Vamberecký

zpravodaj
2 2021

58. ročník

www.vamberk.cz

Milí spo
polu
uob
obča
čané
né,,
ženy
že
ny, mu
muži
ži i dět
ěti,i,
kdo
kd
o z náss vě
věři
ř l to
ři
tomu
m , žee v led
mu
ed-nu bu
ud
de 14 dní téměř lad
adov
ovsk
ov
ská
á
zima
zi
ma?? Vž
Vždy
dyťť lo
loni
ni spa
padl
dlo
o je
jen
n pá
párr
v oč
vl
oček
ek. A on
no se to st
s al
alo.
o. Jižž při
ř
prrvn
vním
ím sla
abé
bém
m za
zasn
sněž
ěžen
ěž
eníí se
na kop
o cí
c ch a svazí
va
azích
ch obj
bjev
evililyy děti
děěti
a po
poct
ctivvě sn
sníh
íh vyjjely
ely ažž na podpo
odd
klad
kl
adní
n hlínu
nu. Sn
Sněh
ěhu
ěh
u př
p ib
ibýv
ýval
ýv
alo,
al
o,
dětí
dě
tí i dospě
pělý
lých
c ven
enku
ku též
éž. Mo
Mobi
bi-ly a po
oččít
ítač
ačče see na ch
chví
vílili ocitl
tlyy až
na dru
uhé
hém
m míst
místtě.
ě Přida
řidalilil se ly
lyža
ža-ža
ři,, kt
ři
kteř
eříí sii vyt
ytvo
voři
vo
řiili sto
opu do le
lesa
sa,
k Vyhl
hlíd
ídce
ce,, na Chl
hlum
um. Zi
um
Zimn
mníí le
mn
lesn
sníí
sn
scen
sc
ener
erie
ie jso
sou
u opra
op
pra
ravd
vdu
u ko
kouz
uzel
el-né.. Má
né
álleem js
jsme
m už za
me
zapo
po
omněl
mněl
ěli.i.i
Když
Kd
yž se se
setm
tm
měl
ělo,
o, na sv
s az
azíc
ích
íc
h se
se tu
a ta
am ob
obje
j vi
je
vilili i dos
ospě
p lílí,, sn
pě
sníh
íh umí
potě
po
těši
šitt ka
každ
ždéh
žd
ého.
éh
o Sam
o.
amoz
ozře
řejm
jmě,
ě, ne
každ
ka
ždýý by
byll na
adš
dšen
ený.
en
ý. Někkdo hra
rabl
bo
bl
nebo
ne
bo koš
oště
tě ber
eree do ruk
ukyy ne
nera
r d,
ra
nebo
ne
bo je ne
nemo
mocn
cn
ný a neemá sílílu.
u.
Alle i ta
ahl
h e pr
p ác
ácee se
s dá vz
vzít
ít s nad
dhled
hl
edem
em a tře
řeba
ba i pot
otěš
ěššen
ením
ím..
ím
Mnoz
Mn
ozíí z ná
ás mu
musí
sí dne
ness im
impr
p opr
vizo
ova
vat,
t, nezzůs
ůstá
táva
tá
vatt v za
va
zaje
jetý
je
tých
tý
ch
kole
ko
lejíjíích
c . I tř
t ík
íkrá
rálo
rá
lová
lo
v sbí
vá
bírk
rka
rk
a by
byla
la
leto
le
toss po
poně
něku
ěku
kud
d ne
netr
trad
tr
ad
dičční
ní.. Ch
Chci
ci
poděko
po
kova
vatt vš
va
všem
e , kd
em
kdo
o js
jste
te při
ři-spěl
sp
ěli be
bezh
zhot
zh
otov
ot
ovos
ov
ostn
os
tn
ní pl
plat
atbo
at
bou
bo
u
na úče
čett Ch
Char
arit
ar
ityy ČR
it
ČR.. Da
Dalš
lšíí po
lš
podě
d dě
ková
ko
vání
ní míř
íříí k vá
v m, kte
teří
ří jstte př
přiš
išlilil
iš
na farru ne
nebo
bo
o běh
ěhem
em boh
ohos
o lu
os
lužb
žbyy
žb
do kos
oste
teela a dar
arov
oval
ov
alii js
al
jste
te fifin
nan
a čč
ní přísp
spěv
pěv
ěvek
ek příímo do za
ape
peče
četě
če
t tě
né pok
okla
la
adn
d ič
ičky
kyy. Vě
Věřt
řtee neevě
řt
věřt
řte,
řt
e,
to
out
uto
o ná
náhr
h ad
hr
adní
ní for
ormo
mou
mo
u se v naa
šem
še
m mě
měst
stěě vy
st
vybr
bral
br
alo
al
o do kas
asič
ičky
ič
ky
28 7400 Kč. Pro sro
rovn
vnán
ání,í, v loň
oň-skkém
m roc
ocee př
přii „p
„plo
lošn
lo
šném
šn
ém kol
o ed
edoování
vá
n “ se
se u nás nas
ashr
hrom
hr
omá
om
áždiilo
áždi
72 323 Kč. Upř
příímné
ímné pod
oděk
ěkkován
ováníí
všem
vš
em za po
pomo
mocc bl
mo
bliž
ižní
iž
ním
ní
m
Miro
Mi
rosl
ro
slav
sl
av Ber
erge
gerr
ge

Vybíráme
z obsahu...
 Platby místních
poplatků ......................str. 4
Foto: Radoslav Vídeňský

Zima ve Vamberku

Foto: Martina Jusková

strana

Vamberecký

3

zpravodaj

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
63. zasedání dne 9. prosince
2020 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 62.
2) Projednala a schválila:
a) Rozpočet na rok 2021
a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 Mateřské školy Vamberk, Tyršova
280, 517 54 Vamberk, IČO:
70157375 dle přílohy,
b) Rozpočet na rok 2021
a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 Základní
školy Vamberk, okres Rychnov
nad Kněžnou, Komenského 95, 517 54 Vamberk, IČO:
70156611 dle přílohy,
c) Rozpočet na rok 2020
a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 SPRÁVY
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČO:
75046482 dle přílohy.
3) Souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši
200.000 Kč od společnosti
ŠKODA AUTO, a. s., tř. Václava
Klementa 869, Mladá Boleslav
II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
00177041 pro Základní školu
Vamberk, okres Rychnov nad
Kněžnou, Komenského 95,
517 54 Vamberk, IČO: 70156611
za účelem podpory technického vzdělávání.
4) Schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
9900097155_3/VB pro stavbu:
STL plynovodní přípojka pro objekt k bydlení č. p. 117 ve Vamberku, umístěnou v pozemku
p. č. 1842/4 v k. ú. Vamberk,
ve vlastnictví města Vamberk
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.000 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
5) Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020273/VB/01
Vamberk, parc. č. 5309 – úprava
kNN, v k. ú. Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč
bez DPH, s tím, že žadatel zajistí
úpravu tělesa chodníku umístěného na dotčené části dotčené
nemovitosti společností MADOS MT s.r.o., z důvodu držení
záruk na stavbu tělesa chodníku, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
6) Schválila smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-122020177/VB/02, Vamberk – Podřezov č. p. 464 – úprava kNN pro
kabelové NN uložené v pozem-

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ku p. č. 5719 v k. ú. Vamberk,
ve vlastnictví města Vamberk
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.000 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti
na uložení podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě včetně příslušenství, kabelová komora
I 1730/18B pro optické spojky
a trasu ochranných trubek cca
1 m v ulici Radniční na náspu
před č. p. 111, čímž budou
dotčeny pozemky p. č. 1765/3
a st. 77 v k. ú. Vamberk ve vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu výši 600 Kč
bez DPH, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Schválila Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku Mikroregionu Rychnovsko, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČO:
71208810 na nákup ochranných pomůcek proti COVID-19
ve výši 1.307 Kč, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Projednala a schválila Dodatek
č. 1 k servisní smlouvě ze dne
17.06.2019 se společností R-Bit
Technology, s. r. o., Ke Koupališti
3283, 434 01 Most, IČ: 24719790
na technickou a servisní podporu související s produktivním
provozem integrovaného knihovního systému Koha a online
katalogu VuFind, kterým se mění
cena za technickou podporu
z 1.000 Kč na 1.100 měsíčně tj.
13.200 Kč ročně, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Schválila Smlouvu o výpůjčce č.
9/2020 Muzeem a galerií Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 00371149, jejíž
předmětem je výpůjčka sádrového modelu Jana Husa městu
Vamberk, a pověřila starostu jejím podpisem.
Vzala na vědomí oznámení
o projednání územně analytických podkladů – Aktualizace č.
5 pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rychnov
nad Kněžnou a pověřila starostu města jednat za obec ve věci
připomínek k návrhu územně
analytických podkladů.
Schválila cenovou nabídku společnosti M. C. O. M. s.r.o., Velké
náměstí, 1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 63216221 na webový
informační portál na realizaci
projektu „Prezentace tradice
krajkářství na Vamberecku“

13)

14)

15)

16)

17)

v rámci dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Podpora zachování nemateriálního
kulturního dědictví – 20KPG05“
za cenu 53.000 Kč včetně DPH,
a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Schválila Dodatek č. 5 smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění
městské autobusové dopravy
ve Vamberku ze dne 10.01.2019
se společností AUDIS BUS s. r. o.,
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 15040500,
kterým se zvyšuje kompenzace za poskytnuté služby
na 1.097.600 Kč za rok, a pověřila
starostu podpisem dodatku.
Projednala návrhy autobusových jízdních řádů s platností
od 07.03.2021 do 11.12.2021:
a) linky 700931 Česká Třebová –
Ústí nad Orlicí – Vamberk – Rychnov nad Kněžnou - Kvasiny,
b) linky 700981 Doudleby nad
Orlicí – Vamberk – Rybná nad
Zdobnicí – Vamberk,
c) linky 700991 Lanškroun – Ústí
nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Kostelec nad
Orlicí – Hradec Králové, a konstatovala, že k nim nebude
uplatňovat žádné připomínky.
Schválila cenové nabídky společnosti Vamberecká voda
s.r.o., Radniční 102, Vamberk,
IČO: 25973495 na:
a) vypracování posudku „Vrtu
Park“ za cenu 22.600 Kč bez DPH,
b) provedení díla kanalizace
v Merklovicích II. etapa za cenu
344.200 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávek.
Nesouhlasí se jmenováním
Města Vamberk do funkce
hmotněprávního opatrovníka
posuzované Renaty Kunertové, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxx
Vzala na vědomí výpověď
nájemní smlouvy a výpověď
smlouvy o zajišťování služeb
v oblasti školního stravování
uzavřené se společností Sodexo
– integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 – Nusle, IČO:
44569165 ze dne 06.12.2018
a rozhodla zveřejnit záměr pronájmu školní jídelny zájemci,
který zajistí školní stravování
pro ZŠ Vamberk a výzvu k podání cenové nabídky na „Zajištění
školního stravování a stravování zaměstnanců Základní školy
Vamberk“.

www.vamberk.cz

18) Neschválila žádost společnosti Sodexo – integrovaný
facility management a zařízení školního stravování s. r. o.
(Sodexo) Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 – Nusle, IČO:
44569165 o prominutí nájemného za prostory školní jídelny
v době nouzového stavu z důvodu nepřerušení provozu.
19) Projednala žádost společnosti Řetězy Vamberk spol. s r. o.,
Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČO: 42885396 o přesunutí dopravních značek a souhlasí
s přemístěním 2 ks stávajícího
svislého dopravního značení č.
P6 a A29 s dodatkovou tabulkou E7 b, umístěného u výjezdu
z ul. Fibichova do ul. Dvořákova,
za předpokladu, že si žadatel
zajistí projednání a stanovení
dopravního značení u příslušného silničního správního úřadu a následně na své náklady
provede jejich přemístění.
20) Schválila plnou moc pro
Ing. arch. Zdeňka Falátka, nar.
xxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxx
ke všem úkonům souvisejících
se správním řízením ke stavebnímu povolení na stavbu „Stavební úpravy č. p. 52, Vamberk“
a pověřila starostu podpisem
plné moci.
21) Schválila kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2021 dle
přílohy.
Rada města Vamberk se na svém
64. zasedání dne 6. ledna 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 63.
2) Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk
č. 12 ze dne 09.12.2020.
3) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotací na rok
2021 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám dle přílohy a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
4) Schválila:
a) prodloužení nájmu bytu
v budově školní jídelny čp. 95
v ulici Komenského ve Vamberku panu Ferdinandu Weissovi (školník) do konce školního roku tj. 30.06.2021,
b) prodloužení nájmu bytu č. 5
v domě čp. 37 v ulici Jůnova ve Vamberku, nájemcům
Martině Danielové a Františku Čonkovi na dobu určitou
do 31.03.2021.
(dokončení na další straně)
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Ze zasedání Rady města
5) Schválila zveřejnění záměru
pronájmu části pozemkové parcely č. 1754/2, druh pozemku
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Vamberk, o rozměrech 1250 mm x 400 mm, přiléhající k domu čp. 3 na Husově
náměstí ve Vamberku.
6) Schválila pronájem stavební
parcely č. st. 79/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba Pekelské
hospody čp. 43 a dále stavební
parcely č. st. 79/2, jejíž součástí
je jiná stavba bez čp., vše v obci
Vamberk a katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí, včetně

vnitřního zařízení, nájemci SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí, Peklo 238, 516 01 Vamberk, IČO:
67439012, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s účinností od 07.01.2021, nájemné ve výši ½ zisku (po odečtení nákladů na běžný provoz
a údržbu). Náklady na el. energii, vodu, vytápění a odvoz odpadků hradí pronajímatel.
7) Schválila Smlouvu o zajištění
svozu a rozvozu občanů města
a poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
pro rok 2021, kterou bude zajiš-

Platby místních poplatků
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 – 10:00 14:00 – 17:00
Středa
8:00 – 10:00 14:00 – 17:00
Prosíme, abyste v současné době využívali zejména bezhotovostní
platby přip. platby platební kartou. Otevírací 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 2021 činí 648 Kč/osobu

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 %.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
06.02.
07.02.
13.02.
14.02.
20.02.
21.02.
27.02.
28.02.
06.03.
07.03.

MDDr. Chládek Tomáš
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Petrák Tomáš

tivního leasingu vozidla Škoda
s hodnotou ročního plnění
do 100.000 Kč pro potřeby
Pečovatelské služby Vamberk
u společnosti ŠkoFIN s. r. o.,
Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČO:
45805369 a pověřila starostu
podpisem objednávky.
10) Souhlasí s bezplatným budoucím napojením objektů
ve vlastnictví města na optickou síť společnosti CETIN a.s.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

Statistika za rok 2020 – matrika
K 31.12.2020 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 452 občanů, z toho
2 209 mužů a 2 243 žen. Průměrný věk občanů Vamberka je 43,7 let.
V roce 2020 se ve Vamberku narodilo 44 dětí a zemřelo 57 občanů.
V matričním obvodu města bylo v loňském roce uzavřeno celkem 23
manželství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřely sňatek 3 páry
a v soukromí 1 pár. V Potštejně na hradě bylo uzavřeno 9 manželství,
na zámku 6, 1 pár byl oddaný na Vochtánce a 3 sňatky byly církevní.
Z důvodu koronavirové pandemie bylo v loňském roce v našem matričním obvodu uzavřeno o 29 sňatků méně než v roce předchozím.
Lenka Prokešová, matrikářka

13. zasedání Zastupitelstva města Vamberk
se koná dne 10. března 2021 od 18:00 hodin
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.

Místní poplatek ze psů
I. splátka do 31. května 2021
II. splátka do 30. října 2021, pokud je poplatek větší než 500 Kč

datum jméno lékaře

těn provoz Market busu – bezplatné přepravy občanů města
jednou v týdnu od 07.01.2021
do 02.12.2021, a to za vyrovnávací platbu ve výši 35.500 Kč
bez DPH za dobu trvání smlouvy a pověřila starostu podpisem smlouvy.
8) Schválila podání žádosti o nadační příspěvek od společnosti
ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantové výzvy „Občanská společnost Rychnovsko“ na projekt
„Klubové zázemí Sportovní
haly Vamberk“ a pověřila starostu podáním žádosti.
9) Schválila objednávku opera-

adresa ordinace

telefon

Kvasiny 145
Tyršova 515, Opočno
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

771 155 445
777 667 353
494 621 665
731 980 112
494 515 696
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
721 200 244

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 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, umyvadla, 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, pesticidy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité
do uzavíratelných nádob).
UPOZORNĚNÍ: Stavební odpad se nepřijímá.
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz v sekci
Praktické informace – Jak nakládat s odpady

www.vamberk.cz
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CIOZP
Vážení občané,

Prosba na naše spoluobčany...
Dobrý den, obracím se na vás v této nelehké době
s prosbou. Je to už několikaletý a věčně se opakující
problém s parkováním u myslivecké chaty.. Chápu,
že každý se chce projít přírodou, ale prosím vás, respektujte značení co tam je. Není to jen tak pro nic
za nic, je to příjezdová cesta k domu, kde máme malé
děti, které potřebují do školky nebo k lékaři a bohužel v minulých letech byla potřeba i záchranná služba
a toto je jediný možný příjezd až k domu... Spousta

zde parkujících si myslí, že tam nechávají dost místa, ale bohužel to není většinou možné, obzvlášť ne
v tomto období nebo za mokra. Tímto Vás žádám,
respektujte značení, ulehčí to život nám i vám jelikož
vše se řeší jak s městskou, tak v krajní nouzi i státní
policií. Tak ať nemáte zbytečné výdaje a starosti, bude
to mnohem více hlídáno a řešeno než doteď... moc
vám děkuji za pochopení.
Petr Valach s rodinou

Názor občana a rodáka tohoto města
k vánoční výzdobě náměstí
Že se odstranil z náměstí hrůzostrašný smrk, to chápu.
Nechápu však to, když město vlastní svůj obecní les,
aby tuto možnost nevyužilo, byť třeba menším vzrůstem, ale přírodním smrkem k výzdobě našeho náměstí
tradičním způsobem, tak jako jiná města, či vesnice,
které ani ve svém vlastnictví les nemají.
Příjemné překvapení podvečerní procházky přes naše
náměstí byla vánoční výzdoba přírodního stromku,
zavěšeného nad pekařstvím Sázava.

Tedy i samotní občané si vzali výzdobu za své, a to i bez toho,
že nevlastní les a na vlastní náklady zdobí naše náměstí.
A jak to je jinde? Obec Dlouhoňovice u Žamberka svojí
velikostí ani počtem obyvatelstva nesahá Vamberku
ani po kotníky, však svoji vánoční výzdobou nechají
za sebou větší velikány. Nevelký, však krásně zdobený
stromek s přilehlým řezbářským dílem betléma, při procházce zanechal asi nejenom u mne, krásný a příjemný
dojem. Je to i inspirace pro ostatní.
Luboš Frede

dovolte, abych Vám v krátkém
článku představil změny, které
v Centru pro integraci osob se
zdravotním postižením („dále
CIOZP“) nastaly od 1. ledna
2021. Co se nezměnilo, jsou
druhy služeb, které poskytujeme. Služby jsou poskytovány
bezplatně, kromě půjčovného a nákupu baterií. Jedná
se o tyto služby: odborné
poradenství, informační a poradenské centrum, půjčování
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby
s tělesným postižením, prodej
baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se
sluchovým postižením, podpora a pomoc při zajištění
nákupu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným
postižením, informace o možnostech získání těchto pomůcek. Změnily se však návštěvní
hodiny: nově jsou následující:
PO, ÚT, ČT a PÁ od 8:00 – 14:00
a ve ST od 11:00 – 17:00. Dále
bych upozornil na změnu
vydávání euroklíčů: Euroklíč
může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetik, stomik, onkologický
pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (jako je
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močovými dysfunkcemi a lidé, kterým byla
diagnostikována
porucha
autistického spektra. Je nutné předložit občanský průkaz
a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Výdejní místo euroklíče je u nás
v CIOZP. Také bych upozornil,
že si u nás můžete pořídit levné baterie do naslouchadel
(Panasonic PR675, Panasonic
PR13, Panasonic PR10 a Panasonic PR 312). Také nabízíme levné nástavce na berle
č. 3 a č. 4.
Najdete nás v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny,
v ulici Palackého 694, vchod
je od synagogy – památníku
Karla Poláčka. Tedy zezadu ulice Palackého.
Těším se na Vaši návštěvu.
Za CIOZP Rychnov
vedoucí Mgr. Jiří Chráska
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Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve městě, zaregistrujte se do městského InfoKanálu, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen pár
minut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým a známým.
Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci 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.

Pomáháme lidem dýchat
Kyslíkový koncentrátor neboli oxygenátor. Věc, kterou většina lidí
nikdy neviděla a nepotřebovala.
A přesto může tolik pomoci, zejména v tomto období pandemie, kdy
mají lidé v souvislosti s onemocněním covid 19 dýchací potíže.
Domácí hospic Setkání v Rychnově
nad Kněžnou disponuje několika
těmito přístroji, které jsou již sedm
let využívány pacienty v terminálním stadiu onemocnění, ale v poslední době také čím dál více veřejností. Možná si pod tímto pojmem
představujete veliký ventilátor
s kyslíkovými bombami. Tak tomu
ale není. Jedná se o relativně malé,
přenosné zařízení, které dýchání
nenahrazuje, ale pouze mu přiváděným kyslíkem napomáhá. Uživatel si při použití nasadí pomocí
tzv. brejliček hadičku do nosu, oxygenátor zapojí do zásuvky a zapne.
Přístroj lze podle potřeby kdykoli
vypnou nebo zapnout.
Kyslíkový koncentrátor umožňuje
lidem s dýchacími potížemi jít dříve
domů z nemocnice, pomáhá astmatikům i kardiakům. Slouží také jako
psychická pomoc při zádušnosti.
Zájemci o půjčení přístroje se mohou obracet na Domácí hospic
Setkání. Při předání dojde k podrobnému zaučení v jeho obsluze.
Oxygenátory procházejí každoročně revizí, aby byly správně kalibrované a jsou okamžitě k dispozici.
Většina koncentrátorů byla pořízena z financí nadačních fondů
nebo benefičních akcí. V letošním
roce budeme moci zakoupit dal-

ší přístroj, neboť domácí hospic
uspěl v grantové výzvě nadačního
fondu Tesco, které přispělo částkou
20 000 Kč.
V uplynulém roce 2020 si oxygenátor vypůjčilo 49 zájemců. Délka
výpůjčky se většinou pohybuje kolem dvou týdnů, občas ale dosáhne
i několika měsíců.
Další informace a kontakt najdete
na internetových stránkách Domácího hospic Setkání
www.hospicrychnov.cz.
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Klidné dny plné světla a naděje všem

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.

ROK SE S ROKEM SEŠEL…
… a člověk bilancuje - jaký byl ten uplynulý a co nás čeká v tom novém?
Loni touto dobou jsme se všichni potkali s tzv. „první vlnou“ něčeho, co
do našich soukromých i pracovních životů vneslo zcela nový - jiný rozměr. Věci, které člověk dosud považoval za všední a obyčejné, se nyní
staly vzácnými. Většina z nás byla nucena omezit své osobní kontakty
a zájmy s nimi spojené, kolektivy na mnoha pracovištích se začaly měnit na individuální práci z domova a do našich všedních dnů se začaly
vkrádat obavy. Z toho co bude dál, z toho, na co nikdo nebyl připraven.
Brzy jsme přišli na to, že se v mnoha ohledech musíme spolehnout především sami na sebe...
Když jsem tu loni děkovala za ušité roušky pro naše klienty a pečovatelky, nikdo z nás netušil, jak dlouho to všechno potrvá. Pečovatelská služba se na „home office“ nepromění, jelikož se jedná o kontaktní terénní
práci a převést péči plně na rodinné příslušníky klientů nelze. Mnohdy se
stává, že dotyčný ani nemá nikoho, kdo by se o něj postaral. Nepřerušili
jsme péči o naše nejpotřebnější, i když jsme byli v některých případech
nuceni tuto péči omezit. Jednalo se tak o situace, kdy se buď v rodině či
u samotného klienta objevila ona pozitivita. Kovid se nevyhnul ani nám
– pečujícímu personálu, tak jako i v jiných sociálních službách. Utkali jsme se s ním naštěstí statečně, s jeho dopady se pereme i v těchto
dnech a nouzový stav bohužel stále trvá.
Není lehké si udržet chladnou hlavu a zdravý selský rozum v těchto těžkých chvílích. Zvlášť, když nám média den co den servírují stále dokola
nejrůznější statistiky a straší vším možným. O vážnosti situace není pochyb, ale ten zdravý rozum bychom měli mít neustále na paměti. To, že
zdraví máme jenom jedno, je už sotva pro někoho pouhou frází. Zachovejme si však také zdravou mysl a nepodléhejme strachu. Vždy se najde
někdo, na koho se můžeme obrátit, když nás něco trápí, nebát se svěřit
či poprosit o pomoc. Toto je náplní naší každodenní práce - pomáhat
a pečovat tam, kde je potřeba.
Chtěla bych touto cestou opět poděkovat kolektivu pečovatelek za jejich náročnou práci, kterou nevykonávají jen proto, že to mají napsané
ve své pracovní náplni, ale proto, že se jejich práce stala zároveň i jejich
posláním.
Přeji nám všem pevné zdraví, klidné dny a pozitivní mysl.
Lucie Grunclová, DiS.
vedoucí a sociální pracovnice
Pečovatelská služba Vamberk
Pokud máte zájem o naši službu, můžete nás oslovit osobně či prostřednictvím svých blízkých na telefonu 494 541 547 nebo 773 097 901.
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Malé osudy domů na našem náměstí
Sem chodily
vamberecké děti
za nejstarších
časů do školy
Dřevěný domek v dolní části rynku
sloužil odnepaměti jako školní budova. První školní správce, kterého
známe jménem, byl Jan Švambera
Bakovský. To se psal rok 1626 a v Evropě zuřily bitvy třicetileté války.
V kamenném přízemí se nacházela
nevelká školní světnice, v dřevěném poschodí bydlel učitel. Skromný byt se skládal z jedné světnice,
dvou komor, sýpky a předsíně. Při
prvním číslování dostalo školní stavení číslo popisné 1. Od začátku 19.
století nese dům čp. 87.
Po dlouhý čas v letech 1777-1815
ve Vamberku učil Václav Voříšek
(1749-1815), který pocházel z Týniště. V našem městě se oženil s Rosálií Matyášovou a spolu vychovali
čtyři děti, mezi nimi i významného
hudebního skladatele Jana Václava (1791-1825). Pamětní deska našeho slavného rodáka byla na dům
osazena v roce 1951.

Roku 1830 rozhodl majitel panství o přestěhování školy o dům
dál, či spíše výš, do čp. 86. Školu
tehdy vedl Voříškův zeť Václav Kodýtek (1787-1872). Z objektu čp.
87 se stal běžný měšťanský dům.
V dražbě jej za 600 zlatých koupil
Jan Vondra. Dům zrekonstruoval,

dřevěné poschodí nahradil zděným. V 60. letech 19. století zde
žil kupec Alois Vyskočil, na přelomu 19. a 20. století pekař a krupař
Dominik Baier. V první polovině
20. století tady pan Oldřich Pelda
vedl obchod s krajkami a textilem.
Prodejna oděvů v domě zůstala

i v období vyhlížení světlých zítřků
ve druhé polovině 20. století a textilní galanterii dodnes provozuje
paní Lenka Pernická.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ze sbírky
Milana Sedláčka a Jiřího Sejkory

Střípky ze života Aloise Kareše
Ve své dobrosrdečnosti a mecenášství nezapomínal Alois Kareš ani na rodný Vamberk:
 roku 1866 daroval rodnému městu svůj
dědický podíl na živnosti J. Jánka z Merklovic, který měl i s úroky hodnotu přes 100
zlatých,
 poslal do Vamberka 50 zlatých, které byly
dle jeho přání uloženy do fondu ke zřízení
dívčí školy,
 k témuž účelu uložil v pražské záložně 500
zlatých,

 v květnu 1868 zaslal Alois Kareš do Vamberka výherní státní obligaci v ceně 250 zlatých z roku 1854 k tomu účelu, aby z jejích
úroků byli vždy v srpnu každého roku poděleni dva starší chudí,
 v srpnu 1869 poslal Alois Kareš do Vamberka 3 dukáty, 19 stříbrných a mnoho dalších měděných cizozemských peněz, aby
byly prodány a výtěžek z prodeje poskytnut
na dobročinné účely,
 v dubnu 1879 nechal na adresu Josefa
Zemana do Vamberka vypravit bednu rozlič-

www.vamberk.cz

ných mořských přírodnin určenou pro místní
školu,
 založil dobročinné fondy ve svém rodišti
ve Vamberku,
 stal se příznivcem vamberské školy, do níž
zasílal prostřednictvím Vojty Náprstka vzácné přírodniny jako pomůcky k vyučování
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka
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Ze života mateřské školy
Leden mrazí, zebe moc,
den je krátký, dlouhá noc.
Zamkne řeku na ledový klíč,
ať už je ten leden pryč.
Letí vločka z nebe,
nos ji hrozně zebe,
vše se změní rázem,
až dopadne na zem.
V lednu k nám do školky zavítala
„Paní Zima“ a s ní i první sněhové
vločky, které nás opravdu potěšily. Z bílé zimní nadílky se radovali
snad úplně všichni. Na naší školní
zahradě jsme se opravdu vydováděli. Hráli jsme si se sněhem a lopatami, stavěli sněhuláky, kreslili
do sněhu andílky a pozorovali stopy.
Také jsme dělali pokusy se sněhem

a ledem, které byly moc zajímavé.
Mráz nám ukázal, jak mění vodu
na led a naopak jak led pod slunečními paprsky taje. Na všech třídách
jsme společně tvořili, malovali, hráli
si a samozřejmě se i učili. Zimní témata prolínala všemi integrovanými
bloky. Děti se seznamovaly se zimou
a vším, co nám toto období přináší.
Poznávaly zimní sporty, trénovaly
oblékání, hrály pohybové hry se
svými čepicemi a rukavicemi, společně malovaly sněhuláky, vločky,
rampouchy, učily se vystřihovat obrázky. Podílely se na zimní výzdobě
celé školky a pomáhaly paním učitelkách sypat zrníčka do ptačích krmítek. Hodně jsme si společně hráli,
smáli se i povídali. O čem? O životě
v Grónsku a o tom jak žijí Eskymáci.
V rámci ekoprojektu jsme se seznámili se zvířátky na severním pólu,
poznali jak žijí tučňáci, polární lišky,
lední medvědi, tuleni a sněžné sovy.
Starší děti u Ptáčátek se i mnoho
naučily. Paní učitelky jim vysvětlily,
jak vypadají ledové kry, které si také
poskládaly a vyzkoušely si chůzi
po ledových krách. Ve výtvarných
činnostech si dokreslily tučňáka
a vymalovaly zimní krajinu, kam si
dolepily polární zvířata. Určitě moc
zajímavý pro děti byl také “ LEDOVÝ
DEN „. Ptáčata se ráno sešla v modrém a bílém oblečení a čekalo na ně
mnoho aktivit přímo mrazivých. Stavěla se iglú z krabiček od kapesníčků a kostkového cukru, uskutečnil se
pokus s přesouváním ledových kostiček, hrálo se na tučňáky a na lední
medvědy. Děti si užily veselé zábavy,
smíchu, her i učení. Také Žabičky
a Kuřátka nezahálely a společně
tvořily i pracovaly, navzájem se radovaly.
Přejeme Všem našim čtenářům
krásné a pohodové zimní dny.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ze života mateřské školy
„Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.
Nasaďte si rukavice,
přijdou velké fujavice.
A na hlavu čepici,
ta přemůže vánici
Nejen, že nám sluší,
ale chrání naše uši.“
Nový rok 2021 začal v naší školce
„Vodníček“ průvodem Tří králů.
Dne 4.1. nám přišly děti ze třídy
Šnečků, v převlečení za Tři krále,
popřát šťastný nový rok. Přinesly dobroty pro ostatní kamarády
a nad dveře umístily vlastnoručně vyrobenou cedulku s iniciály
K+M+B. Společně nás pak pozvaly
na divadélko, které pojednávalo
o putování krále Kašpara, Melichara a Baltazara do Betléma za Ježíškem. Zazpívali jsme si koledy:
„Pásli ovce valaši“, „Půjdem spolu
do Betléma“ a „Z jedné strany
chvojka“. Celý týden se pak děti

věnovaly výrobě královských korun, trénovaly tříkrálovou koledu
a poznávaly první písmena jmen
jednotlivých králů.
V tento týden také se ze všech tříd
postupně odstrojil vánoční stromeček a zmizla vánoční výzdoba.
Uzavřením vánočního období byl
také úklid výstavy vánočních betlémů z prostor celé školky.
Paní Zima v lednu nebyla skoupá
na obrovskou sněhovou nadílku,
kdy jsme mohli využít školní zahrady k sáňkování, stavění sněhuláků a sněhových hradů, koulování
i pozorování stop ve sněhu. Mohli
jsme pozorovat stopy ptačí, kočičí,
zajíčka a dokonce veverku.

Děkujeme rodičům, za donesené
krmivo pro ptáčky. Šnečkové se
tradičně zúčastnili „ Ptačí hodinky“
aby mohli počítat ptáčky, které
si přilétli do krmítka pro potravu.
Letos jsme viděli 2 hrdličky, 2 kosy,
2 vrabce polní, 7 sýkorek koňader,
1 sýkorku modřinku, 1 brhlíka a 1
stehlíka.
Také Rybičky se v rámci tématu:
„Co dělají zvířátka v zimě“ pustily do péče o zvířátka. Z domu si
přinesly krmení (chléb, mrkvičky,
jablíčka) a ty jsme pak rozvěsili
na stromeček kousek za školkou.
Naučili jsme se taneček: „ Vzal
vrabeček na taneček sýkorku“
a u stromečku jsme si ho zatančili.

www.vamberk.cz

Ve třídě Žabiček se děti také připravovaly na zimní období, čas
ledu a sněhu. Připomněly si jednotlivá roční období, jejich znaky
a činnosti, které v nich nejčastěji
vykonávají. Dále se zaměřily na lidské tělo a zdravovědu. Povídaly si
o tom, co je pro tělo zdravé a co ne.
Do chodeb školky se nám nastěhovali sněhuláci a smějí se na nás
z nástěnek, stěn i dveří. Máme stále veselo. Ve školce jsme kamarádi
a máme se moc rádi. Zpíváme si,
tančíme, cvičíme, učíme se básničky a hlavně si hrajeme. Jaké hry
a činnosti nám přinese únor vám
opět napíšeme za měsíc.
Kolektiv MŠ Vodníček
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen.
V případě otevření se budou konat povolené akce a to v souladu
s vládním nařízením. Aktuální informace sledujte na FB, či webových 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 programu, 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 či 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 herničky našeho mateřského centra.
Vstupné 20 Kč. První návštěva je
zdarma.
Doprovodné akce se budou pořádat pouze jen v případě, když

budeme schopné splnit všechny
podmínky vládních nařízení.
PRO MAMINKY A DĚTI
Básnička
Spadla z nebe vločka,
chňapla po ní kočka.
Než se kočka nadála,
v tlapičce jí roztála.
Malování na záda
Víte co je paráda?
Malovat si na záda.
Maluj prstem obrázky,
zakroucené provázky.
Čárky, kruhy, domečky,
roztomilé tvorečky.
Hádanky – kreslíme
Namaluji tělíčko
a k tělíčku klubíčko.
Někdy je s ním zábava,
v klubíčku se schovává.
(šnek)

Šiška, černé tečky v ní,
sedmá byla poslední.
(beruška)
Tři koule a z mrkve nos,
knoflíků pět, vždycky bos.
(sněhulák)
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 605 765 686,
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby náplň akcí.
MAMINKY
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

ZUŠ Kostelec nad Orlicí,
pobočka Vamberk

POZVÁNKA
Vážení rodiče,
žáci a naši příznivci,
srdečně Vás zveme
na první virtuální

výstavu žáků
výtvarného oboru
a na online

koncert žáků
hudebního oboru v době
distanční výuky.

Výstavu i koncert
najdete na stránce
naší školy
www.zus-kostelec.cz

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
„To, že se dokážeš usmát, neznamená, že je tvůj život bezchybný,
ale že umíš ocenit to, co teď máš.“
Petr Casanova
Vážení čtenáři,
více než co jiného potřebujeme
všichni právě nyní co nejvíce nadhledu a úsměvu…
Začtěte se na chvilku do ukázka z knihy „Spolu“ výjimečného člověka - nejen spisovatele. Pro knihy a texty Petra Casanovy je typická víra v to lepší
v nás, pokora, a celkový optimismus:
Proč se zlobíš, proč se rozčiluješ, proč si
kazíš náladu?
Všimni si těch slůvek - se, si. Zlobíš SEBE,
rozčiluješ SEBE, SOBĚ kazíš náladu.
Jen proto, že někdo řeší svůj vnitřní problém a plive na Tebe svou vlastní hořkost, proč SE necháš otrávit? Usměj se.
I když Ti uškodí ten, kterému jsi předtím
pomohl, usměj se. Nauč se vážit si ho.
Je to Tvůj učitel. Když je totiž život příliš
snadný, činí Tě změkčilým. Zato když
ztěžkne, můžeš posílit. Nalézt v sobě
vnitřní sílu, schopnost usmát se cizímu
hněvu.
Všimni si těch slůvek - sobě, se. Tvé štěstí
není o druhých, ale o Tobě. Ne o tom, jak
se oni chovají k Tobě, ale jak se Ty chováš
k sobě.
Když se dokážeš usmát, zdaleka to nemusí znamenat, že Tvůj život je bezchybný. Ale že umíš ocenit to, co teď máš.
Chápeš? Že to UMÍŠ.

Nabídka nových knih – únor 2021
BELETRIE
 ESCOBAR, Mario:
Děti s hvězdou
Příběh židovských bratrů, kteří zůstali sami v Paříži. Aby se zachránili, zbývá jim jen útěk.
 HLAVATÁ, Dana:
Pijavice v sukni
Humorně laděné příběhy ze života. Složitosti partnerských vztahů
se přetřásají jak mezi ženami, tak
i muži si sdělují své postřehy.
 JEFFERIES, Dinah:
Safírová vdova
Román pro ženy z exotického prostředí Ceylonu.
 SOUKUPOVÁ, Petra:
Věci, na které nastal čas.

Klasická rodina, která najednou
řeší fatální otázku.
 WINGATE, Lisa:
Kniha ztracených přátel
Historický příběh z amerického
jihu z doby otroctví.
NAUČNÁ LITERATURA
 FRITZGERALD, Michael:
Neobjasněné záhady
2. světové války
Literatura faktu, která se zabývá
událostmi z období války.
 GRUNTOVÁ, Jitka
VAŠEK, František:
Lesníci východních Čech
v odboji
Kniha podává informace o odboji

žen a mužů, kteří byli spjati s lesem,
který byl zdrojem jejich obživy.
 HANÁČKOVÁ, Erika:
Čeština pro všechny
Autorka vysvětluje odlehčeným
způsobem záludnosti českého
pravopisu.
 HORA- Hořejš, Petr:
Toulky českou minulostí 16.
Tématem šestnáctého dílu jsou
životní osudy tří významných českých hudebníků.
 SYRUČEK, Milan:
Soukromí prezidentů
Autor se zaměřil na zajímavosti ze
života prezidentů a jejich soukromí.

Evropská dobrodružství
Tak se jmenuje přednáška sympatického mladého muže Tomáše Černohouse, kterou jsme
pro Vás domluvily na 25. února
v 17,30 hod., pokud skončí nouzový stav.
Přednáška je tentokrát oslavou krás
našeho domovského kontinentu.
Z jejího popisu:

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM
Přestože stále platí nouzový stav celé společnosti a nadále trvá 5. stupeň
systému PES, našly jsme způsob, jak vám pomoci. Přestože knihy můžeme půjčovat pouze bezkontaktně, nabízíme Vám tuto možnost:
POUZE PŘEDEM OBJEDNANÉ KNIHY, které Vám připravíme, si budete
moci vyzvednout v přízemní chodbě knihovny.
Pro objednávky knížek využívejte email:
knihovna.dospeli@vamberk.cz nebo knihovna.detske@vamberk.cz
nebo volejte – dospělí: 494 370 577, děti: 494 541 437.
Tento způsob výpůjček trvá prozatím do odvolání.
Objednané tituly pro děti i dospělé jsou připraveny vždy v pondělí
a čtvrtek 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00.
KNÍŽKY NEVRACEJTE.
Vaše výpůjčky postupně prodlužujeme podle situace. V případě potřeby
nás kontaktujte. Na viděnou v knihovně.
Postup souhrnně:
* objednejte si knížky (email, telefon)
* v otvírací dobu přijďte do knihovny a odneste si tašku s knížkami
označenou vaším jménem
* výpůjčky zatím nevracejte

https://protiviru.knihovny.cz
Na tomto odkazu jsou elektronické zdroje, které lze zdarma stáhnout,
číst, nebo poslouchat on-line, nebo na mobilním zařízení. Odkaz slouží
jako rozcestník, kde všechny věkové kategorie najdou vhodný obsah.

„Zavedu vás na svá oblíbená místa
v Evropě, která často nejsou českým návštěvníkům tolik známá,
přestože svojí krásou či zajímavostí bezesporu vynikají. V průběhu přednášky navštívíme několik
evropských ostrovů, prozkoumáme divoká pobřeží, hory, sopky,
podzemí i malebná města. Dozvíte
se o nich mnoho zajímavých informací a také tipů, jak je sami nejlépe navštívit. Objevovat je přitom
budeme nejen prostřednictvím
fotografií, ale také řadou videí.
Přestože při přednášce podnikneme ambiciózní cestu do různých

koutů Evropy, kterou by pravděpodobně v reálném životě nebylo
možné na jeden zátah uskutečnit,
délka přednášky je tradičních 90
minut s případným prostorem
na následnou diskuzi.“
Tolik z charakteristiky přednášejícího, který už několikrát byl hostem v knihovně.
Bude-li příznivá epidemiologická situace, rádi Vás v knihovně
přivítáme. Sledujte, prosím, naše
webové stránky nebo facebook,
kde budou čerstvé informace k našim akcím.

Workshop „Zentangle“
Přednášky a další akce v průběhu roku se snažíme připravovat různorodě. Tak, aby našim návštěvníkům rozšířily obzory, zpříjemnily
den a třeba je i něčemu novému naučily.
Jednou z akcí, které plánujeme již na únor, je workshop kreslení
technikou zentangle. Pokud vám název nic neříká, vezmeme si
na pomoc wikipedii:
Zentangle je relaxační kresba spojující v sobě umělecké dílo a prvky relaxační jako je uvolnění, uklidnění, zlepšení nálady. Kresbu zentangle
může realizovat každý, není třeba zvláštního výtvarného nadání. Zentangle vás naučí kreslit neobvykle a zbaví vás ostychu a přesvědčení,
že to nezvládnete. A bude vám k tomu stačit jen papír a tužka. A kdy
jindy si na chvíli sednout, zastavit se a jen tak nechat mysl plynout
a vypnout, než v tomto čase.
Pokud vás nyní tato nabídka zaujala, budeme se na vás těšit. O konkrétním termínu vás budeme informovat na našich stránkách podle
vývoje situace.

www.vamberk.cz
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K čemu slouží čtenářské konto a jak si ho zařídit?
Každý z našich čtenářů si může zřídit přístup
do svého čtenářského konta, které mu umožňuje správu jeho výpůjček. Lze si kontrolovat
vypůjčené knížky, prodloužení jejich zápůjčky,
rezervovat knížky, kontrolovat uhrazené poplatky a podobně.

Zvláště nyní, kdy existují různá omezení
a spousta úkonů se odehrává pouze virtuálně,
se tento přístup k výpůjčkám velmi hodí.
Ke zřízení účtu potřebujete pouze přístup k internetu. Vše lze provádět i přes chytrý telefon.
Dříve než se pustíte do akce, prosím kontaktuj-

Zde je obrazový návod, který vás provede celým procesem.

te knihovnu a vyžádejte si přihlašovací jméno
a heslo. Vše po prvním přihlášení můžete samozřejmě změnit.
Pište na email:
knihovna.studovna@vamberk.cz
nebo volejte: 494 370 577

KROK 4

KROK 1

Na stránkách knihovny: www.knihovna-vamberk.cz, na horní liště klikněte na „On-line katalog“
Po přihlášení se na stejném místě nahoře vpravo objeví ikona s domečkem „Váš účet“. Klikněte na ni a v pravém sloupci se vám zobrazí menu
pro správu výpůjček a vašeho účtu.

KROK 2

KROK 5

Dostali jste se do on-line katalogu, zde můžete i bez přihlášení k účtu
vyhledávat knížky, kterými knihovna disponuje. Pro přihlášení k účtu
využijte tlačítko „Přihlásit“, úplně nahoře vpravo.
Šipky na obrázku vám ukazují základní možnosti účtu – tedy zejména
„Výpůjčky“ v pravém sloupečku. V případě, že se chystáte prodloužit
své výpůjčky, můžete kliknout na tlačítko „Prodloužit všechny výpůjčky“
nebo jen vybrat konkrétní knížky zaškrtnutím políčka a použít tlačítko
„Prodloužit vybrané“.

KROK 3

Veškeré dotazy spojené se čtenářským kontem směřujte na email:
knihovna.studovna@vamberk.cz.
V některém z příštích čísel Zpravodaje vás seznámíme s dalšími funkcemi čtenářského konta. Doufáme, že vám tyto možnosti zjednoduší práci s knížkami a pomohou udržet přehled třeba i o knížkách vašich dětí,
abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům z prodlení apod.
Jediné, co virtuálně udělat nemůžete, je návštěva knihovny.
Těšíme se na vás.

Objeví se tabulka, kde vyplníte přihlašovací údaje, které jste si vyžádali
v knihovně (knihovna.studovna@vamberk.cz) a kliknete na modré tlačítko „Přihlásit“.

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo

Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 21. května v 19:00 hodin
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZACE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské
šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní
atmosféru, improvizační nápady, jedinečné
propojení herců a diváků i trochu kolegiální
škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají
již desítky let a prožili
společně velkou část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných
„přihrávkách“ i nekompromisních „smečích“.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr
Hojer. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti!
Vstupné: 320 Kč.
 2. června v 17:30 a ve 20:00 hodin
PARTIČKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Skvělá improvizační show tak jak ji znáte z TV Prima.
Hrají: Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Michal Novotný,
Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti!
Vstupné: 480 Kč.

Před 105 lety
Pro nedostatek financí byla k 1. únoru 1916 zrušena mateřská škola,
která byla ve městě založena roku 1907.

Před 100 lety
Podle sčítání lidu žilo k 16. únoru 1921 ve Vamberku 3 413 obyvatel
v 591 domech. Občanů německé národnosti bylo 13. Na Podřezově
bydlelo 87 obyvatel, na Popluží (Forberk) 68, v Roští 87, v Zádolí 36
a v Zářečí 136 obyvatel. K římskokatolickému náboženství se hlásilo
85 %, k československému 8 %, k českobratrskému 2 % a 4 % občanů
byla bez vyznání. V Merklovicích žilo 573 obyvatel ve 104 domech.
Dne 20. února 1921 byla založena odbočka Československého červeného kříže. Předsedou se stal obchodník Bedřich Sedláček.

Před 85 lety
Dne 2. února 1936 byla obecní knihovna přemístěna z radnice do protější budovy čp.84, kterou městu daroval průmyslník Ladislav Bednář.

Před 75 lety
Po prudkém tání se ve dnech 4. až 9. února 1946 rozvodnila řeka
Zdobnice. Voda zaplavila horní luka a poškodila silnici mezi Vamberkem a Peklem.

Před 70 lety
V únoru 1951 byla mateřská škola přemístěna ze znárodněné Bednářovy vily čp.138 Na kameni do znárodněné Kubiasovy vily čp.25 v Tyršově ulici. Rodině Kubiasově byly vyčleněny dvě podkrovní místnosti.
Mateřskou školu tehdy navštěvovalo asi 40 dětí.

Před 65 lety
Po teplejším lednu napadlo v únoru 1956 množství sněhu a mrazy
dosahovaly až –30°C.

Před 20 lety
Na vambereckou masnu byl 22. února 2001vyhlášen konkurz.

Výročí osobností
 01.02.1841 se ve Vamberku narodil Josef Kubias, řezník. Po dlouhá léta se účastnil veřejného života jako zastupitel, ochotník, hasič atd.
Získal čestné měšťanství. 180. výročí narození († 03.06.1936 Vamberk)
 01.02.1851 se ve Vamberku narodil Jan Krsek, učitel. Učil na několika gymnáziích v Čechách. V roce 1876 odešel do Ruska, kde nadále vyučoval klasickou filologii na gymnáziích. Jako penzista zastával
post ředitele zemského sirotčince v Tambově. 170. výročí narození (†
31.12.1908 Tambov, Rusko)
 01.02.1931 se v Merklovicích narodil Jaroslav Vyčítal, stavební
technik. Pracoval v Liticích nad Orlicí a Letohradě. V letech 1981-1990
byl předsedou Městského národního výboru ve Vamberku. 90. výročí
narození († 30.06.1999)
 06.02.1921 se narodil František Šimeček, úředník. V období 19471951 zastával funkci městského tajemníka. Poté pracoval v železárnách. Po léta hrál a režíroval ochotnické divadlo. 100. výročí narození
(† 12.04.1993)
 09.02.1941 zemřel v Praze Josef Šejnost, sochař a medailér. Specializoval se na reliéf a portrétní medaile. Koncem 19. století pracoval
ve vamberecké Suchánkově kamnárně jako návrhář a modelář nových
vzorů kamen. Je autorem Vilímkovy pamětní desky na budově knihovny.
80. výročí úmrtí (* 30.05.1878 Těšenov u Pelhřimova)
 15.02.2001 zemřel Jaroslav Kovář, dělník a politický vězeň. Prožil
12 let v komunistickém vězení za ilegální přechod státní hranice. Pracoval v železárnách. Dalších 1,5 roku byl vězněn v 70. letech. Režim jej stále
sledoval a šikanoval. V roce 1990 byl plně rehabilitován. 20. výročí úmrtí
(* 18.04.1927 Peklo nad Zdobnicí)
 25.02.1951 zemřel v Rychnově nad Kněžnou František Katzer,
kloboučník. Živnost ve Vamberku provozoval od roku 1889, kdy se sem
spolu s manželkou přistěhoval, zprvu pod kostelem, později v Pekelské
ulici. V letech 1923 až 1927 byl členem obecního zastupitelstva za národní demokracii. Byl činný i mezi ochotníky a v Sokole. 70. výročí úmrtí
(* 11.02.1866 Staré Město na Moravě)
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Prodej ze dvora

BLAHOPŘÁNÍ
V únoru 2021 oslaví:
94 let
Marie Brůnová
90 let
Miloslava Držmíšková
80 let
Jaroslav Čáslavka
80 let
Jana Koblasová
80 let
Anna Luňáčková
80 let
Milena Růžičková
75 let
Jaroslava Vandasová
75 let
Josef Pavlišta
75 let
Vojtěch Kubec

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

14

Hana Podolská
Jiří Krsek
Dušan Kučera
Hana Wenzlová
Jaroslav Jirsa

Město Vamberk do odvolání ruší
osobní gratulace jubilantům členkami Sboru pro občanské záležitosti. Děkujeme za pochopení.

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

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací co vzal,
jen vzpomínky zůstávají dál.
Dne 22. 2. 2021 uplynou 3 roky, co nás navždy opustil náš milovaný dědeček a tatínek pan EDUARD PRAUS.
Nikdy nezapomeneme.
Dcera Růžena Martincová s rodinou.
Kdo umírá, neodchází navždy,
zůstává stále živý ve vzpomínkách těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 27. 2. 2021 vzpomeneme 25. výročí úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka a pradědečka pana JANA
MARKLA.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinami.

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.

V měsíce únoru 2021 uplyne 32 let, kdy od nás navždy
odešel v 65 letech po těžké nemoci náš tatínek pan
JAN KOSEK z Vamberka, rodák z Pekla nad Zdobnicí.
Prodělal totální nasazení v táboře nucených prací. Nikoho nezarmoutil, pro každého měl jen vlídné slovo.
Stále na Tebe vzpomínáme a děkujeme
Manželka Eva, děti Jan, Eva, Jára s rodinami
„Světem prošel jako dobrý člověk,
čím byl svým, to ví jen ti, kteří jej ztrácí.“
Vám všem, kteří se v této době nemohli rozloučit
s panem ZDEŇKEM HOŠKEM, chceme alespoň touto cestou poděkovat za projevení soustrasti a kondolence.
Manželka Marie, syn Pavel a dcera Jitka

Rok 2020 v T. J. Sokol Vamberk
Od začátku roku 2020 navštěvovalo v pondělí
cvičení oddílu všestrannosti 24 dětí, v úterý
pak do oddílů gymnastiky chodilo 26 cvičenců a cvičenek.
Pondělní cvičení je zaměřeno na rozvoj obratnosti, vytrvalosti, rychlosti. Děti si osvojují
pravidla různých her, zdolávají překážkové
dráhy, zacvičí si na nářadí.
Úterní hodiny jsou zaměřeny především
na cvičení na nářadí a přípravu na závody
sokolské všestrannosti. (gymnastika, atletika, šplh a plavání) Cvičenci musí zvládnout
správné držení těla, získat sílu a postupně si

osvojovat a stále zlepšovat jednotlivé cviky
na nářadí.
Všichni jsme bedlivě sledovali zprávy o šíření nebezpečného viru. Přišel březen, zavření
škol a sportovišť. Bylo po přípravě na závody,
ale i po dalších akcích, které jsme pro děti připravovali. Nekonaly se žádné závody, zájezdy
do bazénu ani výlety do lanového parku v Říčkách, či na novou rozhlednu na Velké Deštné.
V září s novým školním rokem přišli noví členové. Nahradili ty, co odešli na střední školy.
S chutí jsme se pustili do sportování. Zahájili
jsme sportovním odpolednem s opékáním

buřtů. Za pěkného počasí jsme využívali hřiště pod školou. Když se ochladilo, cvičili jsme
v tělocvičně základní školy.
Potom ale přišel říjen. Cvičiště se opět uzavřela a my opět nestihli uskutečnit ani ty přeložené akce z jara, ani ty naplánované na podzim.
Na všechny akce jsme obdrželi od města Vamberk finanční dotaci. Bohužel jsme většinu
z nich neuskutečnili. Děkujeme městu Vamberk za podporu naší činnosti. Věříme, že rok
2021 bude sportovcům příznivěji nakloněn.
Výbor Sokola
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Z novoročního výstupu na Chlum

Foto: Radoslav Vídeňský

