené jsou pro vás ochut-
návky či dárek za nákup.

Otevírací doba prodejny:

Po - Pá 7:00 – 18:00

So 7:00 – 11:00

Ne 7:30 – 10:30

Palackého 694

516 01 Rychnov nad Kněžnou

telefon: 494 535 494

E-mail: rychnov

Vážení čtenáři, 
chtěl bych se Vám představit, jmenuji se 
Mgr.  Jiří Chráska a  již od  listopadu 2018 
pracuji v Centru pro integraci osob se zdra-
votním postižením Rychnov nad Kněžnou 
jako vedoucí tohoto regionálního pracovi-
ště. Naše centrum již v  Rychnově funguje 
víc než 15 let, stále se však setkávám s ná-
zory, že o  našem centru místní obyvatelé 
a okolí Rychnova nevědí, a tak jsem si do-
volil se v  krátkém článku tohoto zpravo-
daje přestavit a také představit naše cent-
rum, kde pracuji. Problém je také v tom, že 
někteří ani neví, kde se centrum nachází. Je 
pravdou, že jsme malinko schovaní oproti 
např. Městskému úřadu v Rychnově. Naše 
centrum se nachází v  budově Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, v  ulici Palackého 
694, vchod je umístěn u památníku Karla 
Poláčka – židovské synagogy. Naše služby 
poskytujeme všem osobám se zdravotním 
postižením, či jejich příbuzným bez ohledu 
na věk, druh a rozsah postižení. 
Dále pak osobám, které jsou ohroženy 
vznikem nepříznivé sociální situace nebo 
se vyskytly v  nepříznivé sociální situaci. 
Služby jsou poskytovány bezplatně. Druhy 
služeb: Odborné poradenství, informační 
a  poradenské centrum, půjčování reha-
bilitačních a  kompenzačních pomůcek 
pro osoby s  tělesným postižením, prodej 

baterií a koncovek do naslouchacích apa-
rátů pro osoby se sluchovým postižením, 
podpora a  pomoc při zajištění nákupu 
kompenzačních pomůcek pro osoby s  tě-
lesným postižením, informace o  možnos-
tech získání těchto pomůcek. Půjčujeme 
tyto pomůcky: sedačka do vany, francouz-
ské berle, podpažní berle, antidekubitní 
sedačky, švédský podavač, měřič pro dia-
betiky, mechanický vozík, klozetový vo-
zík, chodítko čtyřkolové, chodítko pevné, 
chodítko podpažní, nájezdové rampy, tří-
kolové kolo, elektrická polohovací postel, 
antidekubitní matrace. Také držitelé prů-
kazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, on-
kologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou 
sklerózou, Crohnovou chorobou a  rodiče 
dětí do tří let, můžou u nás získat zdarma 
EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu 
EUROKLÍČ v Královéhradeckém kraji, který 
realizuje Národní rada osob se zdravotním 
postižením. Euroklíč zajišťuje rychlou a dů-
stojnou dostupnost veřejných sociálních 
a  technických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a  schodišťových 
plošin, apod. osazených jednotným Euro-
zámkem. Euroklíč lze použít v  řadě zemí 
Evropy, u nás je již obsazeno přes 550 míst 
(např. na  úřadech, nádražích, čerpacích 
stanicích, v  obchodních centrech, apod). 
Více se dozvíte na  www.euroklic.cz, kde 
jsou vypsaná konkrétní místa v  jednotli-
vých obcích a městech, kde se dá Euroklíč 
použít. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Za CIOZP vedoucí pracoviště  

Mgr. Jiří Chráska

Víte o zaměstnavateli, který dal šanci 
člověku se zdravotními potížemi? 
Nominujte ho do soutěže Stejná 
šance - zaměstnavatel roku 2020
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o soutěži, která 
bude poprvé probíhat i v našem regionu. 
Jedná se o soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020, 
která bude v rámci ČR probíhat již po deváté, v našem kraji 
však poprvé. Jejím vyhlašovatelem za náš kraj je organiza-
ce Aspekt z.s., která v našem regionu již deset let pomáhá 
lidem se zdravotními potížemi najít a  udržet si práci. Nad 
soutěží převzal záštitu náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje, za sociální oblast, pan Ing. Vladimír Derner. 
Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, 
kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na běž-
ných pracovištích, mimo tzv. chráněný trh práce. Soutěž 
vyzdvihne příklady, kde se podařilo upravit pracovní pod-
mínky tak, jak daný člověk potřeboval, například se přizpů-
sobilo pracoviště, pracovní doba či úvazek. Vybraní zaměst-
navatelé převezmou ocenění dne 4.6. na Královéhradeckém 
krajském úřadě.
V  pondělí 2. března 2020 začíná sběr nominačních for-
mulářů. Kde nominační formulář najdete? Na  webových 
stránkách www.stejnasance.cz, kde bude zveřejněn odkaz 
na formulář přímo pro Královehradecký kraj. 
Máte nějaký nápad na  zaměstnavatele popsaného výše? 
Víte o někom z Vašich známých, kdo je takto zaměstnaný? 
Dejte nám prosím vědět, prostřednictvím vyplnění nomi-
načního formuláře v době od 2. 3. do 24. 4. nebo kontaktuj-
te Nikolu Ladnarovou, na emailu: nikola.ladnarova@aspek-
tzs.cz nebo na  tel. čísle: 734  233  054. Předem děkujeme 
za všechny Vaše podněty a Vaši podporu dobré věci. 

Nikola Ladnarová, Aspekt z.s.

www.aspektzs.cz

Probíhá rekonstrukce prodejny KONZUM ve Vamberku, 
nově vznikne i malé posezení v KONZUM Cafe
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Je hezké si při dobré kávě přečíst ve  Vamberském Zpravodaji něco 
z historie, kulturní, či sportovní činnosti, či i  zprávičky z našich školi-
ček. Co ale uvedený Zpravodaj inovovat a  obsahově a  zajímavě do-
plnit a  vyčlenit část obsahu na  názory, debaty, rady aj. Já osobně se 
domnívám, že právě prostřednictvím našeho Zpravodaje by se mohlo 
zapojit více hlav Vamberků (občanů mladých/starých, zahrádkářů, ry-

bářů na nápadech k přetváření „ Za Vamberk krásnější“ právě formou 
nápadů a názorů. A to ne na nereálné megalomanské investice, ale ta-
kové za minimální investice a pro městskou pokladnu a rozpočet stra-
vitelné. Ať poté rozhodne Rada města co ano, co nyní, co potom a co 
ne. Je to přece naše město v kterém žijeme,  chceme zde žít s chutí, 
elánem a radostně.

Osobní názor

KOMENTÁŘ II. 
V  jiném případě, kdy město svým nezájmem 
a  liknavostí přišlo o  alternativu relaxačního 
a odpočinkového místa s výhledem na Potštejn 
s hradem, na samotný Vamberk s ptačí perspek-

tivy a  stále neokoukané Orlické Hory, někdy 
i  Krkonoše s  dominantní Sněžkou. A  to rovněž 
na uváděné cestě směrem k Vyhlídce. Tedy něco, 
co by nám mohli všichni závidět! I  přes toto 
a  možná pro někoho i  neodpustitelné, naský-

tá se na této cestě ještě jedna alternativa (jako 
slabší náhrada), místa pohody a odpočinku pod 
lesem cestou k  Vyhlídce. Prohlídkou přiložené 
foto prezentace (A-mohlo být a B - náhradní al-
ternativa) si třeba někdo řekne možná …

Ještě malý KOMENTÁŘ  III.
Na  místním hřbitově byly před nedávným ča-
sem odstraněny neudržované přerostlé túje.  
Místo nich byly vysazeny nové, kterým se daří, 
však nekonaným pravidelným každoročním 
setřihem rostou a rostou. Bohužel pro zarůsta-
jící náhrobky je stihne asi stejný osud jako ty 
předchozí.

Dotaz závěrečný
Před časem, kdy se komunální odpad ještě 
netřídil (až na  dobrovolných několik málo 
jedinců), stál odvoz popelnice každého ob-
čana necelých 500 Kč za  rok. Nejen však pro 

zdravou ekologii, ale i též aby se, se vzrůstající 
cenou  provozních nákladů tato částka nemu-
sela navyšovat,  přešlo se na  třídění odpadů 
umístěných po celém našem městě.  A jak je to 
s cenou za tuto službu?  Ve Zpravodaji jsem se 
dočetl, aby nedošlo navyšování stávající ceny 
za  tuto službu, bude se zajišťovat nová fi rma 
odvozu. Bohužel, jenom plané řeči. V  dalších 
letech odvoz stál 550 Kč a  pro letošní rok již 
648 Kč.  Možná nejenom  já, se ptám, proč? 
V okolních obcích a městech se tato částka po-
hybuje 450 – 500 Kč...
Dá se fi nanční částka pro Vamberk  zdůvodnit ?
Něco podobného je i s pitnou vodou, kdy ob-

čané v  Rychnově n/K mají vodné levnější jak 
v našem městě.

DOTAZ  nejenom asi pro mne - I.
V  loňské petici na opravu a  rekonstrukci ulice 
Kollárova se chci zeptat, zda tento problém 
uzrává jako sýr, či se v tomto roce bude danou 
problematikou někdo zabývat. Na tomto světě 
a ve Vamberku nejenom já chci být co nejdé-
le, však bych se chtěl nejen dožít, ale i  si tuto 
novou komunikaci také užít (po více jak 50 le-
tech).

Luboš Frede

KOMENTÁŘ I.
Tak jako lidská populace ve Vamberku stárne 
a poté i vymírá, totéž je i s naší okolní příro-
dou a  vegetací v  naše městě. Pokud se o  ni 
nebudeme pravidelně starat a  omlazovat ji, 
bude to zde jako s  populací. Pokud ovšem 

nechceme, aby se z Vamberka stalo centrum 
důchodového věku ale město mladé popu-
lace. Jedním z  příkladů je cesta k  Vyhlídce 
a  od  nepaměti jako nejfrektovanější zdejší 
procházková cesta a  to nejenom pro místní 
Vamberky. Jak tato cesta vypadala, je jenom 

již v paměti dnes již důchodových pamětní-
ků. A jak to vypadá dnes, je patrno z přilože-
né foto prezentace. Asi by si někdo mohl říci, 
že takovýchto míst ve Vamberku je více, což 
je i  pravdou. Budeme tedy čekat až všichni 
a všechno vymře?
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Pan Luboš Frede ve  svém článku 
otevřel velice zajímavé téma a tím 
je zapojení veřejnosti do  dění 
ve  městě, přípravy projektů a  zís-
kávání podnětů. Připojuji se k této 
výzvě! Z pozice bývalého šéfredak-
tora Vambereckého zpravodaje se 
mohu podělit o zkušenost, že pod-
nítit spolky a veřejnost k tomu, aby 
se v městských novinách podělila 
se spoluobčany o úspěchy, či plá-
ny do  budoucna není vůbec jed-
noduché. I  proto město začlenilo 
jako jednu z  podmínek čerpání 
městských dotací, aby příjemce 
peněz alespoň jednou za rok otiskl 
zprávu o  své činnosti. Nejde o  to 
děkovat městu za peníze, ale o to, 
abychom vůbec věděli, čím se 
daný spolek zabývá. Bohužel, kaž-
dý se necítí být spisovatelem a ně-
kdy jsou důvody i překvapivé: „Víš, 
raději to tam nebudeme psát, aby 
nám to někdo nezáviděl, co se nám 
povedlo“. Je to někdy začarovaný 
kruh, od  extrému: „ve  Vamberku 
se nic neděje“, až po „to je hrůza, 
kolik se zase na něco dalo peněz“. 
A nejde jen o nápady na investice. 
Často se díky upozornění veřej-
nosti podaří řešit i aktuální problé-
my, od  upozornění na  přestupky, 
kdy se v  reálném čase podaří za-

jistit pachatele, až po  problémy 
s  úklidem či poruchami. Jeden 
telefonát „pane starosto, v  ulici té 
a  té se stalo to a  to“ je pak mno-
hem přínosnější než fotka na face-
booku s popiskem „město se o nic 
nestará“. Jak píše pan Frede, právě 
na příkladu malých věcí, kterých je 
po městě mnoho, je potřeba, aby 
se co nejvíce lidí zapojilo do jejich 
pojmenování a „posunutí dál“. Po-
kud se tak bude dít na  stránkách 
Vambereckého zpravodaje, jen 
dobře. I od toho ho město vydává. 

Poznámka ke komentářům 
a dotazu: 
Kollárova ulice je v  poměru frek-
ventovanosti v  rámci města 
a  technického stavu skutečně 
aktuálně nejhorší komunikací 
ve městě. Jak již několikrát ve Vam-
bereckém zpravodaji zaznělo, 
celá komunikace včetně třešňové 
aleje je v  majetku Královéhradec-
kého kraje jako silnice třetí třídy 
a za současné situace tedy město 
Vamberk nemůže přistoupit k  její 
opravě. Vzhledem k  minimálnímu 
dopravnímu významu pro celý kraj 
(v  rámci města je význam pocho-
pitelně zcela jiný), je komunikace 
ve stavu, v jakém je. Jako předsta-

vitelé města vedeme intenzivní 
jednání s  krajem o  možnostech 
řešení a  věříme, že se v  dohled-
né době řešení najde. Bohužel, 
na konkrétní výsledek ještě bude-
me muset chvilku počkat.     

Odpadové 
hospodářství města
Od  nového roku si připlatíme 
za  odpady, což je zpráva, která 
zřejmě nikomu nepřinesla potě-
šení. Bylo opravdu nutné, aby se 
poplatek zvýšil na  částku 648 Kč? 
A  co za  ní dostáváme? Odpověď 
zní, že to nutné skutečně bylo. 
Podle posledních známých údajů 
k  31.12.2018 činily celkové ná-
klady za  sběr a  svoz netříděné-
ho komunálního odpadu částku 
3.918.005 Kč. Proti této sumě stojí 
vybraný běžný poplatek (za  rok 
2019) od  trvale bydlících ve  výši 
2.137.055,99 Kč a  od  chalupářů 
v částce 116.817 Kč. Rozdíl ve výši 
přes jeden a půl milionu korun jde 
na  vrub města. Uvedeným navý-
šením poplatku za  odpady bude 
získána částka na  straně příjmů 
cca 400.000 Kč, která problém 
„ztrátovosti“ neřeší, ale alespoň 
tuto ztrátu snižuje. Zároveň má 
být pro občany alespoň částeč-

ně motivační, protože čím méně 
nevytříděného komunálního od-
padu bude, tím menší bude cel-
kový účet za  jeho likvidaci. Zde 
je potřeba dodat, že ani likvidace 
tříděného odpadu není zadarmo, 
ale je ekonomicky příznivější. Svou 
roli totiž hraje zejména svoz, který 
je sám o sobě velmi drahý. Zatím-
co vyvezení jednoho kontejneru 
komunálního odpadu stojí město 
193 Kč bez DPH, vyvezení kontej-
neru plastů „jen“ 165 Kč bez DPH 
a kontejneru papíru „dokonce jen“ 
131 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, 
že se na  celostátní úrovni chysta-
jí změny v  odpadové legislativě, 
které mají za  cíl výrazně omezit 
skládkování (přeloženo: zdražit), 
bohužel nelze očekávat zlevnění 
nákladů na  likvidaci odpadů, lze 
však zpomalit růst ceny. Cestou 
k  tomu je právě třídění, které je 
„nejméně drahé“. Aby tedy město 
na  oplátku za  zvýšení poplatků 
zvýšilo pro občany komfort tří-
dění, byl od  ledna letošního roku 
výrazně posílen sběr tříděného pa-
píru. Nově jsou modré kontejnery 
vyváženy každý týden. Závěrem 
nezbývá než dodat: „děkujeme, že 
třídíte“ a prosím, třiďte ještě víc.           

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Odpovědi na článek pana Fredeho

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. 

MASÁŽE
Lymfatické 

Klasické 
Vamberk, Tyršova 928

Bližší informace a objednávky 

tel: 731 203 468
Pavel Šlapák, e-mail: masazok@email.cz

V případě zájmu můžete 
objednat masáž 

i k Vám domů
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Nebyla to 
vždycky 
samoobsluha
Při výjezdu z náměstí směrem k Pek-
lu stálo stavení, které v  polovině           
17. století patřilo Janu Maňasovi. 
Od něj je koupil Václav Soustružník 
a toho počátkem století 18. vystřídal 
v držení Jan Misař. Od roku 1715 pa-
třil dům rodině Suchánkově. Za tere-
ziánských dob bylo stavení označe-
no číslem 10 a od počátku 19. století 
má čp. 78. Přízemní domek byl roku 
1906 přestavěn na  hotel, který 
posléze vlastnil nejmladší syn prů-
myslníka Jindřicha Kubiase Václav. 
Nájemci hotelu byli otec a poté syn 
Serbouskovi. Po  přístavbě dvorany 

roku 1926 se místo stalo centrem 
kulturního života města. Promítaly 
se zde fi lmy a do postavení sokolov-
ny roku 1940 tu našli sídlo i ochotní-
ci. V letech 1927 a 1931 tady zpíval 
slavný pěvec Pavel Ludikar. V  roce 
1948 přišlo znárodnění a  tím i  po-

stupný zánik hotelu. V  prostorách 
vznikla roku 1958 školní družina. 
V  roce 1962 byla v  přízemí domu 
otevřena první prodejna potravin se 
samoobslužným prodejem ve měs-
tě. Kino se ve  dvoraně promítalo 
do roku 1994, kdy bylo z ekonomic-

kých důvodů uzavřeno. Dnes zde 
v pronájmu provozuje prodej potra-
vin Orlický konzum.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky Milana 

Sedláčka a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Prostor na  pozemcích čp. 78, 
domu stojícího v  rohu náměstí, 
měl našlápnuto na pozici klíčové-
ho místa pro pohled na  nejstarší 
dějiny Vamberka. Již v  roce 1993, 
při kabelizaci celého náměstí, kdy 
byly kompletně vybagrovány stá-
vající chodníky, se po  odstranění 
všech vrstev úprav a  násypů po-
dařilo před severní frontou domů 
nalézt více než desítku objektů, 
promlouvajících o  vrcholně stře-
dověké podobě města. Konkrétně 
před popisovaným domem to byla 
velká jáma se shrnutými zbytky 
stavby (omazávky, zlomky opu-
ky a  uhlíky), doklad radikálnější 
přestavby proběhlé někdy v  16. 
století. 
Nejzajímavějším počinem ale bylo 
celoplošné bagrování rozsáh-
lého pozemku za  domem, před 
vstupem do  bývalého kina. Plo-
cha nebyla v  minulosti zastavěna 

a byla zde tedy šance prozkoumat 
průběžný vývoj na  parcele, která 
vždy musela být součástí nejstar-
šího městského založení. Jenže 
celá akce začala zcela načerno, 
a  i  když jsme se o  ní dozvěděli 
relativně velmi brzy, zkáza byla 
značná. Prostředek byl odbagro-
ván až na skálu, zbytky původních 

situací se rýsovaly jen při obvodu 
a  v  okamžiku, kdy jsem jako ar-
cheolog přijela na místo činu, lžíce 
bagru byla právě zakousnutá pří-
mo ve  středověké hrnčířské peci. 
Bagrování se podařilo okamžitě 

zastavit. Z  pece, která původně 
stála celá, i  se všemi nádobami, 
co do ní byly vsazeny, zbyla méně 
než čtvrtina. Ale tuto situaci čte-
náři Zpravodaje již znají (hned 
z roku 2014, kdy k tomu došlo). Co 
po  bagrování zbylo – a  bylo toho 
stále dost, i celé nádoby z přelomu 
14. a 15. století, bylo představeno 

na speciální výstavě ve vamberec-
kém muzeu.
Ocitli jsme se v  situaci, jako když 
shoří archiv s  nejstaršími doku-
menty o  historii města, a  vám 
zbývají jen ohořené kousky listin 

a okraje polic, kam se oheň nestihl 
rozšířit… Úžasným pramenem je 
samozřejmě zbytek rozbagrované 
pece. Svědčí o  existenci hrnčíř-
ské dílny přímo v  rohu dnešního 
náměstí. Hrnčina, která v  ní byla 
nalezená (peci se zřejmě přímo 
uprostřed výpalu propadla klen-
ba a byla i s celou vsádkou pone-

chána svému osudu) byly kvalitně 
provedené tenkostěnné nádoby 
určené do kuchyně, stejně tak jako 
džbánky a  misky. Zvláštní je sa-
motné umístění pece, všeobecně 
se má za  to, že řemesla pracující 
s ohněm byla vymisťována z cen-
ter měst. Jejich provoz ohrožoval 
i tak nepříliš bezpečnou dřevěnou 
městskou zástavbu. Nalezené ná-
doby svědčí o  profesionalitě vý-
robce a  poměrně vysokých náro-
cích jeho zákazníků, tedy i  úrovni 
městského prostředí Vamberka 
na přelomu 14. a 15. století.
Úplně vzadu na  pozemku stála 
menší pec, patrně chlebová, po-
dobná se nacházela i poblíž před-
pokládaného původního domu 
v místě dnešní samoobsluhy. Pro-
vozovány byly v 15. století. Ostatní 
nálezy pak byly mladší, z 16. a 17. 
století. Dostali jsme se tedy nej-
hlouběji do  konce 14. století, kdy 
byl Vamberk zřejmě kvetoucím 
městečkem, ale informace o  tom, 
co se zde dělo dříve, vyvozily zřej-
mě náklaďáky na skládku. 

PhDr. Martina Beková

Vamberk, čp. 78 – Jako když vám před očima vyhoří archiv

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
březen 
až květen

doprovodné 
akce 
a přednášky

28.04.
- 03.05.

Legiovlak 
– nádraží
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Poslední čtvrtina 19. století znamena-
la pro Čechy, ale také pro naše město 
velký průmyslový rozvoj. Jednou z nej-
výraznějších osobností, které přispěly 
k  přeměně a  všestrannému rozvoji 
Vamberka, byl pan Jindřich Kubias st. 
Narodil se před 170 lety 24. března 
1850 ve  Vamberku čp. 62 v  rodině 
tkalce Jana Kubiase (1825-1898). 
Matka Josefa, rozená Suchánková 
(1825-1850), bohužel při porodu pr-
vorozeného Jindřicha zemřela. Otec 
se roku 1852 podruhé oženil s Annou 
Vyskočilovou (1829-1885). Malému 
Jindřichovi přibyli tři bratři a  sestra. 
Rodina se časem přestěhovala do čp. 
79 v horním rohu vambereckého ryn-
ku (dnešní Minimarket Maika), kde 
otec Jan provozoval hostinec Na Pe-
líšku. Jindřich ve  14 letech odchází 
do učení k řeznickému mistru Čeňku 
Vítězovi do Olomouce. Po vyučení vy-
ráží na  zkušenou, pracuje v  Přerově, 
Vídni a Budapešti. Všude získává cen-
né podněty, rozhled a známosti, které 
později bohatě zúročí. Tříletou vojen-
skou službu prožil u uherského polní-
ho dělostřeleckého pluku. Po návratu 
domů v roce 1873 si založil v otcově 
hostinci uzenářskou živnost. Chutné 
výrobky rozvážel i  po  okolí pomocí 
psího spřežení. Potštejnští letní hos-
té šířili povědomí Kubiasovy uzeniny 
v Praze a dalších místech. Roku 1879 
se Jindřich v  Jablonném nad Orlicí 
oženil s  mlynářskou dcerou Terezií 
Venclovou (1857-1913) z  Lubníku. 
V  manželství se narodilo šest dětí: 

Jindřich ml. (1880), Alžběta (1883), 
Ottokar (1886), Jan (1888), František 
(1891) a Václav (1896). Podnikavý Ku-
bias koupil vyhořelý pivovar za  rad-
nicí, aby mohl rozšířit výrobu. Při to-
várně zřídil hospodářství. Nejjemnější 
výrobky fi rmy se těšily čím dál větší 
oblibě a názvy Vamberecký špekáček 
a Vamberecká šunka se šířily po  ce-
lém mocnářství. V roce 1891 se Kubi-
asovo uzenářství zúčastnilo Jubilejní 
zemské výstavy v Praze. Vamberecký 
podnikatel zřídil i  síť vlastních pro-
dejen, a to i v Praze a Vídni. Ve Vam-
berku byl Kubiasův obchod umístěn 
v  přízemí radnice. Na  přelomu 19. 
a  20. století znají Kubiasovy uzenář-
ské výrobky spotřebitelé i  v  uherské 
části monarchie, Itálii, Turecku, ale 
také Spojených státech. V  první de-
kádě nového století předává otec 
Jindřich vedení fi rmy nejstaršímu 
synu Jindřichovi (1880-1936). Mladší 
Ottokar (1886-1958) působil ve fi rmě 
jako hospodář, nákupčí a technik. Jan 
(1888-1971) vedl pobočku v  Praze. 
František (1891-1916) padl na  ruské 
frontě ve Světové válce. Václav (1896-
1965) působil v diplomatických služ-
bách. Dcera Alžběta (1884-1964) se 
provdala za učitele Jindřicha Stahla.
Pan Kubias byl výraznou osobností 
i ve veřejném životě. Přes třicet let byl 
členem obecního výboru a  předsta-
venstva. Hrával ochotnické divadlo. 
Roku 1885 stál u zrodu Sokola ve Vam-
berku. Velkou zásluhu měl i na zřízení 
První české odborné krajkářské školy 

v  roce 1889. Cit pro sociální otázky 
uplatnil například roku 1895, kdy se 
svou chotí založil fond pro zřízení 
městského chudobince. Po  jeho ote-
vření dodávali Kubiasovi denně po-
třebným zdarma polévku. Stejně jako 
ostatní podnikatelé, viděl nutnost na-
pojení Vamberka na železniční síť. Jin-
dřich se stal předsedou železničního 
odboru a roku 1906 mohl se zadosti-
učiněním přihlížet otevření nové trati 
do Rokytnice. Jeho fi rma poté nejvíce 
ze všech vambereckých podniků vy-
užívala výhod tohoto druhu dopravy. 
Schopnosti Jindřicha Kubiase byly 
mnohokrát oceněny. Již v  roce 1888 

obdržel medaili Františka Josefa I. Rod-
né město jej odměnilo čestným měš-
ťanstvím v roce 1917 „za blahodárnou 
činnost na poli národohospodářském, 
vlasteneckém i  veřejném, zvláště ale 
za  zásluhy kterých v  ohledu dobro-
činném o  město Vamberk si získal“. 
Jindřich Kubias zemřel 15. září 1930 
ve věku 80 let. Za několik let si připo-
meneme 150. výročí založení Kubiaso-
va uzenářství, které po dlouhá deseti-
letí šířilo povědomí o našem městě až 
za oceánem. U zrodu i rozmachu stál 
pan Jindřich Kubias.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

O  výstavě Čechoslováci a  Vamberáci 
v  boji za  svobodu už ví doslova celé 
Česko. Tři dny po vernisáži ve vambe-
reckém Muzeu krajky vystoupil před-
seda Spolku přátel historie Vamberka 
Vladimír Sodomka a  modelář Dušan 
Štark v pořadu ČT 2 Dobré ráno. Před-
seda spolku se podělil se svými zážitky.

Jaká byla cesta na natáčení do Brna?

Z Vamberka jsme vyjížděli okolo čtvr-
té hodiny ranní. 
Co předchází takovému živému 

vysílání?

Po příjezdu do ČT po půl sedmé se nás 
ujali na recepci. Odvedli nás do šatny 
a  maskérny, kde nám přepudrovali 
obličeje a části hlavy, kde většinou bý-
vají vlasy, abychom se jim příliš nelesk-
li. Překvapilo mě, že jsme skoro nikoho 
nepotkali, chodby byly v  podstatě 
prázdné. Zavedli nás před studio, kde 
bylo drobné občerstvení. Podepsali 
jsme několikastránkovou smlouvu, 
kterou jsme nestačili ani přečíst. Něco 
v  tom duchu, že se vším souhlasíme 
a  nebudeme nic propagovat. Pak 
přišla režisérka se sluchátky a  mikro-
fonem. Sdělila nám, v  kolik budeme 
mít vstupy. Na dotaz, jaké na nás mají 
připravené otázky, odvětila, že to 
moderátoři řeší až při rozhovoru, ale 
že budeme mít čas to s nimi probrat 
během hudebních klipů. Poté už jsme 
jen nervózně čekali a sledovali na ob-
razovkách program před naším vy-
stoupením. Bylo dobře, že jsme na to 
byli s Dušanem dva. Pak už jsme vzali 
naše propriety reprezentující výsta-
vu a Vamberk, hlavu pilota s  kuklou, 
krabici s plastikový modelem, vyřezá-
vanou hůl s praporem Vamberka (dar 
od pánů Kubíčka a Brodiny) a s krajko-
vou broží od Martiny Rejzlové v klopě 
jsme vyrazili do studia.
Jak to chodí při natáčení?

Ve  studiu je kuchyňský koutek, kde 
se vaří, místo pro vysílání počasí, mís-
to, kde se čtou zprávy z  Facebooku 
a  anket a  uprostřed dvě sedačky se 
stolkem, u  něhož se odehrávají roz-
hovory s  hosty. Měli jsme štěstí, že 

před námi byl vysílán videoklip, takže 
jsme si mohli v klidu rozprostřít naše 
pomůcky, usadit se a  pokochat se 
tančící a zpívající moderátorkou. 
A vaše vystoupení?

Moderátoři byli uvolnění a  pohodu 
přenesli i  na  nás. Pět minut pro dva 
uteklo neskutečně rychle. Následova-
la asi půlhodinka do  našeho dalšího 
vstupu. Během té doby přišli další 
čtyři hosté, vše následovalo jedno 
za druhým. Druhý vstup byl ještě krat-
ší, nestihli jsme poděkovat zdaleka 
všem, kterým jsme chtěli.
Měli jste pak čas se pořádně roz-

hlédnout?

Byli jsme rádi, že to máme za sebou. 
Sbalili jsme věci a  téměř nebyl ani 
prostor rozloučit se s  moderátory. 
Takže jsme ani neochutnali, co vařil 
pan kuchař. Udělali jsme pár fotek 
a spěchali domů.
Jak bys shrnul vaše vystoupení 

v České televizi?

Celý realizační kolektiv včetně mo-
derátorů byl velmi mladý a  profesi-
onální. Své otázky v  podstatě „vařili“ 
na místě. Pořad Dobré ráno je v pod-
statě taková továrna, vše jde velmi 
rychle, jako na běžícím pásu. Zajíma-
vá zkušenost, zvláště pro nás, kdo ne-
máme televizi…

Jsme rádi, že jsme mohli touto cestou 
poděkovat všem, kdo se snaží dělat 
ve  Vamberku smysluplné a  užitečné 
věci. Byli jsme vděčni, že jsme mohli 
zpropagovat výstavu, krajku a  Vam-
berk. Výstava má velký ohlas, jak 
u lidí, tak v médiích (mj. ČT 24 a první 
strana v Orlickém týdeníku). Do Mu-
zea krajky najednou přicházejí i muži 
a chlapci! Obrací se na nás lidé z celé 
republiky ohledně technických detai-
lů, nebo že by si rádi zblízka prohlédli 
a „osahali“ exponáty, například až se 
výstava bude likvidovat. Posílají nám 
také další doplňující informace.
   

Vladimíra Sodomky 

se ptal Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Kdo že byla Zlá Manda?
Ve vambereckém povědomí se uchovalo, jak poddaným kdysi vládla Zlá Man-
da, kterak je utiskovala a trápila. Kde se tato pověst vzala a co je na ní pravdy?
Po Bílé hoře u nás došlo k velkému přesunu majetku. Protestantská šlechta při-
šla o třetinu svých statků, pokud nepřestoupila na katolickou víru. I vamberec-
ký pán Václav Mikuláš Pecingar z Bydžína tehdy přišel o své panství. Majetky 
naopak získávali ti, kdo měli ostré lokty a dobré konexe. Jedním z nejčiperněj-
ších v tomto směru byl Albrecht z Valdštejna, vojevůdce, který hrál vysokou hru 
a v severních Čechách si vytvořil doslova stát ve státě, Frýdlantské vévodství. 
Valdštejnovi se nakrátko dostal do rukou i Vamberk. To když v roce 1623 kou-
pil Pecingarův konfi skát. A při budování a scelování svých nabytých držav již 
o rok později směnil Vamberk za Kopidlno s Marií Magdalenou Trčovou z Lípy. 
To byla dáma, která si v ničem nezadala s Valdštejnem v hromadění statků. 
Narodila se v roce 1569 Ladislavu Popelu z Lobkovic a Magdaleně ze Salmu. 
Provdala se za Jana Rudolfa hraběte Trčku z Lípy (1557-1634) jednoho z nejbo-
hatších šlechticů v předbělohorském období. Měli spolu dva syny a dvě dcery. 
Manžel se synem Adamem Erdmanem přestoupili v  roce 1628 ke  katolictví, 
Marie Magdalena zůstala protestantkou. Po  Bílé hoře začali Trčkové lacino 
skupovat zabavené statky a jejich rozloha byla posléze asi polovinou Valdštej-
nova vévodství. Hodnota Trčkova majetku byla asi 4 miliony zlatých. Adam 
Erdman se stal Valdštejnovým švagrem (jejich manželky byly sestry) a oba byli 
zavraždění v Chebu roku 1634. 
Vamberk byl v  majetku Marie Magdaleny pouhé tři roky a  roku 1627 pan-
ství prodala Kašparu Grambovi z Grambu. Jako majitelka rozsáhlých statků 
na Opočensku a Novoměstsku byla známá svou odměřeností a lakotou. K přís-
nému zacházení s poddanými ponoukala i své úředníky. Lidé jí proto přezdívali 
Zlá Manda. Snad tím, že Marie Magdalena Trčová z Lípy a Magdallena Gram-
bová z Grambu vlastnily vamberecký statek poměrně brzy po sobě, došlo poz-
ději k záměně a tvrdívalo se, že Zlá Manda byla Grambová.

Miroslav Berger, Spolek přátel historie Vamberka  

Jeden ze spolutvůrců průmyslového Vamberka

Historici v Dobrém ránu
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Ta možnost, že naše republika 
mohla mít svůj vlastní kousek 
moře s pozemkem o rozloze 2 km2 
v Africe, na hranici Keni a Somálska 
(Czech Kenya), nám prostě nedala 
spát. Už to prvotní zjištění z Kájo-
vy cesty v roce 1892 nás nadchlo, 
poslední zjištění z  roku 2018 na-
opak pěkně naštvalo. A  zároveň 
s tím vyvstalo několik otázek. Proč 
jsme to, že naše republika má své 
vlastní moře nevěděli? A opravdu 
to nikdo nevěděl? Trochu jsme se 
na tento problém zaměřili. 
Nejprve jsme si zjistili aktuální stav. 
Czech Kenya se nachází (nebo spí-
še nacházela) v  Keni, v  Pobřežní 
provincii, na  samé hranici se So-
málskem. V  těch místech se nyní 
nachází Národní rezervace Boni.
Následně jsme si shrnuli známá 
a  nově zjištěná fakta. Kája zřejmě 
uzavřel s  náčelníkem Kikujů ústní 
dohodu, která byla až mnohem 
později převedena do  písemné 
podoby. Nejspíš až po vzniku Keň-
ské republiky, tedy po  roce 1968. 
Tehdy se tvořily nové zákony, vy-
hlášky a  nařízení a  rovněž všech-
ny dosud platné ústní smlouvy 
byly převáděny do  písemné for-
my tak, aby nebyly zapomenuty. 
Z  notářského úřadu v  Mombase 
(hlavní město Pobřežní provincie) 
jsme získali kopii oné smlouvy. 
A opravdu. Právo na Czech Kenyu 
nám (Čechům) zaniklo po  sto le-
tech proto, že za celou dobu, tedy 
do  roku 1992, se tam neobjevil, 
a  hlavně se na  úřadě v  Mombase 
nepřihlásil, žádný Čech! Kája věřil, 
že Rakousko-Uhersko už dlouho 
nevydrží, ale že by to po roce 1918 
nikomu neřekl? Že by se nepoch-
lubil tím, co chtěl nově vzniklé re-
publice darovat? A i kdyby ne, sto 
let mu připadalo jako dostačující 
lhůta k tomu, aby nějaký spoluob-
čan naplnil podmínku smlouvy.  

Výsledky našeho několikaletého 
pátrání a  bádání jsme se násled-
ně pokusili trochu chronologicky 
srovnat. 
Prokazatelně prvním, kdo se 
od  Káji o  Czech Kenyi dozvěděl, 
byl přítel František hrabě Lützow. 
Zřejmě někdy v období roku 1908, 
kdy spolu byli na  OH v  Londýně. 
Vambermanovi však slíbil, že vše 
zveřejní ve  vhodný okamžik. Kdy 
to bude, nechal Kája zcela na něm. 
Pan hrabě však až do  své smrti 
v  roce 1916 vhodný okamžik ne-
našel.
Další naše bádání se zaměřilo 
na  rok 1918 a  vznik Českosloven-
ské republiky. Doufali jsme, že Kája 
by mohl chtít například darovat 
Czech Kenyu nově vznikajícímu 
státu. Ale z  jeho nalezených po-
známek víme, že zejména poli-
tické čachry při sestavování vlád 
v  letech 1918 až 1921 ho  nejspíš 
od  zveřejnění odradily. To, že se 
nestal ministrem v první ani v dru-
hé vládě na  to prý nemělo vůbec 
žádný vliv. Následně se Kája sta-
huje do  Vamberka, v  roce 1928 
pak mizí do  Ameriky a  po  2. svě-
tové válce, konkrétně v roce 1950 
o něm máme poslední zprávu. Pro-
zkoumali jsme veškeré archiválie 
o Vamberku a jejich občanech, ale 
ani náznak o  tom, že by o  Czech 
Kenyi někdo věděl. Ale v Americe 
se asi zmínil!
O  našem kousku moře se totiž 
dozvěděla nově vzniklá vláda KSČ 
z  roku 1968, v  čele s  Alexandrem 
Dubčekem. A to přímo od americ-
kého prezidenta, který informaci 
získal od tehdejšího šéfa FBI J. Ed-
gara Hoovera. Následně Dubček 
kontaktoval tehdejšího keňského 
prezidenta Jomo Kenyatta s dota-
zem. Bohužel odpověď z  Nairobi 
odešla až v  červnu 1970 a  nová 
vláda v  čele se s. Gustavem Hu-

sákem nevěděla, o  co jde a  dopis 
uložila do archívu StB, kde jsme ho 
našli (v současnosti Archív bezpeč-
nostních složek).  
Další, asi poslední možnost jsme 
viděli v době po sametové revolu-
ci za prezidentování Václava Havla 
a jeho vztahu s Amerikou. Bohužel 
novodobá Amerika v čele s Billem 
Clintonem nejspíš zapomněla 
a  podruhé nám onu pro nás tak 
zásadní zprávu neposkytla. Stejně 
tak si nevzpomněl ani Dubček.
Ale pátrání jsme vedli i  jiným 
směrem. Podle zákona o  svobod-
ném přístupu k  informacím (díky 
za  něj) jsme si vyžádali na  Minis-
terstvu zahraničních věcí seznamy 
všech československých a později 
českých ofi ciálních návštěv Keni 
z  období let 1918-92. Z  Minister-
stva vnitra jsme pak získali seznam 
všech československých a  poz-
ději českých občanů, kteří v  uve-
deném období navštívili Keňu. 
A  tady máme závěr. V  období 
1918-92 Keňu navštívili pouze tři 
státní či politické delegace (1933, 
1978 a  1991) a  celkem 428 obča-
nů. Z  nich tam bylo 28 občanů 
pracovně (v letech 1956-88) a 400 
občanů jako turisté (1960-90). 
Z  vyžádaných ofi ciálních progra-
mů a  zápisů z  jednání oněch tří 
delegací je zcela jisté, že všechny 
se konaly v hlavním městě Nairobi 
a při žádné se otázka Czech Kenyi 
neprojednávala. 
Dále jsme zjišťovali fi rmy, které 
tam vyslali své pracovníky. Jedna-
lo se o dvě české exportní fi rmy za-
měřené na textil a bižuterii a jednu 
zahraniční petrolejářskou fi rmu. 
České fi rmy měly své zaměstnan-
ce kromě Nairobi ještě v  Kisumu 
a Garisse. Celkem se jednalo o 26 
pracovníků. Dva zaměstnanci pe-
trolejářské fi rmy pracovali sice 
u  moře (zkušební ropné vrty), ale 

na druhém konci mezi Mombasou 
a Malindi.
A nakonec nás čekalo to „nejzáživ-
nější“. Zkusit dohledat adresy turis-
tů a kontaktovat je, nebo jejich po-
tomky. Z  těch čtyřset čtyř stovek 
jmen, což bylo přibližně 160 rodin, 
se nám podařilo dohledat adresy 
u stočtyřiapadesáti z nich. Většina 
(152 rodin) byla v  Keni s  cestovní 
kanceláří na  poznávacích zájez-
dech s pevně daným programem. 
Zbyly dvě rodiny, respektive jedna 
tříčlenná rodina a jeden cestovatel 
samotář. Rodinka nám po  velkém 
vysvětlování a  přemlouvání na-
konec prozradila, že navštívila ná-
rodní park Tsavo East na jihu země 
a  pak se slunili na  pláži v  zátoce 
Ungama Bay a ukázali nám dokon-
ce i diapozitivy. Nejblíže se tak asi 
dostal ten poslední, český cesto-
vatel Karel Rakušan. Z  jeho cesto-
vatelských zážitků, publikovaných 
na  pokračování v  rozhlase jsme 
zjistili, že byl až na Pate Island, což 
je ostrůvek asi 50 km od Czech Ke-
nyi! Jestli náhodou nedošel dál, se 
však dnes bohužel již nedozvíme.
Proč nám to vlastně nepřipomněli 
sami Keňané? Jak jsme zjistili, do-
morodci si svoji „povinnost“ splnili 
tím, že u  jediné cesty z  vnitroze-
mí do  Czech Kenyi umístili v  roce 
1969 ceduli s  nápisem: „Český 
turisto, stav se prosím se svým pa-
sem na notářství v Bombase“ v do-
morodém a  českém jazyce. Ale 
ruku na srdce – dokážete si před-
stavit turistu, který se dokodrcal až 
do Keni, jak se hned žene na tamní 
úřad? Ale nikdo nemůže říct, že to 
před námi zatloukali.
Škoda! Vlastní moře je vlastní 
moře.  Za tohle tedy Káju Vamber-
mana jistě nelze pochválit.

Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Ještě jednou k tomu našemu (českému) moři

Alois Kareš se narodil dne 9. června 1822 ve Vamber-
ku čp. 2 jako třetí dítě Františka a  Josefy Karešových. 
Pokřtěn byl téhož dne v kostele sv. Prokopa páterem 
Františkem Hruškou, vambereckým kaplanem. Kmot-
rem na křtu byl František Sokol, mlynář ze Žamberka, 
a  Marie, dcera Josefa Kubíčka, soustružníka ze Žam-
berka. 
Zda byl dům čp. 2, hned vedle radnice v  době jeho 
narození ještě dřevěný, nebo již kamenný nevíme. Prv-
ním „dokladem“ je mapa tzv. Stabilního katastru z roku 
1843, kde je uvedený dům již kamenný.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Střípky ze života 
Aloise Kareše 

Odhalení obnovené 
pamětní desky

humoristického 
spisovatele

Františka Hajniše
(1815-1885)

úterý 
31. března 2020 

v 16 hodin
Dům u vjezdu do bývalého 
areálu masny pod školou
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin- 19. část (2. republika a protektorát)
2. republika Československá 
(1938-1939)
Československo zbylo oázou de-
mokracie uprostřed diktátorských 
režimů Evropy. Evropská politika 
se radikalizovala a potácela se mezi 
diktaturou nacionální a  socialistic-
kou. Světová nadnárodní organi-
zace Společnost národů, na kterou 
dr. E. Beneš tolik spoléhal, naprosto 
nesplnila své  mírové poslání. Po 1. 
světové válce USA odešly z  evrop-
ské politiky a ve V.B. i Francii rostla 
obava z  bolševismu. Šíření jiných 
totalitních režimů jim tolik neva-
dilo. Proto se v  obou těchto moc-
nostech prosadila politika Apease-
mentu – ustupování nacistickým 
požadavkům a rozpínavosti.
Evropa byla politicky i  mocensky 
ve  varu již od  r. 1933, kdy se moci 
v  Německu uchopil Hitler. Příčin 
růstu jeho moci bylo několik, ale 
stejně je těžké pochopit, jak se 
mohl tak technicky a  kulturně vy-
spělý německý národ nechat bě-
hem několika let tak zfanatizovat. 
Němečtí odpůrci nacismu a  Židé 
byli krutě v  Německu pronásledo-
váni a  snažili se zachránit útěkem 
do  zahraničí- včetně Českosloven-
ska. Některé země je nepřijaly, jako 
třeba USA, která vrátila loď s tisícem 
Židů zpátky do  Německa. I  český 
národ čekalo velice těžké obdo-
bí, jako již mnohokrát ve  svých 
dějinách. Náš národ v  očekávání 
nepříznivých podmínek začal pro 
svoji záchranu budovat pohranič-
ní opevnění v  r. 1935, byl chráněn 
spojeneckou smlouvou s  Francií 
a stal se členem Malé dohody (ČSR, 
Rumunsko, Jugoslávie).
Ve  zhoršujících se podmínkách 
přišla první rána v  podobě úmrtí 
našeho prezidenta Osvobodite-
le T.G.M. 14.09.1937. Tehdy by se 
chtělo vykřiknout ono biblické 
zvolání „Pane neodcházej, neb se 
připozdívá“. Následovalo většinou 
rakouského obyvatelstva vítané 
připojení Rakouska k  Něm. Říši 13. 
března 1937. Tím se smyčka kolem 
ČSR ještě více utáhla. Bylo nutné 
rychle budovat opevnění i tam. Pak 
se nacistická rozpínavost zaměřila 
proti Československu. Hitler zneužil 
obyvatelstvo německé národnosti 
žijící v českém pohraničí od dob po-
sledních Přemyslovců. Domluvil se 
s  jejich politickým předákem Hen-
leinem o zvyšování požadavků vůči 
Československu až do naprosté ne-
splnitelnosti. Českosl. vláda vyhlá-
sila částečnou mobilizaci v  květnu 
1938, jako reakci na  vystupňované 
provokace. Pak se vláda V. B. nabídla 
do  funkce zprostředkovatele mezi 

čs. vládou a  Henleinem. Po  našem 
souhlasu přijel do  ČSR lord Runci-
man, který však jednal převážně 
jen v Liberci s Henleinem a nechal 
se jím hostit. Po  návratu do  Lon-
dýna podal vládě jednostrannou 
zprávu. Anglie a  Francie, naivně 
ve  snaze zachránit mír, ustupovaly 
Hitlerovi a  29.09.1938 v  Mnichově 
(bez povolení naši účasti) rozhodli 
o  bezpodmínečném předání na-
šeho pohraničí Německu. Mezitím 
23.09.1938 příkladným způsobem 
proběhla mobilizace naší armády, 
která odhodlaně obsadila nedo-
končená opevnění a  rozhodně 
chtěla naši zem bránit. Dle výpo-
vědi generálního štábu bychom 
bez cizí pomoci vydrželi maximál-
ně tři týdny. Po  návratu z  Mnicho-
va byl Chamberlain Brity nadšeně 
přivítán jako zachránce míru. W. 
Churchill v  parlamentu prohlásil 
„Volili jste mezi válkou a  hanbou. 
Zvolili jste hanbu, tak budete mít 
válku“. Po  obdržení Mnichovského 
ultimáta a  výhružek našich býva-
lých spojenců, president dr.  E. Be-
neš velice nerad přijal tento diktát. 
Naše armáda dostala rozkaz opustit 
opevnění. Na základě ultimata pol-
ské vlády bylo Polsku odstoupeno 
i  Těšinsko. 01.10.1938 německá 
a  polská vojska začala obsazovat 
naše pohraničí. Pohraničí muselo 
opustit asi 140 tisíc našich občanů. 
Němci nařídili limit 3 dny a Poláci 24 
hodin. Tím skončila po  dvaceti le-
tech první republika a začala druhá. 
Na  znamení nesouhlasu president 
Beneš 05.10.38 podal demisi a ode-
jel do zahraničí. Následujícím prezi-
dentem okleštěného státu se velice 
nerad stal vynikající právník dr. Emil 
Hácha. Při svém nástupu řekl, že ač 
jednou bude proklínán celým náro-
dem, tak se pokusí udržet řád i spra-
vedlnost demokratického státu. 
Druhá republika měla 98  912 km2, 
délku 900 km, šířku115 km a  přišla 
o  1/3 obyvatel. Zbytek Českoslo-
venska neměl po Mnichově velkou 
naději na  dlouhé přežití (nepřáli si 
to ani aktéři tehdejšího zákroku-
-Německa, Italie, Francie, V.B.s asis-
tencí Polska a  Maďarska). Na  první 
svátek vánoční zemřel Karel Čapek, 
psychicky uštván domácím i  cizím 
nepřítelem. I  po  ztrátě pohraničí 
pokračovalo chytračení našich poli-
tických stran pro získání větší moci. 
V Čechách koketovala Agrární stra-
na s fašisty a na Slovensku se drala 
k moci klerofašistická strana - Hlin-
kovci. Již v polovině prosince 38 vy-
dal Hitler tajnou směrnici k likvidaci 
pomnichovského Československa 
s pomocí Slováků a Maďarů.

Naplňoval tím svůj záměr, zveřejně-
ný na zasedání v Německu r. 1937, 
o  vytvoření životního prostoru pro 
Germány. Hitler navázal kontakt 
s Hlinkou a donutil jej, aby uskuteč-
nil odtržení Slovenska. Slovensko 
vyhlásilo 14.03.1939 samostatnost 
po  jednomyslném rozhodnutí své-
ho sněmu.

Protektorát
14.03.1939 pozval Hitler Háchu 
do  Berlína a  v  noci na  15. jej po-
hrůžkami o  zničení Čech donutil 
podepsat souhlas s  okupací Čech 
a  Moravy. Již ale 14.03. začala ně-
mecká armáda obsazovat sever-
ní Moravu(aby předešla Poláky)a 
15.03.1939 osadila zbytek republi-
ky. Hácha se stal státním preziden-
tem, v  Berlíně byl záměrně zdržen 
a  do  Prahy se vrátil až po  příjezdu 
Hitlera. 16.03.1939 byl vyhlášen 
protektorát Böhmen und Mähren. 
Obsazení českých zemí Němci 
a  odtržení Slovenska zneužili Ma-
ďaři. Obsadili část jižního Slovenska 
a  přepadli Podkarp. Rus. Na  naše 
jednotky tam zaútočili Maďaři, 
místní nacionalisté a polští záškod-
níci. České jednotky se probíjely 
na  západ do  Slovenska a  východ 
do Rumunska. Z obou států se po-
stupně navrátily domů. V  Čechách 
byl jmenován říšským protektorem 
von Neurath, který měl hlavní moc. 
Státním tajemníkem byl český Ně-
mec K. H. Frank, jež byl mnohem 
přesvědčenějším nacistou, než 
protektor. V  protektorátu byli nej-
prve zatýkáni němečtí emigranti, 
sociální demokraté a  komunisti. 
Německá tajná policie GESTAPO 
(Geheimestadtpolizei) se snažilo 
získat donašeče informací z  řad 
obyvatelstva. I takoví se u nás našli 
(jako ve  všech národech). Po  vy-
hlášení Slovenského štátu  nastal 
nucený odsun Čechů ze Slovenska. 
Vypuklo tam značné nepřátelství 
Slováků k  Čechům, podněcované 
Hlinkou a jeho klerofašistickou stra-
nou. Z 80 tisíc Čechů tam zbyla asi 
polovina. Z veřejných zaměstnanců 
roku 38 v  počtu 20  541 tam zbylo 
1  174. Dle některých údajů mu-
selo odejít celkem 50  000. Slováci 
(ne všichni) aktivně spolupracovali 
s  nacistickým Německem. Na  pře-
padení Polska r. 39 se podílelo 50 
tisíc slovenských vojáků. Tehdejší 
slovenská vláda zaplatila Německu 
za  každého odvlečeného Žida 500 
říšských marek. Bojů Wehrmachtu 
proti Rusku se účastnila i  sloven-
ská jednotka. Zatím v  Protektorátě 
o velikosti 49 tis. km2 a 7 mil. obyv. 
se utahoval režim. Veškerý hospo-

dářský potenciál musel pracovat 
ve  prospěch Říše. Němci nás eko-
nomicky začali ždímat nařízeným 
kurzem 10:1 Koruny k  marce. Vše 
důsledně kontrolovali a přísně tres-
tali. Jména popravených zveřejňo-
vali na červených plakátech. Začali 
krutě, pronásledovali Židy. Na  de-
monstraci 28.10.1939 postřelili stu-
denta Jana Opletala, který následně 
zemřel. Po  jeho demonstrativním 
pohřbu nacisté odvlekli do koncen-
tračních táborů 1200 studentů a  9 
hned zastřelili. Vysoké školy byly 
zavřeny. Nacistické školství nepře-
žilo 51 prof.  středních škol a  180 
učitelů gestapo žalářovalo. Stano-
vené počty středoškoláků sníženy 
na  1/3  a  vynucováno 20 % propa-
dajících. Říšský protektor byl nahra-
zen bezohledným R. Heydrichem. 
Po  úspěšném atentátu na  tohoto 
řezníka Slovanů a Židů byla rozpou-
tána odveta v podobě Lidic a Ležá-
ků.  Hácha se snažil mírnit dopady 
na  český národ, pak rezignoval 
a  od  r. 1943 pro nemoc vykonával 
funkci jen formálně. Zatím v červnu 
1940 vytvořil v  Londýně E. Beneš 
exilovou českosl. vládu a opět pře-
vzal funkci prezidenta. Když v horní 
komoře Brit. parlamentu poslanci 
rozhodovali, zda naší vládu uznají 
jako dočasnou nebo trvalou, tak 
přítomný Jan Masaryk, ve  funkci 
ministra zahraničí si vzal slovo a ře-
kl:“Byl jsem navštívit hroby  českosl. 
letců bojujících za Anglii.
A  ti tam v hrobech leželi mrtví na-
vždy, ne dočasně.“ Na to lordi vstali, 
vzdali čest mrtvým a  jednohlasně 
schválili trvalou platnost naší vlády. 
Na  druhé straně president Beneš 
jen těžko tam prosazoval anulování 
Mnichovské dohody, protože se Bri-
tům nechtělo přiznat svoji chybu. 
Jelikož ani na  naléhání nedosáhl 
jednoznačného vyjádření k  plánu 
poválečného uspořádání Evropy, 
tak pro zajištění naší budoucí bez-
pečnosti odejel 12.12.1943 jednat 
do Moskvy. Mlžení V. B. a USA bylo 
pro Západem zrazeného politika 
poslední kapkou a  proto dohodl 
(Firlinger Molotov) Českosl.-Sovět.
„Smlouvu o  přátelství, vzájemné 
pomoci a poválečné spolupráci“, jež 
měla zaručit naše předmnichovské 
hranice.
V období trvání okupace naší vlasti 
bojovalo mnoho Čechů a  Slováků 
na  mnoha frontách druhé světo-
vé války za  naší svobodu. Bojova-
li ve  Francii, Britanii, Africe, SSSR 
i doma. Počty naších padlých a umu-
čených se v některých údajích různí 
– v rozmezí 120 až 360 tisíc.

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

UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ 
PROSTOR PRO MC DRÁČEK 
Naši drazí příznivci a maminky, do-
volte nám informovat Vás o  změ-
ně prostor pro Mateřské centrum 
Dráček. Od  února 2020 je zázemí 
centra přestěhováno do  přízem-
ních prostor Krajkářské školy 
(Tyršova 25), kam Vás a Vaše děti 
srdečně zveme.

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od  9:00 – 10:00 v  prosto-
rách herničky (Tyršova 25). Vstup-
né 20 Kč.  

HERNIČKA každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 25) 

8:30 - 11:00. 

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

BAZÁREK (Tyršova 25) 

Každou středu během herničky 
se můžete podívat do  bazárku, 
kde maminky prodávají mamin-
kám použité oblečení po  dětech. 
Za  drobný poplatek si můžete 
pronajmout boxík na měsíc a déle. 
Boxík si můžete ve  chvilce vol-

na prohlédnout i  na  jiné akci MC 
uskutečněné v herničce.

MASÁŽE MIMINEK  

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

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

TVOŘENÍ

2. 3. 2020, 15:45 – 17:45

Milé maminky zveme Vás s  dětmi 
na  zdobení látkového pytlíčku 
na  svačinu. Vyberete si z  několika 
motivů látky s omalovánkou a vy-
braný pytlík si vymalujete. S sebou 
nepotřebujete nic mimo dobré ná-
lady. Vstupné 40 Kč/výrobek.

NEDĚLNÍ HERNIČKA

8. 3. 2020, 15:00 – 17:30

Milé maminky, opět jsme se pro 
Vás rozhodly uspořádat víkendo-
vou herničku (Tyršova 25). Přijďte 
s  dětmi mezi nás. Těší se na  Vás 
maminky z MC Dráček. Vstupné 30 
Kč/rodinu.

FUNPARK SKIPI LETOHRAD

17. 3. 2020, 9:00 – 12:00

Zveme Vás na výlet do zábavního 
dětského parku Skipi v  Letohra-
dě. V  parku naleznou děti zábavu 
na  celé dopoledne všeho druhu. 
Sraz je v  9:00 u  vchodu do  Skipi. 
Doprava vlastní. Vstup je povolen 

pouze v  ponožkách. Vstupné činí 
138 Kč/dítě, doprovod je zdarma.
Vedle Skipi je restaurace, kde si 
můžete něco zakoupit.

VYNÁŠENÍ MORANY

19. 3. 2020, 15:30 

Konečně je to tady. Konec vlády 
paní Zimy a  příchod jara. Rozluč-
me se společně se zimou a vydejte 
se s  námi napříč městem k  řece 
Zdobnici, kde defi nitivně ukončí-
me zimní čas. Po cestě čeká na děti 
několik soutěží a  na  konci odmě-
na. Od MC Dráček (Tyršova 25) vy-
razíme v  15:30. V  případě nepříz-
nivého počasí otevřeme herničku. 
Vstupné zdarma.

PŘEDNÁŠKA 

PhDr. LIDMILA PEKAŘOVÁ

28. 3. 2020, 14:00 – 17:00

MC Dráček Vás zve na  přednášku 
na téma „Sex a puberta, život stu-
dentů, mladé vztahy a rodiče“. Ob-
sahem přednášky budou oblasti 
práva a nepráva na studium, práva 

na vlastní názor, mít vlastní názor, 
povinnosti a z  toho plynoucí svo-
bodu nebo opoziční chování je-
dinců jako důsledek vlastní neso-
běstačnosti apod. Vstupné 170 Kč. 
Lístky si můžete vyzvednout 
v  herničce (Tyršova 25) ve  středu 
od  8:30 – 11:00 nebo dle doho-
dy. Akce bude probíhat v  malém 
sále Městského klubu Sokolovna 
ve Vamberku.
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Zprávičky z naší školičky
Dobré ráno zas jsem tady, 
mám tu dobré kamarády. 
Budu si tu s nimi hrát, 
ale také povídat.   

Jak to vlastně vypadáme, 
kdeže ruce, nohy máme,       
nos a pusu, oči, uši 
a že úsměv všem nám sluší.

Jaro nebo zima? Zima nebo jaro? 
Zmatené je počasí i  dětské hla-
vičky. Jeden den je vítr, fujavice 
a  déšť, druhý den zase na  školní 
zahradě objevíme sněženky. Slu-
níčko aby se v  tom vyznalo. Únor 
je tichým obdobím naděje a  če-
kání. Každý z  nás čeká na  něco.. 
nebo od  někoho něco očekává…
My ve školce s dětmi také čekáme. 
Na  jaro a  na  sluníčko na  zelenou 
travičku a  hřiště plné houpaček. 
Také očekáváme, že nás konečně 
opustí zlá a  ošklivá tetka chřipka 
a  to nepříjemné kýchání, kašlá-
ní a  smrkání. Právě proto jsme se 
s  dětmi v  tomto období zaměřili 
na  prevenci zdraví a  zdravého 
životního stylu. Povídali jsme si 
o tom, jak je důležité znát a dodr-
žovat správné hygienické návyky, 
umět používat kapesník, nekýchat 
a  nekašlat na  kamarády a  také si 
často mýt ruce. Učili jsme se znát 
části našeho těla, pracovali jsme 
s  interaktivní tabulí a  poznávali, 
jak vypadá člověk zvenku i zevnitř. 
Povídali jsme si také o  důležitosti 
správné životosprávy a  vitamínů 
a proč bychom měli jíst více ovoce 
a  zeleniny místo sladkostí. Zkou-
šeli jsme si také zahrát na  pana 
doktora na  paní zubařku nebo 
na  pacienty, a  povídali si tom, co 
děláme, a  jak se chováme, když 
jsme nemocní. Do  těchto vzdělá-
vacích bloků jsme zařadili výukové 
programy na  interaktivní tabuli 
s dokumenty „BYL JEDNOU JEDEN 
ŽIVOT“ a skládali jsme naučné pu-

zzle (části lidského obličeje, kost-
ra, části lidského těla). Také jsme 
rozvíjeli jemnou motoriku. Děti 
pracovaly s nůžkami a vystřihova-
ly obrázky zdravých a nezdravých 
potravin, které pak dále pojme-
novávaly, třídily podle důležitosti 
pro zdravý chod organismu a  na-
lepovaly na  různobarevné papí-
ry. Protože před nemocí a  proti 
zimě se musíme chránit zimním 

oblečením, učili jsme se i správně 
oblékat. Ani moc, ani málo. Sa-
mozřejmě jsme nezapomínali ani 
na  kulturu a  pohádky. Děti viděly 
několik moc hezkých divadelních 
představení. Jednou jsme navštívi-
li městskou sokolovnu a pohádku 
s  názvem „Na  kouzelném palouč-
ku“ a dvakrát za námi přijelo diva-
dlo do naší školky. Jedna pohádka 
se jmenovala „Halo Jácíčku a druhá 

„Jak se Honza rytířem stal“. Na kon-
ci února čekal děti ještě tradiční 
velký pohádkový karneval, kde si 
užily promenádu v maskách, drob-
né soutěže a  tanečky. Maminkám 
děkujeme za  krásně připravené 
masky a kostýmy.
Všem našim čtenářům přejeme 
krásné už skoro jarní sluníčkové 
dny.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat k  nám - 
do  Mateřské školy Vamberk, Tyr-
šova 280, a  na  druhé vzdělávací 
pracoviště v  Jugoslávské ulici 
- k  „Zápisu dětí do  předškolního 
vzdělávání“ – a to v termínu 11.05. 
- 12.05.2020.
Prosím, aby se dostavili i ti, kteří mají 
zájem umístit své dítě do mateřské 

školy v průběhu školního roku 2020 
– 2021.
Připomínám, že důležitou změnou, 
vyplývající z  novely „Školského zá-
kona“ je skutečnost, že od  počát-
ku školního roku, který následuje 
po  dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, až do  zahájení školní 
docházky, je pro děti předškolního 
věku vzdělávání povinné.

Zápis k  předškolnímu vzdělávání se 
bude konat ve  výše uvedené dny 
na  obou pracovištích, to znamená 
jak v  MŠ „Vodníček“ v  Tyršově ulici, 
tak v MŠ „Sluníčko“ (druhé vzdělávací 
pracoviště) v ulici Jugoslávské – a to 
v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin.
Současně budete mít možnost, spo-
lečně s  dětmi, si obě zařízení pro-
hlédnout.

Těšíme se na  vás a  vaše děti, pro 
které bude tento den jistě dnem 
„svátečním“.
Věřím, že to pro nás všechny budou 
příjemně strávené dny, a že se vaše 
děti budou těšit do našeho dětské-
ho světa, který naše kolektivy dětem 
s láskou nabízejí.

Mgr. Faltusová Lenka, 

ředitelka MŠ

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

Zápis do předškolního vzdělávání
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Ze života mateřské školy
Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo!

Vítáme Vás, milí čtenáři, u  tradič-
ních zpráviček z naší mateřské ško-
ly Vodníček. Nejkratší měsíc v roce 
nám utekl jako voda, ale my se ještě 
vrátíme zpět proti proudu na  jeho 
začátek. Únor byl ve  Vodníčku 
ve  znamení karnevalu a  veselí. 
I když nám za okny scházel přírodní 
sníh, nic jsme neponechali náhodě 
a  na  zimu se přeci jen pečlivě při-

pravovali. U Rybiček nesl integrova-
ný blok název „Deštníčkovy zimní 
radovánky“.  Děti zažily nejen po-
myslnou sněhovou koulovačku, ale 
postavily, nakreslily či vymodelova-
ly překrásné sněhuláky. A ani byste 
nevěřili, jak jsou „Rybičky“ šikovní 
sportovci – hokejisti, bruslaři, lyžaři. 
Zkrátka, mají to v  těle. Sníh i mráz 
vyhlížely děti ze třídy Žabiček. Je-
jich tématem je provázela písnička 
„Punčocháče, ponožky, vezmeme si 
na nožky“.  Zvládnout zapnout zip, 
knofl ík či patent je pro malé dětské 
ručičky velmi náročné. U  Žabiček 
jsou však šikovné dětičky a s tímto 
úkolem si lehce poradily.  Nesmí-
me opomenout ani třídu Šnečků. 
Jejich téma neslo název „Pastelko-
vý strom aneb i pastelky se vyrábí 

ze dřeva“.  Pastelky jsou nedílnou 
součástí každodenního života dětí 
ve školce, ale z čeho a jak se vyrábí? 
I tím se zabývaly děti u Šnečků. Dále 
pastelky třídily podle barev, přemě-
řovaly jejich délku, určovaly počet, 
vyráběly „pastelkový strom“, …
věřte, milí čtenáři, že činností a her 
na  toto téma je velké množství.  
A nyní už nastává čas na velké vese-
lí v naší školce. Chystáme karneval! 
Tentokrát jsme dali rodičům opět 
zabrat. Téma letošního karnevalu 
bylo „Les a stromy“.  Opět jsme byli 
mile překvapeni, s jakou vervou se 
rodiče pustili do vyrábění tak zálud-
ného úkolu. Proto Vám, milí rodiče, 
patří velké poděkování za překrás-
né masky. Vodníčková školička se 
jak mávnutím kouzelného proutku 

přeměnila na  pohádkový les. Ko-
lem stromů tančily víly a  jezinky, 
po lese se proháněla lesní zvířátka, 
v  mechu vyrostly houby, Červená 
Karkulka nesla košíček babičce 
a na vše dohlížel pan myslivec. Celé 
karnevalové veselí provázely hry 
a  soutěže, tančilo se, zpívalo. Věří-
me, že děti si tento den velmi užily. 
Ke karnevalu a masopustu patří ne-
odmyslitelně maškary, ale i koblihy 
a koláče. A právě koláče se rozhodli 
upéct ve třídě Žabiček. To vám byla 
vůně. A mohu Vám potvrdit, že ješ-
tě lépe chutnaly. 
Nyní bychom Vám chtěli popřát, jak 
se píše v  úvodní básničce, krásné 
předjaří.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Základní škola Vamberk

Dne 18. 2. 2020 naši školu navštívila farářka Církve československé husit-
ské paní Mgr. Alena Naimanová a také ředitelka okresního soudu v Rych-
nově nad Kněžnou paní Ing. Věra Vernerová. Dámy nám přišly povyprá-
vět o svých zaměstnáních. Každá přednáška trvala 1 vyučovací hodinu. 
Vyslechli jsme si životní příběh paní farářky. Vyprávěla nám o tom, jak se 
ke svému povolání dostala a jaká je její náplň práce. Přinesla nám na ukáz-
ku několik verzí Bible a také fotografi e ze svého profesního života. Pouta-
vě nám vyprávěla o útrapách života za minulého režimu. Zmínila se také 
o své pouti 800 km pochodu z Francie do Santiaga de Compostela.
Ředitelka okresního soudu pro nás měla připravenou přednášku o tom, 
co obnáší povolání soudce a  jak se toto povolání v  historii vyvíjelo. 
Na ukázku nám přinesla talár, knihy zákoníků, soudcovské kladívko a so-
chu Spravedlnosti. Talár i  kladívko jsme si mohli vyzkoušet. Dozvěděli 
jsme se, co všechno člověk musí udělat, aby se mohl stát soudcem. Nej-
zajímavější pro nás byla informace o platu soudce. 
Beseda se nám velice líbila a zaujala nás. Bylo to příjemné zpestření výu-
ky. Ceníme si toho, že je někdo ochotný přijít za námi do školy a povídat 
nám o  své práci. Oběma dámám moc děkujeme. Doufáme, že si také 
zvolíme povolání, které nás bude bavit a bude nám i přiměřeně vydělá-
vat.                                                                                                         Žáci 9.A a 9.B

Den exkurzí
Konec ledna a únor je obdobím, kdy žáci 9. ročníku přemýšlí a rozhodují 
se o svém budoucím povolání. Již několik roků se ve spolupráci s míst-
ními fi rmami snažíme žákům přiblížit různé profese. V den vydávání po-
loletního vysvědčení navštěvují žáci 2. stupně místní fi rmy, které nám 
vyšly vstříc a  tyto exkurze nám umožňují. Dnešní deváťáci tedy ví, jak 
pracuje Tiskárna Horáček, kam chodíme se žáky v šestém ročníku, žáci 
sedmého ročníku navštěvují fi rmu Vamtex, která je v současné době pře-
jmenována na Profi  Vamtex, ale stále je zde zachována výroba úklido-
vých a technických textilií. V osmém ročníku se žáci podívají na výrobu 
kuchyní a nábytku do fi rmy Sokol kuchyně & interiéry a v devátém roč-
níku navštěvují fi rmu Řetězy.   Všem majitelům a ředitelům těchto fi rem 
děkujeme za možnost nahlédnout pod pokličku výroby v jednotlivých 
fi rmách. Obzvlášť letos děkujeme panu M. Konárkovi, vedoucímu pro-
vozovny Profi  Vamtex, který nám umožnil pokračovat v exkurzi i v jejich 
provozovně. Po návratu z exkurze žáci jednotlivých ročníků připravili vý-
stavní panely, které si můžete prohlédnout ve vestibulu školy. 

Jitka Chárová

Dva žáci naší školy postoupili do  okresního kola konverzační soutě-
že v  anglickém jazyce, která se konala v  Rychnově nad Kněžnou dne           
18. 2. 2020. V  této soutěži si oba chlapci nevedli vůbec špatně.  Přes 
velkou konkurenci vybraných jazykově nadaných žáků z našeho okresu 
se mezi celkem 24 soutěžícími umístili v první polovině. Náplní soutěže 
byl poslech a dále konverzace na vybrané téma s náhodně vylosovaným 
účastníkem této soutěže. Takže nezbývá než pogratulovat žákům 8. roč-
níku – Martinu Černochovi za  krásné 
10. místo i Tomíkovi (Tung Thanh Ngu-
yen) za  pěkné 12. umístění. Oba mají 
možnost se této soutěže zúčastnit 
i příští rok, kdy budou už zase o něco 
zkušenější.
Závěrem nutno dodat, že naše škola 
v tomto klání není žádným nováčkem 
a  je dobře vidět při srovnání s  před-
chozími koly, jak se znalosti i  doved-
nosti používání angličtiny neustále 
dostávají na vyšší úroveň.

Zapsala Eva Hanzlíková Mgr. 

- vyučující Aj

Dne 13. února nám žáci 1. a 2. stup-
ně ukázali, jak se zvládají vypořádat 
s  trémou a  s  hlasitým přednesem 
uměleckého textu. Téměř třicet 
odvážných žáků ukázalo, že se re-
citace rozhodně nebojí. Na prvním 
stupni se vyhlašovaly celkem dvě 
kategorie. V mladších žácích vyhrá-
la Nikola Sedláčková ze 3.B, na  2. 
místě skončila Agáta Freivaldová ze 
2.A a 3. místo vybojoval Tomáš Cho-
chola ze 3.B. U starších žáků se z ví-
tězství radovala Karolína Zumrová 
ze 4.B, druhé místo obsadila Soňa 
Šemberová ze 4.B, a na třetím mís-

tě se umístil Michal Slavík ze 4.B.                   
Na  2. stupni se vyhodnocovala 
pouze jedna kategorie. Vítězkou 
se stala Magdalena Bakešová z 9.A, 
druhé místo si odnesla Michaela 
Hlávková, a  o  3.  místo se poděli-
la Sabina Štajnerová z  8.A a  Nella 
Držmíšková z 9.B. Magda bude naši 
školu reprezentovat na  okresním 
kole v Rychnově nad Kněžnou, kte-
rá se uskuteční 5. března. Budeme 
jí přát co nejlepší umístění. Všem 
zúčastněným děkujeme a  těšíme 
se na další ročník soutěže.

Mgr. Alena Svačinková
Výzva - sbírejte s námi pomerančovou 
a citronovou kůru 
Usušenou kůru, která nesmí obsahovat dužninu, odevzdá-
vejte u služby ve vestibulu školy do konce dubna. 
Kůra z mandarinek se nevybírá.

Ples KRPŠ
Letos se ples, konaný 07.02.2020,  opravdu vyvedl. Kdo zaváhal, přišel 
o  báječně strávený večer. Vše se podařilo nad rámec našich představ. 
Hudba, jídlo, bohatá tombola, losování o ceny, předtančení a účast Kraj-
kářské školy byli zárukou povedené akce.  Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem našim sponzorům (darů i fi nanční hotovosti) a to Vám 
všem, kteří jste přispěli na náš KRPŠ ples a tak se na tom společně s námi 
podíleli. Velké díky patří do  vamberecké školy, kde nám děti připravi-
li naši nádhernou plesovou výzdobu. Děkujeme všem vychovatelkám 
a učitelkám za jejich kreativitu. Těšíme se na příští rok. Doufáme, že Vy 
všichni návštěvníci našeho plesu také. Už teď si můžete do diářů pozna-
menat, že se opět v plném počtu uvidíme 22.01.2021.              Vaše KRPŠ

Klub rodičů a přátel školy Vamberk, 
Vás zve na dětský Karneval, který se bude konat 
v sobotu 15. 3. 2020 od 14 hodin v Městském klubu 
Sokolovna Vamberk. Těšíme se.                                 KRPŠ

Co obnáší povolání farářky 
nebo soudce?

Recitační soutěž

Žáci ZŠ Vamberk 
v jazykové soutěži
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V  lednu se na  naší škole konaly 
školní přehlídky ve  hře na  hous-
le, violoncello a  klavír.   Na  těchto 
přehlídkách byli vybráni žáci, kteří 
budou naši školu reprezentovat 
v  okresních kolech soutěží ZUŠ 
ČR vyhlášené MŠMT. V  okresním 
kole ve hře na housle, které se bu-
dou konat v ZUŠ Týništi nad Orlicí               
27. 2. 2020 nás budou zastupovat 
dvě houslistky Kamila Fendrycho-
vá a  Magdaléna Čechová   (žákyně 

paní učitelky Ivany Kožúškové). 
Na  okresní nesoutěžní přehlídce 
ve hře na  violoncello, která se bude 
rovněž konat v  ZUŠ Týniště n. Orl. 
27. 2. 2020, za  naši školu   zahraje 
Adéla Přibylová   (žákyně paní uči-
telky Barbory Holé).
Na okresním kole ve hře na klavír, 
které se uskuteční v ZUŠ Rychnov 
nad Kněžnou 3. 3. 2020, nás budou 
reprezentovat v  sólové hře tito 
klavíristé:   Anna Knošková a  Nela 

Turynková (ze třídy paní učitelky 
Táni Peškové),  Šárka Muthsamová, 
Adéla Havlínová a Ester Kožúšková 
(ze třídy paní ředitelky Jany Pol-
nické), Viktorie Ontlová, Renata 
Balousová a Tomáš Padrián (ze tří-
dy paní učitelky Ireny Havlínové). 
Ve  čtyřruční hře předvedou své 
umění Jana Duchoňová s  Viktorií 
Ontlovou (žákyně paní učitelky 
Ireny Havlínové) a   Adéla Havlí-
nová a  Tomáš Padrián (žáci paní 

učitelky Ireny Havlínové a paní ře-
ditelky Jany Polnické).
Všechny děti obdržely na závěr škol-
ních kol pamětní list a drobné dárky. 
Přejeme všem žákům, aby je hudba 
provázela celým dalším životem, 
a těm, kteří postoupili do okresního 
klání, přejeme hodně soutěžního 
štěstí. Zároveň také děkujeme vy-
učujícím za  soustavnou a  trpělivou 
přípravu svých žáčků, která skutečně 
přináší sladké ovoce.        Jana Ichová

Školní přehlídka ve hře na kytaru
V pátek 14. února 2020 se v prostorách ZUŠ Kostelec nad Orlicí konala 
školní přehlídka kytarového oddělení, na  které se představilo celkem 
19 žáků v sólové hře a kytarové trio. Na této přehlídce byli vybráni žáci, 
kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže ZUŠ ČR 
vyhlášené MŠMT. Pro některé děti to bylo jejich první vystoupení. Kon-
certní sál byl naprosto plný a někteří diváci museli stát, aby se do sálu 
vešli. Celé vystoupení se neslo v příjemné, uvolněné atmosféře a všichni 
odcházeli domů s úsměvem. V okresním kole ve hře na kytaru, které se 
bude konat v naší škole dne 26. 2. 2020, nás budou reprezentovat žáci 
ze třídy paní učitelky Jany Vavřínkové: Jonáš Jetenský, Lucie Kolešová, 
Barbora Nedvídková a František Mazánek. Děkujeme paní učitelce Janě 
Vavřínkové za soustavnou práci a za reprezentaci naší školy. Jana Ichová

Koncert Bandy musicale
Dne 20. 12. 2019 proběhl v  naší nové zkušebně na  Příkopech Vá-
noční koncert orchestru Banda musicale, který vedou paní učitelky 
I. Kožúšková a J. Čechová-Krečmerová. Zazněly skladby z vánočních 
fi lmů a pohádek s klavíristy – Zuzankou Sajdlovou (žákyní paní uči-
telky J. Polnické) a Janem Klaškou (žákem paní učitelky I. Havlínové). 
Poté zahrál symfonický orchestr, který předvedl 4. větu z Dvořáko-
vy Novosvětské symfonie. Zde také účinkovali žáci p. učitele T. Alta,              
J. Čechové-Krečmerové, R. Hrušky a V. Klecandra. Na závěr koncertu 
zaznělo pásmo koled. Všichni posluchači si za doprovodu orchestru 
a klavírního doprovodu paní učitelky D. Potštejnské zazpívali naše 
nejznámější koledy a naladili se tak na příjemnou vánoční atmosfé-
ru a nadcházející svátky.                                                  Ivana Kožúšková

Školní přehlídky ve hře na klavír, housle, violoncello 
v roce 2019/2020
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

BŘEZEN, 
MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Měsíc březen pro nás pro 
všechny voní jarem.
Pro knihovnický svět je však 
tento měsíc spojován již řadu 
let nejen s  knihou, ale pře-
devším s  nadstandardní péčí 
o čtenáře každého věku. 
Knihovna našeho města při-
pravila v  tomto měsíci pro své 
čtenáře řadu zajímavých akcí 
pro různé skupiny návštěvní-
ků od  dětí až po  seniory. Noví 
čtenáři, kteří přijdou v  tomto 
měsíci do knihovny, se mohou 
zaregistrovat po  celý měsíc 
březen zcela zdarma.
Měsíc březen pro nás pro 
všechny voní jarem a očekává-
ním... Pro knihovnické ratolesti 
však přináší tento první jarní 
měsíc i  splnění dlouho očeká-
vaného... Čas neúprosně letí 
a  v  mnoha knihovnách, klu-
bech, školách Čech, Moravy, 
Slovenska i dalších evropských 
zemí se děti nedočkavě těší 
také na další pohádkovou „Noc 
s  Andersenem“. Ty naše „vam-
berecké“ letos zažijí tajuplnou 
pátrací akci ve  stylu a  přede-
vším ve smyslu pohádek jedné 
z  největších českých žen - spi-
sovatelek, Boženy Němcové.

Noc s Andersenem 2020 
se uskuteční 
v pátek 27. března

Mezinárodní den dětské knihy 
oslavíme spolu s  dětmi i  my, 
jejich knihovnice. Strávíme 
večer plný her, radosti, zába-
vy, přemýšlení, legrace a  pře-
devším čtení pohádek. Vždyť 
právě díky čtení si člověk může 
vytvořit svůj svět plný fantazie 
a  v  něm přetrvávat od  raného 
dětství po celý život. Dejme na-
šim dětem tuto šanci.

INFORMACE PRO RODIČE:
Vzhledem k omezené kapacitě 
Vás prosíme o včasné přihláše-
ní vašeho dítěte nejpozději 20. 
března 2020. Tato akce je urče-
na dětem I. stupně ZŠ.

Jaroslava Martinová, 

vedoucí MK Vamberk
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Beletrie
 HŮLOVÁ, Petra: 

     Zlodějka mýho táty

Psychologický román zkušené 
české autorky o  narušených ro-
dinných vztazích a  hledání opory 
ve virtuálním světě. 

 MARTIN-Lugand, Agnes: 

     Kapka štěstí v ranní kávě

Příběh mladé ženy, která je donu-
cena zastavit své zběsilé pracovní 
tempo a  co se stane? Svůj život 
vidí v úplně jiném světle.

 MAYEROVÁ, Chloe: 

     Chlapec ze sněhu

Dramatický senzitivní román z ob-
dobí končící druhé světové války 
se sice neodehrává přímo upro-
střed válečné vřavy, ale o  to zají-
mavěji otevírá problematiku světa 
rozděleného fatálním válečným 
konfl iktem

 NÁZLEROVÁ, Renáta: 

     Tlustoprdka. No a co?

Příběh o  hledání cesty k  mužům 
a jejich srdcím. 

 VÁCHA, Dalibor: Za svobodu

Román  z  první světové války 
o  československých legionářích 
ve Francii.

 ZUSAK, Marcus: Clayův most

Vřelý a srdečný příběh lásky, umě-
ní a vykoupení. Je radostný I neur-
valý zároveň se záblesky vtipu, ale 
velmi dojemný.

Naučná literatura
 BÍLEK, Jiří: 

     Trojúhelník záhad a legend

Prostor nazývaný Bermudský troj-
úhelník je místem záhadných zmi-
zení lodí, letadel i lidí. Kniha přináší 
popis více než 160 případů, ke kte-
rým skutečně došlo. 

 FITZHARRISOVÁ, Lindsey: 

     Umění řezničiny

Dramatické pojednání z viktorián-
ské Anglie o  proměně chirurgie 
v moderní vědu díky Josephu Lis-
terovi, londýnskému lékaři. 

 PETERSOVÁ, Jo: Slow

Kniha nabízí radu tipů, jak o sebe 
lépe pečovat a  zvolit si ideální 
tempo.

 ROUČKOVÁ, Olga 

     NIKODÉMOVÁ, Monika: 

     Rallye DAKAR

Vyprávění závodnice na  čtyřkol-
ce, která se zúčastnila legendární 
rallye.

 VEJMOLA, Tomáš: 

     Tomík na cestách

O  svých zážitcích s  motory, kop-
ci, kulturami, policisty a  celníky, 
o  bláznivých nápadech a  roce 
na  cestě vypráví Tomáš Vejmola 
alias Tomík, který se rozhodl, že 
do rodných Hranic na Moravě při-
jede 35 let starým vozidlem z Thaj-
ska.

12. BŘEZNA v 17:30 hodin

PŘÍPAD JANTAROVÉ KOMNATY – 

přednáší Milan Zacha Kučera

Přednáška Milana Zachy Kučery 
po  jeho návratu z  badatelské vý-
pravy z  Petrohradu a  Carského 
Sela. Jak to bylo s Jantarovou kom-
natou?  Jak vznikla, k čemu sloužila, 
proč ji pruský král daroval ruskému 
carovi. Jak se dostala do Königsber-
gu a co se s ní dělo na sklonku války 
v  letech 1944-1945. Jak ji dokázal 
její poslední ofi ciální držitel gau-
leiter Erich Koch vyreklamovat pro 
sebe na  Adolfu Hitlerovi? Dozvíte 
se na přednášce. 

19. března v 17:30 hodin

Z HLUBIN OCEÁNU NA AZORSKÉ 

OSTROVY – přednáší Tomáš Ků-

dela

Azorské ostrovy jsou považová-
ny za  pozůstatky bájné Atlantidy. 
A pokud je na tom špetka pravdy, 
pověsti o  ní nelžou. Sopečné ost-
rovy s množstvím bujné vegetace, 
jeskyň, kráterů i horkých pramenů 
Vás uchvátí. Až tam zjistíte, kolik 
existuje odstínů zelené, a  nebu-
dete se moci vynadívat na  kou-
zelná smaragdová jezera. A co víc, 
na plachetnici budete mít všechny 
ostrovy jako na  dlani. Při naší mi-
nulé plavbě mezi Azory jsme jich 

z  devíti navštívili sedm, podívali 
se na  nejvyšší vrchol Portugalska 
a  koupali se v  lávových zátokách. 
Chcete s  námi také zažít nezapo-
menutelná dobrodružství? Na-
stupte na palubu, vyplouváme!

Myslím, že stojí za  zmínku slav-
nostní předávání pamětních listů, 
ale hlavně osvědčení o absolutoriu 
pro studenty virtuální univerzity 
třetího věku. Sešli se téměř všichni 
ve  středu 19. února 2020 v  sálku 
městské knihovny, tři roky od  za-
pojení do  projektu vzdělávání, 
které umožňuje Česká zemědělská 
univerzita v  Praze a  garantem je 
Provozně ekonomická fakulta. 
V  roce 2017, také v  únoru, začalo 
studovat 10 zájemců, ale z různých 
důvodů osvědčení o  absolutoriu 
získalo 8 studentů. Všem zahrály 
na  kytary koncertní skladby žáci 
ZUŠ v  Kostelci nad Orlicí pod ve-
dením paní učitelky Vavřínkové. 
Tímto vydařeným hudebním vy-
stoupením začal slavnostní akt 

předávání osvědčení panem sta-
rostou Mgr.  Janem Rejzlem s  přá-
ním ještě mnoha úspěchů v  dal-
ším studiu. Oslava bez dortu není 
oslavou, takže byl i dort. 
Celé dopoledne vládla dobrá nála-
da a to je jen dobře. Máme radost, 
že se k nám do knihovny studenti 
zase těší.           Marcela Poláčková

Virtuální univerzita

POZVÁNKA NA  BŘEZNOVÉ 
PŘEDNÁŠKY

Výběr na měsíc březen 2020
Měsíc čtenářů
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PŘIJÍMÁME CHLAPCE DO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484 NEBO V KANCELÁŘI MKS

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

PROGRAM 
BŘEZEN 2020

 6. března ve 20:00 hodin

PLES BAREVNÝ
 11. března v 8:30 a v 10:00 

hodin

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY, 
ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 
DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA
Už se vám jistě stalo, že když jste si 
v zimě postavili sněhuláka, tak vám 
z příchodem jara roztál. Zbyly z něj 
jenom loužičky a  starý rozbitý hr-
nec. Napadlo vás někdy, kam se ten 
sněhulák vlastně poděl? Jestliže vás 
ne, tak malého Vlastíka ano. Při pu-
tování za ztracenou kapkou se ocit-
nete i na severním pólu. Setkáte se 
s Polární září a dokonce ztroskotáte 
na pustém ostrově, a pak se jako zá-
zrakem vrátíte zpět na louku, na za-
čátek celého putování. 
Pro děti od 3 do 10 let. 
Vstupné 30 Kč.

 13. března v 19:00 hodin

KOLLÁROVCI
Kapela Kollárovci je originální 
uskupení šesti mladých talento-

vaných hudebníků. Svým uměním 
rozveselují už mnoho let poslu-
chače doma, ale i  za  hranicemi 
Slovenska. Jejich živá hudba, tem-
peramentní zpěv a humorné slovo 
vytváří nezapomenutelnou atmo-
sféru, která vykouzlí na  vaší tváři 
úsměv a dobrou náladu.  
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 390 Kč.
Vyprodáno!

 15. března ve 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá KRPŠ.

 28. března ve 14:00 hodin

PhDr. LIDMILA PEKAŘOVÁ
Přednáška přední české klinické 
psycholožky. 
Pořádá MC Vamberecký Dráček.

PŘIPRAVUJEME:

 3. dubna v 19:00 hodin  

KRYŠTOF - JENOMPÍSNIČKYTOUR 
2020
Po  mnoha letech se kapela Kryš-
tof vrátila do  divadelních prostor 
a  po  dvou úspěšných miniturné 
přidává další, na několik let dopře-
du poslední koncertování v těchto 
netradičních prostorách. 
Bude se hodně hrát, ale i  hod-
ně povídat a  … a  to bude vše. 

Po velkolepých stadionech, obřích 
scénách, ohňostrojích, konfetách 
a  monstrózních led obrazovkách 
chce Kryštof úplně zpět. Na  holé 
pódium, tam, kde k  písničkám 
potřebujete „jen“ španělku a sami 
sebe.  
Prodej vstupenek na  www.ticket-
stream.cz.
Vstupné 990 Kč, 890 Kč.
Vyprodáno!

 11. dubna ve 20:00 hodin

TRADIČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
Hraje: PLAZMA rock, DJ – Jiří Su-
chánek s Oldies rockotékou.  
Vstupné: 100 Kč

 16. dubna v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová talk show na  motivy 
televizního pořadu Všechnopárty. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné: 290 Kč, 250 Kč. 

 29. dubna v 18:00 hodin 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Filmová komedie Jiřího Vejdělka.
V  hlavních rolích: Hynek Čermák, 
Tatiana Vilhemová, Yvona Stola-
řová, Eliška Balzerová, Pavel Liš-
ka, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek 
a Zdeněk Piškula.   
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné 80 Kč.

 19. listopadu v 19:00 hodin

OLYMPIC TOUR 2020
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudební 
scény. Skupina Olympic ve složení 
Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valen-
ta a  Martin Vajgl zahraje skladby 
z  posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Sou-
hvězdí romantiků a Trilobit. Samo-
zřejmě že dojde i na největší hity. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk od 9. 3.  
Vstupné: 690 Kč, 650 Kč. 

Vážení diváci,
máte rádi fi lmy? Pokud ano, zveme Vás na pro-
mítací dny do  Městského klubu Sokolovna 
Vamberk 29. dubna a 22. května 2020.
V dopoledních hodinách se mohou těšit nejmenší diváci na oblí-
bené pohádky „Hurá na pohádky“ a na „Sněžného kluka“. Pro žáky 
od  12 let připravujeme promítání nového českého dokumen-
tárního fi lmu o zneužívání dětí na  internetu „V síti“. Diváky všech 
věkových kategorií zveme na dvě nové české komedie. 29. dubna 
od 18:00 hodin na „Poslední aristokratku“ a 22. května od 18:00 ho-
din na „Vlastníci“. 
Občerstvení: popcorn /slaný, sladký, šunka – sýr/ zajištěno.
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné: dospělí 80 Kč. 
Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Zdeňka Freivaldová, vedoucí MKS Vamberk  

Dne 8. března od 17 hodin v Pekelské 
hospodě představí Divadelní spolek 
Zdobničan divadelní hru Vrány, 
hru o životě bezdomovců na periferii města a jejich boj 
s magistrátem od autora Jaroslava Koloděje, režie Oldřich Doležal.                                                                   

SDH Peklo nad Zdobnicí

Srdečně vás zveme na jubilejní

20. Otevírání studánky 
u sv. Prokopa nad Vamberkem 
4. 4. 2020 od 14 hodin
Bohatý kulturní program s tombolou
Na vaši účast se těší milovníci přírody, 
turisté ve spolupráci s Merklovickým 
okrašlovacím spolkem. 

Pořadem provází František Martinec.
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V březnu 2020 oslaví:
90 let Jaromír Poloch
80 let Stanislav Kocmánek
80 let Dagmar Zapadlová
75 let Josef Hlaváček

75 let František Bolehovský
75 let Dana Horká
75 let Marie Cikánová 
75 let Marie Hanyková

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 22. 2. 2020 uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný dědeček, tatínek a zároveň pan hospod-
ský s velkým H. pan EDUARD PRAUS. Provozoval Cha-
tu na Vyhlídce ve Vamberku a mnoho let, až do svého 
skonu Restauraci Pod Lipami v Potštejně. Kdo jste jej 
mohli poznat, můžete na něho v tyto dny vzpomenout 
s námi. Nikdy nezapomeneme. 

Dcera Růženka Martincová s rodinou.

Dne 12. března vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila paní JANA KOTYZOVÁ.

S láskou stále vzpomíná manžel Vladislav

a dcery Jana a Martina s rodinami

Dne 14. března vzpomeneme desátého smutného 
výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná 
dcera MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče

Dne 15. března uplyne 4 roky od úmrtí naší drahé ma-
minky a babičky, paní BLAŽENY STÁRKOVÉ.

Kdo jste ji znali, věnujte prosím s námi 

tichou vzpomínku. 

Dcery s rodinami

Dne 15. března uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK

Stále vzpomínají maminka a sestry s rodinami

Dne 22. března to bude již 6 let, kdy nás navždy opustil 
pan JAROSLAV WEINHAUER. Dne 31. ledna jsme si 
připomněli jeho nedožité 80. narozeniny.

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, 

syn Ladislav a dcera Jana s rodinami 

i sestra Květa.

VZPOMÍNKA

Výročí osobností
 14.03.2010 zemřela MUDr. Dagmar Luňáková, lékařka. Ve městě 

byla praktickou lékařkou. Působila v zastupitelstvu v období 2006-2010 
za ODS. 10. výročí úmrtí (* 1960?)

 16.03.2000 zemřel ve Vamberku Bohumil Ditrt, fotograf. Živnost 
provozoval na Bačince. Jeho ženou byla fotografka Marie, rozená Pavlo-
vá. Podílel se na stavbě sokolovny a během obou totalit ukrýval archiv 
Sokola. 20. výročí úmrtí ( * 05.09.1911 Vamberk)

 19.03.1910 se ve Vamberku narodil Jan Herger, holič a voják. Žil 
v Kostelci nad Orlicí. Jako příslušník Vládního vojska zběhl v roce 1944 
k italským partyzánům. Padl při osvobozování Turína. 110. výročí naro-
zení († 27.04.1945 Turín)

 22.03.2000 zemřel v Praze Jiří Dvořáček, hudební skladatel a pe-

dagog. Absolvoval skladbu na AMU v Praze, kde později také vyučoval. 
20. výročí ůmrtí (* 08.06.1928 Vamberk)

 24.03.1850 se ve Vamberku narodil Jindřich Kubias, podnikatel. 

Roku 1873 založil ve městě uzenářský podnik, který později dosáhl vě-
hlasu i daleko za hranicemi. Po dobu 33 let byl členem obecního zastupi-
telstva a rady. Hrával ochotnické divadlo. Byl spoluzakladatelem Sokola. 
Zaslužil se o založení Krajkářské školy a postavení železnice. Stal se čst-
ným měšťanem Vamberka. 170. výročí narození († 15.09.1930 Vamberk)

SUPER NABÍDKA - ZIMNÍ BUNDY jen 50 Kč
NOVÉ ZNAČKOVÉ ODĚVY ZA POLOVINU

OTEVŘENO – PO – PÁ 9-12 13-15, SO 9-11
DÍKY ZA VÁŠ NÁKUP

Husovo náměstí – vedle kostela

ORIGINÁL 
MODA LAURA

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2019 do 29.02.2020, že město Vamberk připravuje na měsíc du-

ben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 09.04.2020. 

Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, 
Vamberk, tel. 494548124, 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 se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a  následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne ..................................     Podpisy rodičů: ....................................

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

 14. března 2020, od 14 do 17 hodin
Muzejní kavárna: s chutí čokolády
Muzeum Sýpka se již podruhé rozvoní kávou. Čerstvě namletá káva však 
tentokrát nebude jediným lákadlem. Letos k ní přibude i čokoláda, a to 
ve všech možných podobách. Přijďte ochutnat a dozvědět se zajímavos-
ti o této celosvětově rozšířené pochoutce!

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

 14. února – 3. květen 2020
Výstava na téma „Čechoslováci v boji za vlast“
Výstava dokumentů, relikvií, osobních předmětů z účasti našich vojáků 
ve druhé světové válce. 3D plastikové modely bojové techniky z tohoto 
období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Součástí výstavy budou i dopro-
vodné akce a přednášky. 

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou       BŘEZEN 2020

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

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

KAMENICTVÍ RAŠKA
 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny

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

Před 345 lety
Dne 13. března 1675 byl do věže dřevěného farního kostela svatého 
Prokopa zavěšen zvon sv. Bernard.

Před 120 lety
Dne 25. března 1900 byl znovu vysvěcen kostel avatého Prokopa. 
V předchozím roce prošel velkou opravou po ničivém požáru.
Ve stejný den sehráli merklovičtí ochotníci hru Čest hasičů na novém 
besedním jevišti.

Před 90 lety
Jímáním pramenů 10. března 1930 začala výstavba obecního vodo-
vodu v Pekle.

Před 75 lety
Dne 16. března 1945 byl zrušen tábor německých dětí ve škole. Celou 
budovu zabrala německá armáda.

Před 70 lety
Podle sčítání lidu k 1. březnu 1950 žilo ve Vamberku 3 143 obyvatel v 673 
domech. V Pekle bydlelo v 160 domech 407 obyvatel. Z nich bylo 288 
římskokatolického vyznání, 101 československého, 5 členů Jednoty bra-
trské, 1 českobratrské evangelické a 12 občanů bez vyznání. V obci byl 
v provozu 1 mlýn, 2 hostince, 2 obchody, 1 řezník, 1 trafi ka a 2 košíkáři.
Při požáru v bývalé Stahalově továrně 31. března 1950 bylo zničeno 
několik přadláckých strojů.

Před 65 lety
V březnu 1955 se ve Vamberku připravovali českoslovenští reprezen-
tanti na  mistrovství světa ve  stolním tenisu, které se konalo v  nizo-
zemském Utrechtu.

Před 60 lety
Pekelský Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 6. března 1960 po-
prvé vítání dětí do života.

Před 20 lety
Ve dnech 9. a 10. března 2000 zasáhla město velká povodeň na řece 
Zdobnici.

Stalo se aneb bejvávalo
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„Máme skvěle našlápnuto“, 
říká Petr Křivohlávek z Dibaq a.s.

K  hodnocení uplynulého období, 
které rozhodně nebylo vždy jedno-
duché, se vyjádřil stávající generální 
ředitel Dibaqu, Ing. Petr Křivohlávek, 
MBA: 
„Krize nám paradoxně vlastně po-
mohla. Dala nám impuls k  tomu, 
abychom změnili své myšlení. Do té 
doby jsme vyráběli ekonomická 
i  prémiová krmiva, a  to v  poměru 
asi 70:30. Obsluhovali jsme všech-
ny distribuční kanály, včetně ře-
tězců. Vnímali jsme, že je potřeba 
začít se profi lovat a krize tento krok 
urychlila. V  dnešní době vyrábíme 
prakticky pouze prémiová a  super-
prémiová krmiva. Spolupracujeme 
s petshopy, eshopy, v zahraničí pak 
s distributory, kteří chtějí sdílet naši 
vizi partnerství s  chovateli zvířat 
prostřednictvím kvalitních výrobků 
za férovou cenu. Naše krmiva nejsou 
levná, ani nemohou být. Za  jejich 
kvalitou si stojíme a vidí to i naši zá-
kazníci. Poprvé v historii jsme v trž-

bách překonali hranici 0,7 mld Kč 
a naše ambice míří samozřejmě výš. 
Hnacím motorem našeho úspěchu 
jsou lidé. Naši zaměstnanci, moji ko-
legové. Stále více se nám potvrzuje 
fakt, že na  skutečně dobrého člo-

věka má smysl si počkat, stejně tak 
jako skutečnost, že i  mladý člověk 
bez zkušeností, ale se srovnanými 
hodnotami a  chutí do  práce nám 
může přinést víc než třeba ostřílený 
manažer. Najít v dnešní době kvalit-
ní lidi není jednoduché, ale stejně 
tak, jako si stojíme za kvalitou našich 
produktů, tak stejným způsobem 
se stavíme k výběru lidí, kteří u nás 
pracují. Ne každý může pracovat pro 
Dibaq. Budujeme silný tým lidí, kteří 
dobře zapadnou v rámci naší fi rem-
ní kultury. Kteří mají poctivý přístup 
k  práci, zdravé myšlení a  chtějí se 
učit novým věcem. Těm, kdo se roz-
hodnou jít do toho s námi, nabízíme 
možnost dělat smysluplnou práci 
v  krásném prostředí, za  dobrou 
mzdu a s dobrými kolegy. 
Dosažený rekordní obrat za  loňský 
rok je příjemná odměna za  odve-
denou práci, ale tím naše práce 
samozřejmě nekončí, naším cílem 
je prodeje smysluplně a  v  souladu 
s našimi hodnotami zvyšovat, v plá-
nech našeho rozvoje hraje důležitou 
roli i na podzim koupená část areálu 
letohradského Bocusu. Věřím, že pro 
příští roky máme opravdu skvěle na-
šlápnuto!“ 

Po turbulentních letech, kdy se v České republice všemožně sklo-

ňovalo slovo „krize“, má Dibaq a.s. se sídlem v Helvíkovicích velmi 

příjemné vyhlídky. Za rok 2019 překonala fi rma hranici obratu 700 

mil Kč, výrobky se daří vyvážet do celé řady zemí i mimo Evropskou 

unii, produkty si chválí běžní zákazníci i renomovaní chovatelé, se 

kterými fi rma úzce spolupracuje.

PLACENÁ

INZERCE
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Škola lyžování a snowboardingu 
s DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí
I letos měly vamberecké děti možnost se společně s DDM Kamarád Kos-
telec nad Orlicí naučit nebo zdokonalit v jízdě na lyžích či na snowboar-
du na svazích Orlických hor - na Šerlišském mlýně, Jedlové a v Olešnici 
v Orlických horách. Kurz probíhal v pěti lekcích o sobotách (začátečníci 
a  mladší děti) a  nedělích (pokročilí a  starší děti). Na  závěr si účastníci 
změřili síly ve slalomu. 
Zde jsou výsledky nejúspěšnějších vambereckých závodníků - blahopře-
jeme:
Sobotní kurz:

Lyžařky: 3. místo Müllerová Veronika
Lyžaři: 1. místo Müller Šimon
Nedělní kurz:

Lyžařky: 1. místo Bakešová Magdaléna, 3. místo Hlávková Michaela
Snowboarďačky: 1. místo Mudruňková Barbora Nikol, 2. místo Kalců 
Vendula, 3. místo Hušková Lucie                                                Jitka Rykalová                                                                                                                  
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Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Hřiště

Dorost U19 1.3 neděle 10:00 Týniště nad Orlicí TJ Baník Vamberk 
- JUTAGRASS Pohár

UMT Rychnov

Dorost U19 7.3 sobota 10:00 Rychnov nad Kněžnou TJ Baník Vamberk 
- JUTAGRASS Pohár

UMT Rychnov

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

Dorost U19 14.3 sobota 12:00 TJ Sokol Chomutice/
TJ Slavoj Skřivany

TJ Baník Vamberk Chomutice

Muži A 14.3 sobota 15:00 Vamberk České Meziříčí UMT Dobruška

Starší žáci U15 15.3 neděle 10:00 SK Týniště nad Orlicí TJ Baník Vamberk Atletický stadion

Mladší žáci U13 21.3 sobota 8:00 Černíkovice Turnaj Černíkovice UMT Černíkovice

Muži A 21.3 sobota 15:00 TJ Spartak Kosičky TJ Baník Vamberk

Starší žáci U15 21.3 sobota 12:45 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva 
Borohrádek

Starší přípravka U11 22.3 neděle 8:00 Černíkovice Turnaj Černíkovice UMT Černíkovice

Dorost U19 22.3 neděle 13:00 TJ Baník Vamberk TJ Tatran Hostinné

Mladší přípravka U9 28.3 sobota 8:00 Černíkovice Turnaj Černíkovice UMT Černíkovice

Muži A 28.3 sobota 15:00 TJ Baník Vamberk TJ Slavoj 
Předměřice nad Labem

Dorost U19 28.3 sobota 14:00 SK Jilemnice TJ Baník Vamberk

Starší žáci U15 28.3 sobota 10:00 TJ Velké Poříčí TJ Baník Vamberk

Muži A 4.4 sobota 10:15 FC Slavia 
Hradec Králové B

TJ Baník Vamberk

Starší žáci U15 4.4 sobota 14:15 TJ Baník Vamberk FK Černilov/
SK Třebechovice

Dorost U19 5.4 neděle 14:30 TJ Baník Vamberk SK Babí/TJ Velké Poříčí
 
Změny a aktualizaci rozpisu naleznete každé úterý na stránkách www.banikvamberk.cz

Rozpis zápasů fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk, z.s.

Dne 31.01.2020 proběhlo v Pelclo-
vě divadle v  Rychnově nad Kněž-
nou slavnostní vyhlášení ankety: 
Nejúspěšnější sportovec roku 
2019 okresu Rychnov nad Kněž-
nou. Této události jsme se zúčast-
nili společně s  panem starostou 
Mgr. Janem Rejzlem. Vyhlašovatel, 
Česká unie sportu, ocenila nejú-
spěšnější sportovce, mezi kterými 
byli i  sportovci z  naší obce. Z  ce-
lého vyhodnocení byl pořízen 
záznam, který můžete shlédnout 
na youtube kanálu Orlická TV Live. 
V  kategorii mládež – kolektiv (zá-
znam v  čase 10:55) bylo oceněno 
družstvo starších žáků nohejbalu 
TJ Peklo nad Zdobnicí, z.s.,(Vojtěch 
Kopecký, Ondřej Fries, Josef Čižin-
ský, Adam Ferebauer) cenu pře-
vzal trenér Michal Hostinský a hráč 
Vojta Kopecký. Starší žáci vyhrá-
li  krajský přebor, druzí byli v  Čes-

kém poháru a  tři stříbra posbírali 
na  mistrovství České republiky. 
Oceněna byla v  kategorii zvláštní 
cena: KIA Sportage-profi  (záznam 
v  18:16) Martina Frejvaldová 
z  Pekla, které cenu předal staros-
ta města Vamberk Mgr.  Jan Rejzl, 
Martina získala ocenění za největ-
ší výkonnostní progres v  atletice, 
kterou provozuje v Dobrušce. Zví-
tězila na  krajském přeboru a  se 
svými výkony pomohla k  vítěz-
ství družstva přípravky, byla pátá 
na  evropských atletických hrách 
v Brně v hodu kriketovým míčkem. 
V kategorii masters byl oceněn (zá-
znam v  54:51) Libor Netopil z  OB 
Vamberk, který vyhrál východo-
český pohár a loni se stal mistrem 
východočeské oblasti ve  sprintu 
a  na  krátké trati. Na  mistrovství 
Evropy policejních sborů v Dánsku 
získal tři mistrovské tituly, ve sprin-

tu, na  krátké a  na  klasické trati. 
V  kategorii masters byla oceněna 
(záznam v 57:57) orientační běžky-
ně Jana Smutná, která byla první 
na  mistrovství České republiky 
ve sprintu v Časlavi, první na mis-
trovství České republiky na krátké 
trati v  Trutnově a  druhá na  mist-
rovství světa v  Dánsku ve  sprintu 
a  na  klasické trati třetí. Sportovní 

osobností roku byl vyhlášen (zá-
znam v 1:26:40) Vamberecký rodák 
pan Luděk Kubias, který byl úspěš-
ným sportovcem a skvělým silnič-
ním cyklistou. Gratulujeme všem 
oceněným a  přejeme mnoho dal-
ších sportovních úspěchů.

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 
okresu Rychnov nad Kněžnou

Sportovní ples
Dne 14.2.2020 proběhl tradiční sportovní ples pořádaný fotbalo-
vým oddílem TJ Baník Vamberk, z.s. Za  fotbalový výbor mi dovolte 
poděkovat všem zúčastněným. Děkujeme sponzorům plesu, kteří 
přispěli darem do tomboly. Veškerý výtěžek z prodeje lístků a lístků 
do tomboly slouží k fi nancování činnosti fotbalového oddílu. Velmi 
si vážíme vaší hojné účasti a děkujeme za vyjádřenou podporu vam-
bereckému fotbalu. V neposlední řadě děkuji všem, kdo se podíleli 
na přípravách a pořádání plesu. Již jsme zahájili přípravy na příští rok.

Jan Souček, předseda fotbalového oddílu
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Na  zimní období se naše mládež-
nická družstva přesunula do spor-
tovní haly a na umělou trávu vedle 
sportovní haly. Mladší přípravka 
trénuje pouze ve  sportovní  hale, 
a  to v úterý od 15:00 a ve čtvrtek 
od 16:00 vždy 1,5 hodiny. V neděli 
probíhají v dopoledních hodinách 
ve sportovní hale individuální tré-
ninky (trénink v menší skupině, tak 
aby se bylo možno více věnovat 
například novým dětem co začali 
teprve hrát). V  neděli také probí-

hají tréninky brankářů, které vede 
náš trenér brankářů Milan Kruml.
Starší přípravka trénuje v  pondělí 
od 17:30 v hale a ve středu od 16:30 
pokud to počasí dovolí na umělém 
trávníku vedle haly. Děkuji tímto 
rodičům, že nám malé fotbalisty 
ale i  fotbalistky na  tréninky venku 
pravidelně dopraví a  tím s  nimi, 
alespoň 2x týdně můžeme v  zim-
ní přestávce pracovat. K  trenérům 
starší přípravky se pomalu připoju-
je Karel Chochola, který jim po fot-

balové stránce má co nabídnout 
a prakticky ukázat.
Mladší žáci trénují jednou týdně 
v  hale, a  to ve  čtvrtek od  17:30. 
Trenérský tým u  mladších žáků 
jsme také rozšířili o aktivního hrá-
če A týmu, a to o Zdeňka Tobišku 
mladšího, který klukům vše také 
prakticky ukáže a poradí, jak to po-
užít i v samotném zápase.
Starší žáci trénují v pondělí ve spor-
tovní hale v Rokytnici v O. h. a od led-
na každý čtvrtek od 17:00 na umě-
lém trávníku vedle haly. I k tomuto 
mužstvu jsme přiřadili dalšího mla-
dého trenéra z naší dospělé katego-
rie, a to kapitána A mužstva Robina 
Ptáčka, ve  kterém mají kluci vzor 
a  inspiraci. U  starších žáků máme 
problém s  počtem dětí. Tato kate-
gorie hraje již v  počtu 10+1 a  mi 
máme jenom 12 dětí!! Což nestačí. 
Pokud máte doma dítě ročník 2005 
či 2006 a chcete, aby se hýbalo, tak 
nám ho přiveďte, jistě jej do kolekti-
vu začleníme.
Dorost dojíždí na tréninky do spor-
tovní haly v Rokytnici v O. h., kde 
využívá prostoru velké haly a  po-
silovny. 

Domácí turnaje:
Tuto zimní sezónu fotbalový od-
díl uspořádal pro děti čtyři halové 
turnaje. Dva pro mladší přípravku 
a  dva pro starší přípravku. Dva 
turnaje proběhly již v  prosinci 
a to 23. ročník Mikulášského ESAB 
Cupu a 23. ročník Vánočního ESAB 
Cupu. V  lednu proběhl 8. ročník 
Baník Cupu pro starší přípravky 
a v únoru 8. ročník Baník Cupu pro 
madší přípravky. Za  pořadatelský 
tým bych rád poděkoval zejména 
hlavnímu pořadateli turnajů panu 
Jaromíru Halamkovi a šéf-trenéro-
vi mládeže Marcelu Olšavskému 
za skvělou organizaci turnajů. 

Zimní halová liga:
Tradičně jsme se s  naší mládeží 
zúčastnili zimní halové ligy (ZHL), 
pořádané komisí mládeže Okresní-
ho fotbalového svazu Rychnov nad 
Kněžnou, série turnajů ve sportov-
ních halách po  okrese pro každou 
kategorii zvlášť. V  pátém ročníku 
ZHL pro mladší přípravku jsme 
skončili celkově šestí. V  šestém 
ročníku turnajů ZHL pro starší pří-
pravku, jsme skončili celkově de-
vátí a  ve  čtvrtém ročníku ZHL pro 

mladší žáky, jsme skončili celkově 
na  sedmém místě. Děkujeme KM 
OFS za tradičně skvělou organizaci.

Halové turnaje v Rokytnici:
Zúčastnili jsme se halového tur-
naje a  zúčastníme se halových 
turnajů našich přátel z 1. FC Rokyt-
nice v Orlických horách, se kterými 
máme družbu. 15. 2. proběhl tur-
naj mladších žáků s  mezinárodní 
účastí, kde jsme skončili na  sed-
mém místě. 22. 2. proběhne turnaj 
starší přípravky a 29. 2. se zúčast-
níme turnaje s mladší přípravkou. 
Děkujeme předsedovi 1. FC panu 
Pavlu Koukolovi za  pozvánku zú-
častnit se turnajů.

Turnaje na umělém trávníku 
v Černíkovicích:
V  březnu nás čekají tři venkovní 
turnaje na  hřišti s  umělým povr-
chem. 21. 3. sehrají turnaj mladší 
žáci, 22. 3. starší přípravka a 28. 3. 
mladší přípravka.

Nové dresy starší přípravky:
Z dotace města Vamberk jsme poří-
dili dresy pro starší přípravku. S krát-
kým a dlouhým rukávem. Děkujeme 
městu Vamberk za  podporu. Dresy 
mají velký ohlas, a to nejen u našich 
hráčů a rodičů, ale i soupeřů.

Školení trenérů:
22. 2. a 23. 2. proběhne v Rychnově 
nad Kněžnou školení trenérů licen-
ce C, kterého se zúčastní 11 trenérů 
z našeho oddílu. Tímto dosáhneme 
toho, že všichni, kdo trénují či asis-
tují u  mládeže budou mít odpoví-
dající kvalifi kaci k práci s mládeží.

Reprezentační výběry 
mládeže:
Verča Horenská byla nominována 
na  turnaj okresních výběrů WU13 
KZHL Královéhradeckého kraje            
23. 2. v Jaroměři. 
Marek Hamerský v prosinci odehrál 
turnaj okresních výběrů U9 KZHL 
Královéhradeckého kraje.
Gratulujeme k nominaci a děkuje-
me za  reprezentaci nejen našeho 
okresu, ale i města a klubu.
Již v  březnu nás čeká návrat 
na  trávník do  fotbalového areálu 
V Lukách.               

Ondřej Frejvald, 

koordinátor mládeže 

fotbalového oddílu

Činnost fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s. 
v zimní přestávce

Stolní tenis 
Baník Vamberk 
V sobotu 11. 1. jsme doma dopoledne přivítali soupeře z Chlumce, 
kterému jsme chtěli oplatit porážku z první poloviny soutěže. A po-
vedlo se. Honza Jakubec byl opět bezchybný, ostatní se také snažili. 
Výhra potěšila.
Další zápas nás čekal hned příští týden. Tentokrát jsme jeli ven - do-
poledne do Úpice a odpoledne do Hostinného. Pořádná dálka. Ško-
da, že jsme jeli opět v neúplné sestavě. Pracovně vytíženého Milana 
Valáška opět nahradil obětavý Michal Macháček. V obou zápasech 
jsme bohužel prohráli obě čtyřhry, což nám vždy nakonec chybělo. 
Makalo se, nikdo nevypustil jediný míč, každý zápas trval téměř 4 ho-
diny. Šance na vítězství byla v obou zápasech. Výsledkem je ale do-
poledne těsná prohra a odpoledne remíza. Škoda těch čtyřher. Stále 
ale držíme hezké 3. místo v tabulce.

TJ Baník Vamberk A – Sokol Chlumec n. C 10 : 6

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 4, Kotyza 1, čtyřhra Kotyza-Macháček 1

Sparta Úpice – TJ Baník Vamberk A 10 : 8

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Macháček 1

Tatran Hostinné D – TJ Baník Vamberk A 9 : 9

Body: Jakubec 4, Vrkoslav 3, Kotyza 2

Tabulka – Krajská soutěž 1. třídy

Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. TJ Dvůr Králové n. L.  16  13 1 2 0  152:85  43 
2. Jiskra Nový Bydžov  16  13 0 3 0  144:83  42 
3. Baník Vamberk  16  9 2 5 0  147:106  36 
4. TTC KB Vrchlabí  16  9 1 6 0  139:101  35 
5. DTJ-Slavia Hr. Králové D  16  9 0 7 0  122:96  34 
6. Sparta Úpice  16  8 1 7 0  113:134  33 
7. Sokol České Meziříčí 16  8 0 8 0  117:113  32 
8. Sokol Chlumec n. C.  16  7 1 8 0  117:120  31 
9. Sokol PP Hr. Králové 2 E  16  5 0 11 0  96:135  26 
10. Sokol Nemyčeves  16  5 0 11 0  98:133  26 
11. Tatran Hostinné D  16  4 1 11 0  83:136  25 
12. Sokol Stěžery B  16  2 1 13 0  65:151  21 

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:
 4. 4. 2020 9:00 hod. Baník Vamberk - TTC Vrchlabí 
 4. 4. 2020 14:00 hod. Baník Vamberk - TJ Dvůr Králové n. L. 

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamber-
ku. Diváci jsou srdečně zváni!                        

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva



NOVÉ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY
PRO ROK 2020
příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020

PRO DĚTI
700 Kč na sport
500 Kč na dentální hygienu
2 000 Kč na rovnátka
300 Kč na plastovou sádru

PRO MAMINKU
A NOVOROZENCE

500 Kč v době těhotenství
1 000 Kč po porodu
batůžek a teploměr
pro každého novorozence

PRO SENIORY
500 Kč na sport, pomůcky 
pro prevenci úrazů…

PRO DOSPĚLÉ
500 Kč na pravidelnou 
sportovní aktivitu v rámci 
fi tness center
4 000 Kč pro celiaky

PRO DÁRCE KRVE
 1 000 Kč

PRO DRŽITELE ZLATÉHO 
KŘÍŽE A VYŠŠÍCH 
OCENĚNÍ

4 000 Kč

Registrace k ZPŠ:
1. 1. – 31. 3. 2020, pojištěncem od 1. 7. 2020
1. 7. – 30. 9. 2020, pojištěncem od 1. 1. 2021

Sledujte nás na facebook.com/ zpskoda
a na www.zpskoda.cz

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY




