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MgMgr.r. JJJananan RRRejejejzzlzl, , ststarararososostatata 

Poštovní známka o nominální hodnotě „B“, vydaná Českou poštou, s.p. 
u příležitosti Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 
Výtvarný návrh Jan Ungrád a Jan Moucha.



Vážení čtenáři,

nechci se nijak dotknout starostí, které proží-
váme v souvislosti s šířením nemoci Covid 19, 
proto mi i navzdory těmto těžkostem dovolte 
pár snad příjemných zamyšlení. Pan Berger 
v předchozím úvodníku barvitě popsal letoš-
ní zimu, která velkoryse předvedla své krásy. 
Své krásy v  této souvislosti předvedly také 
naše Orlické hory. Nedivím se, že jsme v  te-

levizních zprávách pravidelně poslouchali, 
že je o  hory zájem. Díky bohaté sněhové 
pokrývce navíc nebylo nutné za svezením se 
na běžeckých lyžích vyrazit přímo na hřebe-
ny hor. Úžasné běžkařské podmínky nabízely 
také horské obce pod nimi. Z důvodu zavře-
ných restaurací a jiných atrakcí se na horách 
navíc jednalo o jakousi svébytnou formu ná-
vratu ke  sportu. Žádné utrácení velkých pe-
něz. Žádné dvakrát z kopce a šup do bufetu. 

Pěkně běžky na nohy a dojedeš, kam Tě nohy 
donesou (nebo dokloužou?). A chceš se svézt 
z kopce? Tak budeš muset také něco vyšlapat 
směrem nahoru. A za odměnu čaj z termosky. 
Nevím, kdo řídí počasí, ale moc mu za letoš-
ní zimu děkuji. V této nelehké době přinesla 
dětem potřebnou dávku radosti a dospělým 
šanci na porci aktivního odpočinku.

Táňa Břízová

Foto: Luboš Frede, Vladimír Sodomka, Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na  svém 

65. zasedání dne 14. ledna 2021 

usnesla:

1)  Schválila zrušení zadávacího ří-
zení na zakázku malého rozsahu 
„Zajištění školního stravování 
a  stravování zaměstnanců Zá-
kladní školy Vamberk“ a schválila 
opakovanou výzvu k podání ce-
nové nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Zajištění školního stavo-
vání a  stravování zaměstnanců 
Základní školy Vamberk“.

Rada města Vamberk se na  svém 

66. zasedání dne 20. ledna 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
64 a 65.

2)  Schválila prodloužení nájmů 
bytů, ukončení nájemního po-
měru dohodou a  nový nájemní 
poměr, vše podle přílohy.

3)  Schválila prominutí nájemného 
z  provozovny, zavřené z  důvodu 
nařízení vlády a  sice na  dobu, 
po kterou bude muset být podle 
tohoto nařízení provozovna  uza-
vřena, s účinností od 01.01.2021, 
nájemci paní Sandře Potužníkové, 
vinárna v Městskému klubu Soko-
lovna, nájemné a paušální úhrada 
za vodu činí měsíčně 3.379 Kč.

4)  Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části pozemkové parcely 
č. 117/16, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním úze-
mí Vamberk, o výměře 9 m2. 

5)  Schválila Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stav-
by č. IV-12-2019542/SOBS VB/1 
Vamberk-Popluží p.  č. 2213 – 
kNN, spočívající v umístění nové 
kabelové přípojky pro pozemky 
p. č. 2213 a 2214 v k. ú. Vamberk, 
která bude umístěna v  pozem-
cích p. č. 522/1, 524, 522/3, 2420, 
2290/3, 2290/2 v  k. ú. Vamberk 
za  jednorázovou náhradu za  zří-
zení věcného břemene ve  výši 
200 Kč/bm tj. 18.400 Kč bez DPH. 
RM požaduje, aby žadatel před-
ložil smlouvu o  zřízení věcného 
břemene v souladu s touto pod-
mínkou a  pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

6)  Souhlasí s  umístěním kabelové-
ho vedení NN stavby: Vamberk – 
Peklo, p. č. 3570 – úprava NN, kNN 
do pozemků p. č. 14/2 a 796/1 v k. 
ú. Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk, za  splnění podmínky, 
že jednorázová náhrada za zříze-
ní věcného břemene bude činit 
200 Kč/bm bez DPH. RM poža-
duje, aby žadatel předložil před 
podpisem situačního výkresu, 
smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene v souladu s touto podmín-
kou a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7)  Schválila žádost o  peněžitý dar 
z  rozpočtu Mikroregionu Rych-
novsko na  pořízení 3 ks laviček, 
umístěných v nově vysazeném in-
terakčním prvku IP5 v k. ú. Merklo-
vice (stromová alej na p. p. č. 3152 
v k. ú. Merklovice) a pověřila sta-
rostu podpisem žádosti. 

8)  Projednala žádost Spolku Lungta 
o připojení se k mezinárodní akci 
„Vlajka pro Tibet“ a  rozhodla, že 
se k akci v roce 2021 nepřipojí.

9)  Schválila Smlouvu o podmínkách 
odběru povrchové vody za odběr 
pro rok 2021 se správcem vodní-
ho toku Povodí Labe, státní pod-
nik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
Hradec Králové, IČO: 70890005, 
jejíž předmětem je odběr povr-
chové vody na  závlahu sporto-
višť fotbalového a  tenisového 
areálu v množství 5.000 m3 za rok 
za  cenu 5,38 Kč/m3, tj celkem 
26.900 Kč bez DPH za rok a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

10) a) Projednala protokol o  otevírá-
ní obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce kotelny ZŠ Vamberk“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena s  ucha-
zečem, který předložil nejnižší ce-
novou nabídku tj. 2.991.832,26 Kč 
bez DPH, tj. společnost TERMO-
MONT s.r.o., Pernerova 691/42, 
186  00 Praha 8 – Karlín, IČO: 
45538875 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

 b) Schválila Smlouvu o  vykoná-
vání servisních služeb „Rekon-
strukce kotelny ZŠ Vamberk“ se 
společností TERMOMONT s.r.o., 
Pernerova 691/42, 186  00 Praha 
8 – Karlín, IČO: 45538875 za cenu 
35.460 Kč bez DPH za rok a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

11)  Schválila ve  své kompetenci 
směrnici Peněžní vztahy a peněž-
ní prostředky v  hotovosti a  běž-
ném účtu a ceniny dle přílohy.

12)  Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo č. 02/2020 ze dne 
16.09.2020 se zhotovitelem 
Zdeněk Falátek – Atelier Falátek, 
Sportovní 686, 500  09 Hradec 
Králové, IČO: 16796098 na vypra-
cování projektové dokumentace 
pro stavební řízení vč. propočtu 
nákladů na  stavbu „Krajkářská 
škola Vamberk, Stavební úpravy 
čp. 25 – změna stavby před do-
končením“, kterým se mění ter-
míny plnění předmětu smlouvy 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

13) Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťo-
vé hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SO-
P_014121742231se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  

Děčín, IČO: 24729035, jejíž před-
mětem je připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční 
soustavě provozovatele distri-
buční soustavy, kterým se zvýší 
rezervovaný příkon v  odběrném 
místě Janáčkova 52, Vamberk 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Rada města Vamberk se na  svém 

67. zasedání dne 3. února 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM           
č. 66.

2) Schválila zveřejnění záměru 
pachtu pozemkových parcel              
č. 528/5, druh pozemku orná 
půda, výměra 2.413 m2, č. 528/3, 
druh pozemku orná půda, výmě-
ra 2 m2 a č. 4001, druh pozemku 
ostatní plocha, výměra 1.643 m2, 
všechny v  obci a  katastrálním 
území Vamberk. 

3) Vzala na  vědomí žádost paní 
Anny Behanové, xxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxx o byt v Domě s pečo-
vatelskou službou Rychnov nad 
Kněžnou a  souhlasí s  postupem 
uvedeným v žádosti pro žadatele, 
kteří nejsou hlášeni k  trvalému 
pobytu v  Rychnově nad Kněž-
nou a schválila přijetí daru ve výši 
24.000 Kč od paní Anny Behano-
vé a  veřejnoprávní smlouvy se 
Sociálními službami města Rych-
nov nad Kněžnou, o. p. s., Na Dra-
hách 1595, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 27467686 a pově-
řila starostu podpisem smluv.

4) Vzala na  vědomí žádost pana 
Josefa Behana, xxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxx o byt v Domě s pečo-
vatelskou službou Rychnov nad 
Kněžnou a  souhlasí s  postupem 
uvedeným v žádosti pro žadatele, 
kteří nejsou hlášeni k  trvalému 
pobytu v  Rychnově nad Kněž-
nou a schválila přijetí daru ve výši 
24.000 Kč od pana Josefa Behana 
a veřejnoprávní smlouvy se Soci-
álními službami města Rychnov 
nad Kněžnou, o. p. s., Na Drahách 
1595, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČO: 27467686 a  pověřila 
starostu podpisem smluv.

5)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Energomontáže Votrou-
bek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
28791274 na  projektové práce 
na akci „Veřejné osvětlení ve Vam-
berku, ul. Žamberecká, Kolláro-
va, Bulharská, Polská“ za  cenu 
143.880 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

6)  Schválila smlouvu o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě – uložení a údržbu 
podzemního elektrického vedení 
na  pozemkové parcele č. 3056, 
druh pozemku trvalý travní po-

rost, v  obci Vamberk a  katastrál-
ním území Peklo nad Zdobnicí, 
ve  vlastnictví manželů Luďka 
a Ilony Mannlových, pro AT stani-
ci Peklo. 

7) Schválila Smlouvu č. 1191100031 
o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky na  akci „Komunální 
elektromobil pro město Vam-
berk“ ve výši 500.000 Kč a pověři-
la starostu podpisem smlouvy. 

8)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  o  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Zajištění 
školního stravování a  stravová-
ní zaměstnanců Základní školy 
Vamberk“ (opakovaná) a  v  sou-
ladu s ním rozhodla, že smlouvy 
budou uzavřeny s  uchazečem 
GTH zařízení školního stravování, 
spol. s  r. o., Vyskočilova 1481/4, 
140  00 Praha 4 – Michle, IČO: 
25753487,  který předložil nabíd-
ku na  roční nájemné za  užívání 
nebytových prostor a  movitých 
věcí ve výši 12.000 Kč a s požado-
vanou dotací od města Vamberk 
15 Kč na jednoho žáka a pověřila 
starostu podpisem smluv.

9)  Projednala a  schválila rozdělení 
činností při údržbě Městského 
multifunkčního areálu „V Lukách“ 
- fotbalového areálu dle přílohy 
v souladu s nájemní smlouvou ze 
dne 15.11.2004.

10) Projednala změnu autobusové-
ho jízdního řádu linky 700931 
(nově Litomyšl – Česká Třebová 
– Ústí nad Orlicí – Rychnov nad 
Kněžnou – Kvasiny) s  platností 
od  07.03.2021 do  11.12.2021 
a konstatovala, že k němu nebu-
de uplatňovat žádné připomínky.  

11)  a) Schválila výzvu k  podání na-
bídky a  zadávací dokumentaci 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Posilující zdroj pitné vody 
města Vamberk“.

 b) Jmenovala komisi pro otevírá-
ní obálek a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Posilující zdroj pitné 
vody města Vamberk“ ve složení: 
Mgr. Jan Rejzl, Ing. Leoš Podsed-
ník, Rudolf Futter, náhradníci: 
Ing.  Martina Jusková, Bc.  Radek 
Bulíř.

12) Schválila Smlouvu o dílo č. SOD/ 
012021 se společností Procházka 
Proche stavební s.r.o., Zahradní 
85, 517  22 Albrechtice nad Orli-
cí, IČO: 07705298 na  zhotovení 
projektové dokumentace „Pekel-
ská hospoda – projektová doku-
mentace pro stavební úpravy“ 
za cenu 229.200 Kč. 

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno

721 200 244
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 200 244
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353

06.03.
07.03.
13.03.
14.03.
20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
02.04.
03.04.
04.04.
05.04.

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

Od  února roku 2021 nebude stomatologická pohotovost na  Hra-
decku poskytována pouze ve  Fakultní nemocnici Hradec Králo-
vé.  Na  webových stránkách https://www.kr-kralovehradecky.cz 
v  sekci Zdravotnictví – Stomatologická lékařská pohotovost jsou 
uvedeny kontaky, ve kterých dnech bude zubní pohotovost posky-
tována zubními lékaři přímo v jejich ordinacích. V těchto termínech 
bude centrální pohotovost v areálu FN HK uzavřena.
Mimo tyto uvedené termíny bude stomatologická pohotovost po-
skytována ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Informace ke stomatologické pohotovosti ve FN HK

Ambulance zubní pohotovosti jsou umístěny v  přízemí přístavby 
budovy Stomatologické kliniky, budova č. 11.  Přístup je označen 
zvláštními ukazateli.
Telefonní kontakt:    

495 832 101
Ordinační doba:       

všední dny: 16:00 – 21:00
sobota, neděle, svátky: 8:00 – 19:00 !!! POZOR ZMĚNA!!!

Vzhledem k  dlouhým čekacím dobám a  většímu počtu pacientů 
v čekárně upozorňujeme, že při příchodu ke konci pracovní doby již 
nelze ošetření většinou stihnout.

13. zasedání Zastupitelstva města 
Vamberk se koná dne 10. března 2021 

od 18:00 hodin ve velkém sále 
Městského klubu Sokolovna

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 28.02. 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).

UPOZORNĚNÍ: Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 

Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní 
Ireny Šponarové, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz přip. 
u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz.
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu 

Vamberk (přízemí) 

Pondělí   8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa      8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Prosíme, abyste v současné době zvážili návštěvu městského úřadu 

a využívali bezhotovostní platby přip. platby platební kartou. Oteví-

rací doba městského úřadu se může měnit, a proto sledujte aktuální 

informace na  dveřích městského úřadu a  na  webových stránkách 

města www.vamberk.cz.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

I. splátka do 30. dubna 2021
II. splátka do 30. září 2021
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí 648 Kč/osobu

Místní poplatek ze psů

I. splátka do 31. května 2021
II. splátka do 30. října 2021, pokud je poplatek větší než 500 Kč
Roční sazba poplatku na rok 2021 činí:
a)  za  psa chovaného v  místních částech Merklovice, Peklo, Helouska, 
Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebranice, Zádolí 
a Mníšek v rodinném domě .......................................................................... 200 Kč
b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v činžovním 
domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném domě ..... 300 Kč
c) za psa v ostatních případech ................................................................1.000 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................... 200 Kč
e) za druhého a každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek podle 
a) - d) zvýší o 50 %.

Změny v poskytování 
zubní pohotovosti v okrese 
Hradec Králové

Provozní doba sběrného místa 
města vamberk v ulici Jůnova:

Platby místních poplatků
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PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby senio-
rům a zdravotně postiženým 
občanům starším 18 let, žijí-
cím ve Vamberku a jeho spá-
dových obcích.

Provozní doba: 

pondělí - neděle 

od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o  naši 
službu, kontaktujte nás osob-
ně či prostřednictvím svých 
blízkých.

Vedoucí a sociální 

pracovnice:

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

Ve  středu 20. ledna začala Česká 
pošta prodávat výplatní písmeno-
vou poštovní známku Sčítání 2021, 
autorů Jana Ungráda a Jana Mou-
chy, která uvádí rok konání pro-
jektu Sčítání 2021, na němž Česká 
pošta spolupracuje s Českým stati-
stickým úřadem. Motivem známky 
je tematický graf a logo vycházející 
z grafi ckých prvků, jež budou celý 
projekt provázet.
Letošní sčítání lidu, domů a  bytů 
se uskuteční na  jaře, přičemž roz-
hodný okamžik nastane o půlnoci 
26. března. „Moderně, online, raz 
dva“ je motto Sčítání 2021 a oproti 
předchozímu sčítání, i  s  ohledem 
na epidemickou situaci, bude kla-
den větší důraz na online možnost 
sečtení se. Respondenti se tak bu-
dou moci sečíst prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu 
scitani.cz či v  mobilní aplikaci, 
které každému umožní splnit zá-
konnou povinnost sečíst se rychle 
a  jednoduše bez pozdějšího vypl-
ňování listinných formulářů a  bez 
kontaktů se sčítacími komisaři či 
návštěvy některého z kontaktních 
míst. Pro ty, kteří online možnosti 
nevyužijí, budou připraveny listin-
né sčítací formuláře.
Česká pošta zajišťuje pro Český 
statistický úřad v  projektu Sčítá-

ní 2021 tzv. terénní práce, jejichž 
součástí je tisk listinných sčítacích 
formulářů a  servisní dokumenta-
ce, jejich předání obyvatelům, ná-
sledný sběr vyplněných formulářů 
a  informační pochůzky sčítacích 
komisařů.
I  při letošním sčítání bude drtivá 
většina sčítacích komisařů z řad za-
městnanců České pošty, tedy lidí, 
kteří mají s doručováním a s ochra-
nou osobních údajů největší zku-
šenosti.
Nominále výplatní písmenové 
poštovní známky je zastoupe-

no   písmenem „B“, které odpoví-
dá ceně za  vnitrostátní obyčejné 
psaní – standard do 50 g v ekono-
mickém režimu dodání dle  cení-
ku základních poštovních služeb 
v aktuálním znění – ke dni vydání 
19 Kč. Známku vytiskla Tiskárna 
Hradištko, s. r. o. metodou plnoba-
revného ofsetu v nákladu 500 000 
kusů. Zájemci si známku mohou 
zakoupit na  poštovních poboč-
kách a  na  webových stránkách 
České pošty.

z tiskové zprávy 

České pošty, s. p.

Nová poštovní známka připomíná 
blížící se Sčítání 2021
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Vážení občané města Vamberka,
je nám potěšením, že jsme se stali novým 
provozovatelem stravovacích služeb v Zá-
kladní škole Vamberk, a že budeme mít 
příležitost i zde naplnit naše fi remní motto 
„Jídlo je radost“
GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o. 
je ryze česká společnost, která se zabývá 
poskytováním stravovacích služeb ve škol-
ním stravování. Je součástí skupiny GTH 
multicatering působící v  České republice 
a na Slovensku, která vznikla v  roce 1996 
spojením společností GTH catering, GTH 
catering a.s, GTH zařízení školního stravo-
vání, spol. s.r.o.  a MULTI-Catering. Jednotli-
vé společnosti ve skupině poskytují služby 
společného stravování v širokém spektru 
zákaznických segmentů od průmyslu, ad-
ministrativy, zdravotnictví, školství až po 
armádu.

Základní vizí naší společnosti je individu-
ální přístup k  našim zákazníkům, vysoká 
kvalita jídel bez použití polotovarů a re-
spektování lokálních tradic a zvyků. Pro 
zpestření nabídky pravidelně připravu-
jeme akce mezinárodní kuchyně, jídla ze 
sezónních surovin nebo pokrmy dle aktu-
álních svátků. 

Těšíme se na Vás!
V případě jakékoliv nejasnosti či dotazu 
nás neváhejte kontaktovat na e-mailové 
adrese: 
provoz.zs.vamberk@gthcatering.cz 

nebo telefonicky na čísle: 731 116 248    

a 730 851 353.

Tým GTH zařízení školního 

stravování spol. s.r.o.

Arriva dočasně zastavuje 
provoz dálkového spojení 
z Jeseníku do Prahy 
Od  soboty 20. února 2021 nepojedou autobusy 
na  dálkové lince 950151 z  Jeseníku přes Králíky, 
Žamberk, Vamberk a  Hradec Králové do  Prahy. 
Provoz 230 kilometrů dlouhé linky je dočasně za-
staven do konce dubna kvůli minimálnímu zájmu 
cestujících. 
„Pokud se situace zlepší, a já v to doufám, linku vel-
mi rychle obnovíme,“ říká Jaromír Walaski, ředitel 
Arrivy Morava, která spojení zajišťuje a  doplňuje: 
„Situace teď není dobrá, cestující nejezdí, a proto-
že nám na provoz linky nikdo nepřispívá, musíme 
na její náklady vydělat tržbami z  jízdného. Ty jsou 
teď bohužel minimální.“
Linka z Jeseníku do Prahy nejezdila už loni na jaře 
kvůli řadě různých opatření. Cestující se do  auto-
busů ale k 8. červnu vrátili, kdy byl provoz spojení 
obnoven. 

Jan Holub

tiskový mluvčí 

společnosti Arriva

Na  Obvodním oddělení Policie 
České republiky v  Kostelci nad 
Orlicí bylo provedeno vyhodno-
cení bezpečnostní situace v  ka-
tastru města Vamberk za  období 
od 01.01.2020 do 31.12.2020.
V  katastru města Vamberk bylo 
za  uvedené období spácháno 50 
trestných činů, z  toho 29 se po-
dařilo objasnit. Došlo ke spáchání 
278 přestupků, z  toho bylo 204 
přestupků na  úseku bezpečnosti 
silničního provozu, 33 přestupků 
proti majetku a 37 přestupků proti 
občanskému soužití. V  uvedeném 
období došlo rovněž ke  čtyřem 
dopravním nehodám bez zranění 
tyto, byly řešeny skupinou do-

pravních nehod DI Rychnov nad 
Kněžnou. 
Bezpečnostní situace v  katastru 
města Vamberk je po  několik let 
obdobná a lze ji hodnotit jako sta-
bilizovanou. Ze strany Obvodního 
oddělení Policie ČR v Kostelci nad 
Orlicí je snaha působit především 
preventivně, a  tím zabraňovat 
trestné činnosti a  páchání pře-
stupků.
Ze strany Policie ČR bude i  nadá-
le pokračováno v  úsilí, aby práce 
policistů vedla ku prospěchu Vaší 
obce a občanů. Nadále bude pro-
váděna hlídková činnosti, která je 
zaměřena především v  nočních 
hodinách na řidiče pod vlivem al-

koholu a  jiných návykových látek, 
na  opuštěné, nedostatečně za-
jištěné objekty a  především také 
na zajištění bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku jako takového. 
Obvodní oddělení Policie ČR 
v  Kostelci nad Orlicí má celkovou 
rozlohu svého teritoria 161 km2 
a  toto teritorium čítá cca 20.041 
osob. V  kalendářním roce 2020 
bylo policisty OOP Kostelec nad 
Orlicí zpracováno celkem 114 
trestných činů, 706 přestupků 
a  692 čísel jednacích. Celková 
objasněnost u  trestných činů či-
nila 72,89 %. V rámci dohledu nad 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu bylo policisty OOP Koste-

lec nad Orlicí řešeno celkem 721 
přestupků. V blokovém řízení bylo 
řešeno 443 přestupků v  celkové 
částce 186.900 Kč. Dále bylo zajiš-
těno 38 osob, provedeno 28 eskort 
a vypátráno 42 osob v celostátním 
pátrání.
Všechny tyto výsledky byly dosa-
ženy v průměru s 21 policisty OOP 
Kostelec nad Orlicí. 

nstržm. Michaela Vavrušková, DiS.

npor. Bc. Milan Bezdíček

asistent komisař 

– vedoucí oddělení 

OOP Kostelec nad Orlicí

Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá lidem 
v  Královéhradeckém kraji, kteří se ocitli ve  fi -
nanční nouzi a  potřebují práci. Své uplatnění 
na trhu práce však nachází z nejrůznějších dů-
vodů obtížně – například proto že jako samoži-
vitelé, nebo ze zdravotních důvodů nemohou 
pracovat na plný úvazek. Někteří během nou-
zového stavu přišli o svou práci či brigádu a jiní 
při hledání práce zažívají opakovaně neúspěch 
už dlouhodobě. Právě těmto lidem dávají 
„Švadlenky“ novou šanci.
První švadlenkou se stala paní Iveta, která žije 
nedaleko Hradce Králové. Život se jí obrátil 
naruby, když se jí stala před 13 lety dopravní 

nehoda. Zdravotní následky úrazu jí komplikují 
život dodnes. 
Jak sociální podnik funguje?
Jednoduše: Švadlence zapůjčíme šicí stroj, 
domluvíme se na  výrobku, nakoupíme látky 
a  další materiál. Hotové výrobky vyzvedneme 
a  prodáváme na  webu www.svadlenky.com.  
Průměrně 50 % z každého prodaného výrobku 
zůstává švadlence, zbylá část jde na nákup ma-
teriálu, provoz a další vybavení.
Proč nakupovat u Švadlenek?
Protože Švadlenky šijí kvalitní a  praktické vý-
robky. Při výrobě myslíme nejen na design, ale 
také na přírodu a zbytky látek dál zpracovává-

me. A hlavně protože každým svým nákupem 
přispíváte k  sociálnímu začlenění lidí, kteří 
i přes své potíže chtějí pracovat a žít lépe. A to 
se vyplatí! 
Více informací:www.svadlenky.com,

www.facebook.com/svadlenky

Mgr. Lenka Matoušková

ředitelka organizace Aufori, o.p.s.

sociální služby odborně, 
eticky a transparentně

Habrmanova 136/3, Hradec Králové 500 02
+420 774 855 749

www.aufori.cz

Vyhodnocení bezpečnostní situace 
v katastru města Vamberk

Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá lidem, 
kteří přes své potíže chtějí pracovat

GTH zařízení školního 
stravování, spol. s.r.o.
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Vážení spoluobčané našeho Královéhradecké-
ho kraje,
obracíme se na Vás s informací o tom, jak vypa-
dá situace v našich zdravotnických zařízeních, 
s informací o tom, že kapacity našich nemocnic 
jsou na hranici možností, a co nám hrozí, bude-
-li epidemie pokračovat současným tempem. 
Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez 
ohledu na nyní nebo v budoucnu platná ome-
zení, přistoupili k  takovým opatřením, která 
ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným 
vývojem situace a  těžkými dopady na  zdraví 
a na celou společnost. 
Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohle-
dem na  několik týdnů trvající nápor pacientů 
s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. 
Přesto, že jsme přijali řadu opatření, přesunuli 
zaměstnance a otevírali stále další a další oddě-
lení pro covidové pacienty, příliv pacientů neu-
stává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené. 
Zajištění péče o všechny akutní případy a  také 
o pacienty s COVID-19 je možné jen díky obrov-
skému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. 
Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již vel-
mi omezené a zajištění péče o pacienty je v ně-
kterých dnech možné již jen díky transportům 
pacientů do  jiných regionů. Bohužel vyhlídky 
na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.
V této extrémní situaci se na Vás obracíme s vý-
zvou, abyste dodržovali všechna nařízení a hy-
gienická opatření. Omezte své sociální kontakty 
na nezbytné minimum a vyhýbejte se setkává-

ní většího množství lidí. Mějte na  paměti, že 
koronavirus může nakazit Vás i  Vaše nejbližší 
a  že těžký průběh se netýká jen seniorů, ale 
mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen 
s obtížemi překonávají kritický stav a někdy ho 
ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme 
pro všechny nemocné v  našich nemocnicích, 
ať již s COVID-19 či jinými závažnými choroba-
mi maximum možného. Neztěžujte to, prosím, 
nám ani našim nemocným svým neuváženým 
chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi.
Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných 
pacientů i počet zemřelých dodržováním všech 
platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. 
Víme, že už těch nejrůznějších restrikcí a ome-
zení máme všichni dost a už se nemůžeme do-
čkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale 
není možné. Prosíme a žádáme Vás:
omezte cestování a  setkávání větších skupin 
(i rodinných) na naprosto nezbytnou míru
chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen 
sebe, ale i své okolí
dodržujte rozestupy a  vyvarujte se velkých 
akcí, především těch, kde padají zábrany a  in-
fekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v na-
šich nemocnicích jejich důsledky
pečlivě si umývejte a desinfi kujte ruce
ke všem těm propagovaným „R“ (roušky, ruce, 
rozestupy), přidejte, prosíme, to nejdůležitější 
„R“, tedy rozum. 
Dodržování opatření a postupný nárůst počtu 
očkovaných nás přiblíží k  tolik potřebnému 

normálnímu životu. Chceme, aby naše děti 
mohly co nejdříve do  škol, chceme, abychom 
se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, 
mohli do  kin a  divadel, chceme, abychom si 
opět mohli naplno užívat život, abychom moh-
li vycestovat na dovolenou – a jistě to chceme 
všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen 
tak se nám to všem podaří. Rychlost, s  jakou 
se budeme vracet k  normálnímu životu, zále-
ží na přístupu nás všech. Bez společného úsilí 
a rozumného přístupu všech to nepůjde. 
Budeme-li všichni rozumní a  budeme dobře 
spolupracovat, společně to zvládneme! 

V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, 
Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové dne 

15. února 2021
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

RNDr. Bc. Jan Mach

Nemocnice Náchod

Ing. Luboš Mottl

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Ing. Miroslav Procházka, CSc.

Nemocnice Trutnov

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Nemocnice Jičín

Ing. Miroslav Vávra, CSc.

Nemocnice Dvůr Králové nad Labem

MUDr. Libor Seneta

Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje

Včasná léčba vysoce rizikových pa-
cientů může výrazně navýšit šanci 
na  mírnější průběh jejich nemoci 
a uzdravení. Nový léčebný postup, 
se kterým v  Královéhradeckém 
kraji na  základě zkušeností ze za-
hraničí začala Nemocnice Rych-
nov, budou nyní používat také 
lékaři náchodské nemocnice.  
„Za  tímto účelem zřizujeme 
od středy 24. února Stacionář CO-
VID-19, který bude určen pro paci-
enty s  mírným průběhem tohoto 
onemocnění, u kterých však hrozí 
vysoké riziko progrese do  závaž-
né  formy,“ říká ředitel náchodské 
nemocnice Jan Mach. 
Úzká skupina vysoce rizikových 
pacientů bude léčena podáváním 
rekonvalescentní plazmy nebo 
jiných, nově vyvinutých, léčivých 
přípravků obsahujících specifi cké 
protilátky proti covid-19.
„Nejdůležitější je zahájit podání 
rekonvalescentní plazmy co nejdří-
ve, ideálně do  tří dnů od  prvních 
příznaků nemoci,“ uvádí MUDr.  Ri-
chard Vondruška, primář interního 

oddělení rychnovské nemocnice, 
které ambulantní včasnou léčbu 
rizikových pacientů zahájilo 15. 
února. „Ve spolupráci s praktickými 
lékaři v našem regionu se tyto pa-
cienty snažíme vytipovat včas. Měli 
by s  předstihem dostat informaci, 
že v  případě podezření na  nákazu 
onemocněním covid-19 by měli být 
otestováni a v případě pozitivního 
výsledku testu pak prostřednic-
tvím praktického lékaře objednáni 
na  tuto léčbu.“ Stejně postupuje 
i náchodská nemocnice, která kon-
taktuje praktické lékaře v  regionu. 
Objednání do stacionáře COVID-19 
v  rychnovské i  náchodské nemoc-
nici musí být vždy realizováno přes 
praktického lékaře nebo ambulant-
ního specialistu. 

Pacient musí splnit alespoň jedno 
z následujících kritérií:
-  je po transplantaci orgánu nebo 

kostní dřeně
-  podstupuje léčbu snižující imunitu
-  má akutní onkologické nebo he-

mato-onkologické onemocnění 

(s výjimkou pacientů s paliativní 
léčbou)

-  má plicní hypertenzi
-  je dialyzovaným pacientem
-  BMI má vyšší než 40 (BMI = 

hmotnost dělená součinem výš-
ka krát výška)

-  trpí chronickou obstrukční cho-
robou v pokročilejším stádiu bez 
nutnosti kyslíkové podpory

-  trpí zvýšenou srážlivostí krve 
a  již prodělal trombózu nebo 
embolii 

Nemocnice Rychnov má z kapacit-
ních důvodů kritéria pro zahájení 
včasné léčby ještě přísnější. Přijímá 
pacienty zejména s vysoce oslabe-
nou imunitou, onkologické a  dia-
lyzované pacienty. 
Podání rekonvalescentní plazmy 
nebo léčivého prostředku obsahu-
jícího specifi cké protilátky je jed-
norázové. Celkový pobyt ve  staci-
onáři trvá 3 až 5 hodin. Na začátku 
pobytu bude pacientovi provede-
no základní vyšetření na  hladinu 
protilátek proti covid-19, rekon-

valescentní plasma bude podána 
pouze pacientům s  negativním 
nebo nízkým titrem protilátek.
Následuje krátké vyšetření léka-
řem, zavedení periferního žilního 
katetru, v  případě podání rekon-
valescentní plazmy odběr krve pro 
zjištění krevní skupiny a následné 
podání léčivého prostředku. 
Nově vznikající stacionář CO-
VID-19 se nachází v  dolním areá-
lu náchodské nemocnice v  nově 
vybudovaném pavilonu J. V  rych-
novské nemocnici je včasná léčba 
rizikovým pacientům poskytová-
na v  Covid ambulanci - pavilon F 
(DIGP). Možnosti léčby jsou v obou 
nemocnicích limitované dostup-
ností a  objemem léčivých pro-
středků a kapacitou stacionáře.

Kontakt pro komunikaci 
s médii: 

Lucie Chytilová, 

mluvčí Zdravotnického 

holdingu KHK

T: +420 734 763 289
E: chytilova@zhkhk.cz

Včasná léčba rizikových pacientů s covid-19 
je nadějí pro ohrožené skupiny

Výzva ředitelů zdravotnických zařízení 
v Královéhradeckém kraji
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Malé osudy domů na našem náměstí
Z dějin vamberecké
radnice
Po  dvou letech jsme na  stránkách našeho zpra-
vodaje pomyslně obkroužili celé náměstí nesoucí 
Husovo jméno. Zbývá dům pro město nejdůleži-
tější, radnice. 
Dům radní se odnepaměti nachází na  stejném 
místě jako dnes. V  roce 1595 koupila obec dům 
od  Jiříka Stanovského, k  čemuž tenkrát potře-
bovala souhlas držitele panství pana Albrechta 
Pecingara z Bydžína. Tehdy se stal objekt radnicí, 
jak se říkalo rathausem. Byl to dům o jednom po-
schodí. Vpředu se nacházela podsíň s obloukovi-
tým loubím. Z podsíně se vstupovalo do podélné 
předsíně a na jejím konci se vcházelo do šenkov-
ny. Vlevo u  vchodu se nalézal průjezd. Do  patra 
se vystupovalo po  úzkých, příkrých dřevěných 
schodech. V poschodí dominovala prostorná síň, 
ve  které se odbývala významná jednání. Odtud 
se vcházelo do  menší místnosti, obecní úřadov-
ny (okno vpravo při pohledu z náměstí). Ze síně 
i úřadovny vedla okna do náměstí. Prvním purk-
mistrem neboli primasem tehdy byl Jakub Havel. 
Majitel panství generál Kašpar Gramb z Grambu 
(Vamberk držel 1627-1633) značně omezil práva 
zdejších měšťanů. Vdova Magdalena Grambová 
v  roce 1637 navrátila obyvatelům jejich výsady, 
včetně „znovuvysazení domu radního“. Na oplát-
ku museli Vamberečtí mj. slíbit, že budou v šenku 
točit pivo z  místního pivovaru náležejícího paní 
Magdaleně. Měšťané dbali o  zvelebování své 
radnice. V roce 1661 byl pod budovou zbudován 
klenutý sklep. Pro zvýšení prestiže a  umocnění 
dojmu byla v roce 1693 na střeše rathausu vysta-
věna vysoká, úzká, dřevěná vížka se zvonky.
Při prvním číslování domů v roce 1770 dostal rat-
haus čp. 56. Od přečíslování v roce 1805 nese rad-
nice dodnes číslo popisné 1. V letech 1847-1848 
byl radní dům útočištěm místních ochotníků, kteří 
zde v březnu 1848 předvedli první besedu s pís-
němi, deklamacemi a tancem. Radnice se v roce 
1862 stala sídlem nově zřízené městské záložny, 
která zde působila do roku 1880.
Radnice posloužila i jako provizorní šatlava po bi-
tvě u Hradce. V onom památném roce 1866, dne 
24. července svedla pruská hlídka půtku s  oby-
vateli Křovic u Dobrušky. Čtyři vesničané byli za-
jati a  spolu s  Prusy přenocovali na  vamberecké 
radnici. Druhý den pokračovali k  České Třebové. 
V roce 1867 vznikla Měšťanská beseda, centrum 
kulturního života městečka. Své sídlo nalezla tak-
též na radnici, již po roce však přesídlila Na Hrad. 
Šťastný konec měl požár vypuknuvší v  noci ze 
27. na 28. listopad 1879. Vznítila se dřevěná stě-
na dělící obecní úřadovnu od vedlejší místnosti. 
Včasným zásahem hasičů nedošlo k větším ško-
dám. Tato příhoda urychlila zamýšlenou stavbu 
nové radnice. Hned následujícího roku byla letitá 
budova původního rathausu zbourána. Sloužila 
zdejším měšťanům bezmála tři století. V  dub-
nu 1880 byla započata stavba nového radního 
domu. Plány zhotovil varnsdorfský stavitel Gott-
lob Alber (1846-1927) a stavbu provedl podnika-
tel Bossner z Prahy. Celkový náklad činil 25 000 
zlatých. Obecní úřadovna byla během stavby 
přemístěna do  farní kaplanky čp. 99 poblíž rad-

nice. Městská záložna se přestěhovala do domu 
U kaple čp. 98. 
Patrová obdélná budova s rovnou střechou a ma-
lým balkonem má hlavní vstup z náměstí. První po-
schodí zdobí do náměstí otevřená tři vysoká půlkru-
hová okna. Nad prostředním z nich jsou umístěny 
hodiny. Slavnostní otevření nové radnice se usku-
tečnilo 12. června 1881. Městské zastupitelstvo, 
spolky a hosté se sešli v dočasné úřadovně a spo-
lečně se odebrali do farního kostela. Odtud se všich-
ni průvodem přemístili do nové radnice. V zasedací 
síni zazpíval sbor a  promluvil obecní starosta Jan 
Stöhr. Rychnovský děkan P. Vincenc Kleprlík vysvětil 
úřední místnosti a všichni se opět v průvodu ode-

brali do kostela, kde byla sloužena slavnostní mše. 
Kázal zdejší farář P. Jan Urban. Následovala společná 
hostina v sále nové radnice. Večer se uskutečnilo di-
vadelní představení Goetheho hry Egmont. 
V  přízemí radního domu byl otevřen hostinec 
se sálem. Do  prostor nové radnice se z  Hostin-
ce na  Hradě přestěhovali ochotníci. Jeviště bylo 
upraveno v sále. Zdejší divadelníci získali nejhezčí 
scénu v okolí. Uváděli tehdy premiéry každý mě-
síc, mimo prázdnin. Od roku 1887 sloužil sál i jako 
tělocvična sokolské jednoty. V červenci roku 1894 
zde byla uspořádána místní národopisná výstavka.
K podstatným změnám došlo v následujícím roce 
1895. Do  přízemí radnice byla umístěna nově 
otevřená chlapecká měšťanská škola, čímž byl 
zrušen hostinec i  sál. Sál s  jevištěm byl upraven 

pro vyučování a z hostince vznikl byt pro ředitele 
školy. V přízemí zůstala pouze kancelář tajemníka. 
Ochotníci, Sokolové a Měšťanská beseda se pře-
stěhovali do  Hostince Na  Hradě. Od  roku 1897 
měla na  radnici své prostory i  Průmyslová škola 
pokračovací pro učně řemeslnické.
Neúnosná situace ve vambereckém školství skonči-
la v září 1905, kdy byla poblíž farního kostela otevře-
na nová školní budova. Kromě obecné a měšťanské 
zde našly své místo i školy pokračovací a krajkářská. 
V  uvolněných prostorách  přízemí radnice vznikla 
lékárna a  prodejna Kubiasova uzenářství. Obecní 
úřadovna se přemístila do prvního poschodí. Roku 
1907 se na radnici z Hotelu Hrad přestěhovala be-
sední knihovna. Od  roku 1912 se přízemí radnice 
stalo na celých osmdesát let sídlem poštovního úřa-
du. Do roku 1920 zde měl byt také poštmistr. Poté 
na místě bytu vznikla četnická stanice a z poschodí 
sem byla přemístěna knihovna. V zasedací síni byly 
od  roku 1921 konány bohoslužby nově vzniklé 
Církve československé. Ve 20. letech získal místnost 
na  radnici i  Městský muzejní spolek Lützow, kte-
rý zde roku 1931 zpřístupnil veřejnosti své sbírky. 
Na  čelní radniční zeď byla 6. září 1931 umístěna 
pamětní deska zdejšího rodáka a pozdějšího praž-
ského nakladatele Josefa Richarda Vilímka (1835-
1911). Dílo vytvořil akademický sochař Josef Šej-
nost (1878-1941), který v mládí pracoval ve zdejší 
cihelně. Téhož roku uplynulo padesát let od posta-
vení nové radnice. Při té příležitosti byly provedeny 
nutné opravy (nová střecha a fasáda). Práci provedl 
místní stavitel Lorenc. Vydlážděna byla Radnická 
ulice. Díky daru průmyslníka Ladislava Bednáře 
(1862-1935) získalo město dům čp. 84 naproti rad-
nici a v roce 1936 tam přemístilo knihovnu. Koncem 
roku 1949 se na radnici uskutečnily stavební úpravy 
po odstěhování muzea. První poschodí bylo určeno 
pro kanceláře, zasedací místnost u balkonu změně-
na na obřadní síň (1950, úpravy v letech 1961, 1977 
a  1987). V  rámci nových pořádků bylo roku 1954 
nařízeno přestat používat historický název radnice 
a nahradit jej pojmem budova MNV (místního ná-
rodního výboru). V roce 1963 byla policejní stanice, 
tehdy Sboru národní bezpečnosti (SNB), přemístě-
na z radnice do domu v Žamberecké ulici (v té době 
Třída Rudé armády). V červnu 1992 bylo otevřeno 
veřejné WC v suterénu radnice (prostory dříve slou-
žily technickým službám) a následně začala celková 
rekonstrukce celé budovy, po desetiletí téměř neu-
držované. Obřadní síň byla přemístěna do přízemí, 
na  jejím místě v  prvním patře byla vybudována 
kancelář starosty se zasedací místností. Za  radnicí 
vzniklo parkoviště. Oprava v hodnotě 12,6 mil. Kč 
byla dokončena v  roce 1993. Starostou města byl 
Lubor Bořek. Pošta se v  roce 1992 po  osmdesáti 
letech stěhovala z  přízemí radnice do  bývalého 
Domu služeb na sídliště Struha. Pamětní deska J. R. 
Vilímka z roku 1931 byla nově umístěna na protější 
budovu městské knihovny.
Ve  staré radnici působily od  roku 1595 desítky 
purkmistrů. Starostů v  období 1849-2021 byla 
rovná dvacítka. V mezidobí 1945-1990 zažila rad-
nice jedenáctku předsedů Městského (místního) 
národního výboru. Vamberecký radní dům dobře 
slouží a reprezentuje již téměř 140 let a je jednou 
z dominant náměstí.                     Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Foto archiv autora a Jiřího Sejkory

Současná podoba

Nová radnice na přelomu 19. a 20. století

Dosluhující stará radnice
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Letos si děti mohly naplno užít 
krásné sněhové nadílky a vynahra-
dit si tak nedostatek sportovních 
aktivit. Inspirací byla zasněžená 
zimní příroda i v hodinách českého 
jazyka (slohové práce) a výtvarné 
výchovy (fotografi e).

líčení
Včera jsme projížděli zasněženou 
krajinou v Orlických horách. Čím výš 
jsme stoupali, tím víc se otvírala 
modrá obloha jako voda a slunce
pálilo do tváří. V údolí se lehce pova-
lovala mlha. Stromy byly omrzlé 
a prohýbaly se pod vrstvou těžkého 
sněhu. Byla to nádhera, připadal 
jsem si jako v pohádce o Mrazíkovi.

Marek Nechuta 7. B

Soutěž
V  celostátní soutěži Hledáme 
nejlepšího Mladého chemika ČR, 
která je určena žákům 9. tříd zá-
kladních škol, se nám letos daři-
lo. Školní kolo soutěže proběhlo 
online - formou testu. Do  dalšího 
kola postoupila Lucie Hušková 
a  Adam Kotyza, kteří se neztratili 
ani na výsledkové listině krajského 
kola. Adam ze 100 možných bodů 
získal 72 bodů a  Lucka 58 bodů. 
Na  postup do  regionálního fi nále 
to sice nestačilo, ale s dosaženými 
výsledky mohou být soutěžící spo-
kojeni. Gratuluji jim a  přeji, ať se 
jim daří nejen v dalších soutěžích, 
ale i v životě. 

J. Chárová

Zimní příroda v hodinách Čj a Vv
Základní škola Vamberk
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V  první polovině loňského roku 
2020 vypsala fi rma Škoda Auto, a.s 
grantový program, na  který naše 
škola reagovala podáním žádos-
ti na  projekt interaktivní displej 
Schoolboard PAGANINI. Měli jsme 
velkou radost, když nám v  srpnu 
2020 bylo oznámeno, že fi rma Ško-
da Auto, a.s  tento projekt vybrala 
a podpoří ho fi nančně v rámci své-
ho grantového programu „ŠKODA 
dětem“. 
Celková cena projektu byla 
177.350 Kč. Škoda Auto, a.s. poskyt-
la na tento projekt v rámci granto-

vého programu „ŠKODA dětem“ 
částku 70.000,- Kč a ZUŠ F. I. Tůmy 
přispěla z  vlastních prostředků 
částkou 107.350 Kč. Velké díky patří 
fi rmě Škoda Auto, a.s., protože díky 
její podpoře jsme mohli tento pro-
jekt realizovat a tím umožnit našim 
dětem kvalitní výuku na  moder-
ních ICT technologiích.
Na  této tabuli s  technologií, kterou 
známe z  mobilních dotykových te-
lefonů, se žáci učí hudební nauku, 
sluchovou analýzu a  intonaci, dále 
sledují poslechy s  videi a  využívají 
připojené mikrofony a  klaviaturu 

při práci se softwarem nahrávacího 
studia.
Pro žáky výtvarného oboru jsou 
připraveny programy pro práci v di-
gitálním výtvarném prostoru, 3D 
modely staveb nebo zvířat. Na  ta-
buli může pracovat současně až 
deset žáků a díky bohatému vyba-
vení může být využita i při distanční 
výuce.
V  prosinci proběhlo školení na-
šich učitelů od lektorů MultiBoard 
s.r.o. a  DISK Multimedia s.r.o. 
na programy, které lze na displeji 
využívat.

Obrovský kus práce s  organizací 
a  rozsáhlou dokumentací na  tom-
to projektu odvedly paní ředitelka                                                                                     
J. Polnická a  paní učitelka D. Pot-
štejnská. Patří jim velké poděkování.
Nyní je již našim největším přáním, 
aby se žáci co nejdříve vrátili do škol 
a mohli osobně a kreativně s interak-
tivní tabulí pracovat a plně využívat 
její možnosti.
Věříme, že naši žáci budou díky mul-
tiboardu objevovat nové poznatky 
v  umění zajímavou a  moderní for-
mou.                   Za tým ZUŠ F. I. Tůmy  

Mgr. Jana Ichová

Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

NOVÝ PROJEKT V ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen. 
V  případě otevření se budou ko-
nat povolené akce a  to v  souladu 
s  vládním nařízením. Aktuální in-
formace sledujte na  FB, či webo-
vých stránkách. Mateřské centrum 
pomáhá rodičům aktivně prožít 
čas strávený společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí.  

KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček sídlí 
v budově Krajkářské školy (Tyršova 
25) v přízemí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami

 a  písničkami? Vezměte ho tedy 
mezi nás. Každé pondělí od 9:00 – 
10:00 hod. v  prostorách herničky 
(Tyršova 25). Vstupné 20 Kč. 

MASÁŽE MIMINEK 

Každé ÚTERÝ se můžete těšit 
na  pravidelné masáže miminek. 
Vždy od  10:00 hod.. Prosím místo 
si rezervujte na  tel. 602  338  516: 
Těšit se na Vás bude Pája. Vstupné 
20 Kč.

HERNIČKA každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 25) 

8:30 - 11:00 hod.

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 Kč. První návštěva je 
zdarma.
  
Pravidelné i  doprovodné akce se 
budou pořádat pouze jen v přípa-

dě, když budeme schopné splnit 
všechny podmínky vládních naří-
zení. 

HRAJEME SI S DĚTMI

Kukadýlka, očička,
má je každá holčička.
Má je každý kluk,
kuky, kuky, kuk.

Naše černá kočka,
má zelená očka.
Od smetany fousek,
má ho bílý kousek.
A špičaté uši,
kočičce to sluší.

Podívejte na ně,
na šikovné dlaně.
Pohladí a poprosí,
mámě tašky odnosí.
Zatleskají, zamávají,
vzájemně si pomáhají.

Uložíme andílka,
čeká na něj postýlka.
Spinkej, spi už maličký,
spočítáme hvězdičky.
1…2…3…4…

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz   či na face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 605  765  686, 
nebo na emailu 
mcdracekvamberk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vy-
hrazuje právo upravit podle potře-
by náplň akcí.  

MAMINKY 
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Ze života mateřské školy
Vážení a milí čtenáři, jak ten čas letí. Už tu máme 
únor a s ním nové zprávičky z dění v naší mateř-
ské školičky Vodníček.
Sněhová nadílka nám umožnila nová dobro-
družství na naší školní zahradě. Mohli jsme stavět 
sněhuláky, bobovat, sáňkovat, válet sudy a za po-
mocí lopatek a vlastních sil budovat iglú a ze sně-
hových koulí udělat dlouhatánskou housenku. 
V  rámci vzdělávání dětí jsme si s  dětmi poví-
dali o  lidském těle, o  zdraví a  nemocech a  také 
o správném oblečení, které se v zimě nosí.
Téma „ Lidské tělo“ děti velmi zaujalo. Hudebně 
pohybovou hrou: „Hlava, ramena, kolena pal-
ce…“ se učily pojmenovávat části svého těla. 
Ve třídě Šnečků si děti hrály na  lékaře, který dal 
do  sádry medvídkovu zlomenou tlapku. K  uvě-
domění si vlastního tvaru těla se děti navzájem 
obkreslovaly na velký arch papíru. Poté doplňo-

valy kosti, které se také učily pojmenovávat. Také 
skládačky z rozstříhaných kousků těla děti velmi 
bavily.
Hra na lékaře také dětem umožnila poslechnout 
si opravdovým stetoskopem tlukot svého srdíčka 
i  srdíčka svého kamaráda. Takto děti poznáva-
ly své vnitřní orgány. Obrázková encyklopedie 
„ Lidské tělo“ poutavě a krok za krokem ukázala 
dětem jednotlivé části a  funkce orgánů, ústrojí 
a soustavy, které ho tvoří.
Také ve  třídě Žabiček i  Rybiček jsme si povídali 
o  našem těle, stavěli jsme nemocnici z  Polikar-
povy stavebnice a  hráli si na  lékaře. Smyslové 
i didaktické hry dětem umožnily získat informace 
o zdravém těle, ke kterému neodmyslitelně patří 
i zdravé jídlo.
Děti pak vytvořily talíř „ Zdravého jídla“ kam vy-
stříhaly jen jídlo, které našemu zdraví prospívá. 

A  protože ke  zdravému tělu patří zdravý duch, 
postavili jsme si překážkovou dráhu a  pěkně si 
zacvičili za pomocí veselé hudby.
Nyní se chystáme na  karnevalové veselí, ale 
o tom Vám napíšeme zase příště.
Děkujeme Vám za přízeň, přejeme hodně zdraví 
v této nelehké době a těšíme se na další aktivity, 
které nám další dny a měsíce přinesou.

Kolektiv MŠ Vodníček

Únor měsíc karnevalu, 
radosti a smíchu.
K tanci vyzval král i šašek 
pohádkovou vílu.

Únor je nejkratší měsíc v roce, proto 
nám tak rychle utekl i ve školce. My 
jsme se s dětmi na všech třídách za-
měřili na poznávání těla, jak to naše 
tělo funguje a  jak vlastně vypadá. 
Bojovali jsme proti všemožným ba-
cilům a  virům přísunem vitamínů. 
Děti dělaly ovocné saláty z jablíček, 
hrušek a  banánů, na  kterých si po-
tom krásně pochutnávaly. Kuřátka 
a  Žabičky získávaly základní infor-
mace o  lidském těle. Učily se znát 
a  pojmenovat jeho základní části, 
dokázaly si vystříhat a složit lidskou 
kostru podle obrázků. Slyšely, jak jim 
tluče po rychlém běhu jejich vlastní 

srdíčko. Ošetřovaly nemocné Včelí 
medvídky a panenky. Malovaly jed-
notlivé části obličeje. Cvičily, tančily, 
hrály pohybové hry a zpívaly „Hlava, 
ramena, kolena, palce“ a  u  všech 
těchto činností poznávaly, že naše 
tělo je přesný, téměř dokonalý stroj 
a  vše v  něm funguje tak, jak má. 
Upevňovali jsme také na  správné 
pohybové návyky a prevenci nemo-
ci a zdraví. Ptáčátka opět pracovala 
v centrech aktivit. Rozvíjela a cvičila 
všechny své smysly. Hrála se Kimo-
va hra, sluchové pexeso, pracovalo 
se s kouzelnou Albi tužkou, také se 
skládala celá lidská kostra, chodilo 
se po  hmatovém chodníčku a  děti 
zkoušely třídit příbory do  košíčku 
poslepu. Pracovalo se s  vývojovou 
posloupností (jak rostu – od mimin-
ka po stáří). Hrály se hry na Šeptan-

du, Upovídané ruce, Do všech koutů 
zajdi a najdi, prstová cvičení, děti se 
snažily uhodnout různé hudební 
hádanky, poznávat nízké a  vysoké 
tóny, rytmizovaly, předváděly pan-
tomimu a  mnoho dalších aktivit.  
Nezapomněli jsme ani na Masopust. 
Aby dětem čekání na karneval rych-
leji ubíhalo, zapojily se do výzdoby 
tříd a  prostor naší školky. A  potom 
již přišel ten veselý den plný tan-
ce a  smíchu a  my uspořádali velký 
pohádkový karneval s  průvodem 
a  představením jednotlivých ma-
sek po  třídách a  zakončili jsme to 
jak jinak než taneční zábavou. Kar-
neval, který  v  naš í  š kolce probě hl, 
se opravdu povedl. Na dě ti  č ekalo 
hned ně kolik stanoviš ť  s  ú koly. Há -
zení  klaunský ch mí č ků  na koš , lovení  
ž í ž alek, navlé ká ní  korá lků , malová ní  

na oblič ej, omalová nky s klaunem či 
taneček s  nafukovacím balónkem. 
Celý m dnem dě ti prová zely paní 
učitelky, převlečené do  veselých 
kostýmů. Dě ti př edvedly své  krá sné  
masky na promená dě  doprová zené  
hudbou.  V  den „D“ navštívilo škol-
ku mnoho princezen. Nechyběli 
šašci, rytíři, víly, kouzelníci a  další 
a  další pohádkové a  zvířecí posta-
vičky. Jako pokaždé se uskutečnila 
přehlídka masek, bylo připraveno 
mnoho soutěží a  samozřejmě ne-
směl chybět tanec. Všechny masky 
byly odměněny sladkou dobrotou 
a pohádkový den si užili všichni pří-
tomní.
Všem našim čtenářům přejeme po-
hodové klidné dny.

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

Výročí osobností

Před 180 lety
Ve večerních hodinách 27. března 1841 vypukl požár v čp. 80 Fran-
tiška Koska na severní straně náměstí. Vyhořely i sousední domy čp. 
81 až 84. Po této události byly zbourány dřevěné masné krámy na vý-
chodní straně a uprostřed rynku stojící strážnice.

Před 70 lety
V březnu 1951 byl zahájen odvoz popela ze soukromých domácností 
(1 x týdně, v létě 1 x za 14 dní).

Před 60 lety
K 1. březnu 1961 žilo ve městě 3 532 obyvatel v 552 rodinných do-
mech, 49 obytných domech a 30 zemědělských usedlostech.

Před 45 lety
Ke 31. březnu 1976 odstoupil z funkce předsedy Městského národní-
ho výboru Jan Krsek.

Před 30 lety
Ke 2. březnu 1991 žilo ve městě 4 997 obyvatel (Vamberk 4 236, Peklo 
404, Merklovice 357). Z celkového počtu bylo 104 Slováků, 33 Romů, 
14 Poláků, 3 Němci a po 2 Ukrajincích, Rusech a Maďarech.

Před 25 lety
V březnu 1996 se ve Vamberku uskutečnila krajová přehlídka činoher-
ního a netradičního divadla.

Před 20 lety
K 1. březnu 2001 žilo ve městě 4 815 obyvatel, z toho pouze 29 cizinců.

Před 10 lety
Ke 25. březnu 2011 žilo ve městě 4 641 obyvatel v 877 domech a 1 764 
bytech.

Stalo se aneb bejvávalo

Aktuální informace o konání 
kulturních akcích sledujte 

na stránkách www.vamberk.cz, 
informačních plochách, případně se 

informujte na tel. 494 541 484.

UPOZORNĚNÍ!

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY 2020

Výuka bude pokračovat, 
jakmile to epidemiologická situace umožní.

O dalším průběhu Vás budeme informovat na stránkách 
www.vamberk.cz nebo na tel. 494 541 484.

PŘIJÍMÁME 
DÍVKY A CHLAPCE 

DO KURZU 
TANCE A SPOLEČENSKÉ 

VÝCHOVY 2021
Zahájení: podzim 2021

Účastníci se mohou hlásit od 1. 3. 2021 
na tel. 494 541 484 nebo elektronicky 
na e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz.  

NUTNÉ NAHLÁSIT:
Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail!

KOUPÍM vše co ukrývá váš dům, 
půda, garáž, i celou pozůstalost, nábytek, hodiny, sklo, 

porcelán, obraz, hračky, pohledy, stará rádia, elektronky, 
jine součástky, atd.

Tomáš Kašpar, tel. 725 679 532

 04.03.1861 se ve Vyhnánově u Doudleb narodil MUDr. Rudolf Rou-

bal, lékař. Lékařskou praxi provozoval ve svém domě na Bačince. Publi-
koval v lékařských časopisech, věnoval se literatuře (překládal z několika 
jazyků). Pracoval v  obecním zastupitelstvu (1920 zvolen 1. náměstkem 
starosty). 160. výročí narození († 28.03.1941 Vamberk – 80. výročí)

 04.03.1931 zemřel Bedřich Sedláček, obchodník. Vlastnil textilní 
obchod na náměstí čp. 79. Věnoval se kultuře (divadlo, spoluzakladatel 
loutkového divadla, pěvecký a hudební kroužek, mecenáš), Sokolu. Po-
chován v Kostelci n. O. 90. výročí úmrtí

 07.03.1971 zemřel v Rychnově n.K. František Serbousek, nájemce 

hotelu. Stejně jako jeho otec měl v nájmu Hotel Kubias na náměstí čp. 
78 (1925-1953). V roce 1945 byl poslancem národního výboru. 50. výročí 
úmrtí (* 06.08.1895 Javornice)

 11.03.1911 se ve Vamberku narodil Josef Pavel, učitel. Učil mate-
matiku a deskriptivu na středních školách (Dobruška, Kostelec n. O., Rych-
nov n. K.). Věnoval se hudbě a malířství. 110. výročí narození († 05.02.1983 
Rychnov n. K.)

Lesní škola v Čermné nad Orlicí
Srdečně zveme děti a rodiče zajímající se o alternativní vzdělávání 

do nové Lesní školy v Čermné nad Orlicí. Budete si moci prohléd-

nout naši novou dřevostavbu, posedět u ohýnku v teepee nebo po-

hladit našeho Shetlandského poníka.

Akce se bude konat v březnu 2021 podle aktuální situace, přesné datum 
se dozvíte na webových stránkách: www.lesnicestou.cz nebo na FB Les-
ní Cestou.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka nových knih – březen 2021Dospělí si potrpí na číslice...
(úryvek z knihy Malý princ 

– Antoine de Saint Exupéry)

“Když  jim vypravujete o  novém 
příteli, nikdy se vás nezeptají 
na věci podstatné.
Nikdy vám neřeknou: „Jaký má 
hlas? Jaké jsou jeho oblíbené hry? 
Sbírá motýly?“
Místo toho se zeptají: „Jak je starý? 
Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik 
vydělává jeho otec? Teprve potom 
myslí, že ho znají.
Řeknete-li dospělým: „Viděl jsem 
krásný dům z  červených cihel, 
za okny čapí nůsek a na střeše ho-
luby...” nedovedou si ho představit.
Musíte jim říci: „Viděl jsem dům 
za sto tisíc franků.“ Tu hned zvolají: 
„Ach, to je krása!“
Smutné, že mnohým podstata ži-
vota uniká...”

Máme před sebou ještě plno prá-
ce, milí přátelé…
Aby nám život neprotekl mezi prsty.

Jaroslava Martinová

vedoucí MK V

Současná půjčovní doba 
„okénková“ pro všechny 
oddělení
Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00       13:00 – 17:00

BELETRIE
 BURNS, Anna: Mlíkař

Příběh osmnáctileté dívky z obdo-
bí dramatického konfl iktu v Sever-
ním Irsku. 

 ČERNAJOVÁ, Vladimíra: 

     Sejdeme se v pět

Humorné příběhy ze seznamky. 

 GARDNER, Lisa: Hledej mě

Strhující thriller s velkou porcí napětí. 

 LACROSSE, Marie: Vinařství

První díl rodinné ságy z  Alsaska 
z 19. století. 

 SCOTT, Anika: 

     Dědictví války

Příběh několika lidí z  Německa 
začínající v roce 1946, kdy se Třetí 
říše zhroutila a obyvatelé se vyrov-
návají s následky války. 

NAUČNÁ LITERATURA
 ADLEROVÁ, Yael: 

    O tom se nemluví

Autorka otevřeně, s humorem a po-
chopením hovoří o  choulostivých 
zónách a tématech lidského těla.
 
 BOHDALOVÁ, Jiřina: 

    Můj život mezi slzami 

    a smíchem

S  novinářem Jiřím Janouškem se 
společně pokusili projít její život-
ní cestou a přiblížit ji fotografi emi 
i dokumenty z rodinného alba.

 KRÁL, Slávek: 

     Stopařův průvodce zeměkoulí

Vyprávění o  cestách kolem světa. 
Přemisťuje se stopem. 

 NOWAK, Szymon: 

     Doktor z Osvětimi

Vyprávění o  krakovském léka-
ři, který přijel s  dalšími kolegy 
do koncentračního tábora, aby se 
pokusili zachránit přeživší vězně. 

 VONDRUŠKOVÁ, Alena: 

     Rodina

Historická encyklopedie zaměřená 
na rodinu v mnoha aspektech.

Vážení čtenáři, milé děti,
přicházíme k  Vám s   novou nabíd-
kou dalšího rozšíření knihovnických 
služeb - věřím, že k  Vaší radosti 
i k usnadnění naší vzájemné komuni-
kace v současné chaotické době. 

Bibliobox umístěný prozatím u vcho-
du do budovy knihovny - a je tu pro 
vás sedm dní v týdnu, 24 hodin den-
ně.
Slouží neustále - pokud potřebujete 
vrátit knihu v době, kdy je knihovna 
uzavřená. 
Bibliobox je odolný proti vlhkosti 
a  vhozené dokumenty jsou dobře 
chráněné před poškozením.

Pro používání biblioboxu je však 

nutné zapamatovat si tato pravidla:

-  využití biblioboxu je na vaši vlastní 
zodpovědnost

Akce v knihovně
Za poslední dobu se stává již pravidlem, že vás pouze 
informujeme o akcích, které pro vás byly připraveny, 
a které jsme nyní nuceni rušit nebo odsouvat na jiný 
termín.
Bohužel ani v tomto případě tomu nebude jinak.
Tentokrát si „černého Petra“ vytahuje náš oblíbený 
host Tomáš Černohous, mladý, skromný a  zajímavý 
cestovatel a jeho přednáška plánovaná na 25. 2. 2021.

Při současném vývoji očekáváme i rušení březnových 
akcí.
I  nadále je náš kalendář plný a  budeme se těšit 
na dobu, kdy se budeme moci setkat.
Sledujte náš web a facebook, kde vás budeme infor-
movat o všech novinkách a změnách.  
Všem pevné zdraví a nervy.

Bibliobox aneb vrátit knížky je tak snadné...
-  do  bibliboxu není možné vhazo-

vat CD (ani knihy s  CD přílohou), 
deskové hry, Albi tužky, kufříky

-  kniha bude odepsána z  vašeho 
konta v  následujících dnech

-  vrácení dokumentů si můžete ově-
řit nahlédnutím do vašeho čtenář-
ského konta.

-  knihovna vyrozumění o  vrácení 
výpůjčky neposílá

-  pokud hodíte knížky do  boxu 
po uplynutí výpůjční doby, poplat-
ky za upomínky od Vás vybereme 
při příští návštěvě

-  vhozené poškozené a neúplné do-
kumenty nebudou z vašeho konta 
odečteny

-  knihy zapůjčené prostřednictvím 
Meziknihovní výpůjční služby z ji-
ných knihoven se vrací pouze při 
osobní návštěvě knihovny.
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Společenská kronika

V březnu 2021 oslaví:

91 let Jaromír Poloch
85 let Stanislav Kubíček
80 let Josef Šejna
80 let Rudolf Plaček
75 let Zdeněk Novák
75 let Josef Horák
75 let Gabriel Kónya
75 let Blanka Černá

75 let Vanda Novotná
75 let Marie Zahradníková
75 let Hana Bavlovičová

Město Vamberk do  odvolání ruší 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záleži-
tosti. Děkujeme za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 4. března uplyne dvacet let od  chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan MIROSLAV MATĚJÍČEK z Vam-

berka.

Stále vzpomínají manželka 

 a děti s rodinami

Kdo žije v našich srdcích, ten nikdy neodešel. 
Dne 7. března 2021 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
náš drahý bratr a strýc pan JINDŘICH NESPĚCHAL. 

S láskou vzpomínají sestry Milada

 a Zdeňka, Lenka a Pavel a přítelkyně Laď ka. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

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

S láskou stále vzpomíná manžel Vladislav 

a dcery Jana a Martina s rodinami

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

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče

Dne 22. března 2021 to bude již 7 let, kdy nás navždy 
opustil pan JAROSLAV WEINHAUER. 

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, 

syn Ladislav a dcera Jana s rodinami 

 i sestra Květa.

Dne 15. března uplyne 5 let od úmrtí naší drahé ma-
minky a babičky, paní BLAŽENY STÁRKOVÉ.

Kdo jste ji znali, věnujte prosím 

s námi tichou vzpomínku.

Dcery s rodinami

Dne 15. března uplyne 12 let, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK,

Stále vzpomínají maminka 

a sestry s rodinami

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. 

S  lítostí Vám oznamujeme, že dne 19.12.2020 zemřela rodačka 
z  Vamberka paní JAROSLAVA TROJANOVÁ, dcera známého 
občana Vamberka pana Františka Chaloupky, který se v minulosti 
podílel na vydávání Vambereckého zpravodaje. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 

věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku

S láskou vzpomíná manžel



Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz

Zdravotní
programy 2021
Požádejte si o příspěvky
pro Vaše zdraví!

Kdykoliv během roku,
s doklady ne staršími 3 měsíců

Nově můžete žádat i elektronicky

Proplácíme pouze bezhotovostně
na Váš účet

Nový
způsob

proplácení

Příspěvky proplácíme do 30. 11. 2021,
v určených případech až do 20. 1. 2022.

Bližší podmínky na www.zpskoda.cz

MASÁŽE
POHLAZENÍ NA DUŠI

Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže 
vám od každodenních starostí a přinese, díky 
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis 

Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

TECHNOLOG SVÁŘENÍ/KONSTRUKTÉR
VÝROBNÍ KONTROLER/KA

NÁKUPČÍ
MISTR/MISTROVÁ VE VÝROBĚ

ELEKTROMECHANIK
MANIPULANT

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 
SVÁŘEČ

DĚLNÍKY/DĚLNICE DO VÝROBY
Nabízíme: 

 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

Své žádosti spolu s životopisem zasílejte 
na personální oddělení společnosti: 

job@pewag.cz,  pewag s.r.o., Smetanovo nábřeží 934, Vamberk



RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz až 1 Gbps 

od 250 Kč


