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Spolek přátel historie Vamberka pomohl zorganizovat dobrovolnic-

kou akci na šití roušek. Na snímku předseda spolku Ing. Vladimír So-

domka v doprovodu strážníků Městské policie Vamberk při distribuci 

roušek seniorům u prodejny Konzumu na Struhách.                    

Foto: Ing. Martina Jusková



Dobrá zpráva v nelehkých časech
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, otevřel v březnu svou modernizovanou prodejnu 
ve Vamberku na Jiráskově ulici.
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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

37. zasedání dne 19. února 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 36.

2)  Vzala na  vědomí informaci ře-
ditelky Mateřské školy Vamberk 
o  zápisu do  Mateřské školy, 
který se bude konat ve  dnech 
11.05. - 12.05.2020 od  08:00 
do 15:00 hodin.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 5.000 Kč paní Erice 
Doskočilové, xxxxxxxx na  dět-
ský karneval konaný dne 
07.03.2019 a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč Sdružení 
dobrovolných hasičů Vamberk, 
Jůnova 36, 517 54 Vamberk, IČ: 
674 38 172 na pořádání Hasič-
ského plesu, který se koná dne 
01.03.2019 v  Městském klubu 
Sokolovna a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

5) Schválila cenovou nabídku 
od  fi rmy Elektroservis Ivan 
Uher, Erbenova 594, 517  41 
Kostelec nad Orlicí, IČO: 
13225481 na rekonstrukci elek-
troinstalace tribuny fotbalové-
ho stadionu za  cenu 76.400 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

6)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  protokol o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  veřej-
nou zakázku „Oprava chodníků 
v  ulici Tyršova a  Jůnova, Vam-
berk“ a v souladu s nimi rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem STAVITELSTVÍ EU 
s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 
Vamberk, IČO: 27521711, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku, tj. 1.062.896,52 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

7)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti STAVITELSTVÍ EU s.r.o.,                                                                                
Husovo náměstí 99,     517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 
na  realizaci opravy autobu-
sové zastávky Peklo za  cenu      
98.557,94 Kč bez DPH a pověři-
la starostu podpisem smlouvy.

8)  Vzala na vědomí rezignaci pana 
Jaroslava Pavelky na  funkci 
velitele Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Vamberk 
k 30.06.2020.

9) Schválila cenovou nabídku 
Zdeňka Falátka – ATELIÉR FA-
LÁTEK, Sportovní 686, 500  09 
Hradec Králové, IČO: 16796098 
na  projektové práce „Krajkář-
ská škola Vamberk“ – stavební 
úpravy čp. 25 – změna stavby 
před dokončením, která za-
hrnuje digitalizaci stávajícího 

stavu za  cenu 18.480 Kč bez 
DPH a studii za cenu 24.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

10) Schválila plnou moc pro 
JUDr.  Miloslava Tuzara, Pa-
lackého 108, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou k  zastupování 
města ve  věcech souvisejí-
cích s  podáním přihlášky po-
hledávky do  insolvenčního 
řízení vedeného u  Krajského 
soudu v  Hradci Králové pod 
spisovou značkou KSHK 42 INS 
29455/2019 ve  věci dlužníka 
Anny Dunové, včetně zastupo-
vání v tomto řízení.

Rada města Vamberk se na svém 

38. zasedání dne 4. března 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 37.

2)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč na  pořá-
dání Barevného plesu, TJ Ba-
níku Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

3)  Souhlasila s  umístěním sídla 
Spolku přátel historie Vamber-
ka, IČO: 22714715, v  budově 
ve  vlastnictví města Vamberk 
v Krajkářské škole čp. 25 v ulici 
Tyršova ve Vamberku.

4)  Schválila ukončení nájemního 
poměru pana Milana Čihulky 
k bytu č. 29 v Domě zvláštního 
určení v  čp. 35 v  ulici Jůnova 
dohodou ke dni 04.03.2020. 

5)  Schválila podání žádosti o po-
skytnutí fi nančních prostředků 
do  Programu péče o  krajinu 
v  roce 2020 na  akci „Ošetření 
3 ks památných lip „nad milen-
kou“ ve Vamberku“ a  pověřila 
starostu podpisem žádosti. 

6)  Schválila Smlouvu o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2020177/SOBS 
VB/2 Vamberk-Podřezov čp. 
646 úprava kNN, spočívající 
v umístění nového kabelového 
vedení NN do pozemku parc. č. 
5719 v k. ú. Vamberk za jedno-
rázovou náhradu za zřízení věc-
ného břemene ve výši 1.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

7)  Schválila Smlouvu o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2020370/SOBS 
VB/2 Merklovice, parc. č. 3203 - 
kNN, spočívající v umístění no-
vého kabelového vedení v  k. 
ú. Merklovice za jednorázovou 
náhradu za  zřízení věcného 
břemene ve  výši 1.000 Kč bez 

DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

8)  Projednala Smlouvu o budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2020273/VB/01 
Vamberk, parc. č. 5309 – úpra-
va kNN, v k. ú. Vamberk za jed-
norázovou náhradu za  zřízení 
věcného břemene ve  výši 
1.000 Kč bez DPH a  uložila 
přepracování návrhu smlouvy 
o  doplnění  podmínky, že si 
žadatel o  připojení smluvně 
zajistí realizaci zásahů do těle-
sa komunikace u  dodavatele 
stavby „Obytného souboru Ba-
činka“ z  důvodu dodržení zá-
ruční doby a podmínek dotač-
ního titulu a  tuto skutečnost 
doloží ke  smlouvě o  uzavření 
věcného břemene.

9)  Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kW (NN)              
č. 20_SOP_01_4121628739 se 
společností ČEZ Distribuce, a. s.,         
Teplická 874/8, 405  02 Děčín 
IV – Podmokly, IČ: 24729035, 
jejímž předmětem je zvýšení 
rezervovaného příkonu odběr-
ného místa Husovo náměstí 0,                                                           
Vamberk za  cenu 4.500 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

10) Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kW (NN)              
č. 20_SOP_01_4121629376 se 
společností ČEZ Distribuce, a. s.,                                                                             
Teplická 874/8, 405  02 Děčín 
IV – Podmokly, IČ: 24729035, 
jejímž předmětem je zvýšení 
rezervovaného příkonu od-
běrného místa č. parc. 1312/3, 
Lidická, Vamberk za  cenu 
4.500 Kč a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

11) Projednala protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o posouzení 
o hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ul. Tyršova č. p.  260, 
Vamberk na mateřskou školu“ 
– OPAKOVANÁ“ a  v  souladu 
s  nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku tj. 6.890.000 Kč 
bez DPH, se společností RE-
MING, s. r. o., Soukenická 1176, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 47454687 a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

12) Schválila příkazní smlouvu 
na  vedení účetnictví příspěv-
kové organizace SPRÁVA SPOR-
TOVNÍCH ZAŘÍZEN, Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČO: 75046482 

se společností VAMBEKON, s.r.o., 
Na  Struhách 536, 517  54 Vam-
berk, IČO: 60112981 za  cenu         
12.000 Kč bez DPH měsíčně 
s účinností od 01.04.2020. 

13) Schválila výzvu k  podání na-
bídky v  rámci podlimitní ve-
řejné zakázky „Rekonstrukce 
plynové kotelny ZŠ Vamberk“.

14) Schválila cenovou nabídku 
společnosti AL silnice spol. s r. 
o., Veliny 113, 534  01 Holice, 
IČO: 079  20  555 na  realizaci 
opravy silničních vpustí v ulici 
Jůnova za cenu 142.152 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

15) Schválila prodej automobilu 
Škoda Felicia Pickup, rok výro-
by 1996 panu Zdeňku Ehlovi, 
xxxxxxxxxxxxx, 517  54 Vam-
berk za cenu 3.000 Kč a pově-
řila starostu podpisem kupní 
smlouvy.

16) Schválila podání žádosti o  do-
taci na komunální elektromobil 
pro Technické služby v  rámci 
výzvy Státního fondu životního 
prostředí „Podpora alternativ-
ních způsobů dopravy“.  

17) Schválila darovací smlouvu 
na  přijetí fi nančních prostřed-
ků ve výši 83.000 Kč za účelem 
mobility sociálních služeb mezi 
městem Vamberk jako obda-
rovaným a  společností ŠKODA 
AUTO, a. s., tř. Václava Klementa 
869, Mladá Boleslav II, 293  01 
Mladá Boleslav, IČO: 00177041 
jako dárcem a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

18) Schválila cenovou nabídku 
od  společnosti LK Adviso-
ry, s.r.o., Kubánské náměstí 
1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 
24275093 na zpracování Studie 
proveditelnosti týkající se mož-
nosti fi nancování projektu ze 
Státního fondu rozvoje bydlení, 
v rámci programu Výstavba pro 
obce – na  pořízení sociálních 
bytů, sociálních domů a  smí-
šených domů. Název projektu 
„Stavební úpravy č.p. 77, Pek-
lo, spojené se změnou užívání 
na  knihovnu a  byty“ za  cenu 
10.000 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

19) Schválila podání žádosti 
o  grant společnosti ŠKODA 
AUTO a.s., tř. Václava Klementa 
869, Mladá Boleslav II, 293  01 
Mladá Boleslav, IČO: 00177041 
na  projekt Stavební úpravy 
klubového zázemí Sportovní 
haly Vamberk. 

Mgr. Jan Rejzl                                              

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města
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MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram

Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice

731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699

04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
18.04.
19.04.
25.04.
26.04.
01.05.
02.05.
03.05.

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

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se 

na svém 9. veřejném zasedání dne  

11.03.2020 usneslo:

1)  Schvaluje zápis z  Finančního vý-
boru č. 7. 

2) a) Schvaluje změny rozpočtu č. 3 
pro rok 2020 v kompetenci zastu-
pitelstva města a bere na vědomí 
změny rozpočtu č. 17 pro rok 
2019, č. 1 a 2 na rok 2020 v kom-
petenci starosty města dle přílohy.

 b) Schvaluje, dle svých kompeten-
cí vyhrazeným zákonem o obcích, 
poskytnutí dotací na rok 2020 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám dle přílohy a  zároveň 
schvaluje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

3)  Schvaluje zajištění dluhů společ-
nosti Vamberecká voda s.r.o., IČ: 
25973495, které vyplývají z  uza-
vřeného dodatku ke  smlouvě 
o  kontokorentním úvěru ve  výši 
maximálně 2.000.000,00 Kč, který 
je uzavřen mezi Komerční bankou 
a.s. a Vamberecká voda, s.r.o. a do-
datkem došlo k prodloužení splat-
nosti úvěru o 1 rok do 18.02.2021. 
Zajištění bude poskytnuto formou 
ručení k zajištění dluhů společnosti 
Vamberecká voda, s.r.o. vyplýva-
jících z  Dodatku smlouvy o  kon-
tokorentního úvěru maximálně                            
na 1 rok. 

4)  Schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2020 o nakládání s od-
pady.

5)  Schvaluje určeným zastupitelem 
pro spolupráci na zprávě o uplat-

ňování územního plánu starostu 
města Mgr. Jana Rejzla.

6)  Schvaluje v  souladu s  § 6 odst. 
5 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, v  plat-
ném znění, pořízení Změny                                
č. 4 Územního plánu Vamberk, 
Mgr.  Jana Rejzla, starostu města, 
jako určeného zastupitele pro po-
řízení a zpracování Změny č. 4 ÚP 
Vamberk.

7)  Schvaluje smlouvu o  spolupráci 
s městysem Doudleby nad Orlicí, 
Dukelská 68, 517  42 Doudleby 
nad Orlicí, IČO: 00  274  909, jejíž 
předmětem je záměr společně 
podílet se na  vybudování nové 
cyklistické stezky Doudleby n. O. 
– Vamberk.

8)  Zastupitelstvo města:
 a) Neschvaluje zveřejnění zá-

měru prodeje pozemkové par-
cely č. 1808/4, druh pozemku 
ostatní plocha, o  výměře 14 m2,                                                                            
v katastrálním území Vamberk, 

 b) schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k pozemkové parcele             
č. 5172, druh pozemku orná půda, 
v  katastrálním území Vamberk, 
vlastník pan Ing. Aleš Hlavsa, 

 c) schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k pozemkové parcele                                      
č. 5156, druh pozemku trvalý trav-
ní porost, v  katastrálním území 
Vamberk, vlastník Marie Martín-
ková,

 d) schvaluje vzdání se předkup-
ního práva k pozemkové parcele             
č. 5287, druh pozemku trvalý 

travní porost, v katastrálním úze-
mí Vamberk, spoluvlastníci Marie 
Bartošová, Božena Roštlapilová, 
Jindřiška Vondrová a  Irena Vtípi-
lová, 

 e) schvaluje koupi pozemkové 
parcely č. 3229, výměra 1018 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komu-
nikace, v  katastrálním území 
Merklovice, od vlastníka ZMD ak-
ciová společnost Záměl, za cenu 
50 Kč/m2, celkem 50.900 Kč, 

 f) schvaluje koupi pozemkové 
parcely č. 528/5, výměra 2.413 m2, 
pozemku orná půda, v  katastrál-
ním území Vamberk, od vlastníka 
pana Ladislava Frejvalda, za cenu                                                                                                     
140 Kč/m2, celkem tedy 337.820 Kč,

 g) neschvaluje nabytí nemovi-
tých věcí z  majetkové podstaty 

dlužníků mimo dražbu – stavební 
parcely č. St. 695, druh pozem-
ku zastavěná plocha a  nádvoří, 
výměra 295 m2, jejíž součástí je 
stavba: Vamberk, čp. 546, objekt 
k  bydlení a  pozemkové parcely         
č. 1061/11, druh pozemku zahra-
da, výměra 412 m2, včetně příslu-
šenství (kolna, skleník, venkovní 
úpravy), vše zapsáno na LV č. 551 
v katastru nemovitostí, vedeném 
pro obec a katastrální území Vam-
berk u  Katastrálního pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou Katastrál-
ního úřadu pro Královéhradecký 
kraj, za cenu 1.650.000 Kč.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

Zaregistrujte se 
do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve městě, 
tak se zaregistrujte do městského InfoKanálu, který umožňuje zasílání 
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů 
v  krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen  pár 
minut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým a známým.

Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci poz-
ději upravit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru 
    a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111

Cena odeslání registrační SMS je dle vašeho tarifu do  pevné sítě.
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer 
mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Oznámení společnosti Vamberecká voda s.r.o. 
Vážení odběratelé,
sdělujeme Vám, že z důvodu šíření koronaviru nebudeme provádět odečty 
stavů vodoměrů v měsíci dubnu 2020, jak bylo předem avizováno. V měsíci 
květnu Vám bude doručeno vyúčtování, které bude provedeno poměrnou 
částí dle průměrné spotřeby vody na každém odběrném místě. 
Úhrada tohoto vyúčtování bude možná pouze bezhotovostním způso-
bem nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. Hotovost-
ní platba v kanceláři společnosti nebude možná.
V měsíci červenci 2020 Vám bude následně doručena zálohová faktura 
za měsíce květen a červen a v měsíci září 2020 budou pravděpodobně 
provedeny odečty stavu vodoměrů a vyúčtování (říjen 2020). Dále se již 
budou hradit čtvrtletní zálohy tak, jak bylo zvykem.

Ing. Leoš Podsedník, jednatel spol. Vamberecká voda s.r.o.

Prosíme, sledujte aktuální informace k současné 

situaci ve městě na www.vamberk.cz, v místním 

rozhlase nebo se přihlaste k zasílání SMS zpráv, 

přip. na vývěskách po městě.

Ing. Martina Jusková, 

tajemnice městského úřadu
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Zastupitelstvo města Vamberka 
udělalo první krok k  záměru, který 
se již dlouho přetřásal a  na  jehož 
konci by mělo vzniknout cyklistic-
ké propojení našeho města s  měs-
tysem Doudleby nad Orlicí. Obě 
obce připravily smlouvu o vzájemné 
spolupráci, kterou nyní vamberecké 
zastupitelstvo schválilo a která nyní 
čeká na projednání v doudlebském 
zastupitelstvu. Jejím obsahem je do-
mluva, že obě obce společně pořídí 

projektovou dokumentaci a staveb-
ní povolení pro stavbu cyklostezky 
a  po  jejich obstarání se společně 
budou ucházet o  získání dotace 
od  Státního fondu dopravní infra-
struktury, který tuto aktivitu dlouho-
době zaštiťuje a  poskytuje dotace 
až do výše 85 %. Náklady přípravné 
fáze ponesou obě obce rovným dí-
lem, stavební náklady si pak rozdělí 
podle skutečných nákladů na  stav-
bu realizovanou na svém katastru.

Co se týče trasy cyklostezky, ta je 
zanesena v územních plánech obou 
obcí. V případě Doudleb překračuje 
cyklostezka na konci ulice U Parkovi-
ště rameno Divoké Orlice do lokality 
zvané Kuchyňka, aby zde obešla psí 
cvičiště a přes rameno řeky se vrátila 
k železniční trati přes tzv. Velkou lou-
ku. Podél trati vede až k řece Zdob-
nici, kde podchází pod železničním 
mostem a  podél řeky míjí čističku 
odpadních vod. Před čističkou, již 

na  vambereckém katastru, vede 
po tělese stávající panelové cesty až 
do ulice Förstrova ve Vamberku.
Pokud doudlebské zastupitelstvo 
smlouvu schválí, čeká nás cesta trva-
jící několik let, zato ale s jasným cílem. 
O tom, že cyklostezku u nás postavit 
z dotace lze, pak nejlépe svědčí právě 
dokončovaná další etapa cyklostez-
ky z Lupenice do Rychnova, která by 
měla letos být uvedena do provozu.                                                                       

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Trasa připravované cyklostezky na doudlebském katastru dvakrát překračuje rameno Divoké Orlice a jednou podchází železniční trať u mostu přes Zdobnici.

Sen o doudlebské cyklostezce se přiblížil

Za šíření koronaviru 
hrozí i kriminál 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? 
Nabízíme řešení
Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozu-
mí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou 
mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy 
nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak 
jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Psychologové Ministerstva vnitra 
spolu s  dalšími dobrovolníky připravili v  rámci mezinárodní spo-
lupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké Ahoj, já 
jsem Korona. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosfé-
ře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv 
a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. 
Využijte proto nyní příležitost a šiřte tuto ilustrovanou brožuru všu-
de, kde se dá. Totéž děláme i my na Ministerstvu zdravotnictví. S bro-
žurou pracuje i policie, hasiči a Česká pošta. Další využití předpoklá-
dáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti 
a Unie psychologických asociací.
Brožuru laskavě poskytla její autorka paní Lies Scau, psychotera-
peutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu 
a  smutku (Belgie) a  fakulty Portland Institute for Loss &Transition 
(USA). Brožuru najdete na  stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/
jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

převzato ze stránek www.mzcr.cz

Vláda (média aj.) nás ve dne v noci 
(správně) poučují o  nebezpečí, 
o  prevenci a  opatřeních, včetně 
sankce (až 3. miliónové). To je 
chvályhodné! Avšak zarážející je, 
jak někteří lehkovážně hazardují 
s  naším zdravím – a  nezdravě ris-
kují. Takže já stručně připojím PRE-
VENCI TRESTNĚPRÁVNÍ:
V  trestním zákoníku jsou skutko-
vé podstaty trestného činu šíření 
nakažlivé lidské nemoci (v  § 152 
úmyslný a  v  § 153 TrZ stačí i  tzv. 
nevědomá nedbalost) - korona-
vir SARS-CoV-2 v  seznamu těchto 
chorob je. Aktuálně upozorňuji, 
že k postihu stačí i zvýšení nebez-
pečí nákazy v  místech, kde se již 
vyskytuje v  epidemické podobě, 
a to mj. i nedodržováním hygienic-
kých požadavků, nedodržováním 
opatření při předcházení vzniku 

a šířením infekčních onemocnění, 
porušením zákazu cestování nebo 
karantény apod. Pachatelem může 
být osoba v karanténě apod., která 
úmyslně nedodrží příslušné po-
vinnosti, omezení nebo zákazy, 
přičemž stačí, že věděl o možném 
ohrožení zdraví či života - a  „byl 
s tím srozuměn“. Trestní sazby jsou 
stupňovány podle následku až 
po  možný desetiletý či dokonce 
dvanáctiletý trest vězením při ne-
dbalostním způsobení smrti. 
No, je to tak na  2-3 stránky A4, 
takže zájemci si mohou počíst 
v TrZ. „Mí“ studenti trestního práva 
Katedry sociální patologie a socio-
logie Univerzity v  Hradci Králové 
už to znají. Snad bude naše TŘÍDA 
BEZ COVIDA :-)
Vy se mějte hlavně ZDRAVĚ a OBE-
ZŘETNĚ…!                        Mirek Antl
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Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá 
pro jakýkoli virus, patřící do podče-
ledi Coronaviridae. Jde o souhrnné 
označení pro čtyři čeledi virů, kte-
ré způsobují onemocnění s  růz-
ným stupněm závažnosti. Název 
je odvozen od  charakteristického 
uspořádání povrchových struk-
tur lipidového obalu virů ve tvaru 
sluneční korony. Může způsobit 
běžné obtíže, jako je nachlazení, 
kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale 
také závažnější choroby, jako je 
dýchací onemocnění zvané těžký 
akutní respirační syndrom (SARS; 
Severe Acute Respiratory Syndro-
me) či infekci MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome).
Jak poznám, že jsem nakažen?
K hlavním příznakům tohoto one-
mocnění patří zvýšená teplota, 
kašel, dušnost, bolest hlavy a úna-
va a  bolest hlavy. Ne však každý 
s těmito příznaky je nakažen koro-
navirem. V  takovýchto případech 
je nutné racionálně zvážit, zda jste 
mohli přijít s nákazou do kontaktu.
Co je dušnost?
Dušnost je charakterizována sub-
jektivně vnímanými problémy 
s dýcháním. Pacient má pocit tíže 
na  prsou nebo nedostatku vzdu-
chu, obtížně se mu dýchá.
Jaké skupiny obyvatel 
jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří ze-
jména senioři, chronicky nemocní 
či osoby s  oslabenou imunitou. 
Také to zatím vypadá, že pro tě-
hotné ženy riziko zvýšené není. 
Ukázalo se, že i  u  dětí je zatím, 
podle dostupných informací, virus 
snášen dobře.
Jak se onemocnění 
COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z  člověka 
na  člověka po  úzkém kontaktu. 
Jedná se o  tzv. kapénkovou infek-
ci, která je přenášena vzduchem. 
Zasahuje nejčastěji sliznice horních 
a dolních dýchacích cest a spojivky. 
Inkubační doba je cca dva až čtr-
náct dní. Po  týdnu od  nakažení se 
nemoc projeví horečkami, které ne-
ustupují. Mohou být provázené ne-
příjemnými pocity, bolestmi kloubů 
a svalů a objevují se i projevy kašle.
Kudy do lidského těla 
virus proniká?
 Nejčastějšími cestami, kudy vni-
kají viry do  lidského těla, jsou 
sliznice, tedy ústa, nos a  také oči. 
Tato místa pro viry představují ote-
vřenou bránu, právě na  obličej si 
saháme nevědomky prakticky ne-
ustále. Doporučení expertů zní vě-
domě se těmto dotekům vyhýbat.

Jak je to s imunitou 
vůči koronaviru?
Co se týče běžných koronavirů, imu-
nitu, která by trvala příliš dlouho, 
získat nelze. Takže v případě tohoto 
konkrétního koronaviru odpověď 
doposud vědci neznají.Pokud se 
uzdravíte, jste imunní, ale už není jis-
té, jak dlouho. Tohle je ve skutečnos-
ti jedna z největších výzev při vývoji 
vakcíny, která v současnosti probíhá.

PREVENCE A OCHRANNÉ
PROSTŘEDKY
Jak se proti nákaze COVID-19 
preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako 
při běžném virovém onemocnění, 
tzn. dodržovat základní hygienic-
ká pravidla  a  používat ochranné 
prostředky. Další možností je také 
posílit imunitu zdravým životním 
stylem a přísunem vitamínů.
Jak mám své tělo chránit 
a posílit imunitní systém?
Obecně lze říct, že když chcete po-
sílit imunitní systém, vždy začněte 
u  úpravy svého životního stylu. 
Změňte stravování: konzumujte 
protizánětlivé potraviny (obecně ze-
lenina a ovoce), omezte ty zánětlivé 
(vysoce zpracované potraviny s nad-
bytkem cukru, soli, nasycených tuků, 
nadbytku masných výrobků). Dále 
se snažte omezit stres, udělejte si 
čas na cvičení a dopřejte si dostatek 
spánku. Následně můžete doplnit 
potřebné vitamíny a minerály.
Co patří mezi ochranné 
prostředky?
Doporučuje se nosit roušku či respi-
rátor, ochranné brýle a  rukavice (ja-
kékoliv textilní rukavice, které mohou 
jedince chránit před přenosem virů).
Jaký je rozdíl mezi rouškou 
a respirátorem?
Rouška nepředstavuje primárně 
ochranu před viry a bakteriemi. Hlav-
ním účelem nošení roušek je ochránit 
okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je 
lepší nosit roušku než nemít žádnou 
ochranu. Pro ochranu před virovými 
onemocněními fungují efektivněji re-
spirátory fi ltrační třídy FFP3, částečně 
FFP2. Ideální variantou jsou ty s vyde-
chovacím ventilkem. 
Pro koho jsou určeny respiráto-
ry a pro koho roušky?
Respirátory třídy 3 nepotřebují nut-
ně všichni zdravotníci, ale pouze ti, 
kteří jsou vystaveni aerosolům. Tyto 
respirátory jsou vymezeny pouze 
pro akutní péče, ventilované péče, 
oddělení anesteziologie a  resusci-
tace a pro stomatology. Respirátory 
třídy 2 slouží ostatním zdravotní-
kům, respirátory třídy 1 veřejnosti 
a roušky také veřejnosti.

K čemu slouží roušky?
Roušky jsou určené zejména 
k ochraně okolí, tedy aby již nemoc-
ný člověk nešířil nemoc dál kapén-
kovou cestou. Použitím běžných 
roušek se člověk před nákazou 
COVID-19 neochrání, může však za-
bránit jejímu dalšímu šíření v přípa-
dě, kdy by byl sám již infekční.
Musím mít ochranný prostředek 
dýchacích cest povinně?
Ano. Na  zasedání vlády ve  středu 
18.  března 2020 byla přijata další 
krizová opatření. Je zavedena po-
vinnost nosit při pohybu a pobytu 
na  všech místech mimo bydliště 
ochranné prostředky dýchacích 
cest. Rouška může být klasická 
ústenka, doma vyrobená textilní 
nebo i šála či šátek. Když budeme 
roušky nosit všichni, můžeme tak 
zpomalit šíření nákazy nového ko-
ronaviru. Stačí si zapamatovat leh-
ké pravidlo: „Moje rouška ochrání 
tebe, tvoje rouška ochrání mě.“
Musím mít ochranný prostředek 
dýchacích cest i v zaměstnání?
Od  19.  března 2020 jsou všechny 
osoby povinny mít ochranný pro-
středek dýchacích cest na  všech 
místech kromě svého bydliště. To 
znamená, že v  zaměstnání musí 
mít každý zakrytá ústa a nos, ať už 
rouškou nebo jiným ochranným 
prostředkem.
Jak je to s ochranným
prostředkem dýchacích cest 
v autě, pokud jedu 
s rodinou vlastním autem?
Povinnost platí „na  všech místech 
mimo bydliště“ tedy i v autě. Na dru-
hou stranu, když sedím v autě sám, 
tak mé „okolí“ je chráněno proti 
mým kapénkám tím autem.
Jak je to, pokud pracuji 
v prostředí, kde mi nošení
roušky způsobuje problémy?
Pokud to není nebezpečné pro vý-
kon práce, tak je též povinnost no-
sit roušku či jiný ochranný prostře-
dek dýchacích cest na pracovišti.
Co když pracuji 
v kanceláři sám?
Pokud pracujete v uzavřené kance-
láři, tudíž nejste v kontaktu s další-
mi osobami, je možné nošení rouš-
ky omezit, nicméně, při jakémkoliv 
kontaktu se spolupracovníky je 
nutné chránit sebe i je používáním 
ochranných prostředků. Vhodné je 
také pracovní prostředí pravidelně 
dezinfi kovat.
Od kolika let je nošení 
ochranných prostředků 
povinné? Vztahuje se nošení 
roušek i na malé děti?
Je zavedena povinnost všech osob 
nosit při pohybu a pobytu na všech 

místech mimo bydliště ochranné 
prostředky dýchacích cest. Rouška 
může být klasická ústenka, doma 
vyrobená textilní nebo i  šála či šá-
tek. To platí také pro malé děti a po-
kud možno i nemluvňata. 
Hrozí nějaká sankce 
za porušení povinnosti 
mít ochranné prostředky 
na veřejných místech? 
Ano, sankce za  porušení nařízení 
povinnosti nosit při pohybu a poby-
tu na všech místech mimo bydliště 
ochranné prostředky dýchacích cest 
se pohybuje až do výše 20 000,- Kč. 
Mám desinfi kovat domácí 
prostředí?
Určitě je vhodné mít doma čisté 
prostředí. Hygienici doporučují 
v domácnosti dezinfi kovat často po-
vrchy, jako jsou noční stolky, poste-
lové rámy a další nábytek. Základem 
je také si vždy při příchodu umýt 
důkladně ruce. Většina lidí si ale 
ruce myje nevhodným způsobem 
a současně krátkou dobu. Podívejte 
se na návod, jak si ruce mýt ideálně.
Mohu si sám vyrobit 
dezinfekci?
Ochranné pomůcky a  dezinfekční 
přípravky jsou stále nedostatko-
vým zbožím, proto lidé hledají 
možnosti, jak si je vyrobit doma. 
Právě na  tuto potřebu reagovala 
i Světová zdravotnická organizace 
(WHO) a  zveřejnila návod na  vý-
robu dezinfekce. Přečtěte si jej  : 
na stránkách redakce Seznam.
https://www.seznamzpravy.cz/
clanek/navod-na-vyrobu-domaci
-dezinfekce-93615?seq
-no=3&dop-ab-variant=&source
=article-detail
Jak se mám chovat,
abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám 
k sobě i svému okolí:

  Často a důkladně si myjte ruce 
mýdlem či dezinfekčním gelem

  Pravidelně otírejte dezinfekční-
mi ubrousky také vlastní před-
měty (např. mobilní telefon)

  Kašlete a kýchejte do kapesní-
ku či rukávu

  Používejte jednorázové kapes-
níky a poté je vyhoďte

  Vyhýbejte se velkému uskupe-
ní osob a udržujte si bezpečný 
odstup (cca 2 metry)

  Eliminujte kontakt s nemocný-
mi lidmi

  Necestujte do zasažených lokalit
  Pokud se necítíte dobře, zů-

staňte doma
 Sledujte aktuální informace 

na ověřených webech
  Řiďte se doporučením přísluš-

ných úřadů a vlády ČR 

Základní informace o koronaviru
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Nejohroženější skupinou jsou 
senioři. Kam mohou volat, kdo 
jim vyzvedne důchod nebo jak 
si obstarají nákup?
Senioři patří k nejohroženějším sku-
pinám, smrtnost u lidí nad 60 let je 
totiž asi čtyřprocentní, a u  lidí nad 
80  let dokonce patnáctiprocentní 
(oproti smrtnosti 0,4 procenta u lidí 
do  padesáti let).  Nejlepší prevencí 
tak je vycházet z domu co nejméně, 
ideálně vůbec.

Kam volat, když si nevím rady, 
mám strach nebo pociťuji pří-
znaky?
Veškeré otázky a  nejasnosti tý-
kající se koronaviru by vám měli 
zodpovědět na  bezplatné infolin-
ce 1212.  Může být ale přetížená, 
a tak může chvíli trvat, než se na ni 
dovoláte. V  takovém případě za-
chovejte klid, nepanikařte a buďte 
trpěliví.
Pokud pociťujete příznaky, necítíte 
se dobře a  podobně, určitě  nikam 
nechoďte a  nejezděte. Můžete  za-
volat buď svému praktickému lékaři, 
který má veškeré potřebné informa-
ce, a poradí vám, co přesně dělat.
Pokud je vám opravdu zle, můžete 
samozřejmě volat i  linku 112, ale 
rozhodně je předem upozorněte, 

že pociťujete příznaky koronaviru. 
Tuto linku ale využívejte opravdu 
jen v krajní nouzi. Jestliže se chce 
pouze poradit ohledně informací 
o koronaviru volejte linku 1212.

Kdo mi nakoupí potraviny či mi 
přinese potřebné léky?
V tomto směru by se o vás měly po-
starat především vaše děti, k  péči 
o  seniory vybízí mladší generace 
i stát. Pokud to ale není možné (děti 
nemáte, jsou třeba v karanténě nebo 
vás dělí velká vzdálenost), nebojte se. 
Pomoci určitě mohou i sousedé.

Vyzvednout vám mohou i  léky 
na předpis, pokud zavoláte svému 
lékaři a požádáte ho o zaslání elek-
tronického předpisu. Lékař vám 
ho zašle na  jakékoli mobilní číslo 
a dotyčný pak může léky bez pro-
blémů vyzvednout.
A pokud ani tohle nejde? Možností 
jsou nejrůznější donáškové služby, 
služby pečovatelských domů, využi-
tí služeb dobrovolníků či nejrůzněj-
ších organizací, center a klubů seni-
orů, kteří pomoc postupně nabízejí.
Městský úřad Vamberk nabízí 
poskytování pomoci při zajištění 

nákupů a  léků. V případě potřeby 
dalších informací volejte telefonní 
číslo 605 006 265.

Potřebuji dezinfekci?
Dezinfekční gely na  ruce jsou sa-
mozřejmě formou prevence, ale 
především v situacích, kdy nemáte 
k  disposici vodu a  mýdlo. Pokud 
jste doma, stačí, když si budete 
pravidelně (po  použití toalety, 
po  smrkání, kýchání, po  příchodu 
z  venku, po  kontaktu s  jinou oso-
bou a  podobně) a  důkladně mýt 
ruce mýdlem.

Kdo mi vyzvedne důchod?
Česká pošta má povinnost ucho-
vat jednotlivci až tři splátky dů-
chodu, tj. osoby si jej mohou vy-
zvednout až po  ukončení domácí 
karantény. Upozorňujeme, že tři 
měsíce jsou však hraniční, jelikož 
následně vrátí ČSSZ, která výplatu 
důchodů zastaví až do  doby, než 
se důchodce u ní znovu o důchod 
přihlásí.
V  současné době Česká pošta 
provádí donášku důchodů až 
do domu. 

převzato ze stránek 
www.mzcr.cz a upraveno 

pro situaci ve Vamberku

Senioři by měli co nejvíce omezit vycházení ven

I nadále si všímejte svého okolí a v případě, že někdo ze seniorů potřebuje pomoc např. s donáškou nákupů a léků, kontaktujte nás               

na tel. číslo 605 006 265, e-mail: juskova@vamberk.cz.
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V této pro nás všechny nezvyklé a 
těžké době jsme se dokázali sem-
knout a pomoci jeden druhému, 
což každého z nás může naplnit 
optimismem, že tuto krizi všichni 
zvládneme. Děkujeme proto všem, 
kteří šili ve dne v noci roušky, kte-
ré byly přerozděleny potřebným 
a Spolku přátel historie Vamberka 
za organizaci této akce, za nesku-
tečnou solidaritu vietnamským 
obchodníkům z obchodu Majka 
(pod samoobsluhou), kteří věno-

vali roušky a z obchodu A & A shop 
(nad železářstvím), kteří kromě na-
šitých roušek darovali také dezin-
fekční a jiné potřebné prostředky. 
Zároveň bych chtěla poděkovat 
pracovníkům městského úřadu, 
městské policie a městských or-
ganizací, kteří i přes únavu nikdy 
neřekli „ne“ nebo „nejde to“ a při-
ložili ruce k dílu všude, kde bylo 
a je potřeba. Zejména děkujeme 
pracovnicím městského úřadu 
Lence Prokešové, Aleně Bartošové 

a Ireně Šponarové, Krajkářské ško-
ly a Mateřské školy Vamberk, které 
si ze svých pracovišť vytvořily šicí 
dílny na výrobu roušek. 
Všem nám přeji dostatek sil, aby-
chom z boje vyšli jako vítězové                   
a mohli se opět sejít v ulicích, děti 
mezi svými kamarády na hřištích… 
a bezstarostně si mohli užívat krás-
ného počasí a všeho kolem nás.

Ing. Martina Jusková

tajemnice 

městského úřadu

Aktuální
informace:
www.mzcr.cz 
Ministerstvo 
zdravotnictví ČR  
www.mzv.cz 
Ministerstvo 
zahraničí ČR  
www.khskhk.cz 
Krajská hygienická 
stanice Královéhra-
deckého kraje  
www.kr-kralove
hradecky.cz 
Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje  
www.szu.cz 
Státní zdravotní 
ústav  
www.vlada.cz 
Vláda ČR  

Vlna solidarity zaplavila město

Pracovnice sekretariátu Jitka Luňá-

ková nahrává aktuální informace do 

městského rozhlasu Improvizované šicí dílny na městském úřadě
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Vážení Vamberáci, 
když jsme v polovině února 
tohoto roku zahajovali výstavu                                
a cyklus Čechoslováci a Vambe-
ráci v boji za vlast vůbec jsem si 
neuvědomoval, jak toto téma 
bude velmi brzy ještě více ak-
tuální. Říkal jsem si jaké máme 
štěstí, že na rozdíl od našich 
předků, žijeme v relativním 
bezpečí a blahobytu a že nemu-
síme čelit velkým zkouškám, ve 
kterých bude potřeba se stmelit 
a vzájemně si pomáhat a které 
prověří, zda jak v nich morálně 
obstojíme. 
Nyní čelíme jedné velké zkoušce. 
Nicméně věřím, že ji společně 
zvládneme, stejně jako jsme spo-
lečně zvládli v poměrně krátké 
době „zarouškovat“ Vamberk                  
a pomohli nemocnici v Rychno-
vě a Hradci Králové. Pevně věřím, 
že se jsme tímto pomohli více a 
rychleji ochránit nás a naše oko-
lí, a navíc že nám to pomohlo se 
stmelit a vnitřně posílit. 
Chtěl bych tímto velmi poděko-
vat a vyjádřit hluboký respekt           
a úctu k úžasnému vzepětí 

všem, kteří se zapojili a pomohli 
- vedení města Vamberk a za-
městnancům městského úřadu, 
městské polici i dodavatelům 
nedostatkového materiálu, díky 
nimž jsme, na rozdíl od jiných 
obcí, měli ve Vamberku stále         
z čeho šít roušky.
A hlavně všem, kteří se zapo-
jili do šití, stříhání, organizace                      
a logistiky či pomohli jinak nebo 
pomoc nabídli, a také jejich 
rodinám za pomoc, trpělivost                        
a podporu. Dále pak také lidem 
z okolních obcí, kteří nám v tom 
vydatně pomáhali. 
Společně jsme tak postupně 
vybavili rouškami lidi v první 
linii – zdravotníky nemocnici, 
naše paní prodavačky, lékár-
nice, pracovníky technických 
služeb a naše seniory, pak další 
Vamberáky a místní fi rmy, které 
to potřebovaly.
Prosím, vzpomeňme si na toto 
vzepětí a sepjetí, že se umíme 
spojit a dokážeme si pomáhat, 
v době, až to bude potřeba. 

Vladimír Sodomka

Spolek přátel historie Vamberka

Foto: Městská policie Vamberk, facebook

ROUŠKY PRO VAMBERK 
A NEMOCNICI 
– DĚKUJEME!!! 

Sběrná místa Roušky pro nemocnici

Roušky pro senioryRoušky pro občany

Roušky pro Řetězy

Roušky pro naše paní prodavačky
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Ve středověku plnily funkci knihovny 
křesťanské kláštery. První klášterní 
knihovna na  našem území vznikla 
v břevnovském klášteře na konci 10. 
století. Založením Univerzity Karlo-
vy v  roce 1348 u  nás vznikla první 
knihovna světská. Brzy je následova-
ly knihovny městské a farní. Na konci 
18. století, kdy byly rušeny mnohé 
klášterní knihovny, místo nich vzni-
kaly knihovny veřejné.
Počátky půjčování knih ve Vamber-
ku jsou spojeny se jménem kováře 
a písmáka Antonína Zemana. Počát-
kem 19. století měl již pěknou sbírku 
knih, mezi nimi i několik starých tis-
ků z Veleslavínovy doby. S  několika 
dalšími sousedy odebíral časopisy 
a knihy vycházející v Praze. Při domá-
cích besedách z nich společně četli. 
Zeman odebíral i vídeňské Hromád-
kovy České noviny. 
Před rokem 1848 působil ve  Vam-
berku čtenářský spolek, o  jehož 
vznik se zasloužil zdejší rodák humo-
ristický spisovatel František Hajniš 
(1815-1885). Asi dvacítka mladších 
měšťanů se podílela na  společném 
nákupu nových knih za  malé mě-
síční příspěvky. Knihy ze Zemanovy 
pozůstalosti tvořily značnou část ve-
řejné knihovny umístěné tehdy v čp. 
259 v Radnické ulici.
V  roce 1857 vznikla zásluhou další-
ho význačného rodáka pražského 
nakladatele Josefa Richarda Vilímka 
(1835-1911) a dalších dárců ve Vam-
berku školní knihovna o 600 svazků 
(sám Vilímek věnoval asi 100 svazků). 
Knihovna byla přenesena do  školní 
budovy a sloužila dětem i dospělým. 
Součástí se stal i  soubor knih z  čp. 
259. V roce 1860 byli ve městě čtyři 
zakladatelé Matice české, dva zakla-
datelé Dědictví svatojánského a  je-
den Dědictví cyrilometodějského. 
Zdejší měšťané odebírali devět vý-
tisků Slovníku naučného a nejméně 
jeden výtisk od každého českého ča-
sopisu. V 70. letech 19. století čítala 
knihovna okolo 700 svazků. Finanč-
ně ji podporovali i zdejší ochotníci. 
V  roce 1867 byla ve  Vamberku za-
ložena Měšťanská beseda, centrum 
kulturního dění. Podle přání zakla-
datelů se snažila povznášet duchov-
ní život nejen svých členů, ale všech 
měšťanů bez rozdílu politické nebo 
náboženské příslušnosti. Za  tím 
účelem zřídila ve svých místnostech 
veřejnou čítárnu, v  níž poskytovala 
čtenářům časopisy a spravovala bo-
hatou knihovnu. Roku 1887 převzala 
besední knihovna i větší část školní 
knihovny, která v  té době značně 
skomírala, a  otevřela ji pro veřej-
nost. Menší část školní sbírky knih 
byla věnována učitelské knihovně, 
Řemeslnicko-rolnické besedě a  čte-
nářské besídce do  Lupenice. V  roce 

1907 byla besední knihovna o 3 000 
svazků umístěna v  prvním patře 
na radnici. Roku 1911 věnoval rodák 
profesor Josef Kalousek (1838-1915) 
veřejné knihovně nadaci 3 000 K.
V roce 1920 byla ustavena knihovní 
rada pro správu obecní knihovny 
ve  složení předseda Ladislav Bed-
nář st., jednatel a  knihovník Josef 
František Král a pokladník Josef Haj-
niš. Ministerstvo školství schválilo 
výnosem ze dne 13. listopadu 1920 
smlouvu sjednanou s  Občanskou 
besedou (dříve Měšťanská), aby 

její knihovna byla pověřena funkcí 
knihovny veřejné a zároveň potvrdi-
lo jmenování Josefa Františka Krále 
obecním knihovníkem.
Od roku 1920 sloužila besední knihov-
na jako veřejná obecní instituce. 
V  následujícím roce byla přemístěna 
z poschodí radnice do dvou místnos-
tí v přízemí. Knihovna byla vybavena 
novými skříněmi a  dalším nábytkem. 
Čítala tehdy 3 314 vázaných knih a na-
vštěvovalo ji 250 čtenářů. 
Štědrým příznivcem vamberecké 
kultury, potažmo knihovny, byl prů-
myslník Ladislav Bednář st. (1862-
1935), který kromě jiných příležitost-
ných darů, založil roku 1923 nadaci 
10 000 Kč k uctění své zesnulé choti 
Anny. Úroky byly určeny ke  každo-
ročnímu nákupu knih. Pan Ladislav 
Bednář daroval svůj dům čp. 84 
na  náměstí ke  kulturním účelům 
města, pro potřeby veřejné knihov-
ny a  městského muzea. Zároveň 
složil kapitál 20 000 Kč pro budoucí 
údržbu domu a soukromou knihov-
nu se 3  000 svazky daroval veřejné 
knihovně. Město věnovací listinu 
s  povděkem přijalo 7. května 1925. 
Měšťanský dům čp. 84 umístěný 
na  náměstí naproti radnici byl po-
staven v roce 1867 a jeho majitelem 
byl Jan Urban. Jeho vnučka Anna 
Urbanová se provdala za  Ladislava 
Bednáře. K  naplnění poslední vůle 
došlo roku 1935, kdy Ladislav Bed-
nář zemřel. Knihovna se do  nových 
prostor stěhovala na  přelomu let 
1935 a 1936. Od 2. února 1936 sídlí 
v  Bednářově nadačním domě čp. 

84 dosud. V  knihovně byla v  únoru 
1939 otevřena čítárna. Občanská 
beseda, která spravovala Bednářův 
dům, byla zlikvidována 20. května 
1953. Dům čp. 84 přešel na  Místní 
národní výbor.
Ke  31. prosinci 1957 spravovala 
Místní lidová knihovna 7  247 svaz-
ků. Z toho pro děti bylo určeno 611 
svazků a 540 bylo vázaných časopi-
sů. Čtenářů bylo 522, třetinu tvořila 
mládež. Za rok bylo vypůjčeno 9 594 
knih. V  roce 1961 bylo v  budově 
po  několika letech obnoveno mu-

zeum. V  roce 1962 byla realizována 
severní přístavba domu a za knihov-
nou bylo otevřeno veřejné WC. Roku 
1964 čítala 8 900 svazků. O rok poz-
ději se knihy půjčovaly třikrát týdně.
K  významné změně došlo v  roce 
1968, kdy byla knihovnická práce 
profesionalizována. Knihovnicí s po-
lovičním úvazkem byla ustanovena 
paní Karla Zemánková z  Doudleb 
nad Orlicí. Druhou knihovnicí se 
stala Marie Kozlová z Rychnova n. K. 
V témže roce byl vchod do knihovny 
opatřen ozdobnou mříží a lucernou 
od Oldřicha Doležala. Od roku 1969 
plnila funkci střediskové knihovny 
pro třináct okolních obcí. Roku 1970 
začal pracovat kroužek mladých 
čtenářů. V  roce 1972 měla knihov-
na dvě stálé pracovnice. Fond čítal 
téměř 10 000 knih. V říjnu 1974 bylo 
otevřeno samostatné dětské oddě-
lení a knihovna celkově obsahovala 
12  883 svazků. V  bývalé historické 
síni muzea vznikl knižní depozitář. 
Roku 1975 nastoupila do  knihov-
ny místo paní Kozlové paní Libuše 
Štréglová. V  roce 1977 spravovala 
knihovna 16  812 svazků při 13  000 
výpůjčkách. Dětské oddělení bylo 
tehdy nově otevřeno v prvním pat-
ře. Roku 1983 měla již 23 000 svazků 
a 1 053 čtenářům posloužila 35 000 
výpůjčkami. Roku 1986 29 062 svaz-
ků. V  roce 1988 to bylo již 30  250 
svazků. Tehdy bylo dětské oddělení 
otevřeno v  uvolněných prostorách 
po muzeu, které bylo přestěhováno 
do Bednářovy vily čp. 88. Roku 1991 
měla knihovna 776 čtenářů, z  toho 

326 dětí. Spravovala 36  684 svazků 
a uspořádala 22 čtenářských besed. 
V roce 1993 nastoupila jako knihov-
nice paní Jaroslava Martinová. S kon-
cem roku 1996 ukončila činnost 
odborová knihovna ve  fi rmě ESAB. 
V období 2009-2011 bylo v budově 
umístěno Informační centrum. Roku 
2010 obdržela Městská knihovna 
ve  Vamberku ocenění ministerstva 
kultury Knihovna roku 2010 v kate-
gorii Významný počin v  oblasti po-
skytování veřejných knihovnických 
a informačních služeb za uživatelsky 
velmi ceněnou širokou škálu kultur-
ně-vzdělávacích aktivit pro všech-
ny věkové kategorie. V  roce 2019 
byla opravena Voříškova ulice vedle 
knihovny. Letos by měl být postaven 
altán, čímž bude dotvořen zahradní 
areál za budovou.

Sídla knihovny

do 1857 
domek v Radnické ulici čp. 259
1857-1887 
škola čp. 86 (školní)
1867-1907 
hostinec Na Hradě (besední)
1907-1936 
radnice
od 1936 
Bednářův besední dům čp. 84

Knihovníci a vedoucí knihovny

1880-1924 
Josef František Král  
učitel, řídící učitel
1924-1968 
František Hlaváček  
úředník Bednářových závodů
1968-1990 
Karla Zemánková  
první profesionální knihovnice
1991-2002 
Libuše Štréglová
2002-2006 
Anna Klecandrová
Od 2007 
Jaroslava Martinová

Literatura

Král Josef František, Památník ochot-
nického divadla, Spolek divadelních 
ochotníků Zdobničan ve  Vamberku 
1903
Král Josef František, Paměti města 
Vamberka nad Zdobnicí, Obec měs-
ta Vamberka nad Zdobnicí 1927
Poslušný Ludvík, Nové paměti města 
Vamberka, Město Vamberk 2010

Prameny

Vamberecký zpravodaj 
z dřívějších let

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 

Milana Sedláčka

Stručná historie vamberecké knihovny

Hotel Hrad v době, kdy zde sídlila besední knihovna.
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Vyšší než 
sousední hotel
Pokračujeme po  severní straně ná-
městí po  chodníku z  kopce dolů. 
Pod prodejnou Komzum již po léta 
nabízí svůj sortiment Market Mai-
ka. První zmínka o domu na tomto 
místě je z  roku 1683, kdy Dorota 
Jindrásková prodala stavení Janu 
Suchánkovi. Majitelé se poměrně 
rychle střídali (Mísař, Holoubek, Po-
láček, Hencz). Dům ve  druhé polo-
vině 18. století získal původní číslo 
9, od  roku 1805 jej dodnes známe 
jako čp. 79. Tehdy počátkem 19. 
věku jej obývala rodina Fisterova. 
Od  druhé poloviny 19. století dům 
patřil Janu Kubiasovi (1825-1898). 
Tento podnikavý člověk se v  mládí 
živil jako faktor a  později ve  svém 
domě provozoval hostinec Na  Pe-
líšku. Takových ve  Vamberku bylo. 
Ano, ale právě tady, v  malé dílnič-
ce vzadu začal Janův syn Jindřich 

(1850-1930) vyrábět v  roce 1873 
uzenářské výrobky a aniž kdo tušil, 
založil budoucí slávu Kubiasova 
uzenářství. Jan Kubias ve  stáří hos-
tinec pronajal Augustinu Müllerovi. 
Tento restauratér a hoteliér působil 
ve  Vamberku postupně Na  Hradě, 
od roku 1892 Na Pelíšku a od roku 
1903 v  sousedním Hotelu Kubias. 
Na přelomu století bylo na zahradě 
za  domem provozováno sokolské 

cvičiště. Dřevěné stavení s  podsíní 
čp. 79 bylo zbouráno v  roce 1902. 
Nový dvoupatrový dům byl posta-
ven vzápětí. Hostinec byl posléze 
nahrazen prestižní prodejnou tex-
tilního zboží sourozenců Bedřicha 
a  Terezie Sedláčkových. Sedláčkovi 
byli nejen zdatnými obchodníky, ale 
též mecenáši vamberecké kultury. 
Od  30. let zde prodával galanterní 
zboží Václav Kutík, začátkem 50. let 

zatčený, obviněný a  odsouzený 
za  zadržování zboží. Ano, tehdy 
mohl být obchodník uvězněn za to, 
že měl na  skladě zboží. V  dalších 
desetiletích zde byla prodejna elek-
trozboží, od konce 20. století prodej 
textilního sortimentu.  

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky Milana Sed-

láčka a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Střípky ze života 
Aloise Kareše 
Dnešní vzpomínka na  Aloise Kareše se vztahuje k  inzer-
ci fi rmy Kareš & Stocký ohledně zajištění přepravy osob 
z  německého přístavu nedaleko Brém (kde fi rma sídlila) 
do Ameriky. Kromě přepravy samotné fi rma postupně na-
bízela i zasílání zboží, výměnu peněz nebo zajištění kore-
spondence vystěhovalců s příbuznými v Čechách.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie

 Vamberka

Tak jako další domy na severní straně Husova 
náměstí i dům čp. 79 byl zkoumán hned ze 
dvou stran- tedy dozorovány byly výkopy pro 
přístavbu na jeho dvorku (v roce 2012) a pro-
zkoumán byl i prostor vybagrovaného chodní-
ku při pokládce kabelizace v roce 1993. Místo 
zastavěné dnešním domem již žádné informace 
přinést nemůže.
Na dvorku byl nalezen zaniklý sklep, sahající až 
pod dnes již nefunkční budovu Kina. V jeho zdi-
vu byly nalezeny zlomky keramiky z 15. století, 
přiléhala k němu další kamenná podezdívka, 
mezi kameny byl zlomek keramiky z 16. století. 
Všechny informace jsou velice kusé, dvoreček 
se nekopal celý, pouze 60 cm široké základy 
přístavby.
Opravdu překvapením byla široká rýha vznik-
lá vybráním tělesa chodníku. Přímo před čp. 
79 se totiž ve dně chodníku (1 metr hluboko 
pod dnešní úrovní) objevilo dno fekální jímky                                 
s charakteristickým žlutozeleným probarve-
ním. Jímka byla zavalena množstvím mazanice, 
zanikla v 16. století. Těsně vedle ní (směrem do 
silnice) byla další jímka zaniklá v 15. století, po-
sléze překrytá velkou jámou zaplněnou někdy 
v 1. polovině 17. století a do třetice přímo pod 
čelní frontou domu čp. 79 byla třetí jímka hruš-

kovitého tvaru, vyplněná v době zániku torzy 
komorových kachlů převážně z 16. století.
Ve středověku bylo možné leccos, ale fekální 
jímky přímo pod okny, navíc ve městě, to je 
příliš i na tehdejší hygienické podmínky. Podob-
né jímky se ve městech nacházejí, kanalizace v 

našich zeměpisných šířkách nebyla, ale vždy až 
na dvoře, jako součást běžného provozu domu. 
Vše tedy nasvědčuje tomu, že původní náměstí 
nebylo tak široké jako dnes, byla to spíše tako-
vá „ulicovka“. A dávný měšťanský dům – určitě 
výstavný, vybavený krásnými kachlovými kam-
ny, stál někde v místech, kde se dnes vyjíždí z 
Pekelské ulice. Za ním se v pruhu až na hranu 
nad řekou táhla podlouhlá parcela, se vším, 
co k takovým parcelám patřilo. Tedy i s těmi 

jímkami, které se stavěly, párkrát vybraly, pak 
se zaházely a vykopaly nové. Kamenný sklí-
pek nalezený na dnešním dvoře by pak patřil                                                     
k hospodářskému zadnímu traktu, které se 
na konci takových dlouhých parcel stavěly.                                                      
A pokud se máme zabývat časovými úvahami, 
kdy k těmto převratným změnám v samém 
srdci města docházelo (čas na to vhledem ke 
všem omezením, které přináší koronavirová 
krize opravdu máme), nezbývá než vzít k ruce 
všechny nalezené zlomky keramiky a kachlů. 
Nejmladší jímka nám zanikla v první polovině 
16. století. Můžeme si tedy představit, že ve zla-
té době českých měst vzkvétá i Vamberk, rozši-
řuje společný prostor náměstí, aby bylo možné 
zde pořádat dostatečně velké trhy, a měšťané 
své domy nově staví blíže svahu nad Zdobnicí. 
A mladší zásahy – velká plošná jáma vedená 
směrem do dnešního náměstí, vyplněná zlom-
ky keramiky ze 17. století, i podobné nalezené 
před sousedními domy, jsou dokladem rychle 
vykopaného nehlubokého výkopu pro získání 
stavebního materiálu (čistého jílu), okamžitě za-
hrnutého destrukcí stržených staveb. Analogie 
k tomuto postupu známe například v Novém 
Městě nad Metují.

PhDr. Martina Beková



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 12

Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin – 20. část (Chronologie II. svět. války 1)

Předehra světové války.
1921 - Německo nepřijalo fakt po-
rážky z roku 1918 a zdržovalo platby 
reparací.
1922 - Pochodem fašistů na  Řím 
se Itálie stala fašistickou. (Mussolini 
v čele státu).
1923 - Neúspěšný pokus Hitlera 
o  puč v  Německu. Velká infl ace ně-
mecké měny.
1924 - Po 1. světové válce odešly USA 
z evropské politiky, kde po počáteč-
ním růstu demokratických zřízení 
nastalo šíření diktatur, fašismu a  na-
cionalismu. Příčinou byly obavy z bol-
ševismu po r. 1917.
1929 - Začátek světové hospodářské 
krize způsobená zejména spekulativ-
ní činností bank.
1931 - Japonci na severu Číny obsadili 
Mandžusko. Zvyšující se zápas o svo-
bodu v  koloniích si vynutil změnu 
přístupu V. B., která změnila „Britské 
imperium“ v „Britské společenství ná-
rodů“. Některé kolonie získaly samo-
správu (dominia), a některé samostat-
nost (Kanada, Austrálie, Nový Zéland 
a Jihoafrická unie. Irsko již od r. 1922.
1932 - NSDAP se stala nejsilnější poli-
tickou stranou v Německu.
1933 - A. Hitler se stal říšským kanc-
léřem. Japonsko vystoupilo ze Spo-
lečnosti národů. Posilování fašismu 
v Rakousku. Po požáru Říšského sně-
mu v  Berlíně byla zrušena základní 
občanská práva v zemi. V Berlíně bylo 
demonstrativně spáleno 20 000 „ne-
vhodných“ knih. V Německu byla po-
volena jediná politická strana NSDAP. 
Německo vystoupilo ze Společnosti 
národů, začalo zbrojit, budovat dálni-
ce a námořnictvo.
1934 - Československo navázalo di-
plomatické styky se SSSR. V Německu 
byla zlikvidována konkurence SS „ ve-
dení SA - Noc dlouhých nožů“ a bu-
dovány koncentrační tábory.
1935 - Itálie zahájila vojenskou oku-
paci Habeše. Po  plebiscitu bylo Sár-
sko připojeno k Německu.
V  Německu vyhlášeny Norimberské 
zákony proti Židům. USA vyhlásila 
zákon o  neutralitě.  (Neutralita jim 
zajistila již na počátku 1. světové vál-
ky obrovské zisky za  prodej zbraní, 
potravin a  surovin oběma bojujícím 
stranám. Totéž se opakovalo počát-
kem 2. sv. války až do konce r. 1941).
1936 - Japonsko odmítlo omezování 
svého námořnictva. Německá vojska 
nedovoleně vstoupila do  demilitari-
zovaného Porýní. Rakousko se zavá-
zalo provádět proněmeckou politiku. 
Ve Španělsku vypukla občanská vál-
ka. V  Moskvě uskutečněny politické 

procesy. Itálie a  Německo pomáha-
lo gen.  Frankovi ve  Španělsku. V. B. 
ukončila okupaci Egypta s  výjimkou 
Suezu.
1937 - Japonsko zahájilo válku s  Čí-
nou. Hitler určil za  nejzazší termín 
řešení „životního prostoru“
pro Germány rok 43-45. Na  základě 
podstrčených důkazů od  německé 
zpravodajské služby nechal Stalin po-
pravit 150 nejvyšších důstojníků a tím 
likvidoval armádní velení SSSR.
1938 - Den před plánovaným refe-
rendem o  nezávislosti, na  základě 
vynucené žádosti,vpadla německá 
vojska do Rakouska a Hitler 13. 3. vy-
hlásil připojení Rakouska k Německu.
(Něm. armáda byla většinou obyvatel 
vítána). Pak se Hitler zaměřil na rozbití 
Československa. V  Československém 
pohraničí došlo k  vystupňování ná-
silných provokací němec. obyvatel-
stvem. (3 miliony Němců). V  květnu 
byla v ČSR vyhlášena částečná mobili-
zace. V. B. se nabídla zajistit zprostřed-
kování. Po vzájemné dohodě Britanie 
a Francie s Hitlerem (nehledě na plat-
nost smluv ČSR a  Francie) požado-
valy vlády těchto zemí max. ústup-
ky od  ČSR. Českosl. vláda odmítla                                                                                                    
a  23. 9. vyhlásila všeobecnou mo-
bilizaci. 29. 9. na  pozvání Hitlera 
jeli představitelé Britanie a  Francie 
do  Mnichova (účast Československa 
na požadavek Hitlera nebyla povole-
na) a  za  účasti Italie podepsali Mni-
chovskou dohodu bezpodmínečně 
nařizující předání českého pohraničí 
(s většinovým podílem Němec. oby-
vatel) Německu. Naši bývalí spojenci 
nám oznámili, že v  případě neupo-
slechnutí poneseme veškeré násled-
ky a pomoc nám nebude poskytnuta. 
Po vyhodnocení situace dostala Čes-
kosl. armáda rozkaz opustit pohra-
niční opevnění. Na  základě ultimata 
polské vlády odstoupila naše vláda 
Polsku Těšínsko.

Neofi ciální začátek
druhé světové války.
1. října 1938 překročila německá voj-
ska hranice suverenního státu bez 
jeho souhlasu a  tím byla naplněna 
právní podstata defi nice. Ofi ciálně je 
začátek druhé světové války datován 
až od 1. září 1939 přepadením Polska, 
protože jinak by museli Západní spo-
jenci přiznat svoje pochybení.
6. 10. se v Žilině sešli zástupci Sloven-
ských politických stran a  ustavili si 
autonomní vládu včele s Tisem. V Ně-
mecku se uskutečnila “Křišťálová noc“ 
proti Židům. Následně vrátily USA 
od  svých břehů loď do  nacistického 

Německa s 1000 Židů. Přehled tehdej-
ších diktatur v Evropě: Německo, Itálie, 
Rakousko, Bulharsko, Španělsko, Albá-
nie, Polsko, Portugalsko, Litva, Lotyš-
sko, Estonsko, Jugoslávie, Rumunsko, 
Řecko. 21. 10. vydal Hitler tajný rozkaz 
o zničení zbytku Československa.
1939 - 14. 3. Slovensko po předchozí 
dohodě s  Hitlerem vyhlásilo samo-
statnost. 15. 3. Čechy a Morava byla 
obsazena německými vojsky. Maďaři 
obsadili část jižního Slovenska a Pod-
karpat. Rus.
16. 3. Němci vyhlásili Protektorát Če-
chy a Morava. 
Jaro 39. Poláci odmítli požadavek 
Německa na odstoupení pobřežního 
koridoru a  města Gdaňsk Německu, 
pro propojení Říše a vých. Pruska.
23. 3. Německá vojska obsadila Kla-
jpedu u  Balt.moře a  oblast připojila 
k Německu.
31. 3. vyhlášení Britsko-francouz-
ských záruk pro Polsko. 
1. 4. ukončena občan. válka ve Špa-
nělsku.
7. 4. Italové přepadli Albanii. 13. 4. Zá-
ruky pro Polsko rozšířeny i na Rumun-
sko a Řecko. 
22. 5. Itálie a Německo uzavřely vojen. 
spojenectví „Ocelový pakt“. 
Srpen 39. jednání V. B., Francie a SSSR 
o  vzájemné pomoci proti Německu 
a  rozdělení sfér vlivu v Evropě, nedo-
spěla závěru. 23. 8. uzavřelo Německo 
a SSSR „Pakt o neútočení“ s tajnou do-
ložkou o vzájemném rozdělení Polska 
a  vlivu v  některých částech Evropy. 
(Tím byla dokončena příprava na  za-
hájení války). 25. 8. V. B. a Polsko uza-
vřely pakt o vzájemné pomoci. (Hitler 
reagoval krátkým odložením útoku).

Ofi ciální začátek
druhé světové války 1. 9. 1939
Německá vojska bez vypovězení vál-
ky přepadla z několika směrů Polsko. 
Vojska SSSR obsadila Litvu, Lotyšsko 
a Estonsko. 17. 9. dle dohody vpadla 
vojska SSSR do  východního Polska 
(po  částečném stažení Wehrmach-
tu.) 2. 9. Itálie se prohlásila za  stát 
válku nevedoucí. 3. 9. V. B. a  Francie 
vyhlásily válku Německu. 5. 9. USA 
proklamovalo neutralitu. Během září 
V.B. přesunula svůj expediční voj.sbor 
na pomoc Francii. 27.9. Varšava kapi-
tulovala. 2. 10. všechny americké státy 
(kromě Kanady) vyhlásily neutralitu. 
30. 11. SSSR zahájil útok na Finsko, kte-
ré se dobrovolně nevzdalo části svého 
území. 14. 12. SSSR vyloučen ze Spo-
lečnosti národů za napadení Finska.
1940 - 9. 4. Německo přepadlo Dán-
sko a  Norsko, aby si zajistilo bez-

pečnou přepravu rud z  neutrálního 
Švédska a zároveň vytvořilo odrazo-
vý můstek proti V. B. 10. 5. Německo 
zahájilo bleskový útok na  Belgii, Lu-
cembursko, Holandsko a  následně 
i  Francii. Tímto útokem skončila tzv. 
„Podivná válka na západě“, kdy spo-
jenci sice vyhlásily válku Německu , 
ale doposavad se zmohly jenom na  
mobilizaci a  sporadické přestřelky 
na  Francouzsko-německé hranici. 
Útokem na  Belgii a  Holandsko byly 
odlákány značně voj. síly Francie 
na  sever. 12. 5. útokem tanků z  Ar-
den směrem k  moři Němci vytvo-
řili 75 km širokou mezeru v  obraně.                                           
15. 5. Holandská armáda kapitulovala. 
20. 5. Německá vojska dorazila k moři 
a dokončila roztržení obrany Francie.  
28. 5. Belgická armáda kapitulovala 
a spojenci (V.B. a Fran.) zahájili ústup 
k  Dunkergue. 26. 5 - 4. 6. probíhala 
chvatná evakuace brit.jednotek a čás-
ti franc, armády do Britanie. Hitler po-
zdržel rozkazem útok na tento úsek. 
4. 6. Němci obsadili přístav a  zajali 
40 tisíc Francouzů. 1.-9. 6. byly eva-
kuovány zbytky spojenců z  Norska.                            
10. 6. zahájili Němci za zády Mag. linie 
postup do  Francie a  obsadili Paříž. 
Italie vyhlásila válku V.  B. a  Francii. 
V  červnu Britové zaútočili na  italské 
pozice v Libyi. 12. 6. Japonsko a Thaj-
sko uzavřely spojenectví. 22. 6. Fran-
cie uzavřela příměří (2/3 země byly 
okupovány Německem) a na zbytku 
vznikla Vichystická Francie. Generál 
De Gaule se postavil do čela “Svobod-
ných Francouzů“ v Africe. 28. 6. vpad-
la vojska SSSR do Rumunska a zabrala 
nynější Moldávii. 10. 7. byla zahájena 
letecká bitva o Británii. 22. 7. Británie 
odmítla poslední z mírových nabídek 
Hitlera. (Hitler se snažil vyhnout válce 
s V.B). 25. 7. USA zablokovaly dodáv-
ky ropy a  ocele do  Japonska. 3. 8. 
Italové zaútočili na Brity v Somálsku. 
6. 8. „požádaly“ Litva, Lotyšsko a  Es-
tonsko o  vstup do  SSSR. 30. 8. bylo 
Rumunsko donuceno předat Maďar-
sku 43 500 km2 území. 13. 9. Italové 
útočí z  Libye na  Egypt. 17. 9. Hitler 
po  nedosažení  požadovaných vý-
sledků v letecké bitvě o Britanii odlo-
žil invazi do V. B. V říjnu zahájili Italové 
málo úspěšný útok na Řecko a Něm-
ci pod záminkou pomoci vstoupili 
do  Rumunska. Listopad - Maďarsko 
a  Rumunsko přistoupilo ke  státům 
Osy. Nacisté ve Varšavě začali budo-
vat židovské ghetto. Britové vyhnali 
Italy z  Egypta a  postupovali Libyí, 
současně začali osvobozovat Habeš.                                       
Pokračování.

Ing. Augustin Šubrt
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Vážení rodiče, je nám to velice líto, 
ale vzhledem k  současné situaci 
uzavíráme MC Dráček i  pro ná-
sledující měsíc duben 2020. Dou-
fáme, že v  květnu se stav uklidní 
a  my Vám budeme moci nabíd-
nout tradiční program MC Dráček 
i s něčím navíc.

Místo pravidelného programu 

Vám nabídneme pohádku a  ak-

tivity na  doma pro malé děti.

O VELIKÉ ŘEPĚ

Zasadil dědek řepu. Vyrostla řepa 
veliká, převeliká. Dědek chtěl ze 
země řepu vytáhnout. Táhne, 
potahuje – vytáhnout nemůže. 
Zavolal na  pomoc babku. Babka 
za  dědka, dědek za  řepu. Táhnou, 
táhnou, potahují, ale řepu vytáh-
nout nedokážou. Zavolali na  po-
moc vnučku. Vnučka za  babku, 
babka za  dědka. Táhnou, táhnou, 
potahují – vytáhnout nemohou. 
Zavolali na  pomoc pejska Azora. 
Azorek za  vnučku, vnučka za  ba-
bičku, babička za  dědka a  dědek 
za řepu. Táhnou, potahují, ale řepu 
stále vytáhnout nemohou. Zavo-
lali na  Micku, černobílou kočičku. 
Micka přiběhla za  Azorka, Azorek 
se chytil vnučky, vnučka babičky, 
babička dědka, dědek řepy. Táh-
nou, táhnou, ale řepa? Ta se ani ne-
hne. Koho by tak ještě zavolali? Už 
tam nikdo nebyl. Když tu si Micka 
vzpomněla, že ve spíži číhá v noci 
na myšku. Zavolali tedy na myšku. 
Myška chytla kočku, kočka pejska, 
pejsek vnučku, vnučka babič-
ku, babička dědka a  dědek řepu. 
Táhnou, táhnou, potahují a  mi-
lou řepu vytáhli. Všichni se svalili 
na zem, a jestli je nikdo neposbíral, 
válejí se tam dodnes. 

AKTIVITY PRO MALÉ DĚTI 
NA DOMA
Obtisky

Tvořte s  dětmi obtisky pomocí 
nejrůznějších předmětů. Potřebu-
jete vodové, či temperové barvy 
a předměty pro obtisky. Jako je vi-
dlička, vykrojené razítko z  bram-
bory, různé druhy zeleniny (roz-
půlená růžič. kapusta, řapíkatý 
celer, cibule), tužka s gumou, kor-
kové zátky, bublinová fólie apod. 
Z obtisknutých dlaní lze po jejich 
vystřihnutí vytvořit nádherné 
výrobky. Třeba Slunce. Z  papíru 
vystřihnete kruh. Po jeho obvodu 
nalepíte vystřižené obtisknuté 
dlaně. Domalujete obličej a je ho-
tovo. 

Hra pro rozvoj motoriky

Potřebujeme malý míček a mělkou 
krabici. Do  dna krabice v  jednom 
rohu vystřihneme díru velkou tak, 
aby jí mohl míček propadnout. 
Díra nesmí být o  moc větší. Dítě 
pak drží v  rukách krabici, vloží 
do ní míček a naklápěním krabice 
se snaží trefi t míčkem do díry.  

Vyprávěj

Na  čtverečky z  papíru nakreslíme 
jednoduché obrázky (zmrzlinu, 
sluníčko, mrak, strom apod.). Mu-
síme jich vyrobit více. Vložíme je 
do krabičky a každý hráč si vylosu-
je určený počet obrázků (množství 
zvolíme podle věku dítěte) a v tom 
pořadí se pokusí vymyslet větu, či 
krátký příběh.
 
Čáp ztratil čepičku

Jeden říká říkanku „Čáp ztratil 
čepičku, měla barvu barvičku – 
barva“ a  všichni hledají vybranou 
barvu.

Skládání puzzle

Obrázek z  kalendáře či časopisu 
rozstříháme. Děti ho musí posklá-
dat.
 
Závody

Můžeme pořádat soutěže v  závo-
dech. Třeba stavění komínu, ko-
lik shodí kostek (postavíme hrad 
z  kostek a  míčkem ho srazíme), 
kuželky (z pet lahví).

Jedlé korále

Děti navlékají na nit těstoviny, ari-
zonky či rozinky.

Deštivé mraky

Z papíru vystřihneme mraky a při-
lepíme je na  další papír do  jeho 
horní poloviny. Rozstříháme něko-
lik brček a  ty přilepíme ve  směru 
„deště“ v řadě na papír pod mraky. 
Děti pak musí protahovat brčky 
provázek. Konečný obrázek vypa-
dá jako déšť. Vhodné pro rozvoj 
jemné motoriky a trpělivosti.

Závod s letáky

Vezmeme si 2 letáky do  rukou. Vy-
značíme si start a  cíl. Jeden leták 
a  položíme ho před sebe a  na  něj 
si stoupneme. Zase před sebe po-
ložíme další leták a  opět si na  něj 
stoupneme. Takto pokračujeme dál, 
až nakonec dorazí závodník do cíle.

Mozaika

Na mozaiku potřebujeme vatovou 
tyčinku, vodové či temperové bar-
vy a předkreslený obrázek. Děti si 
namočí tyčinku do barvy a pomocí 
jednotlivých teček vyplní celý ob-
rázek. Další variantou mozaiky je 
papírová. Z  barevných papírů na-
stříháme malé čtverečky, které vle-
píme do předkresleného obrázku. 

Zajíčku kdepak jsi?

Verze hry na schovávanou. S dětmi 
vybereme hračku, kterou schová-
me a pak ji děti hledají.

Foukaná

Na  stůl dáme papírovou kuličku 
a  hrajeme, kdo odfoukne kouli 
nejdále.

Stolní fotbal

Z  malých hrníčků postavíme 
na  stole branku. Místo míče pou-
žijeme víčko do pet lahve, knofl íky 
či něco co najdeme doma. Děti se 
pak snaží strefi t do branky.

Kouzelný pytlík

Do  neprůhledného pytlíku vlo-
žíme předměty denní potřeby. 
Podle hmatu se pak snažíme 
uhodnout co si vytáhnout. Anebo 
předmět popisují a ostatní hádají, 
co to je.

Hádanky

Uhodni, co si myslím podle popisu.

Labyrint

Na  2 papíry nakreslíme labyrint 
a soutěžíme, kdo bude první v cíli.

Slovní fotbal

Jednodušší formou je slovní fotbal 
na  první písmeno. Dětem řekne-
me počáteční písmeno. Třeba tak-
to „počáteční písmeno je S“ a děti 
vymýšlí slova na „s“.

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC 

VAMBERECKÝ DRÁČEK

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

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

KAMENICTVÍ RAŠKA
 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny
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Zprávičky z naší školičky
Ze života mateřské školy
Moranu dnes vynášíme, 
jaro spolu přivoláme. 
Sluníčko, už rychle vyskoč, 
ty se, včelko, honem otoč. 
Tamhle roste sněženka 
tahle jarní panenka. 
Vlaštovičko, poleť k nám, 
tvoji píseň dobře znám. 
Že už jaro za chviličku, 
zaťuká nám na světničku.

Zima se nám překulila do  dalšího 
ročního období a  my, milí čtenáři, 
Vás vítáme u  našich prvních jar-
ních zpráviček z  mateřské školy 
Vodníček. Přesně před rokem jsme 
Vám přinesli zprávy o  „Vynášení 
babky Zimy“. I  tuto akci jsme měli 
naplánovanou a  s  babkou Zimou 
se na  dlouhé měsíce rozloučit. Bo-
hužel je dnešní situace úplně jiná. 
Je plná strachu a obav, ale zároveň 
veliké solidarity a pomoci. Naše ma-
teřská škola ve Vamberku je k dneš-
nímu datu (20. března) již uzavřena. 
I přesto jsme dbali na zvýšené dodr-
žování hygieny, pobyty venku jsme 
omezili pouze na  školní zahradu. 
Při uzavření MŠ však nezahálíme. 
Jako většina jsme se zapojili do šití 
roušek pro občany našeho města.  
Děkujeme všem rodičům za spolu-
práci v této nelehké době. 
Ale zpět k  tomu veselejšímu. Co 
jsme stihli prožít u nás ve Vodníčku 
v měsíci březnu? U Rybiček jsme se 
nechali inspirovat přírodou. Venku 
vše pučí, ptáci zpívají …Děštníček 
nám přikouzlil notičku. Děti se hra-
vou formou seznamovaly nejen se 
základy hudební nauky, ale zpívaly 
dětské lidové písně, kreslily, mo-
delovaly, stříhaly, skládaly a  ne-
mohl chybět ani opravdový dětský 

orchestr. To jim to panečku hrálo! 
Naše hraní však neodradilo bacily. 
Proto jsme se v  rámci prevence 
rozhodli zařadit téma zdraví, lidské 
tělo, a  především správné dodr-
žování hygieny. A  to vše před vy-
puknutím epidemie. Rybičky jsou 
však šikovné děti, a  proto jsme 
se brzy mohli vrátit zpět k  jarním 
tématům - především k  domácím 
zvířatům a jejich mláďatům. U Ža-
biček se z  kraje měsíce března 
ozývala písnička „Ten dělá to a ten 

zas tohle“…zkrátka se seznamo-
vali s  povoláním a  zaměstnáním. 
Práce lékaře, zdravotních sester, 
prodavaček, hasičů a  jiných od-
větví je velice důležitá a potřebná 
nejen v dnešní době. Co jednotlivá 
zaměstnání obnáší, s  čím pracují, 
kde vlastně pracují a  co ke  svým 
profesím potřebují? Nejen na tyto 
otázky už Žabičky znají odpověď. 
Nesmíme opomenout ani třídu 
Šnečků. Z  Pastelkového stromu 
se veverčím skokem přesunuli dál 

ke  stromu Knížkovému. A  to ne-
jen v  návaznosti na  měsíc březen 
– měsíc knihy. Tím jsem Vám, milí 
čtenáři, prozradila téma v  posled-
ní třídě. A  kde jinde se dozvědět 
nejvíce o  knihách a  knížkách než 
přímo u  zdroje. Šnečci se vydali 
do  knihovny, kde je přivítala naše 
věrná paní knihovnice Jaruška. Děti 
se zaujetím poslouchaly její pouta-
vé vyprávění ze světa knih. A ani si 
neuvědomovaly, že se vlastně učí, 
jak s knížkami zacházet. A co si děti 
z knihovny odnesly? Nejen spoustu 
zážitků, ale především dětské kni-
hy, které si ve  školce společně či 
jednotlivě prohlížely. 
Na závěr máme velkou prosbu pro 
rodiče nejstarších dětí. Vzhledem 
k nastalé situaci zřejmě proběhne 
zápis do  ZŠ bez přítomnosti dětí. 
Prosíme však, aby vaše děti „neza-
hálely“. Na našich webových strán-
kách aktualizujeme domácí přípra-
vu i  pro naše nejstarší. Dále jsou 
k  dispozici různé webové stránky 
či pracovní sešity. Ve volné chvíli je 
prostor třeba pro společenské hry, 
či zavazování tkaničky, která se 
nám, dospělákům, může zdát vel-
mi lehká. Děkujeme za  Vaše děti, 
je to pro ně velmi důležité. Krásné 
jarní dny plné sluníčka, optimismu 
a především zdraví!!! 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Základní škola Vamberk

Víte, co je kyberšikana?

PŘEHAZOVANÁ
Dne 28. 2. 2020 se dívky 9. ročníku zúčastnily okresního kola soutěže 
v přehazované. Naše družstvo hrálo ve složení: Sršňová Tereza, Smutná 
Vendula, Lajvrová Kateřina, Kalců Vendula, Mikysková Adéla, Držmíško-
vá Natálie, Držmíšková Nella a  Hlavatá Michaela. Přihlásilo se 10 škol. 
Soutěž se konala v tělocvičně Zemědělské školy Kostelec nad Orlicí. Los 
nás zařadil do skupiny A společně se ZŠ Opočno, Kostelec nad Orlicí, Bo-
rohrádek a České Meziříčí. Hrálo se na dva sety do 20 bodů. V naší sku-
pině jsme skončily na 2. místě společně se ZŠ Borohrádek. Protože jsme 
hrály 1:1, rozhodovalo celkové skóre. To jsme o 2 body pohrály. Poslední 
zápas se hrál o 5.-6. místo se ZŠ Rychnov Javornická. Byl to vyrovnaný 
zápas, ale bohužel naše děvčata prohrála a obsadila 6. místo. I přesto je 
musím pochválit za bojovnost a pěknou hru.
Dne 6. 3. 2020 jsme jely do Kostelce nad Orlicí se 7. ročníkem děvčat. 
Přihlásilo se 9 škol. Družstvo hrálo ve složení: Fredeová Kateřina, Mane-
thová Veronika, Matyková Tereza, Mikulecká Aneta, Řeháková Markéta, 
Vídeňská Valerie. Hrály jsem se ZŠ Opočno, České  Meziříčí, Týniště, Rych-
nov Javornická. Ve skupině jsme skončily na 4. místě. Poslední zápas se 
hrál se ZŠ Dobré o 7.-9. místo. Naše děvčata zabojovala a  tento zápas 
vyhrála. Skončily jsme na 7. místě. Blahopřeji.

Jana Vrkoslavová

Karneval ve školní družině
Jako již tradičně v zimním období se děti ve školní družině těší na kar-
neval. Před ním probíhá výroba karnevalových masek. Starší děti si vyrá-
bějí masky samy, ty mladší s dopomocí paní vychovatelky. Karnevalové 
veselí propuklo ve 3. a 4. oddělení  20. 2. a v 1. a 2. oddělení 27.02.2020.  
Zúčastnilo se celkem 71 dětí. 
Za kolektiv vychovatelek ŠD                                                         Šárka Klecová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Sdělujeme rodičům žáků budoucích 1. tříd, že zápis se 
v letošním roce uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole 
v období od 13. 4. do 30. 4. Prosíme rodiče, aby sledo-
vali stránky naší školy (www.zsvamberk.cz) nebo vý-
věsku před školou, kde najdou podrobnější informace 
k odevzdání žádosti o přijetí k povinné docházce. 
V platnosti zůstává – zapisují se děti narozené od 1. 9. 
2013 do 31. 8. 2014
Po  ukončení všech mimořádných opatření uspořádá-
me pro zapsané žáky Hravé odpoledne, o kterém bu-
dete včas informováni.

Koncem února byly naplánovány 
besedy pro žáky I. stupně – 4. a 5. 
třídy na  téma, kyberšikana, jak 
se chovat na  sociálních sítích, co 
smím a co bych neměl.
Téma v  současné době velmi ak-
tuální. Děti se mimo jiné dovědě-
ly, že mít účet na sociálních sítích 
je možné až od  13 let. Natáčet, 
fotografovat a  sdílet videa a  fota 
lze pouze se souhlasem fotogra-

fovaného nebo natáčeného. Co se 
stane, když své příspěvky smažu? 
Pro mnohé bylo překvapením, že 
na sítích zůstávají i po odstranění. 
Kyberprostor je plný zábavy, ale 
může být pro děti i  velmi nebez-
pečný.
Na podobné téma byly připraveny 
besedy i pro 2. – 3. třídy. 

Mgr. Vlastimila Krsková, 

ŠMP
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Ve středu 26. února 2020 se v naší 
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 
konalo okresní kolo soutěže ZUŠ 
ve  hře na  kytaru. Jednotlivé sou-
těže jsou vyhlašovány MŠMT. Ze 
třídy paní učitelky Jany Vavřínkové 
se umístili tito žáci: Jonáš Jeten-
ský 1. místo s  postupem, Barbora 
Nedvídková 1. místo s  postupem, 
Lucie Kolešová 2. místo a František 

Mazánek 3. místo. Děkujeme paní 
učitelce i  dětem za  soustavnou 
práci a  za  reprezentaci naší školy. 
Přejeme postupujícím kytaristům 
hodně zdaru v krajském kole, které 
se bude konat 17. 3. 2020 v ZUŠ F. 
A. Šporka v Jaroměři.
Ve čtvrtek 27. února 2020 probíha-
lo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní 
kolo ve  hře na  housle. I  v  tomto 
kole měla naše škola zastoupení 

a  to Magdalenou Čechovou – žá-
kyní paní učitelky Ivany Kožúško-
vé. Malá houslistka získala 1. místo 
s postupem do krajského kola, kte-
ré se bude konat 24. 3. 2020 v ZUŠ 
Střezina v  Hradec Králové. Velice 
děkujeme a blahopřejeme této žá-
kyni, ale i paní učitelce Kožúškové 
a korepetitorce paní učitelce Ireně 
Havlínové za  vzornou přípravu 

a  reprezentaci školy. V  odpoled-
ních hodinách se v  téže škole ko-
nala okresní nesoutěžní přehlídka 
ve hře na violoncello. Žákyně paní 
učitelky Barbory Holé, Adéla Při-
bylová, postoupila do  krajského 
kola, které se uskuteční 24. 3. 2020 
v  ZUŠ Střezina v  Hradci Králové. 
Blahopřejeme k  tomuto výsledku 
a děkujeme jí i korepetitorce paní 
učitelce Táně Peškové za  vzornou 

přípravu a reprezentaci naší školy.
V  úterý 3. března 2020 se v  ZUŠ 
Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo 
okresní kolo ve hře na klavír. Naše 
škola měla tentokrát velké zastou-
pení. Okresního kola se zúčastnilo 
9 mladých klavíristů, z nich ještě tři 
vystupovali podruhé ve  čtyřruční 
hře. Žákyně ze třídy paní ředitelky 
Jany Polnické se umístily s  tímto 

výsledkem: Ester Kožúšková 1. 
místo s postupem, Adéla Havlíno-
vá a  Šárka Muthsamová 1. místo. 
Žáci ze třídy paní učitelky Ireny 
Havlínové, Viktorie Ontlová Tomáš 
Padrián  a  Renata Balousová, ob-
drželi 1. místa s postupem. Soutě-
žící, které vede paní učitelka Táňa 
Pešková, obsadily: Anna Knošková 
1. místo s postupem a Nela Turyn-
ková 3. místo. Také ve  čtyřruční 

hře získaly Viktorie Ontlová a Jana 
Duchoňová, žákyně paní učitelky 
Ireny Havlínové, 1. místo s  postu-
pem. Druhé naše klavírní duo ze 
třídy paní ředitelky Jany Polnické 
a  Ireny Havlínové hrálo ve složení 
Tomáš Padrián  a Adéla Havlínová 
a  obdrželo opět krásné 1. místo 
s  postupem do  krajského kola. 
Přejeme malým umělcům hodně 

soutěžního štěstí v krajském kole, 
které se bude konat ve dnech 26. 
a  27. 3. 2020 v  ZUŠ Habrmanova 
v  Hradci Králové. Blahopřejeme 
všem žákům i jejich učitelům a dě-
kujeme za  svědomitou přípravu 
a vynikající reprezentaci školy.
Těchto skvělých výsledků dosáhli 
naši žáci také díky velké podpoře 
a pochopení jejích rodičů.

Jana Ichová

Dne 23. 2. 2020 jsme se s  baletem vypravili 
do Národního divadla do Prahy na balet Oně-
gin. Cesta autobusem trvala přibližně dvě hodi-
ny. Balet začínal ve 14:00 hod. Všichni se usadili 
na svá místa.
Začal se odehrávat příběh o Taťáně a Oněgino-
vi. Taťána, její sestra Olga a  jejich kamarádky 
hrají na  zahradě hru se zrcadlem. Olga uvidí 
v  zrcadle svého milého Lenského.  Dokonce 
i  Taťána se nechá ke  hře přemluvit a  podívá 
se do zrcadla – uvidí v něm Oněgina. Říká se, 

že pokud se vám v zrcadle objeví nějaký muž, 
bude to velká láska. Taťána se do Oněgina za-
miluje a  ještě ten večer mu píše dopis, kde se 
mu vyznává ze svých citů. Oněgin však její city 
neopětuje a  dopis před jejíma očima roztrhá, 
navíc se začne schválně dvořit její sestře. To se 
nelíbí Lenskému, proto vyzve Oněgina na sou-
boj. V souboji Oněgin Lenského zastřelí. O de-
set let později potká Oněgin Taťánu na  plese. 
Taťána je už provdaná za  knížete Gremina. 
Oněgin obdivuje krásu Taťány a uvědomí si, že 

je do ní zamilovaný. Píše ji proto dopis a žádá 
ji, aby s ním odešla pryč. Taťána, která Oněgina 
stále miluje, ale odmítne jeho snahu získat ji 
zpět.  Tentokrát je to ona kdo trhá dopis a posí-
lá Oněgina pryč.
Balet byl zakončen velkým potleskem. Byl 
opravdu nádherný. Těšíme se, až opět pojede-
me s naší paní učitelkou do divadla a děkujeme 
za nádherný zážitek. 

Zuzana Kolešová, 

Kateřina Štěpánková

Zájezd žáků tanečního oddělení ZUŠ do Národního divadla v Praze 

Úspěchy našich žáků
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Knihovny proti viru
I  když jsou všechny knihovny zavřené, mají 
i  v  těchto časech stále co nabídnout. V  reak-
ci na  obrovskou poptávku po  elektronických 
zdrojích dostupných na dálku spustili Knihov-
ny.cz a  Digitalniknihovny.cz webového prů-
vodce #KnihovnyPROTIviru 
(https://protiviru.knihovny.cz).
Na  své si přijdou ti, co hledají zdroje pro do-
psání diplomky, rodiče, jejichž děti se doma 
už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní 
přišli o přístup ke klasickým knihám
Studenti VŠ zde najdou i  odkaz na  dočasně 
zpřístupněné digitalizované fondy Národní 
knihovny ČR a  Moravské zemské knihovny, 
které až dosud byly dostupné jen ze studoven. 

Jiné audio nahrávky
Pro čtenáře, kterým aktuálně chybí naše kníž-
ky jsou tu i jiné možnosti, jak si dopřát kvalitní 
literaturu. Například na: mujRozhlas.cz najdete 
„potravu“ pro vaše uši. Ať už na jejich webové 
stránce nebo facebooku. Případně budeme ob-
čas upozorňovat na našem facebooku na aktu-
ální nabídku.

Pro rodiče s dětmi doma 
V  době, kdy jsou děti doma a  rodiče se je 
snaží zabavit i  poučit, dovolujeme si nabíd-
nout k  využití časopis Malý tvořivec, kte-
rý vydává Klub tvořivých knihovníků SKIP.
Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení na adre-
se:  https://www.skipcr.cz/odborne-organy/

klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec.
Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům 
speciálně upozorňujeme na  loňské jarní číslo, 
kde jsou různé kvízy s  velikonoční tématikou.

Jarní přednášky se odkládají 
Přednášky, které jsme pro vás chystali na  jaro, 
se posouvají na podzim. Již nyní domlouváme 
termíny se všemi hosty, kteří měli vystoupit. 
(Tomáš Kůdela – Z hlubin oceánu až na Azorské 
ostrovy, Milan Zacha Kučera – Tajemství Janta-
rové komnaty, Josef Pepson Snětivý – Ďábel 
Valdštejn II.) 
Všichni zájemci, kteří měli na  jarní termíny re-
zervace, budou automaticky zapsáni i na pod-
zimní termíny. 

Možná se Vám to bude zdát nepocho-
pitelné, ale pro knihovnu a knihovnice 
znamená současná situace pouze jedinou 
změnu - uzavření půjčoven, tedy zákaz 
přímého kontaktu s našimi klienty.
Jinak pracujeme stále, každodenně. Samo-
zřejmě za dodržování nařízení vlády a přís-
ných hygienických zásad. Těšíme se opět 
na období normálu - a na setkání s Vámi. 
Opatrujte se, v klidu a s rozumem - a pře-
čtěte si o naší práci trochu víc.

Naše služby jsou tu pro Vás.
Co tedy děláme? 
* spravujeme webovou a fb prezentaci * hle-
dáme nové služby pro klienty – vzdálené pří-
stupy, e-vzdělávání, e-služby apod. * řešíme 
home offi  ce pro kolegyni v ohrožené skupině 

* vyřazujeme knihy a časopisy * uklízíme fond 
včetně skladů * nakupujeme a zpracováváme 
knihy * katalogizujeme * rekatalogizujeme * 
přebalujeme, přeznačujeme a opravujeme 
poškozené knihy * připravujeme akce na dru-
hé pololetí * připravujeme výchovně vzdělá-
vací program pro školy a školky * pracujeme 
na grafi ckých projektech knihovny * připra-
vujeme nový propagační materiál * pracuje-
me na programu tábora * vyrábíme pomůcky 
a rekvizity pro práci s dětmi * rušíme a přesou-
váme akce * připravujeme návrh nového od-
dělení pro teens * stále běží všechny on-line 
služby knihovny * pomáháme studentům * 
pracujeme na věcech dlouhodobě odkláda-
ných * nabízíme pomoc kdekoli a komukoli
A doma šijeme roušky potřebným.

Jaroslava Martinová

Vážení přátelé, v rámci Krajkář-
ských slavností Vamberk 2020 
jsme pro Vás připravili výstavu 
vskutku netradiční a originální. 
Prostory knihovny spolu se za-
hrádkou a dokončeným altánkem 
přivítají dva umělce naráz – výtvar-
nici a krajkářku Hanku Kozubovou 
a řezbáře Martina Petra. Jejich pře-
krásné umělecké výtvory Vás potě-
ší nejen o slavnostech, ale také po 
celé léto.
Zde je několik informací o tvůrcích, 
kteří přijali naše srdečné pozvání. 
Na viděnou – na výstavě i při šálku 
kávy či sklenice vína v naší tradiční 
knihovnické mimikavárně.

„Černá a bílá…“,
tak se jmenuje výstava textilní 
výtvarnice Hany Kozubové, která 
bude v tomto součástí Krajkář-
ských slavností ve Vamberku. Jak 
už název napovídá, práce budou 

v kontrastních barvách černé a 
bílé, i když ostatní práce výtvar-
nice hýří barvami. Ať to jsou její 
kombinace krajky s malbou na 
hedvábí, batikou, tkaním, ale i spo-
jení paličkované krajky a tapisérie. 
Paličkovanou krajku umisťuje i 
na olejomalby a velmi zdařilá je 
výstava jejích loutek, kterou bylo 
možné vidět v Muzeu a galerii ve 
Svitavách. S jejími originálními 
loutkami se vrátíte do dětství a 
světa fantazie a pohádek.

Hana Kozubo-
vá pochází z 
Dobrušky, kde 
studovala na 
gymnáziu. Vystu-
dovala Školský 
ústav umělecké 
výroby v Praze. V 

knihovně ve Vamberku se předsta-
vila již výstavou před několika lety. 
Tehdejší spojení krajky a tapisérie 

bylo oku velmi příjemné. Těšme se 
tedy na její kombinace černé a bílé 
Tato výstava bude jistě výrazným 
doplňkem krajkářských slavností 
tohoto roku.

„Dřevěné sochy“
je název druhé výstavy, výstavy 
řezbáře Martina Petra z Letohra-
du- Kunčic. Vyřezávání soch je 
pro něj relaxací po náročné práci 
pyrotechnika. Práce se dřevem 
mu učarovalo již v dětství při sle-
dování dědečka. Po něm také zdě-
dil truhlářská dláta a nože. Jeho 
první prací byla velká vyřezávaná 
šachovnice. Od té doby se již dláta 
nepustil… Je autorem dřevěné so-
chy strážce Orlické tvrze, autorem 
letohradského betlému, laviček 
s postavami manželů v letohrad-
ském parku i řady dalších pohád-
kových postav i v „nadživotní“ 
velikosti. Některé z nich dosahují 

úctyhodné váhy – až 300 kilogra-
mů. K jejich přemísťování nestačí 
pouze síla několika lidí, ale také 
paleťák a vysokozdvižný vozík. 
Zastavte se u nás – kdo ví, třeba si 
popovídáte i s Vodníkem…

Knihovnice v období koronaviru...

Výstava „KRÁSA DŘEVA A KRAJKY“ v rámci KS Vamberk 2020
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PŘIJÍMÁME CHLAPCE 
DO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY 

NA TEL. 494 541 484 

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

PROGRAM 
DUBEN 2020

KOLLÁROVCI

Koncert se uskuteční v náhradním 
termínu!
Vstupenky zůstávají v platnosti!

KRYŠTOF 

-  JENOMPÍSNIČKYTOUR

O  exkluzivní koncert skupiny Kryš-
tof fanoušci nepřijdou. Uskuteční se 
v náhradním termínu. Současně do-
jednáváme překvapení, které bude 
pro fanoušky skupiny Kryštof příjem-
nou odměnou za vzniklou situaci. 
O náhradním termínu Vás budeme 
včas informovat.
Vstupenky zůstávají v platnosti!

KINO VAMBERK

Promítací den plánovaný na 29. 4. 
2020 se z důvodu vládního naříze-
ní překládá na podzim 2020. 

 14. října v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

Zcela nová show na  motivy tele-
vizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč.
Z  původního termínu 16. 4. 2020 
se pořad překládá na  termín 14. 
10. 2020.
Vstupenky zůstávají v platnosti!

PŘIPRAVUJEME:
 19. listopadu v 19:00 hodin

OLYMPIC  - PERMANENTNÍ 

TOUR 2020

Jedinečný koncert nestárnoucí rocko-
vé legendy české hudební scény.  Pro-
dej vstupenek po ukončení nouzové-
ho stavu v kanceláři MKS Vamberk. 
Vstupné: 690 Kč, 650 Kč. 

POŘADY PLÁNOVANÉ NA KVĚTEN BUDEME ŘEŠIT PODLE 
AKTUÁLNÍ SITUACE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. MKS
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Společenská kronika

V dubnu 2020 oslaví:
94 let Věra Mimrová
92 let Drahoslava Vorlická
90 let Otto Kubový
85 let  Libuše Dvořáčková
80 let Jiří Schejbal
80 let Božena Jánská

80 let  Oldřich Zeman
75 let  Jan Soukup
75 let  Jarmila Jirásková
75 let  Jana Vavřínová
75 let  Jiří Nykl
75 let  Eva Poláčková

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 16. dubna vzpomeneme desátého smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustila naše drahá babička, pra-
babička a praprababička PAVLÍNA KALOUSOVÁ.

Stále vzpomínají rodiny Papešova, Kučerova, 

Brodinova a Martin Hlavatý

Dne 17. 4. 2020 uplynuly dva roky, kdy nás opustila 
paní VĚRA BLAŠKOVÁ.

S úctou vzpomíná manžel Josef, 

synové Roman a Martin s rodinou

Dne 20. 4. uplyne jeden smutný rok od chvíle, co nás 
navždy opustil můj milovaný manžel JOSEF HANYK. 

S láskou stále vzpomínají manželka Marie, 

syn Josef a dcera Simona s rodinou.

VZPOMÍNKA

Výročí osobností
 16.04.2010 zemřel Lubor Bořek, projektant a starosta města. Vo-

jenskou službu prožil u Pomocných technických praporů. Pracoval jako 
projektant. V roce 1990 se stal prvním polistopadovým starostou (ČSL). 
Byl velkým znalcem a propagátorem hudby. 10. výročí úmrtí                
(* 24.01.1929 Velké Poříčí)

 19.04.1880 se v  Lupenici narodil Jaroslav Čižinský, hudebník 

a  skladatel. Hrával v  dechových orchestrech v  širokém okolí. Autor 
mnoha písní. Proslulost mu získal Terezínský otčenáš, který si zpívali věz-
ni v terezínském ghetu za 2. světové války. 140. výročí narození 
(† 12.07.1976 Albrechtice nad Orlicí)

 22.04.1930 se narodil Ladislav Jánek, úředník. V letech 1990-2001 
stál v čele vambereckého Sokola. Roku 1994 byl zastupitelem za ČSS. 
90. výročí narození († 2006)

Vítání občánků se odkládá a  včas bude přihlášeným oznámen 

náhradní termín. Zároveň se do odvolání ruší osobní gratulace 

jubilantům. Děkujeme za pochopení

Před 140 lety
V dubnu 1880 začala na místě původní radnice výstavba nové budo-
vy. Obecní úřadovna byla dočasně přemístěna do domu čp. 99, zálož-
na do čp. 98.

Pře 95 lety
V dubnu 1925 se začal stavět obecní vodovod v Merklovicích. Práce 
rováděla fi rma Kres z Prahy. Současně začalo elektrárenské družstvo 
práce na elektrifi kaci obce.

Před 85 lety
Dne 25. dubna 1935 je poprvé zmiňována organizace Národní obce 
fašistické ve Vamberku.

Stalo se aneb bejvávalo

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

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou

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

 24. duben 2020, od 15 hodin
Jarní botanická vycházka v Týništi and Orlicí
V pátek 24. dubna 2020 proběhne jarní botanická vycházka do okolí 
Týniště nad Orlicí, první ze série tradičních exkurzí pod vedením mu-
zejního botanika Jana Doležala. Koná se ve  spolupráci s  městskou 
knihovnou v Týništi nad Orlicí. Po domluvě s účastníky bude vybrána 
trasa exkurze, o které budou zájemci včas informováni na webových 
stánkách muzea.

Orlická galerie a výstavní sály muzea

2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz

 25. duben – 14. červen 2020
Výstava na téma „Jiří Samek: Do hloubky (výběr z grafi cké tvorby)
Od konce 70. let se zabýval snad všemi grafi ckými technikami. Pro svou 
mistrně zvládnutou techniku monotypu začal být oslovován odborníky 
a stále častěji vystavoval. Od roku 1980 začal používat vlastní grafi ckou 
techniku „hlubotisk z  lina“. Větší formáty tiskne v  nízkých nákladech. 
Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto a  jeho ro-
bustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk nebo lůžkem 
pro speciálně míchanou barvu. Výsledný tisk vystupuje z plochy prosto-
ru, je plastický, jako by byl malovaný. Vernisáž výstavy v pátek 24. dubna 
od 17 hodin.

 25. duben – 14. červen 2020
Výstava na téma „Lumír Nedvídek: Tauromachie“
Připomínka oblíbeného rychnovského rodáka – malíře. Lumír Ne-
dvídek byl bytostný fi guralista a  kolorista, který měl možnost se-
známit se s  významnými osobnostmi u  nás, ale i  ve  Francii, kam 
pravidelně jezdil. Jeho práce inspirované býčími zápasy jsou plné 
energie, malířského umu i  emocí. Výstava připomene právě zmíně-
né náměty společně s  kresbami a  fotografi e z  jeho života v  Rych-
nově n. Kn.. Vernisáž výstavy v  pátek 24. dubna od  17 hodin.

 25. duben – 25. říjen 2020
Výstava na téma „Malíři Orlických hor a Podorlicka“
Orlická galerie se profesně profi luje na malíře Orlických hor a Podorlic-
ka. Stálá expozice mapuje jednotlivé krajinářské generace, ale i solitéry, 
kteří v tomto kraji tvořili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se stalo 
pouhou malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy A. 
Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače 
či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla A. 
Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařského 
díla K. Hladíka a L. Beneše.

 25. duben – 14. červen 2020
Výstava na téma „Michal Burget: Krajina zítřka?“
Náchodský rodák Michal Burget se věnuje především krajinomalbě. Ov-
šem v  jeho podání krajina získává něco na  romantičnosti, svébytnosti 

a originalitě, ale i jinakosti a zvláštnosti, kterou způsobujeme my lidé svojí 
činností. Výstava představí výběrem nejen malířskou tvorbu umělce, ale 
i grafi ky a kresby, ve kterých zpracovává autor podobné náměty. Návštěv-
níci budou mít tak jedinečnou možnost srovnání, jak se stejný námět pro-
měňuje díky technice. Vernisáž výstavy v pátek 24. dubna od 17 hodin.

 25. duben – 31. říjen 2020
Výstava na téma „Ve zdravém těle 
zdravý duch – počátky sportu a turismu v Podorlicku“
Představíme Vám vybavení pro zimní i  letní sporty z  muzejních sbírek, 
dále pak oblíbené turistické cíle v Orlických horách a jejich podhůří. Ne-
zapomeneme na organizace Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený tram-
ping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. století 
a doplní ji bohatá fotogalerie. Součástí výstavy bude edukační program 
a muzejní dílna. Vernisáž výstavy v pátek 24. dubna od 17 hodin.

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

 11. duben 2020, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Velikonoce v Sýpce“ 
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Ple-
tení pomlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční deko-
race, drátkování a další.

 18. duben 2020, od 16 hodin
Den památek
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO  je každo-
ročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti 
každoročně Město Rokytnice a Sýpka - Muzeum Orlických hor předsta-
vuje známé i neznámé památky Rokytnicka.

Muzeum krajky Vamberk

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

 14. únor – 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. 

 28. duben – 3. květen 2020
Výstava na téma „Československé legie 2014-20“
Na závěr výstavy „Čechoslováci v boji za vlast“ zavítá do Vamberka dlouho 
očekávaná putovní výstava Legiovlak a doprovodná výstava Spolku přátel 
historie Vamberka „Československé legie 2014-20“. Legiovlak je ambiciózní 
projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věr-
nou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiř-
ské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

Pozor! Z důvodu nastalé situace ve společnosti je možné přesunutí 

termínů konání některých akcí či jejich úplné zrušení. Pro aktuální 

informace sledujte, prosím, naše webové či facebookové stránky. 

Děkujeme za pochopení.

Změny akcí vyhrazeny. Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček. 
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Dne 17.2.2020 proběhlo v Hradci Králové vyhlašování sportovních nadě-
jí za rok 2019, do kterého byla nominována a oceněna Adéla Vandasová 
z Vamberka. 
Adéla Vandasová - orientační běžkyně klubu OK 99 Hradec Králové, 
za titul mistryně České republiky na dlouhé trati, 1. místo v celoročním 
žebříčku „A“ České republiky v  kategorii U18 a  7. místo na  Evropském 
juniorském poháru na klasické trati.                                          Luděk Vandas

29. 2. jsme na domácích stolech dopoledne přivítali soupeře ze Stěžer 
a odpoledne ze Sokola HK. Hráli jsme v plné sestavě a věřili si, že uhra-
jeme dobrý výsledek. A povedlo se. Dopolední zápas byl dohraný za 2 
hodiny. Vyhráli jsme obě čtyřhry a pak už to šlo docela dobře. Výsledek 
10:2. O tom, že lze hrát stolní tenis v jakémkoli věku i na vysoké úrovni, 
nám dokázal hráč soupeře Josef Rákosník, kterému je 86 let - mistr světa 
v  kategorii veteránů - smekáme klobouk!!! Odpolední zápas byl mno-
hem těžší. Opět se nám povedlo vyhrát obě čtyřhry, což se později uká-
zalo, jako velmi důležité. Bojovalo s o každý set a každý míček. Všichni 
makali, což ocenilo i 11 diváků. Po 4 hodinách jsme se nakonec radovali 
z vydřeného vítězství 10:8.

V současné době je soutěž přerušena. 

TJ Baník Vamberk A – Sokol Stěžery B 10 : 2
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 2, Kotyza 2, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1 a Kotyza-Valášek 1
TJ Baník Vamberk A – Sokol PP HK 2 E 10 : 8
Body: Jakubec 2, Vrkoslav 2, Kotyza 2, Valášek 2, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1 a Kotyza-Valášek 1

Tabulka – Krajská soutěž 1. třídy
Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. Jiskra Nový Bydžov 18  15 0 3 0  164:89  48 
2. TJ Dvůr Králové n.L.  18  13 1 4 0  165:105  45 
3. Baník Vamberk  18  11 2 5 0  167:116  42 
4. DTJ-Slavia Hr. Králové D  18  11 0 7 0  142:105  40 
5. TTC KB Vrchlabí  18  10 1 7 0  152:119  39 
6. Sokol Chlumec n.C.  18  9 1 8 0  137:127  37 
7. Sparta Úpice  18  9 1 8 0  125:150  37 
8. Sokol České Meziříčí  18  9 0 9 0  135:130  36 
9. Sokol Nemyčeves  18  6 0 12 0  114:147  30 
10. Sokol PP Hr. Králové 2 E  18  5 0 13 0  111:155  28 
11. Tatran Hostinné D  18  4 1 13 0  91:156  27 
12. Sokol Stěžery B  18  2 1 15 0  67:171  23 

M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Sportovní naděje za rok 2019

Stolní tenis Baník Vamberk 
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VALNÁ HROMADA 
TJ BANÍK VAMBERK,  Z.S.
Dne 9. 3. 2020 proběhla řádná 
Valná hromada TJ Baník Vam-
berk, z. s., zápis včetně příloh 
a usnesení naleznete na strán-
kách www.banikvamberk.cz

Fotbalová asociace České republiky pro kluby 
z  neprofesionálních soutěží na  začátku srpna 
2018 spustila licenční systém, který na  zákla-
dě objektivních kritérií ohodnotí fungování 
klubu příslušným stupněm kvality od  nejnižší 
grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, 
až po nejvyšší zlatou úroveň. Tento systém pro 
neprofesionální kluby je rozdělen do  sedmi 
částí, z  nich šest je bodově hodnoceno. Sekce 
SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapoje-
ných do soutěží FAČR, kritérium POČET HRÁČŮ 
počítá každého jednotlivého hráče klubu, sek-
ce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, 
ale i  jejich dosažené trenérské vzdělání, v části 
INFRASTRUKTURA jsou údaje o  sportovištích 
a zázemí, které mají k dispozici, AKCE A AKTIVI-
TY bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou 
kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo 
vzdělávání trenérů, poslední kritérium SPOLU-
PRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hodnotí, jak aktivní je 
klub ve spolupráci například s místní samosprá-
vou, školami a dalšími subjekty. V těchto jednot-
livých kategoriích je na tom Baník následovně: 
V soutěžích máme 8 mužstev, v  tomto kritériu 
jsme dosáhli 160 bodů a stříbrného hodnocení. 
Hráčů máme v soutěžích 140, 146 bodů a zlaté 
hodnocení. Trenérů máme 21, 66 bodů a zlaté 
hodnocení. V  infrastruktuře máme 185 bodů 
a  zlaté hodnocení. Akce a  aktivity 420 bodů 
a zlaté hodnocení. Spolupracující subjekty 140 
bodů a  zlaté hodnocení. Celkem v  tuto chvíli 
máme 1117 bodů a obsadili jsme druhou příčku 
v Rychnovském okrese, těsně za klubem, který 
sídlí v okresním městě. Hned po spuštění v roce 
2018 jsme doplnili naše údaje a dosáhli bronzo-
vé úrovně klubu. Nicméně jsme zahájili všechny 
potřebné kroky k  tomu, abychom zlepšovali 
naši úroveň a  tím i  kvalitu klubu. Dosáhnout 
stříbrné úrovně se nám podařilo v  loňském 
roce, a to hlavně díky novému hřišti a nákupem 
branek pro mládež, které jsme pořídili z dotace 
z  programu Můj klub z  MŠMT, pořádáním tur-
najů pro mládež, osvětlením hřiště, spoluprací 
s  ostatními subjekty a  v  neposlední řadě naší 
účastí na  mezinárodním turnaji v  Polské Vrati-
slavi s dorostem U19. Po necelých dvou letech 
od spuštění licenčního systému se nám koneč-
ně podařilo dosáhnout zlaté úrovně. K  tomu 
nám velmi pomohlo to, že všichni, kdo pracují 

s mládeží, jsou nyní držiteli licence C. Dvou den-
ní školení koncem února absolvovalo celkem 
11 Vamberáků. Nesmím zapomenout zmínit, že 
jsme uspořádali turnaje pro děti a mládež, a to 
jak pro krajský, tak i okresní fotbalový svaz. Na-
ším cílem je v dosáhnout zlaté úrovně v katego-
rii týmy v soutěžích FAČR a dále dotahovat prv-

ního v okrese. Zlatá úroveň certifi kátů je pro nás 
historickým milníkem a  hodnocením činnosti 
fotbalového výboru. Zlepšili jsme se ve  všech 
aspektech a děláme vše pro to, abychom nabíd-
li vám a vašim dětem co nejkvalitnější zázemí.

Ondřej Frejvald, tajemník

 TJ Baník Vamberk, z.s.

Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s. dosáhl zlaté 
úrovně kvality v licenční systému neprofesionálních 
klubů UEFA GRASSROOTS PROGRAMME

Dne 12. 3. 2020 Výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z. 
s. bere na vědomí vyhlášený nouzový stav v ČR a in-
formuje své členy a veřejnost o tom, že činnost všech 
oddílů TJ Baník Vamberk, z.s. je do odvolání přeruše-
na. Do odvolání nebudou probíhat tréninky, zápasy, 

turnaje, utkání či jiná soutěžní činnost. Do  odvolání 
zůstanou všechna sportoviště uzavřena. Děkujeme 
za pochopení a přejeme vám pevné zdraví.

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Přerušení činnosti všech 
oddílů TJ Baník Vamberk, z. s.



Z představení CAVEWOMAN

Foto: Radoslav Vídeňský
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