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Honza Křížek s kapelou

Ivan Hlas



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 3

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

43. zasedání dne 27. dubna 

2020 usnesla:

1)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti AB – Cont s.r.o., 
Kladská 465/5, 500  03 Hradec 
Králové, IČO: 27482341 na po-
užitý skladový kontejner SK 
20 na dopravní hřiště za cenu 
60.900 Kč bez DPH včetně do-
pravy a pověřila starostu pod-
pisem kupní smlouvy.  

Rada města Vamberk se na svém 

44. zasedání dne 29. dubna 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 42 a 43.

2)  Schválila žádost ředitelky 
Mateřské školy Vamberk, Tyr-
šova 280 o  prominutí úpla-
ty za  předškolní vzdělávání 
za měsíc duben 2020.

3)  Schválila pacht pozemků Ze-
mědělskému družstvu Štědrý 
potok Lupenice, IČ 001 28 597, 
na  pozemky podle přílohy, 
když jde o  stejné pozemky, 
které byly propachtovány do-
sud, ale parcely jsou po  po-
zemkových úpravách nově 
očíslovány. Podmínky smlouvy 
zůstávají stejné, s  výjimkou 
parcely č. 5704, která bude 
propachtována na  dobu urči-
tou 1 rok s tím, že pacht bude 
možno po  vzájemné doho-
dě každoročně dodatkem 
ke smlouvě prodlužovat. 

4)  Schválila ceník prací a  služeb 
Technických služeb platný 
od 01.05.2020.

5) Schválila Smlouvu o  poskyt-
nutí dotace ve výši 100.000 Kč 
z dotačního fondu Královéhra-
deckého kraje č. 20RGI02-0016 
na  realizaci projektu „XI. Kraj-
kářské slavnosti“ a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

6)  Schválila objednávku opera-
tivního leasingu vozidla Ško-
da s  hodnotou ročního plně-
ní do  90.000 Kč pro potřeby 
Pečovatelské služby Vamberk 
u  společnosti ŠkoFIN s. r. o., 
Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ: 
45805369 a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

7)  Projednala protokol o otevírání 
obálek s nabídkami a protokol 
o posouzení a hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku „Vam-
berk – Merklovice – Dopravní 
automobil“ a  v  souladu s  nimi 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku tj. 1.393.500 Kč bez DPH, 
ELTRANS Liberec, s.r.o., Stráž 

nad Nisou 118, PSČ 463 03, IČO: 
25026313 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

8)  Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Komunální elektro-
mobil pro město Vamberk“.

Rada města Vamberk se na svém 

45. zasedání dne 13. května 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 44.

2)  Na  základě návrhu ředitel-
ky Mateřské školy Vamberk, 
Tyršova 280 schválila ome-
zení provozu mateřské školy 
v  době letních prázdnin. Děti 
z obou zařízení budou v době 
letních prázdnin v případě zá-
jmu navštěvovat Mateřskou 
školu v ulici Tyršova 280.      

3)  Projednala a  neschválila žá-
dost o fi nanční podporu Linky 
bezpečí, z. s.. 

4)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2019 

příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, Vamberk, IČO: 70157375,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2019 příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280, IČO: 70157375 
ve výši 412.927,87 Kč, a to pře-
vod 96 % do rezervního fondu 
a 4 % do fondu odměn.

5)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2019 

příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, Vamberk, IČO: 
70156611,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2019 příspěvkové organiza-
ce Základní škola Vamberk, 
okres Rychnov nad Kněž-
nou, Komenského 95, Vam-
berk, IČO: 70156611, ve  výši 
216.609,82 Kč, a  to převod 
96 % do  rezervního fondu 
a 4 % do fondu odměn.

6) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2019 

příspěvkové organizace SPRÁ-
VA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
Jůnova 63, Vamberk, IČO: 
75046482,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2019 příspěvkové organizaci 
SPRAVA SPORTOVNÍHO ZAŘÍ-
ZENÍ, Jůnova 63, Vamberk, IČO: 
75046482 ve výši 58.796,96 Kč, 
převodem do  rezervního fon-
du.  

7) Schválila:
 a) ve  funkci valné hromady 

společnosti VAMBEKON, s.r.o., 
Na  Struhách 536, Vamberk 
IČO: 60112981 výroční zprávu 
o  hospodaření, podnikatelské 
činnosti a stavu majetku za rok 
2019, včetně rozvahy, výkazu 
zisku a ztrát s přiloženou účet-
ní závěrkou a  zprávou o  vzta-
zích, bez výhrad.

 b) návrh na úhradu ztráty z hos-
podaření za rok 2019 společnos-
ti VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 
536, Vamberk, IČO: 60112981 
ve výši 188.194,15 Kč, převodem 
fi nančních prostředků z  rezerv-
ního fondu, bez výhrad. 

8) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2019 

společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., Radniční 102, Vamberk 
IČO: 25973495,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2019 společnosti Vamberecká 
voda, s.r.o., Radniční 102, Vam-
berk, IČO: 25973495, ve  výši 
453.800,86 Kč, převodem do ne-
rozděleného zisku minulých let.

9) Schválila zveřejnění záměru 
prodeje nemovitostí podle pří-
lohy, kromě bodu d). 

10) Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kW (NN)                  
č. 20_SOP_01_4121644921 se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČ: 24729035, jejímž 
předmětem je zvýšení rezer-
vovaného příkonu odběrného 
místa č.  206/1, Žižkova, Vam-
berk za cenu 2.000 Kč a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

11) Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo ze dne 
10.01.2020 na  akci „Novostav-
ba altánu Městské knihovny 
ve Vamberku – 2. etapa“ s Mar-
tinem Šustrem, Na  Větrníku 

1208, 537  05 Chrudim, IČO: 
88702626, kterým se mění 
rozsah díla a  snižuje rozpočet 
o 72.718 Kč bez DPH a koneč-
ná cena díla činí 1.290.979 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

12) Schválila žádost Spolku přá-
tel historie Vamberka, Mag-
daleny Grambové 15, 517  54 
Vamberk, IČO: 22714715 o po-
volení zásahu do  chodníků, 
které jsou v  majetku města 
resp. instalaci kamenů paměti 
do  chodníků před domy, kde 
žily místní židovské rodiny.

13) Schválila návrh Příkazní 
smlouvy o  výkonu zadavatel-
ských činnosti od  společnosti 
Servisinvest s.r.o., Revoluční 
724/7, 110  00 Praha 1 – Staré 
město, IČO: 28774922 za cenu 
35.000 Kč bez DPH, jejíž před-
mětem je provedení výběru 
nejvhodnějšího dodavatele 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Úpravy učebny che-
mie ZŠ Vamberk – dodávka 
nábytku a učebních pomůcek“ 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

14) Schválila cenu, za kterou bude 
město Vamberk nabízet k pro-
deji palivové dřevo směsné, 
a to ve výši 50 Kč s DPH za pro-
storový metr skládaný do  vy-
prodání zásob, z  důvodu vy-
klizení prostor bývalé kotelny 
v ulici Jiráskova, která se bude 
rekonstruovat.

15)  Schválila, dle svých kompeten-
cí vyhrazeným zákonem o ob-
cích, poskytnutí dotací na  rok 
2020 v  té výši a  těm fyzickým 
a právnickým osobám dle pří-
lohy a zároveň schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schvále-
né dotace.

Mgr. Jan Rejzl                                                                   

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města

OZNÁMENÍ
Od pondělí 01.06.2020 bude za zvýšených hygienických opatření 

Městský úřad ve Vamberku otevřen pro veřejnost v těchto dnech:

Pondělí  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 11:00 12:00 – 15:00 
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Prosíme, abyste i nadále upřednostňovali zejména bezhotovostní plat-
bu. Pro platební údaje (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám 
kontaktujte pracovnice pokladny a podatelny paní Alenu Bartošovou, 
tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu Špona-
rovou, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz.
Předem děkujeme za pochopení

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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Provozní doba sběrného místa 
města vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00
od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00

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

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

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

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

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

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

ní, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igeli-
tových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

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

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

UPOZORNĚNÍ 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU JIŽ NEBUDE PROVÁ-

DĚN! OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT 

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ

Přijmeme na dohodu o provedení práce 

pracovníka na sezonní 
pomocné práce 

(pletí záhonů, úpravu zeleně apod.).

Bližší informace Vám podá tajemnice 
Městského úřadu Vamberk 

Ing. Martina Jusková, tel: 605 006 265,
e-mail: juskova@vamberk.cz

Úprava zeleně 
na místním hřbitově
Všem návštěvníkům hřbitova jistě neunikla skutečnost, že došlo ke zkrá-
cení a  ořezání řady tújí u  hrobů. Dřeviny byly zkráceny do  stejné výšky 
a zároveň zeštíhleny tak, aby co nejméně zasahovaly do hrobových míst. 
V současné době se může zdát, že túje působí nevzhledně, místy nejsou 
zelené, ale časem se vše opět zazelená. Při práci jsme se setkali vesměs 
s pozitivními reakcemi, z čehož máme radost. Hřbitov se prosvětlí a až do-
jde i k dalšímu kroku úpravy zeleně – odstranění dvou vysokých dřevin 
podél středové uličky, bude tam i více sluníčka. Dřeviny nahradí květinové 
záhony. Věříme, že úprava bude dokončena ke spokojenosti nás všech.

Dana Vašková, Městský úřad Vamberk

Poté, co byla loňského roku opra-
vena Tyršova ulice, pustila se státní 
organizace ŘSD do  opravy Žam-
berecké ulice, spočívající v opravě 
obrusné asfaltové vrstvy komu-
nikace. Obě ulice patří do  sítě 
bývalých silnic první třídy, které 
po dostavbě obchvatu města ztra-
tily svůj dopravní význam. Po  do-
mluvě s  městem Vamberk byla 
na  ulici Žambereckou zpracována 

projektová dokumentace na  do-
pravní značení, které zahrnuje 
posunutí osy komunikace a  vznik 
jednoho cyklopruhu. Tato opatře-
ní povedou ke zvýšení bezpečnos-
ti na  této kapacitní komunikaci, 
na které jsou zaznamenávány čas-
té stížnosti na překračování povo-
lené rychlosti. Stavbu v režii státu 
realizuje fi rma Swietelsky. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta   

Zveme Vás na 10. zasedání 
Zastupitelstva města Vamberk, 

které se koná dne 10. června 2020 
od 18:00 hodin ve velkém sále 
Městského klubu Sokolovna.

UPOZORNĚNÍ 
Majitelé bytů nebo rodinných domů a  staveb určených k  individuální 
rekreaci, ve  kterých není hlášena žádná fyzická osoba, platí poplatek 
za „odpady“, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Bližší informace Vám podá pracovnice pokladny paní Irena Špona-

rová, tel: 494 548 137 e-mail: sponarova@vamberk.cz.

Ředitelství silnic a dálnic 
opravuje Žambereckou ulici
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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 mi-
nut. 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 později 
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.

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

Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřednic-
tvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS., Jůnova 35, 517 54 Vamberk
494 541 547, 773 097 901, pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

LIKVIDACE ZÁSOB DŘEVA
50 Kč/plm

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Kontaktujte vedoucího Technických služeb

Zdeněk Vavroušek: tel. 605 458 723

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
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich

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.Orl.
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

06.06.
07.06.
13.06.
14.06.
20.06.
21.06.
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.

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

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

elektromechanik
údržbář – frézař/soustružník

Požadujeme:

Kvalifi kaci pro výkon nabízené pracovní pozice 
Manuální zručnost, samostatnost, pečlivost a schopnost 

učit se novým dovednostem

Více informací o pozicích najdete na www.pewag.cz, 
nebo Vám je podá personální oddělení tel. 494 549 129/985.

Nabízíme: 

2 směnný provoz, zajímavou práci ve stabilní společnosti, 
nadstandardní ohodnocení (bonusy, výročí, odměny ze zisku 

společnosti), 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek 
penzijního připojištění od 760Kč/měsíčně, pojištění 

odpovědnosti, stravenky 120Kč/den, fl exipassy, fi remní 
telefonní tarify, odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost 

na pracovišti, vzdělávací kurzy, školení.
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Vamberecká stavební sezóna,
aneb co je ve městě nového
Pro letošní rok byly v rozpočtu města naplánovány investiční akce stavebního charakteru, které se 
v začátku roku podařilo vysoutěžit a nyní prochází realizací. Ve formě fotografi í přinášíme zprávu 
o jejich průběhu.

V zahradě Městské knihovny se dokončuje altán, který symbolicky završí celou přestavbu ulic Voříškova-Farská a díky němuž Městská knihovna zís-
ká zcela unikátní prostor pro pořádání komorních akcí. Čtenáři a návštěvníci pak v zahradě najdou neobvyklé místo k oddechu, které jim návštěvu 
knihovny zpříjemní. 

Druhou etapou pokračuje oprava objektu bývalé kotelny na ulici Jiráskova, kterou již nyní částečně využívají Technické služby města. Po opravě 
střechy, která zachránila objekt před demolicí, přišly letos na řadu průvlaky nad vjezdovými otvory a vybudování nových vrat. Objekt tak získá nové 
přístupy a Technické služby budou moci objekt využít pro uskladnění sezónní techniky a materiálu nutného k údržbě města. 

Nové schodiště se zábradlím najdou pěší v ulici Magdaleny Grambové u městského hřbitova. Malá akce, která však potěší všechny, kteří na starých 
schodech riskovali vyvrknutí kotníku. 
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Opravou prochází též komunikace v Roští. Tím dojde k propojení již opravených úseků u parkoviště areálu V Lukách a dříve opraveného úseku 
směrem od pekelského věšadlového mostu. Souvislý úsek v údolí Zdobnice se tak stane atraktivnějším zejména pro pěší, ale i pro cyklisty a in-line 
bruslaře.                 Mgr. Jan Rejzl, starosta

Důstojnou úpravu dostanou veřejná prostranství v okolí Městského klubu Sokolovna. Hrbolatý asfalt nahradí dlažba a dojde i na úpravy veřejného 
osvětlení, které je v této lokalitě již dožilé a vyžaduje opravy, aby byl zajištěn jeho další bezproblémový provoz.       

Plně podle plánu pokračuje rekonstrukce objektu tzv. prvních tříd, která je upravována na provizorní mateřskou školku pro období, po které bude 
probíhat generální rekonstrukce pracoviště MŠ na Jugoslávské ulici. Hotovo by mělo být v červenci a první žáčky přivítá opravená budova v září 
letošního roku. 
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Úzký dům
Tento dům má nezvykle vysoké číslo 
popisné 322 na to, že stojí na náměs-
tí. Důvod je prostý. Oproti jiným ob-
jektům je relativně mladý. Na tomto 
místě stávala stodola náležející sou-

sednímu stavení čp. 80. Při velkém 
požáru na  jaře 1840 hospodářská 
budova vyhořela a  na  tomto mís-
tě roku 1843 postavil zbrusu nový 
dům začínající kupec Vincenc Kosek 
(1820-1900). Prodával zboží kolo-
niální, víno, tabák, vyráběl lihoviny, 

limonády. Zavedený podnik předal 
synovi Janu Václavu Koskovi (1853-
1929). Ten se ukázal neméně zdat-
ným podnikatelem. Jeho obchod 
s  koloniálním zbožím nesl název 
V lutrii. Vyráběl likéry (Vinerigo) a li-
monády. Pražil kávu a burské oříšky. 

Za své výrobky obdržel četná vyzna-
menání a diplomy. Od mládí hrával 
divadlo. Roku 1885 se stal historicky 
prvním starostou vambereckého 
Sokola. Dcera Marie (1882-1961) se 
provdala za  průmyslníka Jindřicha 
Kubiase (1880-1936). Obchod na ná-
městí převzal Janův syn Jaroslav 
Kosek (1880-1943). Důkladnou prů-
pravu získal na zkušené v Německu, 
kde pracoval jako sklepmistr. V  ob-
dobí 1976-1990 sídlil v  domě klub 
důchodců vedený v té době panem 
Popelkou a  později Chaloupkou. 
V paměti je ještě přívětivá hospůd-
ka Steak Bar Karolina, později ještě 
U Jana. Následně zde bylo v provo-
zu vietnamské bistro. Nyní se zdá, 
že několik let uzavřený objekt ožívá 
pohostinskou činností.
 Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka 

a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí
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František Hajniš 
* 31.3.1815 Vamberk  
† 27.12.1885 Praha
úředník a spisovatel 

Osobní a profesní život
Pocházel z rodiny perníkáře Ignáce 
H. a  Kateřiny, rozené Pelikánové. 
Měl tři bratry a  dvě sestry (Bar-

bora, provdaná Kubiasová, Ignác, 
pekař a pernikář v čp.4, Jan, krupař 
v  čp.173, Josef, zámečník v  čp.59 
a  Marie, provdaná Teplá). Po  ma-
turitě na  rychnovském gymnáziu 
vystudoval fi lozofi i a práva na Kar-
lo-Ferdinandově univerzitě v  Pra-
ze. V  roce 1840 nastoupil do  za-
městnání na poštovním úřadě, kde 
pracoval po  celý život. Krátký čas 
působil ve Vídni a v období 1853-
1858 ve  Štýrském Hradci (Graz). 
V  roce 1873 obdržel hodnost c.k. 
poštovního rady. Po  čtyřicetileté 
službě odešel roku 1880 na odpo-
činek. Zemřel ve věku 70 let.
Oženil se v Praze se slečnou Přibíko-
vou. Narodil se jim syn a dcera. Žili 
na rohu Karlova náměstí a Spálené 
ulice. Syn Ladislav (1849-1889) byl 
technik, odborný spisovatel a  po-
pularizátor vědy. František Hajniš byl 
pohřben na Olšanských hřbitovech.

Literární tvorba
Ve  40. a  50. letech publikoval po-
pulární vtipy, humorné básně a de-

klamace v časopisech i knižně. Jeho 
humor vynikal lehkostí, bez trpkos-
ti a  ostré satiry. Jeho snahou bylo 
bavit, obveselovat, ale i  nenásilně 
probouzet národní uvědomění. 
Hrával divadlo (1835 v  Klicpero-
vě Žižkově meči s  Tylem, Máchou 
a  Kollárem). Pořádal společenské 
merendy a předčítací večery.
První literární pokusy otiskl v  ča-
sopisech Květy (1834 Mlynářský 
krajánek) a Vesna. Společně s  Ru-
bešem a Filípkem vydával v letech 
1842-1847 časopis Paleček milov-
ník žertu a  pravdy. Lidé dychtivě 
čekali na  nové vydání, z  něj pak 
předčítali, vypravovali vtipy a  ob-
kreslovali obrázky. Autorská trojice 
byla v té době velice populární.
Knižně vydal Trnky (1841), Kopřivy 
(1853), Krotké znělky didakticko-
-humoristického obsahu od  Fran-
tiška Zdobnického (1859), Povídá-
lek Štěbetálkův kamarád (1863). 
Poté s  literární tvorbou skončil 
a  jeho jméno upadlo do zapome-
nutí. Až v roce 1885 přispěl do ob-

noveného časopisu Paleček vzpo-
mínkou Staří formanové.
Hajniš publikoval i  pod pseudo-
nymy Paleček První, Starý Švin-
gulant nebo František Zdobnic-
ký. Hajnišovými současníky byli: 
František Jaromír Rubeš, Václav 
Filípek, František Ladislav Čela-
kovský, Šebestián Hněvkovský, 
Josef Jaroslav Langer, Karel Sudi-
mír Šnajdr. Bývá řazen mezi před-
ní humoristy a  národní buditele 
před rokem 1848.

Vztah k rodnému městu
Před rokem 1848 založil ve  Vam-
berku čtenářský spolek (jakási 
předzvěst veřejné knihovny, kte-
rá zde vznikla roku 1857). Rodné 
město jej 22. března 1869 ocenilo 
čestným měšťanstvím. Finanční 
obnos, který tehdy městu věnoval, 
byl poukázán na fond pro výstav-
bu nemocnice. Roku 1896 byla 
na  jeho rodném domku osazena 
pamětní deska (později přemístě-
na na sousední čp.108).

ukázka z díla:

Liška
Liška velmi chytré zvíře —
ač prý není všechno k víře,
co se o ní roztrousilo,
jak se snažila všemožně
dosáhnouti zralé hrozně;
a jak se jí poštěstilo
ošiditi dravce vejra.
Jindy pak as půldne ztrávila,
hlásek vrány chválila,
aby dobyla kus sejra;
nebo jak prý králi v nemoci
všecko pospíchalo k pomoci,
jenom liška venku stála,
do vnitř vstoupiti se bála. —
Pročež také Chytrouškem vždy sloula.
Uplynul již ale dlouhý čas,
co ztratila liška hlas. —
Bylo to za času Rybrcoula.
Nyní do konce již oněměla
chytré kousky zapoměla,
v tiché samotnosti žije,

místo vína vodu pije,
jen kdy strava nestačí,
z nouze teprv pytlačí,
mladé honí zajíce,
koroptve a slepice.
Ptám se ale, proč pak asi
mlčí již tak dlouhé časy?
Ztrpení jen, hned to zvíte!
pravdu čistou uslyšíte!
V oné znamenité době,
kdežto ještě mluvila,
pozvala si kunu k sobě,
mnohou věc jí svěřila,
takto k paní kmotře pravila:
„Buď mi svědkem, bledá luno,
že ti, milá kmotro kuno,
jasnou pravdu svěřuji,
s právem, že si stěžuji;
včera již jsem uzavřela
řemesla se odříkati,
neb že jsem dávno nahlížela,
že se chytrost nevyplatí.
Lidé, tito nevděčníci,
též mé kousky již provádí,

jeden druhého podvádí;
po mně však co vražedníci
v poli, v lese stále slídí,
myslíc, že mně z světa zklídí.
Kozí mou se odívají,
zkřehlé oudy ohřívají!
Ode mne se naučili,
jakby dobře živi byli,
jakby pouhou chytrostí,
bez práce a těžkostí,
chléb vezdejší vydobyli.
Nyní však ti pranevděční žáci
takovou mne měrou zpláci!
Uzavřeno, dokonáno!
Až pak zítra časně ráno
slunce zjasní krajiny,
v divé zajdu pustiny.“
Pak se ještě obejmuly,
jedna druhou políbily,
bolestně se rozloučily.
Chytrost liščí od těch časů
v lesích není k nalezení;
jak nám svědčí mnoho hlasů,
v lidské přišla pokolení,

v tom důkaz dává hlasitý,
mnohý člověk „liškou podšitý“.

„Jakpak se vede tvému muži?“ ptala 
se sousedka sousedky. „I děkuju ti, že 
se ptáš. Já nevím, já mám s mužem 
velké starosti. On ti vůčihledně sláb-
ne a chřadne. Pomysli si je tomu už 
čtyry neděle, co mě naposley bil a to 
už nestálo za  mnoho. Je to pravý 
kříž s ním.“

Dlouhé uši, krátké uši
„Aj, aj! věru, na mou kuši,
Máš ty, brachu, dlouhé uši!“
Pravil Vojta k Jirkovi.
Načež tento k Vojtovi:
„Pro člověka, bohužel!
Kratší bych je míti měl,
Nežli je ve skutku mám.
Ty však jsi co osel znám:
K tomu však máš, na mou kuši,
Trochu příliš krátké uši.“

Na  31. března letošního roku bylo plánováno 
odhalení obnovené pamětní desky u  příle-
žitosti 205. výročí narození vambereckého 
rodáka, humoristického spisovatele Františka 
Hajniše. Pandemie tomu chtěla jinak, proto 
se na  instalaci desky dostalo až nyní. Dovolte 
nám proto, abychom toto slavnostní odhalení 
provedli dodatečně a  virtuálně na  stránkách 
Vambereckého zpravodaje. Abychom přiblížili 
a připomněli život a dílo této osobnosti našich 
místních dějin, připravil pro čtenáře pan Miro-
slav Berger nejen shrnutí jeho životopisu, ale 
též výběr z díla tohoto ve své době oblíbeného 
literáta. Posuďte sami, zda i přes odstup dvou 
století k vám jeho dílo promluví. 

Poděkování patří členům Spolku přátel histo-
rie Vamberka za iniciativu a pomoc při obno-
vě desky, panu Janu Kondlerovi, který udělil 
laskavý souhlas s  instalací desky na  právě 
rekonstruovaný objekt č.p. 315 a  zejména 
pak velký obdiv a  poděkování panu Marce-
lu Sršnovi a  jeho zámělským kameníkům 
za  precizní práci při výrobě repliky pamětní 
desky. O výsledku se můžete přesvědčit sami 
na  procházce Komenského ulicí u  základní 
školy. Za  Město Vamberk pak mohu jen vy-
jádřit přání, aby tento počin pomohl uchovat 
historickou paměť o této osobnosti i budou-
cím generacím. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta 

Virtuální odhalení obnovené pamětní desky
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin 22. část (Chronologie 2. svět. války 3)
1944 Leden. Rudá armáda prolo-
mila obklíčení Leningradu. Při 900 
dní trvajícím obklíčení zahynulo 
asi 830  000 obyvatel města. Němci 
obnovili bombardování Britanie. 
Spojenci se vylodili i  jižně od Říma.  
Únor – Vojáci USA dobyli Šalamou-
novy ostrovy. Březen – Pro rychlý 
postup R.A. k Balkánu obsadili Něm-
ci Maďarsko. R.A. již osvobodila ce-
lou Ukrajinu. Maďaři zahájili depor-
taci 700 000 Židů do koncentračních 
táborů. Duben -R.A. zahájila osvo-
bozování Krymu a  Oděsy. Květen- 
R.A. osvobodila Sevastopol. Britská 
a americká vojska zahájila od Monte 
Casina postup na Řím. Červen – 6. 6. 
zahájili spojenci vylodění ve Francii. 
Vylodění se účastnilo 11 tisíc letadel, 
139 velkých vál. lodí, 221 menších, 
1000 minolovek, 805 transportních 
lodí, 4000 vyloďovacích plavidel.
První vlnu tvořilo 50  000 vojáků 
z  celkového počtu dvou milionů. 
R.A. zahájila útok na  Finsko. Němci 
začali používat proudové stíhačky 
ME 262. Němci vyzbrojili dvě divize 
Vlasovců. Němci zahájili ostřelování 
Londýna pomocí raket V-1.(Odpále-
no 2000 raket, dostřel 600 km, výška 
letu 1000 m). Němci opustili Řím 
a  ve  Francii vypálili obec Orradour 
(obdoba Lidic). Červenec- R.A zahá-
jila ofenzívu v Bělorusku, zničila ně-
meckou skupinu armád Střed a do-
byla Vilnius. R.A. překročila řeku Bug 
a vstoupila do Polska. Uskutečnil se 
neúspěšný pokus německých dů-
stojníků o atentát na Hitlera. V USA 
byla uzavřena mezinárodní dohoda 
o založení MMF (Mezinárodní měno-
vý fond). Srpen -  Ve  Varšavě vypuk-
lo povstání s  pokusem osvobodit 
hlavní město vlastní silou. Moskva 
zrušila vzájemné smlouvy s polskou 
exilovou vládou v Londýně. Rumun-
ský král nařídil ukončit boje proti 
spojencům a přijal podmínky přímě-
ří. Němci museli opustit Rumunsko.
Rumunsko přešlo na stranu spojen-
ců a  vyhlásilo válku Německu. Byla 
osvobozena Paříž.(Velitel německé 
posádky vydal Paříž i  proti zákazu 
Hitlera). R.A. zastavila postup před 
Varšavou a  nepomohla povstání.
(Údajně Sověti nepovolili ani mezi-
přistání anglických letadel pro po-
moc Varšavě). Na Slovensku vypuklo 
povstání proti klerofašistickému 
režimu a Němcům. Byla zahájena in-
vaze spojenců do jižní Francie (Ame-
ričané a Svobodní Francouzi). V USA 
byla založena OSN (Organizace 
spojených národů s Radou bezpeč-
nosti v  jejím čele),místo nefunkční 
Společnosti národů. (Zakládající 
velmoci USA, V.B., SSSR, Čína a Fran-
cie. Rozhodující vliv velmocí v  této 

organizaci byl zajištěn jejich trvalým 
členstvím v  Radě bezp. s  právem 
veta. Září -
Byl osvobozen Brusel. Finsko přeru-
šilo diplom. styky s Německem a při-
jalo podmínky příměří se SSSR. SSSR 
vyhlásil válku Bulharsku a začalo jej 
obsazovat. Bulharsko přijalo pod-
mínky příměří. Sovětská a českoslo-
venská vojska zahájila útok na  Du-
klu (pro pomoc slov. povstání). R.A. 
dobyla předměstí Varšavy (Praga). 
Tito a  Stalin uzavřeli dohodu o  do-
časném vstupu R.A. do   Jugoslavie.
Říjen – Poslední povstalci ve Varšavě 
kapitulovali (zahynulo 150 tis. civi-
listů) a  Němci zahájili systematické 
ničení města. Němci zahájili ostře-
lování V.B. raketami V-2 (3000 raket, 
dolet 300 km, výška letu 100 km 
rychlostí 6000 km/hod.). Po  stažení 
Němců z Řecka se vojáci V.B. vylodili 
na Peloponezu (proti řeckým komu-
nistům). R.A. vstoupila do Maďarska. 
Němci opustili Bělehrad před R.A. 
a  Titem. Německý maršál Rommel 
spáchal vynucenou sebevraždu 
za  souhlas s  atentátem na  Hitlera. 
R.A. vstoupila do Východního Prus-
ka. 9. října přijel Churchill do Moskvy 
s návrhem poválečného uspořádání 
Evropy. Se Stalinem se nedohod-
li o  Polsku, ale dohodli se o  vlivu 
na  Balkánu. (Rumunsko 90% SSSR 
a 10% ostatní, Řecko 90 % V.B. a 10 % 
SSSR, Jugoslavie 50/50, Maďarsko 
50/50, Bulharsko 75 % SSSR). Doho-
da měla platit po souhlasu USA. Ro-
ssewelt však nesouhlasil. Listopad 
-Spojenci zahájili nálety na  Tokio. 
Japonci začali používat Kamikadze.
Prosinec -Byla zahájena likvidace ja-
ponských sil v Barmě. Byla zahájena 
protiofenzíva Němců v  Ardenách 
na západní frontě (200 tisíc vojáků). 
Britové se v Řecku střetli s ozbrojen-
ci komunistické strany Řecka (R.A. 
dle dohody Churchilla a Stalina  ko-
munistům nepomohla a  po  válce 
mnoho řeckých uprchlíků dostalo 
azyl v ČSR).
1945 – Leden – Bylo zahájeno osvo-
bozování Československa (853 tisíc 
vojáků) a  rovněž zahájena ofenzíva  
R.A. na Visle z Haliče a do Vých. Prus-
ka. Byla zastavena německá protio-
fenzíva v Ardenách. V Maďarsku byl 
neúspěšný pokus Němců o  uvol-
nění obklíčené Budapešti. V  Polsku 
byl osvobozen Krakow a  Osvětim.
(Devět dní před osvobozením ode-
hnali Němci 20 000 vězňů). R.A. do-
razila k řece Odře a tím byla 160 km 
od Berlína. Polsko bylo osvobozeno, 
ale mělo dvě vlády.
Jednu exilovou v  Londýně, kterou 
neuznával Sov. Svaz, a  druhou pro-
sovětskou v Polsku.

Únor – Konference vítězících moc-
ností na  Jaltě. (Stalin souhlasil 
s  přijetím Francie na  členění Ně-
mecka. Mnoho času bylo věnováno 
budoucnosti Polska a  stanoveny 
jeho hranice. Stalin trval na  spřáte-
lené vládě v Polsku. Došlo k dohodě 
o  OSN v  otázce kolik vlivu tam bu-
dou mít velmoci a jejich právo veta. 
Dohodnut vstup SSSR do války proti 
Japonsku za 2-3 měsíce po porážce 
Německa - za  vrácení sovětům Ku-
ril. souostroví, Jižní Sachalin, želez-
niční tratě a  přístavy v  Mandžusku. 
Dohoda o  vrácení dezertérů a  za-
jatců do  SSSR). Zahájen útok R.A. 
na Německo. Nastal hromadný útěk 
Němců z Vých. Pruska. Syrie a Saud-
ská Arábie vyhl. válku Německu. 
Letecky byly zničeny Drážďany. Bře-
zen – Pokus Němců znovu dobýt 
Budapešť. Američané zahájili nálety 
na  Tokio (100 tis. mrtvých). Spo-
jenci v  Německu pronikli přes Rýn. 
Duben – V Košicích zahájila činnost 
Československá vláda. V  Itálii po-
stoupili spojenci k řece Pád. Zemřel 
president USA Rossevelt. R.A. dobyla 
Vídeň. R.A  zahájila ofenzívu na Ber-
lín (2,5 mil.vojáků,41 600 děl, 6 250 
tanků a  7  500 letadel). Na  západě 
dobyto Porúří a  Norimberk. 27. 4. 
dokončeno obklíčení Berlína.
Setkání armád SSSR a  USA na  Labi. 
Německý komisař pro Holandsko 
nabídl za  zastavení bojů bezpeč-
né letecké zásobování Holanďanů. 
V  Itálii dohodnuta kapitulace něm. 
vojsk k  2. 5. V  Itálii partyzány zajat 
a  popraven Mussolini. 30. dubna 
spáchal v Berlíně Hitler sebevraždu.
Květen – Britové vstoupili do  Vý-
maru. R.A. dobyla Reichstag -2. 
5.kapitulace Berlína (padlo 0,5 mil. 
Rusů a  1 mil Němců). 4. května asi 
20000 dánských dobrovolníků ob-
sadilo Dánsko. 5. 5. vypuklo praž-
ské povstání (padlo 1500 obránců 
a  1500 bylo zavražděno)s úkolem 
zamezit ústupu něm. armády Střed 
gen Schornera.  Kapitulace něm. sil 
v  Holandsku, Šlesvic.-Holštýnsku 
a Dánsku.
6. 5. jedna divize Vlasovců zaháji-
la pomoc Praze. Ráno Američané 
osvobodili Plzeň, ale další postup 
nebyl Eisenhoverem pro dohody se 
SSSR dovolen. V lázních Libverda vy-
jednavači američanů rokovali s gen.
Schornerem.7. 5. se Česká národní 
rada politicky distancovala od  Vla-
sovců a ti museli z Prahy odejít. Veli-
tel pražského povstání gen. Kutlvašr 
byl po  válce potrestán za  jednání 
s Američany a Vlasovci. Německý ge-
nerál Jodl podepsal v  Remeši kapi-
tulaci Německa s platností od 9.5.45 
v 00:01 hod. Protože se tohoto aktu 

neúčastnili zástupci SSSR, tak byl 
celý akt podpisu kapitulace opako-
ván  8.5. v Berlíně za účasti i zástup-
ců  SSSR. Kapitulaci podepsal maršál 
Keitel.
8.5. dopoledne velitel pražského 
povstání gen.  Kutlvašr dojednal 
s  velením německé posádky Prahy 
zastavení bojů. Wehrmacht zahájil 
opouštění města, ale SS odmítlo. 
9. 5. byla osvobozena Praha příjez-
dem R.A. Tímto dnem byla ofi ciálně 
ukončena druhá světová válka v Ev-
ropě. 12. 5. padly poslední výstřely 
v Čechách u Přibrami. Tím tato válka 
v  Evropě skončila v  zemi, kde sice 
neofi ciálně, ale skutečně začala. Čer-
ven- Američané uskutečnili první 
pokusný výbuch atom. pumy.
Vítězné mocnosti převzaly moc 
v  Německu.26. 6. v  USA podepsalo 
51 států Chartu OSN.
Červenec – Postupimská konference 
za  účasti zástupců USA, SSSR a V.B. 
(Trumen.,Stalin. Attlee.)
Hlavní body jednání se týkaly dena-
cifi kace a  demilitarizace Německa. 
Byly stanoveny reparace, domluve-
ny demontáže průmyslových zaří-
zení, stanoveny hranice Německa 
na Odře a Nise, byly stanoveny čtyři 
okupační zóny Německa (americké, 
ruské, britské, francouzské) s obdob-
ným ustanovením i pro hlavní měs-
to Berlín (i když se nacházelo uvnitř 
sovětské zóny). Obdobně byla 
rozdělena i  Vídeň. Severovýchodní 
Prusko zůstalo pod sovětskou sprá-
vou. Slezsko a  jihovýchodní Prusko 
připadlo Polsku. Západní mocnosti 
prosazovaly zachování hranic z roku 
1937, ale sověti již předali území vý-
chodně od Odry a Nisy Polsku a část 
východního Polska bylo zabráno 
Sověty. SSSR odmítal zasahování zá-
padních mocností do záležitostí Pol-
ska, Bulharska, Rumunska a Maďar-
ska.(Stalin pravděpodobně vycházel 
z  předchozí dohody s  Churchilem). 
Francie patřila se souhlasem SSSR 
mezi vítězné mocnosti od  Jaltské 
konference, ale fakticky až od  srp-
na 1945. Na konferenci bylo řešeno 
i Japonsko.  Srpen – 6. 8. svržena ato-
mová puma na  Hirošimu (200 000 
mrtvých). 8. 8. SSSR vyhlásil válku 
Japonsku. 9. 8. svržena atom. puma 
na Nagasaki (74000 mrtvých)
R.A. dobyla na  Japoncích Man-
džusko.
Září – 2. 9. Japonsko kapitulovalo 
a  tím nastal konec druhé světové 
války i v Asii.
Listopad -  14. listopadu byl zahájen 
Norimberský proces proti 24 hlav-
ním nacistickým zločincům.

Ing. Augustin Šubrt
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Zprávičky z naší školičky

Rozloučení ředitelky Mateřské školy 
Vamberk, Tyršova 280
Vážení rodiče, kolegyně, občané Vamberka,
do mateřské školy jsem nastoupila k 1. 9. 2006. V rámci mého působení přede 
mnou stálo mnoho úkolů, které se týkaly spojení dvou individuálních školek, 
stabilizace pracovního týmu a mnoho investic, které po dobu mého působení 
v pozici ředitelky byly uskutečněny. V životě to většinou chodí tak, že aby něco 
nového mohlo začít, tak zároveň určitá etapa musí skončit. Tou etapou mám 
na mysli můj dobrovolný odchod do seniorského odpočinku. Nechci těmito 
řádky vyjadřovat bilanci, co se mi povedlo, nepovedlo atd., ale především 
bych se chtěla tímto způsobem rozloučit s úžasnými kolegyněmi, perfektním 
zřizovatelem a hlavně s dětmi a jejich rodiči. Bylo mi s vámi dobře! Všem vám 
přeji hlavně zdraví, a nové ředitelce hodně úspěchů v nelehké práci.
Zatím ještě Vaše                                                                                         Lenka Faltusová

V červnu už se červená
každá druhá jahoda.
I třešně se červenají,
špačci z toho radost mají.
Nejen špačci, děti taky.
Když nepřijdou černé mraky,
třešněmi se budou cpát
a s peckami bojovat.

Červen – krásný měsíc plný sluníč-
ka, tepla a zdravých dobrot – jahod 
a  třešní. Tak by to mělo být ….v 
současné době se naše republika, 
naše městečko probouzí poma-
lu zpět do  normálního koloběhu 
života, dnů. Začínáme si plnými 
doušky užívat slunečních paprsků, 
červenajících jahod či třešní. A ne-
myslete si, milí čtenáři, i naše děti 
tuto situaci vnímaly a  prožívaly. 
O  tom jsme se přesvědčili v  naší 
mateřské škole Vodníček několi-
krát. Vítáme Vás u veselejších, červ-

nových zpráviček z  naší školičky.  
Ze školky se konečně po  několika 
smutných týdnech ozývá radostný, 
dětský smích. A jaké jsou novinky, 
u nás ve Vodníčku? Především je to 
nová paní učitelka Radka, která vy-
střídá „nastávající maminku“ paní 
učitelku Ivetku. Dále to jsou nové 
herní prvky na  školkové zahradě, 
které v  květnových dnech hojně 
využíváme, protože pobyt venku je 
omezen pouze na  školní zahradu. 
A  která témata nás provázela mě-
sícem květnem? Samozřejmě je to 
rodina, její členové, domov, město 
….Bohužel je to letos  bez vystou-
pení pro maminky – již tradiční 
besídky. Ale i to jsme se snažili „na-
pravit“ a s dětmi vyrobili přáníčko 
pro maminky. Doufáme, že Vám, 
milé maminky, udělalo radost. 
Nemohli jsme opomenout ani 
náš ekologický program „Strom“. 

A  jak jej zakomponovat do  rodi-
ny? Každý strom má svůj kořen, 
kmen i  korunu. A  právě strom je 
utvořen k rodinnému rodokmenu. 
Všechny děti i paní učitelky ze tříd 
Rybiček, Žabiček i Šnečků jsou sou-
částí jedné velké rodiny – jednoho 
rodokmenu. Jak se můžete sami 
přesvědčit, milí čtenáři, rodokmen 
školky se dětem vskutku povedl. 
Děti kreslily nejen sebe, ale i  paní 
učitelky. 

A nyní bohužel ještě ze smutného 
soudku. Je nám velmi líto, že nás 
navždy opustila „naše“ a především 
dětmi milovaná Štěpánka Maříko-
vá. Děti si s ní nejen v DDM, ale i zde 
v  naší školce užily velkou spoustu 
legrace, zábavy, ale i vzdělání. „Ště-
pánko, pozdravuj u sluníčka…“
Všem čtenářům přejeme krásné 
a  snad již veselejší dny plné slu-
níčka.

Kolektiv MŠ Vodníček

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 pro  školní rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium v hudebním, tanečním a výtvar-

ném oboru:

Vzhledem k současné situaci spojené s onemocněním covid-19, kdy je 
zakázán cizím osobám vstup do budovy školy, bude letošní přijímací ří-
zení probíhat jinou formou.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Milí čtenáři,
od  4. května je pro Vás knihovna 
otevřená, i  když za  přísných hygi-
enických podmínek. Doufáme, že 
i  tak jste někteří z  Vás byli spoko-
jeni nejen s  naším výběrem knih, 
ale hlavně s možností si opět knihy 
půjčovat.
Pokud to podmínky dovolí, od                        
1. června bude i  přístup do  knihov-
ny rozvolněný, už nebude třeba se 
telefonicky objednávat,bude volný 
pohyb po  knihovně, ale některá hy-
gienická ochrana zůstane (2m roze-
stupy, roušky, dezinfekce). I knihy pů-
jdou na  čas do  karantény, ale i  toto 
snad časem pomine. 
Jako obvykle máme pro Vás na čer-
ven přichystané novinky z  beletrie 
i populárně naučné literatury a bu-
deme se těšit na Vaši návštěvu.

BELETRIE
 GRYLLS, Bear: Štvanice

Třetí kniha v sérii špionážních pří-
běhů s  Willem Jaegerem. (1. Let 
duchů, 2. Hořící andělé)
 MACKOVÁ, Marie: 

     Příběh falešného copu

Dobový kriminální příběh, který 
začal nálezem rozlámané bedny 
s rukavičkami. A protože se jedna-
lo o zboží zahraniční, četníci nález 
předali fi nanční stráži v Králíkách. 

NAUČNÁ LITERATURA
 BÍLEK, Jiří: 

     Trojúhelník záhad a legend

Kniha je plná tajemství kolem Ber-
mudského trojúhelníku. Dočtete 
se o záhadných zmizeních, o zná-
mých i neznámých záhadách a le-
gendách. 

POZVÁNKA NA AKCE KNIHOVNY
Milí čtenáři a příznivci knihovnických akcí,
jak víte, od 12. března byl v naší republice nouzový stav, který nedovolo-
val pořádání akcí, proto jsme již naplánované přednášky a další akce byly 
nucené zrušit. Ale teď, když se situace vrací do  normálu, předběžně do-
mlouváme termíny přednášek a kulturních programů, které Vám chceme 
nabídnout. Neuvádíme konkrétní data, ta budou upřesněna na plakátech 
a ve zpravodaji před jednotlivými akcemi.  
Předkládáme Vám seznam, abyste věděli, na co se těšit na podzim letošní-
ho nestardardního roku. Samozřejmě změna je možná, ještě další můžeme 
domluvit. 
Září  výstava v rámci Krajkářských slavností
Říjen  pokračování pořadu o Albrechtu z Valdštejna 
              Z hlubin oceánu až na Azorské ostrovy 
              Případ Jantarové komnaty
Prosinec adventní večer                                                           Zůstaňte s námi. 

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
 12. červen 2020, od 15 hodin
Letní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí
V pátek 12. června 2020 chystáme ve spolupráci s městskou knihovnou 
v Týništi nad Orlicí další vycházku s botanikem Janem Doležalem. Po do-
mluvě s účastníky bude vybrána vhodné místo setkání a trasa, o které 
budou zájemci včas informováni na webových stránkách 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
 26. květen – 19. července 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. 
 26. květen – 19. července 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 uměl-
ce, ale i grafi ky a kresby, ve kterých zpracovává autor podobné náměty. 
Návštěvníci budou mít tak jedinečnou možnost srovnání, jak se stejný 
námět proměňuje díky technice. 
 26. květen – 13. září 2020
Výstava na téma „Ženská krása v tvorbě Věry Jičínské“
Výstava je věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje hranice 
širokého regionu, Věře Jičínské. Její tvorbu společně s Nadací Věry Jičínské 
a Městem Dobruška Orlická galerie dlouhodobě prezentuje veřejnosti.

 26. květen – 30. říjen 2020
Výstava na  téma „Cesta krajinou (expozice malířů 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 solité-
ry, 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. Piska-
če či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla                         
A. Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařské-
ho díla K. Hladíka a L. Beneše.
 26. květen – 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. 
Nezapomeneme na organizace Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený 
tramping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. 
století a  doplní ji bohatá fotogalerie. Součástí výstavy bude edukační 
program a muzejní dílna.
 13. červen 2020
Tvůrčí dílna na téma „Turistický odznáček“, od 10 do 16 hodin
Každý správný turista musí mít svůj odznak. Přijďte si jeden takový vyro-
bit do Orlické galerie. Fantazii se meze nekladou a odznáček může mít 
různou podobu.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
 14. únor – 31. říjen 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. 

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

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou       ČERVEN 2020
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Výročí osobností

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

PŘIPRAVUJEME:
 23. září v 19:00 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI
DIVADELNÍ SPOL. HÁTA PRAHA
Komedie o tom, jak se dva manžel-
ské páry sejdou na nepovedeném 
mejdanu. Prozradí se, že všichni 
čtyři nejsou příliš spokojeni s tím,
čeho dosáhli a  jejich manželské 
soužití trpí stereotypem. V opilos-
ti se partneři prohodí, vymění si 
klíče od bytu a po kratičké radosti 
z něčeho nového se z této záměny 
roztočí kolotoč potíží.
Hrají: Jana Šulcová, Viktor Limr, 
Olga Želenská, Mahulena Boča-
nová, Marcela Nohýnková, Ivana 
Andrlová, Martin Sobotka a další. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. 
Vstupné 300 Kč.

 9. listopadu v 19:00 hodin

PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZA-
CE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Ypsilonka se vrací ke svému vyná-
lezu totální improvizace. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a  nápady. 
Nepropásněte jedinečnou příleži-
tost nahlédnout tak trochu klíčo-
vou dírkou do  pánské šatny ypsi-
lonských herců.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pa-
vel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš 
a Petr Hojer. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
Vstupné: 320 Kč. 

 05.06.1920 se ve Vamberku narodil Josef Gruntorád, pedagog. 

Působil na rychnovském gymnáziu. Ve volných chvílích se věnoval ma-
lování. 100. výročí narození († 21.11.1985)
 07.06.1910 se na Orlici u Kyšperka (Letohradu) narodil Karel Von-

dra, mlynář.  Od  roku 1941 byl nájemcem pekelského mlýna. Během 
nacistické okupace pomáhal potřebným. Zasadil se o elektrifi kaci Roští. 
V roce 1945 byl poslancem Místního národního výboru. Později pracoval 
v železárnách. 110. výročí narození († 10.2.1978 Vamberk)KDY: PODZIM 2020

KDE: MK SOKOLOVNA VAMBERK

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

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484

PŘIJÍMÁME PÁRY DO KURZU TANCE 
PRO POKROČILÉ
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484 

VÝUKA PROBĚHNE V PĚTI TŘÍHODINOVÝCH LEKCÍCH VŽDY V NEDĚLI  

POD VEDENÍM MANŽELŮ KNÍŘOVÝCH

Před 265 lety
Královna Marie Terezie potvrdila 14. června 1755 privilegiem daným 
ve Vídni dříve udělené výsady.

Před 155 lety
Dne 5. června 1865 byl slavnostně otevřen nový kamenný most přes 
řeku Zdobnici s  galerií českých světců od  vysokomýtského sochaře 
Eduarda Harnacha.

Před 85 lety
Ve  dnech 1. a  2. června 1935 se ve  městě uskutečnil sokolský žup-
ní slet žactva a dorostu. Na cvičišti za nádražím cvičilo na čtyři tisíce 
mladých Sokolů.
Koncem června 1935 bylo otevřeno přírodní koupaliště na řece Zdob-
nici v horních lukách. Stavbu realizoval Ing. Jaroslav Boháč.

Před 75 lety
Od 1. června 1945 opět začalo školní vyučování, přerušené válečnými 
událostmi.

Před 70 lety
Dne 1. června 1950 vznikl ve městě podnik sdružených řemesel, po-
hostinský a poslužný. Správcem se stal Václav Kosek.

Před 60 lety
Dne 12. června 1960 se uskutečnily volby do  všech stupňů národ-
ních výborů. Staronovým předsedou Městského národního výboru 
ve Vamberku se následně stal Václav Jánský.

Před 20 lety
Soukromá základní škola Mozaika ukončila ve Vamberku ke 30. červ-
nu 2000 činnost a byla přemístěna do Rychnova nad Kněžnou.

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. 

Vážení přátelé, 
už koncem minulého roku jsme Vás informovali o připravovaných kul-
turních akcích na první pololetí letošního roku. V  té době nikdo z nás 
netušil, že kvůli koronavirové epidemii bude všechno jinak. Proběhla 
plesová sezóna a všechny další akce padly. Téměř všechny se podařilo 
přesunout do druhé poloviny roku, některé na jaro 2021. Kromě přesu-
nutých akcí jsme pro Vás na podzim přichystali i nová představení, kon-
certy a pořady. Teď už nám zbývá pouze věřit, že Vás na podzim budeme 
moci opět přivítat v našem nyní „opuštěném“ sále. Těšíme se na Vás!

Zdeňka Freivaldová, vedoucí MK Sokolovna
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Společenská kronika

V červnu 2020 oslaví:
91 let  Anna Krsková
85 let Zdeněk Hošek
80 let Marie Lukavská
80 let Zdeněk Kulštejn
80 let Petr Račák

75 let Václav Archleb
75 let  Elena Samková
75 let Marie Hošáková
75 let Petr Diblík
75 let Karel Prokop

BLAHOPŘÁNÍ

Andělovi do nebes
Štěpánko, psát slova rozloučení není na  místě. Ne-
můžu se s  tebou rozloučit a  taky nechci. Všichni, 
kdo Tě měli rádi, mi rozumí. Vždycky tady budeš 
a vždycky Tě uvidím, jak se na mě smějíc koukáš. Jsi 
perfektní parťačka, kamarádka a  můžu se na  tebe 
vždy spolehnout. Nikdy nezkazíš žádnou legraci, ba 
naopak vždycky jsi pro každou špatnost. S hlubokou 

úctou a vděčností děkuji, že jsi v mém životě - navždy. Pozdravuj tam 
nahoře všechny děti, které tam teď na tebe čekají.
Odešla úžasná nenahraditelná žena, kterou naše děti zbožňovaly. Bude 
jim velmi chybět. Druhou Štěpánku Maříkovou už pro ně nikdy nenajde-
me. Ani pro nás, pro rodiče. Byla jedinečná. Život není fér. 
Po tvém odchodu se mnoho očí rozplakalo.
Promočeným kapesníkem utírají si slzy.
Nikdo nikdy nepochopí, proč se ti to stalo.
Nikdo nikdy nepochopí, proč už takhle brzy.

VZPOMÍNKA

Vítání občánků 
se odkládá a včas bude přihlášeným oznámen náhrad-
ní termín. Zároveň se do odvolání ruší osobní gratulace 
jubilantům. Děkujeme za pochopení.

Dne 2. června 2020 vzpomínáme 100. výročí nedo-
žitých narozenin, maminky a  babičky, paní MARIE 

KLECOVÉ z  Vamberka. Známí, přátelé a  spolupra-
covníci vzpomeňte se námi.

Dcera Laď ka, zeť Váša a vnuk Venda

Dne 7. června uplynulo 10 let od úmrtí 
pana VLADIMÍRA BARNETA. 

Stále vzpomínají manželka 

a syn Ivo s rodinou.

Čas rány nikdy nezahojí, jen zmírní bolest.
Prosíme, abyste s  námi vzpomněli všichni, kdo 
jste znali a  měli rádi pana ADOLFA KUBÍČKA dne                       
11. června 24. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Dne 5. června by se dožil 100 let 
pan JOSEF STÁREK (kadeřník) 
a  jeho bratr JAROSLAV STÁREK 
(holič) by se 11. května dožil 95 let.

S láskou a úctou vzpomínají

Děti s rodinami
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Dne 11.5. jsme zahájili tréninkovou činnost všech našich dětských kate-
gorií. Všechny kategorie dětí trénují společně ve stejné dny a čas. Zprvu 
jsme měli strach, že budeme v početné sestavě trenérů sami, ale naštěstí 
byl opak pravdou. Děti se už těšily na tréninky a nehledě na počasí byla 
jejich účast hojná. Prostor dvou hřišť a tréninkového hřiště pro mládež 
kompletně umožnil oddělit jednotlivé skupiny dětí podle věku. Vzhle-
dem k tomu, že nejbližší soutěže nás čekají až po prázdninách, byly zvo-
leny tréninky formou her, hlavně se hraje fotbal. Zpestřením tréninku 
starších žáků a  dorostu byla účast Kamila Kaplana, grassroots trenéra 
FAČR, který klukům připravil ukázkový trénink. Navázali jsme na spolu-
práci s FC Hradec Králové, Jakub Novický trenér WU18 přijel do Vamber-
ka a se spojenou skupinou starších žákyň, žáků, dorostenek a dorostenců 
provedl trénink. Chlapci a děvčata zakusili trénink prvoligového trenéra 
dívek. Pan Novický velmi chválil náš areál a  přislíbil, že jednou měsíč-
ně přijede do Vamberka a zaměří se zejména na tréninky pro děvčata 
každého věku z celého okresu. Nadále plánujeme rozšiřovat spolupráci 
s FCHK, neboť věříme, že vzájemná spolupráce může přinést ovoce, a to 
pro oba kluby. Závěrem mi dovolte pozvat všechny děti na naše trénin-
ky. Tréninky všech věkových kategorií probíhají každé pondělí, středu 
a pátek od 16:30 do 18:00 ve fotbalovém areálu V Lukách. Občerstvení je 
nově zajištěno na každém tréninku a vždy v pátek udíme klobásy a uze-
né. Těšíme se na vaši návštěvu ve fotbalovém areálu V Lukách.

Ondřej Frejvald, koordinátor fotbalové mládeže 

TJ Baník Vamberk, z.s.

FOTBAL: pro všechny chlapce 
a dívky v každém věku

Florbal TJ Baník Vamberk, z.s. 
oznamuje obnovení činnosti. 

Trénujeme každé 

pondělí 18:30 - 20:00 
a čtvrtek 16:30 – 18:00 

ve sportovní hale. 
Přijď si s námi zahrát. 

Jiří Panocha, předseda



2. obnovená pouť 
ke svatému Antonínovi

sobota 13. června 2020
 začátek v 15 hodin u kostela sv. Prokopa na náměstí

 okolo 16. hodiny mše svatá u sv. Antoníčka v lese pod Vyhlídkou
za poutníky a Josefa Teleckého a jeho rodinu

Srdečně zvou Římskokatolická farnost sv. Prokopa ve Vamberku a Spolek přátel historie Vamberka




