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Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, 
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně 
pomocí listinného formuláře. 

27. 3. – 9. 4. Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes 
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře 
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte 
do poštovní schránky.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

69. zasedání dne 3. března 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 68.

2)  Schválila nájemní poměr 
k  bytu č. 20 v  Domě zvlášt-
ního určení s  pečovatelskou 
službou čp. 35 v  Jůnově ulici 
ve  Vamberku panu Mirosla-
vu Malému od  04.03.2021 
na  dobu určitou 1 rok a  dále 
prodloužení nájemního po-
měru k  bytu č. 17 manželům 
Freyvaldovým na  dobu neu-
rčitou. Nový nájemní poměr 
a  prodloužení stávajícího ná-
jemného poměru je v souladu 
s  rozhodnutím Komise pro 
umisťování uchazečů o  byt 
v  Domě zvláštního určení ze 
dne 25.02.2021.

3)  Schválila zveřejnění záměru 
výpůjčky části pozemku p.  č. 
117/16 v  obci a  katastrálním 
území Vamberk o výměře cca 
1 m2. 

4)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 24.02.2021.

5)  Schválila, dle svých kompe-
tencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
z  dotačního programu PRO-
VOZ a AKCE A REPREZENTACE 
– 1. kolo na rok 2021 v té výši 
a  těm fyzickým a  právnickým 
osobám dle přílohy včetně 
pozměňovacího návrhu a  zá-
roveň schválila veřejnoprávní 
smlouvy na schválené dotace.

6)  Schválila: 
 a) v působnosti valné hroma-

dy společnosti VAMBEKON, 
s.r.o. prodej smykem řízeného 
nakladače Bobcat S100 spo-
lečnosti Vamberecká voda 
s.r.o. za  cenu dle znaleckého 
posudku 398.100 Kč bez DPH 
a  pověřila jednatele společ-
nosti pana Luďka Luňáka uza-
vřením kupní smlouvy.

 b) v působnosti valné hroma-
dy společnosti Vamberecká 
voda, s.r.o. nákup smykem 
řízeného nakladače Bobcat 
S100 od  společnosti VAMBE-
KON, s.r.o. za cenu dle znalec-
kého posudku 398.100 Kč bez 
DPH a pověřila jednatele spo-
lečnosti Ing.  Leoše Podsední-
ka uzavřením kupní smlouvy. 

7)  Schválila uzavření smluv 
o  úhradě územně plánovací 
dokumentace mezi Městem 
Vamberk a  žadateli o  změnu 
Územního plánu Vamberk 
dle přílohy a pověřila starostu 
podpisem smluv.

8) Projednala protokol o  ote-
vírání obálek a  zprávu o  po-
souzení a hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Posi-
lující zdroj pitné vody města 
Vamberk“ a  v  souladu s  nimi 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, kte-
rý předložil nejnižší cenovou 
nabídku, tj. 2.691.264 Kč bez 
DPH, tj. společnost VODA CZ 
SERVICE s.r.o., č. p. 45, 551 01 
Hořenice, IČO: 27545547, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

9)  Schválila příkazní smlouvu se 
společností RPA Dotace, s.r.o., 
Starobrněnská 20, 602  00 Br-
no-střed, IČO: 01399357:

 a) č. SML-Z-M-21-185 na  kon-
zultační a  poradenské služby 
pro zpracování žádosti o  do-
taci k projektu „Stavební úpra-
vy DDM Vamberk“ za  cenu 
15.000 Kč bez DPH za  zpra-
cování žádosti a  2 % z  uděle-
né dotace, minimálně však 
100.000 Kč bez DPH,

 b) č. SML-Z-M-21-186 na kon-
zultační a  poradenské služby 
pro zpracování žádosti o  do-
taci k  projektu „Oprava pla-
veckého bazénu Vamberk“ 
za  cenu 15.000 Kč bez DPH 
za  zpracování žádosti a  3 % 
z  udělené dotace, minimál-
ně však 85.000 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
smluv.

10)  Schválila cenovou nabíd-
ku společnosti DI PROJEKT 
s.r.o., Chelčického 686, 533 51 
Pardubice, IČO: 01873687 
na  zpracování „Studie zkapa-
citnění křižovatky na  silnici 
I/11 na  Popluží, Vamberk“ 
za  cenu 49.200 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

11) Schválila navýšení 1 pracov-
ního úvazku v  organizační 
složce města s  názvem Pečo-
vatelská služba od 08.03.2021 
na dobu jednoho roku.

12)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Bazény a  wel-
ness s.r.o., Na  Šutkou 41E, 
182  00 Praha 8 – Kobylisy, 
IČO: 27941931 na  projekto-
vou dokumentaci dvojsklu-
zavky na  koupaliště Vamberk 
za  cenu 35.100 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

13)  Revokovala část usnesení - 
bod č. 3, usnesení Rady města 
č. 54 ze dne 02.09.2020, a  to  
v  příloze v  části nové proná-
jmy ve  věci pronájmu domu 

čp. 276 v  ulici Komenského 
paní  Anně Danielové. 

Rada města Vamberk se na svém 

68. zasedání dne 17. února 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 67.

2)  Vzala na  vědomí informaci 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk o zápisu do mateřské ško-
ly ve školním roce 2021/2022, 
který se bude konat ve dnech 
04.05. – 05.05.2021 od  08:00 
do 15:00 hodin.

3)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 o  snížení úplaty za  před-
školní vzdělávání pro odlou-
čené pracoviště Tyršova 260 
ve  výši 50 % z  celkového mě-
síčního poplatku za  měsíc le-
den 2021 z důvodu karantény.

4)  Schválila pronájem části po-
zemkové parcely č. 1754/2, 
druh pozemku ostatní plo-
cha, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk, o  rozměrech 
1250 mm x 400 mm (0,5 m2) 
před domem čp. 3 na  Huso-
vě náměstí za  účelem osaze-
ní betonového schodu pro 
bankomat České spořitelny, 
a.s. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní dobou, nájemné 
1.500 Kč ročně.

5)  Schválila pacht pozemků po-
dle přílohy pachtýři ZEA Rych-
novsko, a.s., IČO: 648  29  537, 
základní pachtovné 2.500 
Kč/ha, placené pozadu vždy 
do  31.12.  za  běžný rok plus 
zvýšení na  základě dobré-
ho hospodářského výsledku 
za  předchozí kalendářní rok 
do  31.03. následujícího roku. 
Pacht na dobu neurčitou s vý-
povědí k 30.09. běžného roku 
s roční výpovědní lhůtou.

6)  Schválila pronájem části po-
zemkové parcely č. 117/16, 
druh pozemku ostatní plocha, 
v  obci a  katastrálním úze-
mí Vamberk, o  výměře 9 m2, 
za  účelem umístění AlzaBoxu. 
Smlouva o nájmu bude uzavře-
na na  dobu neurčitou s  šesti-
měsíční výpovědní lhůtou, kte-
rou může pronajímatel podat 
nejdříve po uplynutí 24 měsíců, 
nájemné 6.000 Kč ročně + DPH.

7)  Schválila Dohodu o  výběru 
poplatků a  předávání do-
kladů se společností Mari-
us Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, Nový Hradec Králové, 
500  09 Hradec Králové, IČO: 
42194920, jejíž předmětem 

je řádné a  včasné plnění no-
vých povinností plynoucích ze                                                                          
z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších změn. 

8)  Vzala na  vědomí zprávu Poli-
cie České republiky, obvodní 
oddělení Kostelec nad Orlicí, 
o  vyhodnocení bezpečnostní 
situace v  katastru obce Vam-
berk za období od 01.01.2020 
do 31.12.2020.

9)  Vzala na vědomí žádost man-
želů Josefa (nar. xxxxxxxxxxx) 
a  Olgy  (nar. xxxxxxxxxxxx) 
Duškových, xxxxxxxxx, o  byt 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou Rychnov nad Kněžnou 
a  souhlasí s  postupem uve-
deným v  žádosti pro žadate-
le, kteří nejsou hlášeni k  tr-
valému pobytu v  Rychnově 
nad Kněžnou a  schválila při-
jetí daru od  žadatelů ve  výši                  
2 x 24.000 Kč a  veřejnoprávní 
smlouvy se Sociálními služba-
mi města Rychnov nad Kněž-
nou, o. p. s., Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 27467686 a  pověřila sta-
rostu podpisem smluv.

10) Vzala na  vědomí žádost pana 
Josefa Freyvalda, xxxxxxxxxx 
o  pobytovou sociální službu 
– Domov pro seniory a  sou-
hlasí s  postupem uvedeným 
v  žádosti pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k trvalému po-
bytu v Rychnově nad Kněžnou 
a schválila přijetí daru ve výši 
30.000 Kč od pana Josefa Frey-
valda a  veřejnoprávní smlou-
vy se Sociálními službami 
města Rychnov nad Kněžnou, 
o. p. s. a pověřila starostu pod-
pisem smluv.

11) Vzala na  vědomí oznámení 
o  projednání návrhu zprávy 
o  uplatňování územního plá-
nu Rybná nad Zdobnicí.

12)  Schválila cenu, za kterou bude 
Město Vamberk nabízet k pro-
deji palivové dřevo směsné, 
a  to ve  výši 400 Kč bez DPH 
za prostorový metr skládaný.

13) Schválila cenovou nabídku 
společnosti DI PROJEKT s.r.o., 
Chelčického 686, 533  51 Par-
dubice, IČO: 01873687, na  vy-
pracování projektové doku-
mentace ve  sloučeném stupni 
DUSP, PDPS na akci: „Schodiště 
v ul. Struha, Vamberk“ za cenu 
25.000 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita

Kvasinská 129, Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí

602 152 873
494 515 695
494 371 031
494 323 152
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600

02.04.
03.04.
04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
17.04.
18.04.
24.04.
25.04.
01.05.
02.05.
08.05.
09.05.

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

Technické služby Vamberk organi-
zují svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu.
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve  dnech 12.04.2021 - 15.04. 

2021 budou na  území města 

postupně rozmístěny velkoob-

jemové kontejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ:

Pondělí 12.04.2021    

ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka) 
Úterý 13.04.2021

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)

Středa 14.04.2021    

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                    
Peklo (bytovky)                
Peklo 
(horní plácek u Bednářových) 
Čtvrtek 15.04.2021

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

Kontejnery budou přistaveny v daný           
den od 12:00 do 18:00 hodin.
Žádáme občany, aby pořezané vět-
ve zkrátili cca na 1 m z důvodu ma-
nipulace a skladování.
Upozorňujeme, že se jedná pouze 
o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉ-

HO ODPADU SE JIŽ NEPROVÁ-

DÍ. OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST 

NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT 

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮ-

NOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ.

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

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

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

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, povle-

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

  Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z  domácnosti, slité 
do uzavíratelných nádob).

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.
Pokud máte zájem o  naši službu, kontaktujte nás osobně či pro-
střednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě, 

že v termínu 17.05.-26.05. a 29.05.-31.05.2021 bude v této ob-

lasti probíhat na V 453 přeizolace křižovatek, konkrétně výmě-

na 234 ks izolátorových DN závěsů.

Práce bude provádět fi rma: OMEXON GA Energo s.r.o., Na  Střílně 
1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec
Kontaktní osoba: Pavel Boček, tel: 775 632 142, e-mail: pavel.bocek@
gaenergo.cz
Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zá-
kon), novelizován z. č. 670/2004. Případná vzniklá majetková újma 
na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona. 

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 13. veřejném zasedá-

ní dne  10.03.2021 usneslo:

1)  a) Schvaluje změny rozpočtu č. 
3 pro rok 2020 v kompetenci za-
stupitelstva města a bere na vě-
domí změny rozpočtu          č. 17 
pro rok 2019, č. 1 a 2 v kompe-
tenci starosty města dle přílohy.

 b) Schvaluje, dle svých kom-
petencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
na rok 2021 v té výši a těm fy-
zickým a právnickým osobám 
dle přílohy a  zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

2)  Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlou-
vě o  úvěru ze dne 29.03.2012, 
reg. č. 99002923022 s Komerční 
bankou, a.s., se sídlem Na Příko-
pě 33 čp. 969, 114  07 Praha 1, 
IČO: 45317054, kterým se mění 

úroková sazba od  30.03.2021 
a  pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

3)  Schvaluje vzdání se před-
kupního práva k  pozemkové 
parcele č. 3334, druh pozem-
ku trvalý travní porost, v obci 
Vamberk a katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí, vlastníci 
pan Ing.  Josef Vavřinec a  pan 
Vlastimil Vavřinec. 

4)  Volí Jaroslavu Dvořákovou, Vlastu 
Kočlichovou a Květu Linhartovou 
přísedícími u  Okresního soudu 
v Rychnově nad Kněžnou.

5)  Schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021 o  místním 
poplatku z pobytu.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
22. března 2021 bylo otevřeno vysokoka pacitní očkovací centrum 

pro všechny obyvatele spádové oblasti Nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou ve Společenském centru v ulici Panská 1492 v Rychnově 

nad Kněžnou (očkování v nemocnici bylo zrušeno).

K očkování se objednáte (dle uvolněných kategorií osob, které mohou 
být očkovány) pomocí Centrálního rezervačního systému, který nalez-
nete na crs.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz
Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blíz-
kých nebo využijte infolinku k očkování proti covid-19 tel. 495 817 110, 
která  je v provozu ve všední dny od 9:00  do 14:00.
S žádostí, nejen o pomoc s regitrací k očkování, se obraťte na tajemnici měst-
ského úřadu na tel: 605 006 265 nebo na sociální pracovnici na tel: 494 548 125.
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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 Vam-

berk (přízemí) 

Pondělí      8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Středa     8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Prosíme, abyste v současné době využívali zejména bezhotovostní plat-
by 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 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 %.

Místo výkonu práce: katastr města 
– k. ú. Vamberk, Peklo, Merklovice
Charakteristika pozice:

Strážníkem se může stát bez-
úhonný občan České republiky 
starší 18 let, který je tělesně i  du-
ševně způsobilý k  výkonu povin-
ností a  oprávnění podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na výkon práce:

 občan České republiky 
     starší 18 let,
 minimálně středoškolské 
     vzdělání zakončené 
     maturitní zkouškou,
 bezúhonnost a spolehlivost,
 zdravotní způsobilost,
 řidičský průkaz skupiny B,
 osvědčení o splnění odborných 
     předpokladů – zabezpečí
     zaměstnavatel.
Dále výhodou:

 umění jednat s lidmi, 
 fyzická a psychická zdatnost, 
 komunikativnost,
 samostatnost,
 fl exibilita,
 uživatelská dovednost 
     práce na PC.
Platové podmínky se řídí záko-
nem č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, ve  znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech zaměst-
nanců ve  veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších před-
pisů, platová třída 8.
Termín nástupu: 

Dle dohody.
Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum 
a  místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, čís-
lo občanského průkazu, datum 
a podpis, telefonní spojení, e-mail.

K přihlášce je nutné připojit 

doklady:

 strukturovaný životopis 
    s průběhem dosavadních 
    zaměstnání, odborných 
    znalostech, dovednostech
    a znalostmi práce na PC,
 čestné prohlášení 
     o spolehlivosti.

Písemné přihlášky zasílejte 

v  uzavřené obálce označené: 

„VŘ 1/2021 – strážník MP - neo-

tvírat“ na adresu:

Městský úřad Vamberk, Husovo 
nám. 1, 517 54 Vamberk

Poskytnuté osobní údaje budou 
zpracovávány výhradně pro účely 
výběrového řízení v souladu s plat-
nou legislativou o ochraně osobních 
údajů a  nebudou zpřístupněny či 
předány jiným osobám. Poskytnutí 
údajů je dobrovolné, je však nezbyt-
né pro účast ve  výběrovém řízení. 
Po ukončení výběrového řízení bu-
dou podkladové materiály neúspěš-
ným uchazečům vráceny. 

Bližší informace podá 

Mgr. Radek Freivald, velitel MP, 

telefon 608 327 144, 

freivald@vamberk.cz.

Přihlášku s požadovanými doklady 
je nutno doručit tak, aby ji vyhla-
šovatel obdržel nejpozději v  pon-
dělí 03.05.2021 do 17:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v  jeho průběhu, či nevybrat 
žádného z přihlášených uchazečů.

Vamberk 17.03.2021
Mgr. Jan Rejzl, v. r. 

starosta města

Vyzkoušejte první AlzaBox ve Vamberku
Máme pro vás dobrou zprávu, ve Vamberku nedávno přistál první Alz-
aBox a  je připravený pro vaše objednávky. Po celé republice je těchto 
schránek již 510 a slouží k tomu, abyste si své zboží objednané na Alza.
cz mohli vyzvednou rychle a bez čekání ve  frontách. A o co tedy jde? 
AlzaBoxy jsou samoobslužné schránky, do  kterých putují vaše objed-
návky. Fungují 24 hodin denně, abyste si zboží mohli vyzvednou kdykoli 
se vám to právě hodí a jelikož je vyzvednutí zboží z nich bezkontaktní, 
je také i zcela bezpečné. 

A jak to celé vlastně funguje?
Na Alza.cz si vyberete zboží a v košíku zvolíte osobní odběr ve vambe-
reckém AlzaBoxu. Zaplatit můžete předem online i kartou při vyzved-
nutí přímo v AlzaBoxu. SMS vám ohlásí, když je objednávka doručena 
do schránky a můžete vyrazit. Na displeji zadáte autorizační kód z SMS 
a otevře se schránka s vaší objednávkou. 
A je to! Balíček je váš, stačí už jen zavřít schránku. Je to snadné a rychlé, 
vyzkoušejte to také. 
AlzaBox ve Vamberku najdete na sídlišti Struha u budovy Konzumu.

Monika Vargová, Projektový manažer alza.cz 

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021
Starosta města Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
Města Vamberk
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Paní Eva se starala o svého nemocného tatínka 
spolu s  maminkou doma. Díky jejich obětavé 
péči a  lásce za pomoci Domácího hospice Se-
tkání mohl tatínek dožít své dny v  rodinném 
kruhu. Nechme promluvit paní Evu.
Náš příběh doprovázení se týká mého tatínka, 
který v  66 letech onemocněl rakovinou tlus-
tého střeva. Již v době diagnózy měl rozsáhlé 
metastáze na  jiných orgánech, započal tedy 
paliativní léčbu. Žil velmi dobře a téměř spoko-
jeně ještě téměř tři roky a  opravdu až asi po-
slední tři měsíce přestal být samostatný a péče 
o něj se přesunula na rodinu. Nejvíce pečovala 
má maminka, jeho žena, která s ním byla celé 
dny a noci. Dále pomáhal můj bratr, jak mu do-
volilo jeho zaměstnání. Také já, jelikož bydlím 
hned vedle a v té době jsem byla na mateřské 
dovolené.
Hospic nám byl doporučen při poslední ná-
vštěvě na  onkologii, která už byla pro tatínka 
tak náročná, že se těžko dostával z auta a i pár 

kroků z  parkoviště ho velmi vysilovalo. Těžko 
dýchal a byl mu doporučen domů kyslík, který 
domácí hospic půjčuje.

Uvažovali jsme i  o  přesunu do  hospice lůžko-
vého, ale tatínek se vyslovil, že by byl raději 
s námi a to rozhodlo. Kdyby služba domácího 
hospice neexistovala, nikdy bychom si netrou-
fl i doprovázet tatínka doma. Nevěděli bychom, 
že máme nárok na  příspěvek na  péči a  že byl 

opravdu významný. Využili jsme také zapůjčení 
několika zdravotnických pomůcek. Přes domá-
cí hospic jsme také velmi snadno zařídili insta-
laci polohovací postele.
Díky zkušenostem pracovníků hospice jsme 
měli trochu představu, co nás čeká a  že se to 
blíží. Byli jsme vděční, že na  telefonu je ně-
kdo, kdo naprosto rozumí tomu, co prožíváme 
a hlavně tomu, co se děje s tatínkem. 
Poslední dny byly opravdu náročné, sestřičky 
z hospice k nám jezdily každý den a poskytova-
ly tatínkovi léky proti bolesti a nám útěchu. Vím 
určitě, že i když tátovi ke konci života dobře vů-
bec nebylo, bolesti nepociťoval.
Každý příběh odcházení je určitě velmi indivi-
duální, všemu přihlížet z blízka je náročné, ale 
s odstupem času jsem moc hrdá na to, jak jsme 
to doma zvládli a  že s  námi tatínek zůstal až 
do konce, protože si to tak přál.

Eva Julišová, dcera

Pěčín

Jsou rozhodnutí, která zdánlivě nemají žádný vliv 
na události ve světě, ale jako motýlí křídla se dotýkají 
svědomí citlivých duší. Otázka „proč“ otevírá prostor 
pro diskusi a  vysvětlení tazateli. Dobře to známe 
od malých zvídavých dětí a neměli bychom si nechat 
vzít touhu po poznání a pravdě v žádném věku. První 
otázka občana Vamberka je směřována k  rozhod-
nutí RM, kdy na svém 66. zasedání bylo zamítnuto 
vyvěšení tibetské vlajky. Záležitost je věcí veřejnou 
a  rozhodnutí by nemělo obcházet občany města. 
V rámci diskuse je možné uvést argumenty pro i pro-
ti. V úctě k práci, která byla vykonána pro funkčnost 
i vzhled našeho města je možné klást otázky, které 
souvisí s duchovním bohatstvím země. 
Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční po-
vstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Ti-
beťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v  následujících 
letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v dů-
sledku hladomoru. 
Počet tibetských uprchlíků v  exilu dosáhl zhruba 
150 000. 
Na  protest proti porušování lidských práv v  Tibetu 
se za posledních třináct let sebeupálilo 156 Tibeťa-
nů. Někdy se jim přezdívá tibetští Palachové. 
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně 
od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čty-
ři města. V loňském roce se k akci připojilo 844 obcí, 
měst, městských částí nebo krajů. 
Poděkování patří našim sousedům v  Doudlebách, 
Chlenech, Potštejně, Rychnově nad Kněžnou, Týništi 
nad Orlicí a také magistrátu v Hradci Králové, kteří 
podpořili žádost Spolku Lungta. Letos se poprvé při-
pojili i senátoři a na svém sídle, Valdštejnském paláci, 
tibetskou vlajku vyvěsili. „Vlajka pro Tibet a podobné 
akce nejsou prázdnými gesty. Veřejná a  politická 
podpora ze svobodného světa je pro Tibeťany důle-
žitá, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Osobní svědectví je ono „malé“ proč?:
Duchovní vůdce Tibetu Jeho Svatost čtrnáctý da-

lajlama byl přítelem Václava Havla a  pravidelně 
navštěvoval a  povzbuzoval občany naší vlasti. Byl 
„duchovním bratrem“ Eduarda Tomáše, který po                                                      
r. 1989 plnil na svých přednáškách pražskou Lucernu 
vděčnými občany, kteří toužili po duchovním pozná-
ní a  klidu mysli. Pan E. Tomáš měl přednášky v  ČT 
i rozhlase a se svou ženou Mílou pomáhali v duchov-
ní obnově českého národa. Dílo a vystupování dalaj-
lámy je prosté jakéhokoliv sobectví a  svoje čtenáře 
a  posluchače vede k  soucitu a  vzájemnému poro-
zumění. Nikdy neusiloval o rozdělení Číny a v rozho-
voru „Na plovárně“ hovořil s Markem Ebenem velice 
hezky i o velkém Mao Ce-tungovi. 
Prosím o vysvětlení členů RM k takovému rozhodnu-
tí a také odtajnění hlasování. Při jedné z posledních 
návštěv ČR řekl dalajlama hlubokou pravdu o náro-
dech, kteří žili za „Železnou oponou“, že trpí nepěk-
nou vlastností – „něco jiného si myslí a něco jiného 
říkají“. Křesťanská morálka to považuje za  pokry-
tectví. Náš známý matematik a sociální reformátor 
Karel Janeček má vážnou obavu o osud Demokracie 
v  naší zemi, protože „lidem se vyplácí lhát a  pod-
vádět“. Přiznám se, že podobný trend pozoruji také 
ve Vamberku v podobě zbytečné cenzury ve VZ a ne-
přátelství k  představitelům odlišných názorů. Po-
drobné vysvětlení je možné poskytnout na vyžádání.
Povzbuzením v době „mezilidské izolace“ a elektro-
nického propojení může být krása kostelů po  celé 
naší republice i  Slovensku, síla bohoslužeb a  mod-
liteb napříč náboženskými denominacemi a  ce-
lým křesťanským světem. Je to síla Pravdy, Naděje 
a Lásky – síla evangelia. Posledním skutkem našeho 
nejpřednějšího zpěváka Karla Gotta bylo jeho svě-
dectví k odkazu z bible - žalmu 139. Může být něco 
krásnějšího?
Občany města prosím o  občanskou odvahu, sluš-
nost, zapojení do akcí města a také o vzájemný smír 
a uznání mezi vlastníky odlišných názorů. Duchovní 
uzdravení národa nám pomůže a těžkosti života se 
budou snášet mnohem lépe než v morálním bahně, 
kterého jsme dnes svědky.

Dne 20. 3. 2021 J. Nykl

Doma až do konce s Domácím hospicem

Malé, občanské Proč?
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Když se řekne křížová cesta nebo 
kalvárie, můžeme si představit těž-
ký úsek životní cesty lidského živo-
ta. To je však již odvozený význam. 
Původně je myšlena cesta Ježíše 
Krista od  jeruzalémského domu 
Piláta Pontského na horu Golgota 
(Kalvárie), kde byl ukřižován. V ka-
tolických kostelích je běžnou vý-
zdobou zpodobnění Ježíšovy obě-
ti v  podobě obrazů, které bývají 
rozmístěny nejčastěji na  vnitřních 
stěnách chrámu. Okolo roku 1600 
byl počet znázornění obrazů křížo-
vé cesty ustálen na čtrnácti. V čes-
kých zemích se do kostelů obrazy 
kalvárie prosadily od poloviny 18. 
století. Ve  vambereckém hřbitov-
ním kostele svaté Barbory křížová 
cesta není. Jak vypadaly původní 
obrazy křížové cesty ve  farním 
kostele svatého Prokopa, ani kdo 
je maloval, nevíme. Z  nejstarších 
fotografi í je zřejmé, že se jednalo 
o  větší rozměr, než jsou obrazy 
současné. Staré obrazy byly zasa-
zené v úzkých rámech.

Obrazy čtrnácti zastavení křížové 
cesty, které můžeme vidět v  kos-
tele svatého Prokopa dnes, po-

cházejí z  roku 1901, kdy byla do-
končena celková obnova chrámu 
po požáru v roce 1898. Maloval je 
malíř Podlipný z Jičína. Jde o kopie 
obrazů Josefa Führicha. Originály 

jsou umístěny v  kostele svatého 
Jana Nepomuckého ve  Vídni. Ko-
pie Führichovy Kalvárie najdeme 
v desítkách českých kostelů, vam-
berecký svatý Prokop je jen jedním 
z mnoha.
Malíř a  grafi k Josef Führich se 
narodil roku 1800 v  Chrastavě 
v  severních Čechách. Studoval 
na  pražské akademii a  později se 
v Římě setkal s německými nazaré-
ny, katolickými romantiky, kteří 
ovlivnili jeho další tvorbu. V  roce 
1840 se stal profesorem na vídeň-
ské akademii. V  habsburské met-
ropoli byl povýšen do  šlechtické-
ho stavu, získal čestné občanství 
a roku 1876 i zemřel. Pochován je 
v Praze na Olšanských hřbitovech. 
Vedle kresebných cyklů a  ilustrací 
maloval velká olejová plátna s ná-
boženskými tématy. Jeho díla zdo-
bí kostely v Rakousku i Čechách.
    

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Foto Iva Bergerová

Shromáždění našich předků na  fotografi i znázor-
ňuje starý vamberecký velikonoční zvyk koulení 
vajíček. Dráze pro vajíčka se říkalo valbisko. Pečli-
vě se připravovalo na Bílou sobotu ze směsi hlíny 
a popela. Délka činila 6,5 m a šířka 0,5 m. Sklon byl 
nepatrný, na  celé délce dráhy jen 7 cm. První hry 
se pořádaly v neděli na Boží hod velikonoční, ale 

hlavní souboje probíhaly po celé pondělí. Soutěží-
cí hráli o  drobné krejcary, určitý poplatek náležel 
i  staviteli dráhy. Vítězil hráč, jehož vajíčko se do-
koulelo nejdále. Nejvhodnější tvar vejce byl co nej-
kulatější. Valbiska se stavěla i v okolních vesnicích, 
ve Vamberku většinou dole za řekou. Vamberecké 
valbisko na snímku stavěl pan Veverka.

Střípky ze života 
Aloise Kareše 
Na  sklonku života se Alois 
Kareš rozhodl půjčit většinu 
svých fi nančních prostředků 
ve  výši 31.912 zlatých rodině 
svého přítele a  krajana Jose-
fa Richarda Vilímka ml. (v  září 
1884 půjčil Vilímkovým 11.912 
zlatých a  v  březnu 1885 ještě 
20.000 zlatých). Tuto pohle-
dávku zdědila později Kare-
šova dcera Žofi e. J. R. Vilímek 
půjčku využil na  koupi domů 
v  Praze a  vybudování moder-
ního nakladatelství.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie 

Vamberka

Čtrnáct obrazů v našem kostele

Z pokladu 
starých 
fotografi í

Starou vambereckou fotografi i v současnosti spravuje MGOH Rychnov n.K.
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Základní škola Vamberk

Z Á P I S
do 1. ročníku

Základní školy ve Vamberku
se letos uskuteční pouze online. 

Elektronické přihlášky můžete podávat v době

 od  6. 4. do 30. 4. 2021 
na www.zsvamberk.cz 

V případě dotazů volejte na číslo: 739 336 316

Zapisují se děti narozené 
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Sběr pomerančové 
a citronové kůry
I přes uzavření školy stále sbíráme usušenou pomerančovou a ci-
tronovou kůru. Kůra se odevzdává ve  vestibulu školy, pokud ne-
bude ve vestibulu nikdo přítomen, zvoňte na kancelář. Děkujeme.

Ukázky prací žáků 5. ročníku 
vytvořených v rámci  předmětu informatiky při distanční výuce v apli-
kaci Malování

1. Prvním úkolem bylo nakreslit pomocí tvarů stromy a pomocí tuž-

ky doplnit o další obrázky

 

2. Nakreslením a  kopírováním rybiček jsme vytvořili hejno ryb 

v akváriu, nebo jsme se podívali na mořské dno

    

3. Při plavbě na jachtě jsme doplňovali chybějící zábradlí, okénka, 

doplnili jsme i vlny a nápis

4. Vzniklé erby vyjadřují zájmy a vlastnosti žáků

Karneval ve školní družině
I když letošní školní rok je poznamenán probíhající epidemií Covid 19 
a s tím spojenými požadavky na zvýšenou hygienu, snažíme se to dětem 
vynahradit různými aktivitami, které se běžně vážou k tomuto období. 
Proto jsme na konci února pro děti uspořádali tradiční družinový karne-
val. Za hudebního doprovodu jsme místo obvyklého tancování zařadili 
spoustu soutěží, u kterých se děti dostatečně vyřádily. Mezi nejoblíbe-
nější patřila „židličkovaná“ a  posílání balónku v  kruhu. Na  řadu přišla 
i  oblíbená promenáda v  maskách a  soutěž s  podlézáním pod lanem, 
za což děti obdrželi sladkou odměnu. Všichni jsme si to odpoledne užili 
a  i přes nasazené roušky a pravidelné větrání máme hezké vzpomínky 
v podobě fotografi í a za pár let budeme na karneval v rouškách s úsmě-
vem vzpomínat.
Když se chce, tak to prostě jde.            Ivana Tomková, vychovatelka ŠD

Mgr. Jitka Chárová
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Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí - pobočka Vamberk

Vážení rodiče, žáci a naši příznivci,

srdečně Vás zveme na další online kon-
certy žáků hudebního oboru v  době 
distanční výuky.
Ukázky výtvarných prací žáků výtvar-
ného oboru, které jsou průběžně do-

plňovány, jsou ke zhlédnutí v Tematic-
kých minigaleriích na webu školy. 
Koncerty a  výstavu z  distanční výuky 
najdete na 
www.zus-kostelec.cz      

Žáci a učitelé

Jelikož jsou možnosti výstav v  dnešní době omezeny, zájemci si 
mohou prohlédnout práce žáků výtvarného ateliéru kostelecké 
zušky na jejích webových stránkách (www.zus-kostelec.cz). Uveřej-
ňujeme zde ukázky prací, které vznikají jednak během online výu-
ky prostřednictvím platformy Microsoft Teams, a také práce, které 
zatím nemohly být prezentovány na oborové výstavě. 
Online vyučování ve výtvarce probíhá v reálném čase běžné výuky. 
Teams je virtuální prostředí, která nám umožňuje v době zavření 
škol komunikaci s dětmi, vedení výuky, sdílení jejich tvorby, obra-
zových materiálů a videí. 
Prezentované soubory obrázků na webu zušky jsou tematicky čle-
něny a opatřeny názvem a stručným popisem výtvarného úkolu. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali dětem za  jejich tvůrčí pří-
stup a nadšení a rodičům za potřebnou spolupráci v dnešní době.        
Za VO ZUŠ                                                                             Mgr. Tomáš Martinec

POZVÁNKA

Ukázky z tvorby žáků výtvarného oboru 
na webu ZUŠ Kostelec nad Orlicí
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou       DUBEN 2020

Správní budova Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 
ptačích druhů. Vystaveno je na  700 preparovaných exemplářů. Sbírka je vý-
sledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z  Bedřichovky 
v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické 
společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rychnovském 
okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst - Borohrádek, Dobruška, 
Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice 
v  Orlických horách a  Rychnov nad Kněžnou. Historii regionu Rychnovska zde 
připomíná několik desítek fotografi í, a to nejstarší pocházejí z 19. století až nej-
novější z 60. let 20. století. Opomenuta nebyla ani současnost, proto na výstavě 
nechybí řada zajímavých míst, která byla vyfotografována pro srovnání i v roce 
2019. Během výstavy návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města 
měnila a jaké významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografi e 
zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, ale 
i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.
 23. duben 2021, od 15 hodin
Jarní botanická vycházka s Mgr. Janem Doležalem
V pátek 23. dubna 2021 proběhne jarní botanická vycházka, první ze série tra-
dičních exkurzí pod vedením muzejního botanika Mgr. Jana Doležala konající se 
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí. Místo setkání a trasa ex-
kurze bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz
 30. duben – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem 
a vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. 
Četnická stanice za první republiky“
Výstava bude zahrnovat dvě zapůjčené výstavy a  nově vytvořenou expozici 
k  četnické stanici, která představí fungování četnictva v  našem regionu, jeho 
poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s konkrétními případy, které 
četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv.
 30. duben – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Krajina lidí. Krajina lidského těla.
Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka“
Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale 
i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historic-
kých souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl ve výstavě je možné obje-
vovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou tvorbu v širším regionu Orlických 
hor a Podorlicka. Expozice bude obohacena o zápůjčky ze soukromých sbírek, 
ale i veřejných sbírkotvorných institucí: Galerie Města Trutnova, Galerie Středo-
českého kraje a Galerie výtvarného umění v Náchodě.
 30. duben – 13. června 2021
Výstava na téma „Jaroslav Uiberlay (1921-1991) / Poezie stromů“
V roce 2021 uplyne 30 let od úmrtí jičínského malíře a grafi ka Jaroslava Uiberla-
ye.  V jeho tvorbě je zastoupena především krajinomalba a zátiší. Krajinné motivy 
jsou z jeho oblíbených míst Průhonic, Želejova na Jičínsku, vystavěných na kon-
trastech světla a hmoty. Kromě malby se věnoval kresbě a grafi ce, především     
ex-libris. Výstav je pořádána ve spolupráci s rodinou, Regionálním muzeem a ga-
lerií v Jičíně - muzeem hry a Galerii výtvarného umění v Náchodě.
 30. duben – 13. června 2021
Výstava na téma „Orlické hory Věry Jičínské“
Věra Jičínská pozoruhodná umělkyně evropského významu poprvé trávila léto 
v Dobrušce v roce 1931, kde Laichterovi vlastnili dům. Dvouměsíční letní pobyty 
se pravidelně opakovaly každý rok. V roce 1946 zakoupili manželé Laichterovi 
chalupu v Říčkách, kde Věra Jičínská-Laichterová trávila mnoho chvil s rodinou 
a pilné výtvarné práci. V jejich pracích, především v pastelech a kresbách, se ob-

jevuje vřelý vztah malířky k tomuto kraji. Výstava je připravována ve spolupráci 
s regionálním muzeem Dobruška a s Nadací Věry Jičínské.
 30. duben – 13. června 2021
Výstava na téma „Martin Zemanský / Hlavy, masky a masopusty“
Hradecký výtvarník, grafi k a webdesigner Martin Zemanský se představí výběr 
pláten ze své tvorby, který refl ektuje trvalou i  chvilkovou transformaci lidské 
identity. Malby jsou inspirovány rituály, symboly a  maskami napříč kulturami. 
Pod vlivem historických změn, chudobou, duchovní transformací, spíše komerč-
ním směrem, proměňujeme i vlastní tradici.
 30. duben – 13. června 2021
Výstava na téma „Gočár 2020 / Digital –  1. 2. Grafi cká tvorba – multimédia“
V roce 2020 jsme si připomněli 140. výročí narození Josefa Goč ára, který zanechal 
významnou stopu nejen v Hradci Králové. Studenti prvního a druhého ročníku 
oboru Grafi cká tvorba – multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se pokusili na fenomén Gočár na-
hlédnout neotřele, inovativně, překvapivě. Práce vznikly pod vedením MgA. Pet-
ra Hůzy.
 30. duben – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Moje galerie / Exkurz do dějin starého a moderního umění“
Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a  reprodukcí světoznámých 
uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči seznámit s  jednotlivým té-
maty, technikami a žánry v dějinách starého i moderního umění i osudy jednot-
livých tvůrců.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz
 3. duben 2021, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Velikonoce v Sýpce“ 
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení po-
mlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční dekorace, drátkování 
a další.
 17. duben 2021 
Den památek
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je každoročně při-
pomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně Město 
Rokytnice a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé pa-
mátky Rokytnicka.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 23. březen – 17. duben 2021
Výstava na téma „Orlické hory na fotografi ích Jiřího Šulce“
Výstavní sezónu roku 2021 zahájí v Muzeu krajky ve Vamberku výstava fotogra-
fi í dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka a vamberáka 
Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, žije od 70. let minulé-
ho století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto městem srostl. Za svůj život 
vystřídal několik občanských zaměstnání, ale vždy to byla fotografi e, která ho 
provázela celý jeho život. Již více jak padesát let dokumentuje krásy i proměny 
našeho regionu. Výstava návštěvníkovi představí fotografi e řazené podle čtyř 
ročních období a vedle vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou 
architekturu. Tematicky bude doplněna o exponáty Muzea a galerie Orlických 
hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nebude chybět ani sbírka osobních 
fotoaparátů, na kterých řada fotografi í z výstavy vznikla.
 26. dubna – 29. srpna 2021
Výstava na téma „Emilie Paličková a pokračovatelé“
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řeme-
sel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala 
tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi 
lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k  emancipaci krajky jako svébytnému 
uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezi-
národní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této 
osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě peda-
gogů.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit dle platných protivi-
rových opatření. Sledujte prosím aktualizace a bližší informace na našich webo-
vých stránkách WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Vážení spoluobčané,
pomalu končí topná sezóna a všichni se těšíme na příchod jara. Je to 
však také doba, kdy bychom mohli zhodnotit, jak se nám v právě pro-
běhlé zimě dýchalo a co můžeme udělat pro to, aby příští rok byl lepší. 
Jistě se každý setkal při podvečerní procházce s nepříjemným kouřem 
z  lokálních topenišť a  obzvlášť v  sychravých dnech se při pohledu 
z  okna rozmýšlel, zda jej otevřít či raději ne. Zkrátka, kouřící komíny 
z Ladových obrázků se od reality značně liší a nesprávný způsob topení 
či zastaralý kotel dokážou potrápit mnoho lidí v okolí. 
Touto speciální přílohou vám chceme předat informace o  pravidlech 
provozování lokálních zdrojů vytápění a přispět k povědomí o tom, že 
ochrana ovzduší je konkrétní zodpovědností každého z nás. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Problematiku ochrany ovzduší upravuje zákon č. 201/2012 Sb., 

o  ochraně ovzduší, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-

kon“). V souvislosti s ochranou ovzduší zákon používá legislativní 

termín „stacionární zdroj“, jehož defi nice zahrnuje velké množství 

objektů od spalovny odpadů až po domácí plynové kotle či kotle 

na pevná paliva.

1. Povinnosti fyzických osob

Mezi základní povinnosti fyzických osob patří zejména provozování 
stacionárního zdroje splňující zákonné požadavky, spalování paliv ur-
čených výrobcem, dodržování přípustné tmavosti kouře, provádění 
pravidelných kontrol technického stavu a provozu stacionárního zdro-
je, popř. předložení dokladu o provedení kontroly příslušnému orgánu 
a umožnění přístupu kontrolující osobě ke stacionárnímu zdroji.
Při porušení výše uvedených povinností se dopouští fyzické osoby pře-
stupků na úrovni ochrany ovzduší a dle ustanovení § 23 odst. 2 zákona 
za ně hrozí uložení pokuty do výše 20.000 Kč nebo do výše 50.000 Kč 
podle skutkové podstaty přestupku.

2. Povinnosti právnických osob 
      a fyzických osob podnikajících 

Mezi povinnosti právnických osob a fyzických osob podnikajících patří 
mimo jiné zpracování odpadu ve stacionárním zdroji, ve kterém je to 
povoleno, dodržování emisních limitů, emisních stropů nebo technic-
kých podmínek provozu, spalování paliva určeného výrobcem, uvádění 
na trh stacionárních zdrojů, které splňují emisní požadavky, provádění 
pravidelných kontrol technického stavu a provozu stacionárního zdroje, 
oznámení překročení specifi ckých emisních limitů apod. 
Právnické osoby a  fyzické osoby podnikající, které porušují zmiňova-
né povinnosti stanovené zákonem, se dopouští přestupků uvedených 
v ustanovení § 25 zákona. V pozici odborně způsobilé osoby pak může 
dojít ke spáchání přestupku tím, že osoba vystaví doklad o provedení 
kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdro-
je přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v  tomto dokladu 
uvede nepravdivé údaje. Pokuty lze uložit opět do výše 20.000 Kč nebo 
do výše 50.000 Kč dle skutkové podstaty přestupku, u závažnějších pře-
stupků až do výše 10 milionů Kč.

3. Kompetentní orgány

Přestupky právnických osob a  osob fyzických podnikajících upravuje 
ustanovení § 26 zákona o ochraně ovzduší. Zjednodušeně lze v zásadě 
vycházet z následujícího.
K řešení přestupků fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozší-
řenou působností dle § 24 zákona o ochraně ovzduší.
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší Česká 
inspekce životního prostředí. 

4. Povinnost kontrol stacionárních zdrojů

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost provádění pravidelných 
kontrol technického stavu a provozu stacionárního zdroje. Tato část je 
zaměřena na kontroly zejména domácích kotlů, a to následujících typů:

4.1. Kotle na pevná paliva

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost ka-
ždé tři roky zkontrolovat technický stav zařízení. Stanovená povinnost 
zahrnuje všechny stacionární zdroje spalující pevná paliva s celkovým 
příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojeny na soustavu ústředního 
vytápění, proto se tato povinnost může vztahovat i na některá krbová 
kamna a krby s teplovodní vložkou. Výstupem kontroly je doklad o pro-
vedení kontroly je nutné uschovat, orgán ochrany ovzduší může žádat 
jeho předložení. 

4.2. Plynové kotle 

U plynových kotlů je revize povinná pouze pro právnické osoby a oso-
by fyzické podnikající. Fyzické osoby mají povinnost užívat spotřebič 
bezpečně. 

4.3. Komíny a spalinové cesty

Komíny u kotlů na pevná paliva pro rodinné domy s výkonem do 50 kW 
musí být kontrolovány odborně způsobilou osobou každý rok a čištěny 
třikrát ročně nebo dvakrát ročně v případě sezónního provozu. Spalino-
vé cesty u plynových kotlů musí být kontrolovány odborně způsobilou 
osobou každý rok.

Kontrola technického stavu a  provozu stacionárního zdroje může být 
provedena podle zákona o ochraně ovzduší pouze prostřednictvím fy-
zické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údrž-
bě, tzv. odborně způsobilou osobou („OZO“). Ministerstvo životního 
prostředí provozuje Databázi OZO, která má sloužit k  jejich jednodu-
chému vyhledávání.

5. Spalování odpadu

Nepříjemný zápach nebo tmavé zbarvení kouře může naznačit, že 
v dané lokalitě dochází ke spalování paliv neurčených výrobcem nebo 
ke spalování odpadu, nebezpečných či zakázaných látek. Při domácím 
spalování pneumatik, plastů, barev, lepidel, textilních výrobků, matrací, 
čalounění nebo nábytku a  elektroniky dochází k  uvolňování zplodin, 
které ohrožují jak životní prostředí, tak život a zdraví člověka. Spalování 
odpadu je zákonem zakázáno. 

6.  Spalování v otevřeném ohništi

Spalování nevhodných materiálů např. na zahradách upravuje též zá-
kon o ochraně ovzduší, který ukládá v ustanovení § 16 odst. 4 povinnost 
všem osobám spalovat v otevřeném ohništi pouze suché rostlinné ma-
teriály neznečištěné chemickými látkami. 

Fyzická osoba, která spaluje v otevřeném ohništi jiné materiály, se dopou-
ští přestupku dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), za které může obecní 
úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Právnická osoba a  podnikající fyzická osoba, která spálí v  otevřeném 
ohništi materiály v rozporu se zákonem, se dopustí přestupku dle usta-
novení § 25 odst. 1 písm. d), za který může obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností nebo Česká inspekce životního prostředí (příslušnost 
určována zda je přestupek páchán v souvislosti s provozem stacionární-
ho zdroje) uložit pokutu rovněž do výše 50.000 Kč. 

Připraveno ve spolupráci s advokátní kanceláří

JUDr. Miloše Tuzara v Rychnově nad Kněžnou

ČÍM TOPÍME, TO DÝCHÁME



Čím topíme,
to dýcháme

NE

ANO

T aké máte zejména v zimních měsících pocit, že 
se venku téměř nedá dýchat? Znečištění ovzdu-
ší je velké téma mnoha měst a obcí v České re-

publice. Jedním z významných zdrojů znečištění jsou 
i lokální topeniště, tedy kamna, kotle, krby atd. Tady 
můžeme pomoct i my. Zejména při spalování odpadů 
doma v kamnech nebo při používání nekvalitních paliv 
a zastaralého topného zařízení vzniká velké množství 
nebezpečných zplodin. To je také důvod, proč domácí 
spalování odpadů zakazuje zákon.

Co se děje při pálení odpadu v kamnech?
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá 
forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením 
odpadních materiálů vytváříme množství jedovatých látek, které 
následně ohrožují zdraví nás i našich sousedů. Domácí topeniště 
není k jejich pálení uzpůsobeno (nízké teploty, nedostatečný pří-
vod vzduchu). Toxické látky nikde v ovzduší „nezmizí“ (obzvlášť 
za špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí 
nad zemí jako „deka“). Při srážkách sněhových i dešťových tyto 
látky končí ve vodě a půdě a vrací se nám zpět. Ohrožují všechny, 
nejen nás, ale i naše sousedy. Domácí kamna, krby a kotle nelze 
jednoduše vybavit drahou technologií na čištění spalin a tak je 
na rozhodnutí každého z nás, budeme-li do ovzduší vypouštět 
tyto jedovaté látky. 

Proto do kamen nepatří:
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých lá-
tek. Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se 
do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovo-
díky (PAU). Plastové obaly a výrobky patří do kontej-
neru na plasty. Spalováním polystyrenu vzniká mimo 
jiné jedovatý styren. Při spalování výrobků z PVC 
vznikají vysoce jedovaté dioxiny a sloučeniny 
chlóru.
Chemicky ošetřené dřevo – tzn. staré palety, 
dřevo z demolice, rozbitý nábytek, natřená 
prkna – při spalování se mohou uvolňovat 
dioxiny (až 500× více než při použití palivového dříví) 
a dráždivý formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo pa-
tří do sběrného dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džu-
sů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. 
Tyto obaly patří do speciálních kontejnerů (ně-
kde se sbírají spolu s plasty) nebo se mohou 
odevzdat ve sběrném dvoře.
Celobarevné letáky a časopisy mohou v tiskař-
ských barvách obsahovat toxické těžké kovy, 
které se při spalování uvolňují. Papír patří do tří-



děného odpadu nebo do sběrného dvora. 
Stránka z novin použitá při rozdělávání 
ohně neškodí, pálení stohů novin a časo-
pisů však ano! Spalováním papíru ničíme 
cennou surovinu.
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické 
uhlovodíky a další jedovaté látky. Staré pne-
umatiky rozhodně nepatří do lesa ani do kot-
le. Odevzdat je lze v servisu, případně ve sběrném 
dvoře (obec ale za likvidaci platí). 
Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdro-
jem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pá-
líme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost nebo 
do směsného odpadu.
Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a dal-
ší) je nutné odevzdat do specializovaného sběru 
ve vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně 
k likvidaci v kterékoliv lékárně.

Víte, že… 
Zákon o ochraně ovzduší zakazuje v lokálních topeništích 
spalovat také kaly, proplástky (prorostlé uhlí nižší kvality) 
a lignit. Při pálení odpadů vznikají například dioxiny a furany, 
které jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormo-
nální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu.
V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe ilustro-
vat vlivem kouření cigaret na zdraví.
Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy 
a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce.
Benzen rovněž patří mezi rakovinotvorné látky, styren mezi 
látky s možnými rakovinotvornými účinky.
Množství a složení škodlivých látek se odvíjí od toho, co spa-
lujeme.

Kam s odpadem?
Informace o sběrných dvorech, kompostárnách a dalších mís-
tech, kde v místě vašeho bydliště můžete různé druhy odpadu 
odevzdat, hravě zjistíte. Podívejte se třeba na webové stránky 
vaší obce. Pokud ve vaší obci není zvykem odpad třídit na papír, 
plasty, kov aj., zkuste se domluvit s představiteli obce, aby třídění 
zavedli. Je to výhodné pro všechny. Nemáte-li kontejner na třídě-
ný odpad v blízkosti bydliště, požádejte na obecním či městském 
úřadě o přidání dalšího. 

Nejlepší je ovšem vzniku odpadu předcházet. Myslete na to již 
při nákupu. Dávejte přednost věcem, které lze používat opako-
vaně, před těmi na jedno použití, a také výrobkům nezabaleným 
nebo zabaleným v recyklovatelných obalech. Nepotřebné věci 
můžete darovat – staré knihy do antikvariátu, ošacení nabídněte 
charitě či domovům důchodců.

Spalováním odpadu či nekvalitních paliv v domácím 
topeništi produkujete množství toxických látek, které 
poškozují vaše zdraví. (Foto: Klára Čajová)

Jak mít doma teplo a přitom 
neznečišťovat ovzduší?

Spalovat v kotli pouze předepsané palivo.
Používat kotel pouze na projektovaný výkon.
Používat kotel s vysokou účinností spalování.
Nechat si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho 
úsporný i bezpečný provoz.
Nespalovat odpad!
Pravidelně zajišťovat údržbu komínu kominíkem.
Podle možností se snažit nahradit zastaralý kotel moderněj-
ším a účinnějším zařízením. Nejen, že se tím sníží množství 
emisí z vytápění, ale moderní kotle s lepším spalováním 
mohou přinést také značnou úsporu na palivu. 

Uvažovali jste již, jak snížit potřebu tepla v domácnosti, napří-
klad zateplením objektu? Úspora výdeje tepla z obytného objek-
tu znamená také nižší spotřebu paliva na jeho vytápění.



Lokální topeniště a zákon
Ochranu ovzduší řeší zákon o ochraně ovzduší a související před-
pisy. Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno 
a fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpadem podle systému
stanoveného obcí. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlast-
ní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy. Fy-
zické osoby a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší 
jsou povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou 
míru obtěžování zápachem, tzn. neobtěžovat kouřem a zápa-
chem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.

Lokální topeniště a skleníkové plyny
Pokud ve vašem lokálním topeništi spalujete materiály, které by 
se jinak daly recyklovat a znovu využít (velká množství papíru, 
plasty, textilie), přispíváte i ke zvyšování tzv. skleníkových plynů 
v atmosféře. A nejde jen o emise látek vznikajících při spalování 
těchto materiálů. V úvahu vezměte také množství skleníkových 
plynů, které se vyprodukuje už při těžbě a zpracování surovin pro 
výrobu těchto materiálů. 

Také používání fosilních paliv významně přispívá k produkci 
těchto plynů. Spálením 1 tuny uhlí vzniká nejen množství oxidu 
uhličitého, ale také dalších 100 kg popelovin (odpadu).

Vynaložené prostředky a čas do úspory energie, efektivního 
spalování ve vašem topeništi či využití obnovitelných zdrojů při 
vytápění vás tedy zahřejí nejen na těle, ale i u srdce, protože při-
spíváte k ochraně klimatu celé Země.

Kdo jsme
Spolek Arnika spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří-
me, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem 
uchovat jej do budoucna. Arnika chrání přírodu a zdravé prostře-
dí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazu-
jeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou 
přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.
Program Toxické látky a odpady chrání lidi a životního prostředí 
před jedovatými látkami, navrhuje hospodárné nakládání se su-
rovinami a snižování množství odpadů. Prosazujeme také právo 
občanů na informace o nebezpečných látkách v životním pro-
středí.

Arnika – program Toxické látky a odpady
Dělnická 13, 170 00 Praha 7
GSM : 774 406 825 e-mail: toxik@arnika.org
www.arnika.org/toxickelatky, www.arnika.org

Pomozte nám pokračovat v aktivitách na zlepšení kvality ovzduší 
a na ochranu životního prostředí. Společně toho dokážeme víc! 
Výše vašeho příspěvku je čistě na vás a na vašich možnostech. Mů-
žete nás podpořit například částkou 365 korun, tedy symbolickou 
korunou denně. Příspěvek lze poslat klasickým bankovním převo-
dem nebo přes dárcovskou bránu umístěnou na našem webu. Čís-
lo našeho účtu je 290 011 7959 / 2010. Děkujeme vám za podporu!

Stupnice určená k orientačnímu změření 
tmavosti kouře vycházejícího z komína. 
Jedná se o měření tzv. Ringelmannovou metodou. 

Co dělat, pokud vás soused 
obtěžuje kouřem z topeniště?
Na prvním místě, pokud je to alespoň trochu možné, by měla 
být snaha o domluvu. Nejen štiplavý kouř, ale také vyhrocené 
sousedské vztahy mohou dokonale otrávit vaše soužití v lokalitě. 
Upozorněte souseda, že vás jeho kouř obtěžuje a zkuste společ-
ně najít příčinu a řešení. Využít můžete i tento letáček, který jej 
seznámí s fakty ohledně správného vytápění.

Pokud však se sousedem z nějakého důvodu rozumná domlu-
va není možná, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na místní 
obecní úřad. Ten může zahájit přestupkové řízení, vyzvat k ná-
pravě a případně uložit hříšníkovi pokutu. V případě podezře-
ní na spalování odpadu je možné podat podnět u úřadu obce 
s rozšířenou působností. Ten má nově právo provádět i kontrolu 
topeniště. 

Více podrobnějších informací o problematice znečišťování 
ovzduší lokálními topeništi a jak mu předcházet naleznete na na-
šich stránkách:

bit.ly/topimeohleduplne

Máte zastaralý kotel? Požádejte o příspěvek
Pokud byste rádi vyměnili svůj zastaralý kotel za nový a ekologič-
tější nebo dokonce uvažujete o tepelném čerpadle, informujte se 
na vašem krajském úřadě, zda vyhlašuje výzvu k podávání žádostí 
o dotace pro občany. Tzv. kotlíkové dotace lze využít na zakoupení 
zdroje vytápění, otopnou soustavu nebo úpravy spalinových cest.
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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 rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí. 

Moc bychom chtěly poděkovat 
KONZUMU, obchodnímu družstvu 
v Ústí nad Orlicí. 
Naše mateřské centrum obdrže-
lo fi nanční prostředky z  veřejné 
sbírky „Společně za úsměv 2020“, 
která byla zahájena 1. 11. 2020 
a  trvala do  31. 12. 2020. Veřejná 

sbírka „Dárcovský kupon – Spo-
lečně za  úsměv“ je fi nanční po-
moc neziskovým a  veřejně pro-
spěšným organizacím působícím 
v  oblasti sociálních a  humanitár-
ních služeb. 
Částka vybraná konkrétně pro 
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK činí 
1.230 Kč. Z  částky získané z  uni-
verzálního kuponu připadlo naše-
mu centru 2.024 Kč. Tím bychom 
chtěly poděkovat všem dárcům, 
za naši podporu, ale i za podporu 
ostatních organizací. 
Velké díky patří obchodnímu druž-
stvu KONZUM, za  zorganizování 
sbírky, spolupráci a  poskytnutý 
fi nanční dar 2.000 Kč z grantového 
programu.
Za  peníze získané ve  sbírce by-
chom chtěly pro děti zakoupit 
variabilní obchůdek, ve  kterém 
lze hrát i divadélko. Až nám to si-
tuace dovolí, děti budou využívat 

obchůdek ke  hraní a  my divadlo 
zakomponujeme do „Hrátek s  pí-
sničkou“. K  divadélku zakoupíme 
i  nějaké maňásky, či loutky. Tě-
šíme se opět na  znovuotevření 
a  na  všechny malé děti, které nás 
navštíví.
                                                               
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

Zobe kuře zrníčka,
zobe taky slepička.
Přiletěl i vrabeček,
sezob zrnek kopeček.

Čáry, máry, trampolína,
 moje pusa není líná.
 Napodobí kravičku,
 kohouta i slepičku.

Čáry, máry, elce, pelce,
 čertík umí kotrmelce.
 A co umí žába? Víš? 
Tak mi na to odpovíš.

Čáry, máry, omáčka, 
podívejme na ptáčka!
Letí, letí, poletuje,
 písničku si prozpěvuje.
Jakou?

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 droge-
rii Teta. Zodpovězení dotazu je mož-
né na  tel. čísle 605  765  686, nebo 
na  emailu mcdracekvamberk@
gmail.com. Mateřské centrum Drá-
ček si vyhrazuje právo upravit podle 
potřeby náplň akcí.            MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Milé krajkářky a milovníci palič-
kované krajky,
doufáme, že nám tento rok epi-
demická situace dovolí uspo-
řádat ve  Vamberku  Krajkářské 
slavnosti, které se vždy konají 
poslední víkend v  měsíci červ-
nu. Věříme, že ano, a  proto se 
na  ně připravujeme. Setkání 
bude letos probíhat po  dva 
dny, a  to v  pátek a  v  sobotu. 
Tento rok je to přesně 25. a 26. 
června 2021.
Co pro Vás chceme připravit? 
Na  radnici výstavu „Tradice 
krajkářství na  Vamberecku“, 
představující zdejší fenomén, 
zapsaný v roce 2019 na Seznam 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České repub-
liky.  Ve  výstavním prostoru 
Městského klubu Sokolovna 
bude ke  zhlédnutí výstava 
krajek s  názvem „Krajka pro 
svátek i  všední den“ autorky 
Jany Novak. V  Muzeu krajky 
uvidíte upravené expozice vý-
voje paličkované krajky a  při-
pravovanou výstavu „Emilie 
Paličková a  pokračovatelé“, 
kterou ve spolupráci s muzeem 
připravila Vyšší odborná ško-
la textilních řemesel a  střední 
umělecká škola textilních ře-
mesel v Praze. 

V  Městském klubu  Sokolovna 
bude tradičně výstava palič-
kovaných krajek, doplněná 
prodejem krajek a krajkářských 
potřeb. A snad nám chvíle v So-
kolovně zpříjemní Krajkářská 
škola  módní přehlídkou a  po-
zve nás na  každoroční výstavu 
v  Krajkářské škole s  názvem 
„Staré zlaté časy“.
A věříme, že se o pátečním ve-
čeru sejdeme na  muzejní za-
hradě, kde bude rovněž připra-
vena část programu Slavností.
Možná to již víte, možná je to 
pro vás nová zpráva, ale ko-
náním „českých“ Krajkářských 
slavností v  letošním roce pře-
souváme Mezinárodní setkání 
krajkářek ve Vamberku a s ním 
spojené tradiční Bienále české 
krajky na  rok 2022. Nezbývá 
než věřit, že letošní Slavnosti 
proběhnou ve  zdraví a  v  roce 
2022 se již opět sejdeme v me-
zinárodní sestavě s  našimi 
milými hosty z  krajkářského 
světa.

Mgr. Martina Rejzlová

Budou letos Krajkářské 
slavnosti ve Vamberku?

Kdy jsme se sešli naposledy na naší 
společné zkoušce? 
Loni v září. A od té doby - nic, ticho, 
tma…
Je to půl roku od chvíle, kdy utichly 
tóny našich nástrojů a hlasů. Ne zce-
la, to je pravda. Tam, kde to nikdo 
nevidí, neslyší, doma, o  samotě, to 
lze, to si hrajte, zpívejte, jen ne spo-
lečně a pro někoho, to se nesmí. 
Co uhaslo, je ono poselství, které 
s  sebou nese naše záliba, koníček, 
kus našeho života, kus každého 
z  nás. Vypnout od  všedních sta-
rostí, odreagovat se, rozptýlit sebe 
i  druhé tím, co nás nejvíc baví. Ne-
jen na  zkouškách, koncertech, ale 
i  na  plesech, zábavách, oslavách, 
narozeninách či jiných akcích. 
V tuto dobu to rozptýlení chybí o to 
víc. Ano, je spousta důležitějších ob-
lastí, které utichly, stojí, nebo jsou 
v mlze a je třeba je řešit. Škola, prá-
ce, podnikání, služby, nemocní… 
Nezlehčuji vše ostatní, jen je už moc 
dlouho všude hrozné ticho a požírá 
nás nicota. Kultura stojí někde v po-
zadí a čeká, až si jí také někdo všim-
ne. Kde je to světlo na konci tunelu?
Záměrem těchto řádků není rozbor 
beznaděje, ale sdělení, že stále dou-
fáme a věříme, že tu opět pro něko-
ho budeme hrát a zpívat. A myslím, 
že nemluvím jen za  tu naši partu 
muzikantů, ale cítí to teď takhle 
asi všichni, kteří chtějí druhým roz-

dávat radost hudbou a  zpěvem. 
Myslíme na  vás, na  naše věrné di-
váky, posluchače a  příznivce, jsme 
s vámi alespoň v duchu, když to ne-
jde osobně. Držme si pěsti, buďme 
zdraví a zachovejme si veselou mysl. 

Za  všechny naše spřátelené muzi-
kantské party (UNI BIG BAND, Vam-
bereckou dechovku a K-Band)

Lucie Grunclová

MUZIKANTSKÉ
ZAMYŠLENÍ

Když se nehraje, uchyluje se muzi-

kant k jiným tvůrčím činnostem.
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Ze života mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Vamberk

Tentokrát se vám hlásí MŠ Vodní-
ček a  MŠ Sluníčko společně. Obě 
školky měly totiž stejný program. 
Ve dnech 25. a 26. 2. k nám přijelo 
MINIZOO z Pardubic. To byste se di-
vili, kolik zvířátek se vešlo do jedné 
třídy. 
Hned u  dveří nás uvítali dva pejs-
ci, kteří se nemohli nabažit našich 
dotyků. 
Jejich majitelky Olga Němcová 
a Radka Pátková nás poučily o tom, 
jak se máme chovat, aby se zvířát-
kům u nás líbilo.
Z první otevřené klece vyběhli cara-
calové, kteří svým vzhledem připo-
mínali rysa. Byli náramně zvědaví, 
během chvilky si zmapovali celou 
třídu. Dále se nám postupně před-
vedli agamy, ježci, želvy, morčata, 
křečci, činčila, králíček, hadi a švábi. 
Dozvěděli jsme se něco o způsobu 
jejich života a  zkouškou odvahy 
byla možnost si všechna zvířátka 
pohladit. Sáhli jsme si dokonce 

i  na  šváby a  užovky. Pro některé 
děti bylo hračkou si omotat hada 
okolo krku, jiné se zase zdrženlivě 
sotva přiblížily. S  těmi chlupatými 
se naopak mazlily rády všechny.
K  poslednímu únorovému dni se 
s  námi rozloučila naše milá paní 
učitelka a zástupkyně Helena Dvo-
řáková, která odešla do starobního 
důchodu. Moc a moc ji ještě touto 
cestou děkujeme za  dlouholetou 
práci s  dětmi, spolupráci s  kole-
gyněmi a starost o chod mateřské 
školy.
A co dál? Covid vládne světu, školky 
nám zavřeli. Nedá se nic dělat, ale 
na naše děti myslíme. Připravujeme 
jim náměty a úkoly v rámci distanč-
ní výuky na  webových stránkách 
MŠ. 
Těšíme se, že se zase brzy a ve zdra-
ví ve  svých školkách společně se-
jdeme.

Kolektiv MŠ Vodníček 

a MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat k  nám, do  Mateřské školy 
Vamberk, Tyršova 280 k, „Zápisu dětí do předškolní-
ho vzdělávání pro školní rok 2021/2022“ a to v ter-
mínu 4. 5. - 5. 5. 2021.
Vzhledem k  dané situaci bude přijímací řízení 

probíhat bez účasti dětí. Zákonný zástupce se 

dostaví v určeném termínu a čase. Rodiče zkon-

taktují ředitelku školy v  týdnu od  26. 4. 2021 

do  30. 4. 2021 od  8:00 – 14:00 hodin, kde Vám 

bude přidělen čas zápisu (tel. číslo:  739 455 243).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, 
které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. Pro tyto děti je 
předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte 

nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělá-
vání je považováno za přestupek.
 
Zápis k  předškolnímu vzdělávání se bude konat 
ve  výše uvedené dny pouze v  budově MŠ Tyršova 
280, Vamberk – MŠ „Vodníček“ pro obě vzdělávací 
pracoviště.
Bohužel v současné době nám není umožněno pro 
vás a vaše děti připravit „Den otevřených dveří“. Vě-
říme, že se v  našem dětském světě v  září setkáme 
v plné síle a zdraví.
   

Bc. Anna Kotlářová, 

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

Výročí osobností

Před 430 lety
Dne 3. dubna 1591 prodal Jan Chuchelský z Nestajova panství Nový 
Vamberk Albrechtu Pecingarovi z Bydžína za 6 250 kop českých grošů.

Před 130 lety
Dne 5. dubna 1891 byly ve městě vystaveny krajkářské exponáty, které 
následně vzbudily zasloužený ohlas na Jubilejní zemské výstavě v Praze.

Před 105 lety
Při tzv. stromkové slavnosti bylo 10. dubna 1916 vysázeno sto třešní 
u cesty od kamenného mostu směrem k Doudlebám.

Před 95 lety
Dne 18. dubna 1926 byl slavnostně položen základní kámen Bedná-
řovy chaty na Vyhlídce.

Před 85 lety
Sokolové vysázeli 13. dubna 1936 na východní straně letního cvičiště 
za nádražím 70 topolů.
Na schůzi v Hotelu Hrad byla 22. dubna 1936 založena Národní garda 
91 města Vamberk na obranu republiky. Do čela 120členné organiza-
ce byl zvolen učitel Jaroslav Říčař.

Před 75 lety
Dne 17. dubna 1946 byl do provozu uveden městský rozhlas.

Před 60 lety
V  dubnu 1961 byla dokončena výstavba školní polytechnické dílny 
a kuchyně pro výuku dívek.

Před 55 lety
V dubnu 1966 byl do užívání předán první ze tří bytových domů v Ji-
ráskově ulici.

Před 45 lety
Klub důchodců byl 26. dubna 1976 přemístěn do čp. 322 na Husově 
náměstí.

Před 20 lety
Dne 1. dubna 2001 se zásluhou turistů poprvé uskutečnilo otevírání 
lesní studánky u svatého Prokopa.
V dubnu 2001 koupilo město od Odborového svazu KOVO objekt so-
kolovny za 4 mil. Kč.

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.

PŘIJÍMÁME 
DÍVKY A CHLAPCE 

DO KURZU 
TANCE A SPOLEČENSKÉ 

VÝCHOVY 2021
Zahájení: podzim 2021

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

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

NÁHRADNÍ TERMÍNY:

Podzim 2021
KOLLÁROVCI

Podzim 2021
KRYŠTOF JENOM PÍSNIČKY TOUR

Vstupenky zůstávají v platnosti.

 04.04.1861 zemřel ve Vídni František Antonín hrabě Kolowrat-Lieb-

steinský, majitel velkostatku a politik. Politice se věnoval nejprve v Praze 
(1807-1826), poté ve Vídni. Byl členem státní rady a roku 1848 prvním minis-
terským předsedou v habsburské monarchii. Zasloužil se o vznik Národního 
muzea v Praze. Panství Vamberk spolu s Rychnovem, Černíkovicemi a Boro-
hrádkem vlastnil v letech 1814-1861). 160. výročí úmrtí (* 31.01.1778 Praha)
 13.04.1981 zemřel v  Rychnově nad Kněžnou Alois Dvořák, fi nanční 

strážník a politický vězeň. V mládí sloužil na Slovensku. Roku 1948 byl ze 
služby bez důvodu propuštěn a následně v letech 1949-1956 vězněn (tzv. pro-
ces s Pávkovou skupinou). Poté pracoval v dělnických profesích. V roce 1990 
byl plně rehabilitován. 40. výročí úmrtí (* 12.03.1910 Babí na Náchodsku)
 16.04.1911 zemřel v Praze Josef Richard Vilímek, novinář a nakla-

datel. Roku 1858 začal v Praze vydávat časopis Humoristické listy. Od roku 
1866 byl poslancem Českého sněmu. V roce 1871 založil významnou praž-
skou tiskárnu a nakladatelství. Byl jmenován čestným měšťanem Vamber-
ka a po smrti v rodném městě pochován. Je po něm pojmenována jedna 
z místních ulic. 110. výročí úmrtí (* 01.04.1835 Vamberk)
 17.04.1881 se v Kamhajku u Kolína narodil Oldřich Liska, architekt. 

Studoval UMPRUM v Drážďanech. Působil v Hradci Králové. Po 2. světové 
válce se v Opavě podílel na obnově válkou zničených míst. Ve Vamberku na-
vrhl v polovině 20. let 20. století Kubiasovu (čp.25) a Bednářovu vilu (čp.88). 
140. výročí narození († 08.12.1959 Brno)

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

Nabídka nových knih – duben 2021
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 na-
pětí. 
 LACROSSE, Marie: Vinařství

První díl rodinné ságy z  Alsaska 
z 19. století. 
 SCOTT, Anika: Dědictví války

Příběh několika lidí z Německa za-
čínající v  roce 1946, kdy Třetí říše 

se zhroutila a obyvatelé se vyrov-
návají s  následky války a  zároveň 
bojují se svými démony. 

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.

Tři největší dary, 
které najdeš na dně
(Petr Casanova)

Zažili jste někdy dno – pocit, že jste 
ztratili úplně všechno? Jako by došlo 
k odpojení od zdroje, který eminent-
ně potřebujete.
Naštěstí znám to rozpoložení.  Píšu 
naštěstí, protože ode dna člověk vidí 
věci jinak a  pokorný úhel pohledu 
si pamatuje. Hodí se, když později 
stoupá nahoru a  v  oblacích na  klí-
čové hodnoty zapomíná. Vše dole 
mu pak připadá tak maličké, nepod-
statné, malicherné.
Proto píšu své knihy a  magazíny 
do  těžkých chvil, abychom vnímali, 
chápali a  nezapomínali dary, které 
dno někdy poskytuje. Připadá Vám 
to šílené? Mýlí se hledači pokladů 
v  mořských hlubinách, když říkají, 
že nejvzácnější poklady nalezneš 
na dně? Nevěříte, že na dně lidského 
života nějaké dary vůbec jsou?
Ale proč by potom dno v životě exis-
tovalo?
Když lidé padnou na dno, litují toho. 
Dole je tma, zdá se, že nic dobrého. 
Rozkoukat se chvíli trvá, ale pak! To 
je změna! I hledači v hlubinách moří 
vědí, že ty nejhodnotnější poklady 
najdeš vždycky na dně.

I když si myslíš, že už nikdy nebude líp, 
je to jen pocit. I když si myslíš, že na-
horu už cesta nevede, je to jen pocit.
I když si myslíš, že se život zastavil, je 
to jen pocit. 

Nebuď tak domýšlivý. Země se kvů-
li Tobě nepřestane točit. Chápeš? 
I KVŮLI TOBĚ se točí dál. Kvůli pohy-
bu, změně i v Tvém životě.

Život s  námi musí občas zatřást, 
abychom se probudili. Život nás ob-
čas musí zatlačit do země, abychom, 
jako to semínko, opět vyrostli. Život 
nás občas musí vystavit tak hluboké 
tmě, abychom světlo přestali hledat 
stále kolem sebe, a naučili se ho na-
lézat v sobě. Co najdeme na dně, si 
v sobě poneseme už celý život. Třeba 
ponaučení, třeba skutečné přátele, 
třeba jiné hodnoty. To všechno nás 
nečiní horšími lidmi, ale lepšími. Pro-
tože dno není v životě proto, aby člo-
věka zničilo, nýbrž aby ho změnilo. 
I Tebe.

Milí čtenáři,
i  nadále zůstává knihovna ote-
vřena   v  nouzovém provozu. 
Předem objednané knihy si mů-
žete vyzvednout v půjčovní době 
v přízemí knihovny.

K  bezkontaktnímu vracení knií-
žek využívejte především BIB-
LIOSCHRÁNKU umístěnou před 
knihovnou. Vrácené knížky vám 
budou odepsány až po  uplynutí 
jejich několikadenní nutné ka-
rantény. 

Prosíme o  postupné vracení za-
půjčených knih. Všechny jsou 
nyní automaticky prodlouženy 
do 15. 4.

Další prodloužení vzhledem k ne-
přetržité službě biblioschránky 
již není možné. 

Po datu 15. 4. budou u nevráce-
ných výpůjček opět naskakovat 
poplatky z prodlení.

Provizorní půjčovní doba 

(dospělí i děti):

pondělí: 

8:00-11:00, 13:00 – 17:00

čtvrtek:  

8:00-11:00, 13:00 – 17:00

Objednávky knížek:

dospělí: 

knihovna.dospeli@vamberk.cz, 

494 370 577

děti: 

knihovna.detske@vamberk.cz, 

494 541 437

Díky omezenému provozu   a  čas-
tým změnám a  úpravám služeb 
knihovny se ukazuje jako nezbytné, 
aby čtenáři aktualizovali své kontakt-
ní údaje (změna bydliště, zaměstná-
ní, stavu, tel. kontaktu apod.)

V případě, že máte aktivní čtenář-
ské konto, můžete si   tyto údaje 
jednoduše zkontrolovat vy sami. 

Pokud konto nemáte aktivní 
nebo řešíte jiný problém, prosím 
kontaktujte knihovnu:
knihovna.studovna@vamberk.cz

Začátkem února 2021 začala vý-
uka v univerzitě třetího věku přes 
všechny překážky covidové doby. 
Probíhá distanční výuka (tedy 
každý sám studuje doma), i  když 
právě pro seniory to není to, co 
si přejí a hlavně co má výuka spl-
ňovat. Důležitým parametrem 
ve  studiu pro „studenty pozdější-
ho věku“ je potkávání se, sdílení 
poznatků, pocitů a sociální rozvoj 
osobnosti, který právě v této době 
moc nefunguje. Má to ale také svá 
pozitiva, kterými jsou celoživotní 

vzdělávání a  udržování psychické 
kondice. 

Přestože se studenti nesetkávají 
na  společných přednáškách, zů-
stali univerzitě věrní a  pokračují 
téměř všichni. Zůstaly 2 skupiny, 
jedna si vybrala téma Michelan-
gelo Buonarroti, život a dílo a dru-
há skupina upřednostnila Dějiny 
oděvní kultury, dokonce jedna stu-
dentka se pustila do  studia obou 
témat.  V současné době mají po-
lovinu semestru za sebou, čeká je 

ještě zdolat test dvou přednášek 
a  jeden závěrečný. Nepochybuji 
o tom, že úspěšně. 

Všichni se těšíme, že přijde čas, kdy 
se zase sejdeme v sálku knihovny, 
ať už je to na předávání osvědčení 
nebo v novém semestru. 

Zatím mi nezbývá, než popřát všem 
studujícím úspěšné a také radostné 
získávání nového poznání. 

Marcela Poláčková, tutorka

STÁVAJÍCÍ PROVOZ KNIHOVNY

Univerzita v covidové době
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V době omezení provozu knihovny 

jsme pracovali na tom, aby knihov-

na měla znovu co nabídnout, až 

to zase bude možné. Jedním z na-

šich projektů se stal prostor pro 

náctileté čtenáře, který pracovně 

můžeme nazvat „klubovna“. Do-

minantou tohoto nového prosto-

ru se stala nástěnná malba, jejíž 

autorem je Petr „Léfa“ Lenfeld. 

Místnost má díky tomu nezaměni-

telnou atmosféru a čeká netrpělivě 

na  své návštěvníky. Na  stránkách 

věnovaných knihovně vám nyní 

přinášíme rozhovor s autorem.

 Zajímalo by mě, jak se dá po-

jmenovat zaměstnání/profese, 

kterou se živíte? Může to být pro-

fesionální sprejer?

Myslím si, že tenhle obor nemá úpl-
ně zařazení jako sprejství, protože 
používané techniky se různě kombi-
nují. Vlastně neznám sprejera, který 
by jenom sprejoval, přidávají se tam 
i štětce, air brush nebo fi xy s akrylo-
vou barvou, které jsem použil napří-
klad tady u vás v knihovně.

 Napadá mě klasická otázka – 

jak jste se k takové práci dostal?

Kdy už se z toho stala práce?

V tomto na tom budu asi úplně stej-
ně, jako mí kolegové. Ze začátku je 
ten start o  tom, zanechat ve veřej-
ném prostoru nějakou svoji značku 
a  „jako pejsek si počůrat nějaký 
roh“. Někde jsem taky viděl krásné 
přirovnání, že graffi  ti je vlastně 
„reklama na  mě“. Je to reklama 
na moje jméno, které já vnucuju ve-
řejnému prostoru stejně, jako nám 
vnucují veškeré fi rmy svůj reklamní 
smog. Ten první plán je být viděn 
ve  veřejném prostoru. Sprejerské 
výtvory se dělí na  několik základ-
ních kategorií, ale hlavní jsou tři: 
legální plochy, ilegální, hlavně 
chromy (stříbrná barva) a  věci co 
jezdí (vlaky, metra). A vůbec nejvyš-
ší meta jsou nejznámější systémy 
metra ve  světě, čemuž kralovalo 
metro v New Yorku jako místo, kde 
to všechno začalo už na  začátku 
70. let. Tenhle „sport“ má ale i něja-
kou hirerarchii a nepsaná pravidla, 
která se ale časem stírají, protože 
každou novou generaci pravidla 
nezajímají. Laik nepozná dobré 
graffi  ti od špatného a hodně barvi-
ček špatné tvary nezachrání.
Práce se mi z koníčku stala postupně 
a pozvolna tím, jak moje okolí chtě-
lo mít doma originální malbu a i  já 
jsem postupem času ztratil chuť ně-
kde běhat po  nocích a  raději dělat 
něco, co lidé skutečně ocení.

 Vzpomenete si ještě na  svoji 

první profesionální zakázku?

Určitě bych neřekl že byla profesi-
onální, moje první zakázky se mi 

vlastně ani nezaplatily nebo jen sot-
va pokryly náklady na materiál.
I teď narážím na nabídky jako „tady 
mám volnou plochu, ale udělej mi 
tam, co chci já, protože můžeš být 
rád, že si tady zamaluješ“. V  reálu 
to ale chodí tak, že když mi někdo 
nabídne vhodnou plochu, tak mu 
jí můžu zadarmo vyzdobit nějakou 
svoji volnou tvorbou nebo se s  tím 
dotyčným domluvím na tom, co by 
tam chtěl a  tím už vzniká zakázka 
na přání zákazníka.
Dá se tím i živit na plný úvazek, jako 
jakoukoli jinou řemeslnou prací. 
Podléhá to ale sezonnosti a  výky-
vům počasí.

 Kolik práce obnáší jedna za-

kázka? Od návrhu až po realizaci, 

co předchází tomu, než si stoup-

nete před tu čistou zeď?

Ta čistá zeď je to nejhorší. Na začát-
ku se sejdu se zadavatelem, popoví-
dáme si o  jeho představě a přáních 
a  já následně připravím nějaký ná-
vrh a  předběžnou cenovku hotové 
práce. Snažím se, aby dílo vycházelo 
ze zadání, ale můj rukopis je vidět 
na  všem, co dělám, a  tak by to asi 
mělo být.
Ve ztvárnění je nekonečno možnos-
tí. Z části je to samozřejmě inspirace 
např. z internetu, kde najdu vhodné 
obrázky, ze kterých poskládám nový 
obraz. A  pak je druhý typ zakázek, 
které musím kompletně sám navrh-

nout. Například u  vás v  knihovně. 
Bylo zadání nějakého komiksu. Řekl 
jsem si, udělám to úplně jednoduše. 
Perokresbou jsem nakreslil náměstí 
a knihovnu, přidal jsem nějaké prv-
ky a  je z  toho jednoduchý komiks, 
který jsem si musel sám načrtnout. 
Vymýšlení na papír mě ale moc ne-
baví a  raději vymýšlím „za  pocho-
du“ přímo u stěny.
Každá zakázka je úplně jiná. Někdy 
je potřeba si hodně nastudovat. 
Konkrétně například v  Kostelci, kde 
jsem dělal malbu kolem zastávky. Ta 
byla k  výročí založení Kostelce n.O. 
Na facebook Kostelce jsem tedy vy-
psal anketu, aby sami občané měs-

ta zvolili, co by tam mělo být. Kro-
mě spousty ptákovin byl nejčastěji 
navrhován kostel, splav a  borovice 
Erbenka. Z toho jsem vytvořil obraz, 
kde je i část básně. Každá zakázka je 
v tomhle různá a příprava je ta část 
práce, která není vidět.
V  loňském roce jsem dělal pro 
Skuhrov na  tovární stěnu bývalého 
Porkertova závodu objekty, vzta-
hující se k  historii obce. Studoval 
jsem historii Skuhrova, čerpal jsem 
z  kronik a  dobových almanachů 
a  samosebou mi pomáhali někteří 
místní rodáci.

 Máte nějaký svůj oblíbený 

„kousek“, na co se rád třeba zaje-

dete podívat?

Občas si říkám, že nevím, jak jsem to 
vlastně udělal (smích). A to je dobře. 
U těch prvních a starších věcí se ob-
čas stydím, že jsem to neudělal líp, 
že jsem ještě neměl ty zkušenosti. 
Ale obraz je jednou hotový a  už se 
do toho nesahá. Ale za některé věci 
jsem moc rád, že jsem dostal šanci 
ve  veřejném prostoru něco udělat, 
ale zároveň se snažím zlepšovat 
a být lepší a lepší. Ten posun na sobě 
vidím.

 Už vám někdy přemalovali 

vaši práci – myslím takovou, kte-

rá vznikla na  zakázku např. pro 

město. Nebo jsou tyto díla re-

spektovaná?

Při takových zakázkách říkám za-
davatelům, že tyhle malby fungují 
jako nejlepší „anti-graffi  ti“ pro-
gram. Je to takové nepsané pra-
vidlo. Pokud to někdo chce zničit, 
tak to zničí, ale jiný sprejer nepřijde 
a  nezničí to. To už by tam musela 
být nějaká velká rivalita. Na  dru-
hou stranu ta práce je pro mě hoto-
vá, předaná a já nemůžu ručit za to, 
že to nikdo nezničí.

 Byla by tady nějaká místa, kte-

rá by se vám líbila pro vaši práci?

Určitě by se tu našlo pár míst, která 
by se daly zvelebit.

 A můžete být konkrétní?

Například opěrná stěna pod novým 
altánem u  knihovny se k  malování 
přímo nabízí. (pozn. red. stěna, le-
mující cestu k  ordinaci paní zubař-
ky). Vamberk má hodně zajímavých 
osobností a zajímavou historii, tak-
že by se z  toho dal udělat velkofor-
mátový obraz. Jsem už v  kontaktu 
s panem starostou a pevně věřím, že 
společně najdeme místa i  témata, 
která by mohly Vamberk umělecky 
obohatit, a  nemusí to být zrovna 
krajka nebo hrad.

 Váš repertoár je velmi široký. 

Vím, že děláte vše od  dětských 

pokojíčků, animovaných hrdinů 

z pohádek a komiksů, přes grafi -

ku pro fi rmy až po velké nástěnné 

malby například pro města. Co 

má ale sprejer doma na zdi?

(smích). Mám novostavbu a  malé 
děti. Takže já mám čerstvě vymalo-
váno a  kolem jednoho metru nad 
zemí mám kresby pastelkou a jinak 
tam nic není.
Zatím jsem se s dětmi nedohodl, co 
tam bude, protože se jim dost rychle 
mění priority. Máme asi 20 oblíbe-
ných postaviček. Momentálně by 
tam byli trollové, asi před měsícem 
auta a předtím Ovečka Shaun, dino-
saurus, traktor... Zatím není hotovo.

Děkuji za rozhovor
Tereza Michelová
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Společenská kronika

V dubnu 2021 oslaví:

95 let Věra Mimrová
93 let Drahoslava Vorlická
91 let Otto Kubový
85 let Hana Hejhalová
85 let Josef Dušek
85 let Jaroslav Čermák
80 let Zdenka Katzerová
80 let Jarmila Kubíčková
75 let Jaromír Strnad
75 let Oldřiška Junková

75 let Vladimíra Bayerová
75 let Jiří Urban
75 let Helena Cabalková
75 let Helena Mižikárová
75 let Jana Hostinská
75 let Eva Hájková

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

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 16. dubna uplyne 20 let, kdy 
nás opustila naše maminka, paní 

RŮŽENA PRACHAŘOVÁ z Pekla. 
A  30. ledna tomu bylo již 24 let, 
co odešel náš tatínek, pan LADI-

SLAV PRACHAŘ. 

Za tichou vzpomínku všem, kte-

ří jste je znali a měli rádi, děkují 

dcery Hana a Alena s rodinami.

pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

TECHNOLOG SVÁŘENÍ/
KONSTRUKTÉR

VÝROBNÍ KONTROLER/KA
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
MANIPULANT

SKLADNÍK
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

Děkujeme všem přátelům, známým a  kamarádům 

JIRKY JEDLIČKY za projevenou soustrast a květinové 
dary. 

Manželka Helena s rodinou

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
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Proměny areálu V Lukách: Klobouk dolů!
Na léta strávená ve Vamberku v roli hráče a trenéra Luboš rád vzpomíná

 Luboši na  úvod mi dovol tra-

diční otázku, jaké byly první dny 

po zvolení? Užíval sis zasloužený 

úspěch a  odpočinek nebo snad 

zažil i méně příjemné chvilky?

Měl jsem z toho smíšené pocity. Ně-
kteří kandidáti se v  emocích posta-
rali o  dusnou atmosféru voleb. Teď 
s odstupem času už to neřeším a tě-
ším se na novou práci. Beru to jako 
novou výzvu.

 Stál jsi v čele tzv. opoziční kan-

didátky „proti“ stávajícímu ve-

dení OFS RK. Nabízel jsi členské 

základně v  okrese změnu. Mohl 

bys nás informovat, čeho se změ-

na týkala? Proč jsi ji hodnotil jako 

potřebnou? 

Všichni známe fotbalové aféry z po-
sledních let a všichni víme, jak poško-
dily fotbal v  očích veřejnosti. Bývalý 
místopředseda FAČR Roman Berbr 
vytvořil systém řízení fotbalu na bázi 
korupce a  svoje nejvěrnější náležitě 
odměňoval. Ať už bývalé vedení OFS 
bude tvrdit cokoli, byli to oni, kdo ho 
svými hlasy drželi u moci. My jsme se 
postavili na druhou stranu a chceme 
z  fotbalu udělat zase tu lidovou zá-
bavu. Pro kluby na  okrese by mělo 
být jedno, jakou hrají soutěž, jestli 
jsou čtvrtí nebo osmí. Hlavní měřít-
ko bych viděl v  tom, kolik přivedou 
ke sportování dětí, jak je vychovávají 
a kam to dotáhnou. Málokterá vesni-
ce se může chlubit tím, že vychovala 
ligového nebo dokonce reprezentač-
ního hráče.

 Věřil jsi, že byla členská základ-

na a  oddíly připraveny k  perso-

nálním změnám, nebo jsi spíše 

statečně a  hrdě prezentoval svůj 

dlouholetý kritický postoj k  fot-

balovým poměrům? 

Myslím si, že všichni věděli a  vědí 
o zvráceném fungování fotbalových 
mechanismů. Jen někteří byli schop-
ní to tolerovat výměnou za profi t pro 
svůj klub. Zdánlivě se nic neděje, ale 
ve  skutečnosti to hrozně poškozuje 
fotbal v  očích fanoušků, sponzorů 
a  hlavně rodičů, kteří rozhodují, ja-
kému sportu se jejich potomek bude 
věnovat. Volební výsledek 18:15 ale 

svědčí, že ne všichni to chápou nebo 
jim stávající stav vyhovuje.

4) Jaké jsou tvé dojmy ze setká-

ní s  tvářemi F-evoluce Vladimí-

rem Šmicerem, Tomášem Neu-

mannem a  Rudolfem Řepkou? 

Věříš ve změnu také na národní 

úrovni? 

F-evoluci jsme sledovali od  jejího 
vzniku. Když se naskytla příležitost 
k osobnímu setkání, rádi jsme ji vy-
užili. Následovala asi dvouhodinová 
neformální diskuse s  Vladimírem 
Šmicerem, Rudolfem Řepkou a  To-
mášem Neumannem, kde jsme pro-
brali možnosti další spolupráce. Ta 
probíhá i  v  současné době. Jedním 
z podporovatelů F-evoluce je i v  re-
gionu známá osobnost Ivo Ulich 
a  jistě nám přinesla hlasy i  skuteč-
nost, že se hlásíme ke stejným prin-
cipům. Za to mu děkuji. 
Na národní úrovni změny nastanou 
určitě, ale je brzy hovořit o konkrét-
ních nových tvářích. Stále probíhají 
volby na  okresních úrovních a  ty 
mnoho napoví.

 V  místních novinách jsem se 

dočetla, že se bývalí členové OFS 

RK zaštítili svazem a  poslali Or-

lickému týdeníku předžalobní 

výzvu, ve  které se ohradili pro-

ti skutečnosti, že byli označeni 

za  „berbrovce“. Rozumím tomu, 

že změny jsou nevyhnutelné 

a  také tomu, že logicky vždycky 

někoho bolí, ale není toto už tro-

chu vyhrocené? 
To je smutná věc, ke  které bych se 
teď nerad vyjadřoval. Zatím jsme 
nepřevzali agendu od  bývalého ve-

dení, tak ani nevím, jestli iniciáto-
rem jsou soukromé osoby nebo OFS. 
Budeme to urychleně řešit.
Každopádně někteří kandidáti (ne ti 
žalující) byli hozeni do jednoho pyt-
le s bývalým vedením a patrně je to 
poškodilo. I tímto se jim omlouvám 
a  počítám s  osobními schůzkami, 
kde bych se snažil uvést věci na pra-
vou míru.

 Myslím, že nejen já se těžko 

smiřuji s  myšlenkou, že taková 

ohromná masa lidí, která se fot-

balu věnuje, dovolila, aby fot-

balové poměry degenerovaly 

a připustila ostudné kupčení s vý-

sledky a penězi. Přemýšlel jsi nad 

tím, jak je to možné? 

To nebyla záležitost jen poslední 
doby. Ten systém se budoval mi-
nimálně od  roku 2013, kdy se stal 
Roman Berbr místopředsedou FAČR. 
Pomalu ale jistě ovládli všechny 
rozhodovací funkce aktivní či bývalí 
rozhodčí. Smutné je, že se tomu klu-
by začaly přizpůsobovat a nebyl ni-
kdo, aby se tomu postavil. Ojedinělé 
případy byly v  zárodku potlačeny 
(pokuty, disciplinární tresty, vylou-
čení z  FAČR). Teď bude velice těžké 
tuhle reputaci fotbalu v očích veřej-
nosti napravit. 

 Tvá fotbalová kariéra je spjata 

také s vambereckým fotbalem.

Ve  Vamberku jsem působil jako 
hráč v  letech 1991 až 1997, přitom 
od  roku 1995 jako hrající trenér. 
Strašně rád na  ta léta vzpomínám 
a  vamberecký fotbal stále sleduji. 
Udivuje mě, co se v  poslední době 
podařilo realizovat ve  fotbalovém 
areálu. Klobouk dolů.
Tady bych rád uvedl, že ve  funkci 
sekretáře VV OFS bude působit vam-
berecký funkcionář Ondřej Frejvald. 
Věřím, že se nám společnou prací 
podaří přispět k  očistě fotbalového 
prostředí.

Luboše Michalce se ptala 
Táňa Břízová.

Milí čtenáři, věřím, že nás bylo hodně, kteří jsme v pátek 5. března 

netrpělivě očekávali výsledky volby nového předsedy Okresního 

fotbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou. A jistě si rádi přečtete 

rozhovor s vítězným kandidátem, panem Lubošem Michalcem.
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STOP rasismu! Bledá tvář nabízí smír!
Ibrox Stadium park, Glasgow, 

čtvrtek 18. března 2021. Rangers 
FC versus Slávie Praha, osmifi-
nále fotbalové Evropské ligy. Ne-
pochybně klání, které se nesma-
zatelně zapíše do  dějin fotbalu. 
Telegraficky: Slávia čerstvé vítěze 
skotské ligy fotbalově deklasova-
la! Resumé: postup našich hochů 
do čtvrtfinále EL!  Zápas sám však 
vzbudil obrovské emoce i  z  dů-
vodů jiných než jen fotbalových. 
A tak bude zřejmě ještě nějaký čas 
předmětem vášnivých debat. Cože 
se to tak hrozného (ne)stalo? 

Porážku domácí zhusta neunesli, 
a tak se zbaběle uchýlili k nefotba-
lovým zbraním; po  slovních pro-
vokacích následovaly hrubé zá-
kroky s prvky krimi, došlo dokonce 
i na zlomeninu v obličeji brankáře 
hostů, tekla krev. K  této válečně 
vřavě hosté přistoupili profesio-
nálně: sofistikovaná taktická ká-
zeň, výsostná fotbalová inteligen-
ce -  to byly základní herní atributy 
slávistů.

Pár minut před koncem však je-
den z našich hráčů běsnění domá-
cích přece jen nevydržel a  čerstvě 
zkopán vmetl jednomu z  domá-
cích borců do tváře cosi nepochyb-

ně nelichotivého, resp. mu před-
mětný bonmot pošeptal do  ucha. 
Na  to se na  hřišti strhla nevída-
ná trmavrma, nepříčetní skotští 
´řezníci´ prahli po  neverbální 
vendetě… Příčina náhlého šílen-
ství domácích hráčů je po  bitvě 
pochopitelně vykládána oběma 
stranami různě. ´Postižený´ hráč 
tmavé pleti tvrdí, že byl replikou 
rasisticky uražen. Náš hráč tvrdí, 
že Skotovi pouze vyčinil: “You are 
fu…. guy“ …

Rasismus, rasismus a  zase rasis-
mus. Po staletí děsivé prokletí naší 
populace. Rasismus? Stupidita ne-
hodná homo sapiens!!! Jinakost. 
Tak tu já si naopak v  nekonečné 
škále podob přímo užívám! A  tak 
když vidím někoho úplně jiného, 
tedy např. ´barevně´ jiného, tak 
mám potřebu ho oslovit a zajímat 
se, odkud je, jak se žije v jeho rodné 
zemi, co tam má nejradši, kterého 
slavného Čecha zná. Mě to pros-
tě takhle baví; nedávno jsem byl 
na sebe až hrd, když jsem jednomu 
Arménovi mohl zmínit naše ´spo-
lečné známé´: Charlese Aznavou-
ra a  Williama Saroyana. Anebo 
jsem se takhle dal do  řeči se sym-
patickým, drobným, věčně usmě-

vavým pánem. Podle jeho barvy 
pleti jsem odtušil, že by mohl mít 
cosi společného - třeba s  Čínou. 
A  taky že jo. On to byl Ujgur! Ur-
čitě mu bylo příjemné, když viděl, 
že o  strašlivých problémech jeho 
těžce zkoušeného národa cosi vím. 

Ale proč ten dlouhý úvod? Mě 
totiž v  souvislosti s  výše popiso-
vaným ostrovním incidentem 
napadlo, jak konečně zatočit s ra-
sismem, jak mu zatnout skřipec! 
Prostě: Heuréka!

Totiž; ten náš planetární pro-
blém trpí nehoráznou nevyvá-
žeností. Jen si vezměme tu naši 
´bílou´ škálu posměšků, nadávek 
či rovnou urážek nejhrubšího zrna 
používaných vůči všem ´the pe-
ople´ jiné barvy pleti. A  oni, chu-
dáci, nebílí? Co na  nás mají? Nic! 
A  to se prostě musí změnit! Jinak 
se z místa nepohneme. 

A kdo jiný by měl položit základ-
ní kámen k  této výzvě, když ne 
my, ´Čehůni´? Vždyť který národ 
se může pochlubit tak specifickou 
lingvistickou invencí rovnou z míst 
nejvyšších? Vzpomeňme: „Ku..a 
sem, ku..a tam!“. Kdo to má?

Tak tedy pojďme vyhlásit velkou 
soutěž v  posměšcích, nadávkách, 

urážkách na  adresu naší bílé ko-
munity. Postupně nás budou ná-
sledovat další bílé národy, zrodí 
se tak unikátní mnohojazyčný 
slovník nadávek a  urážek. Tato 
„bílá“ kniha bude poté předána re-
prezentantům všech národů s pletí 
nebílou. 

Po  tomto historickém kroku lid-
stva bude mít „barevná“ část po-
pulace konečně rovné podmínky 
pro boj. Každý další sebevíce vy-
hrocený spor bude už nově veden 
od  počátku férově. A  nám bílým 
určitě hodně spadne hřebínek, už 
to nebudou ta naše laciná „vítěz-
ství“. A důvodně lze předpokládat, 
že takto náročné verbální bitky 
nejednou vyčerpají obě strany na-
tolik, že už borcům nezbudou síly 
pro následné užití násilí… 

V  dlouhodobém horizontu lze 
dokonce predikovat až jakousi od-
vážnou thesi: totiž, že tyto verbál-
ní bitvy nás, VŠECHNY BAREVNÉ 
(!), prostě přestanou jednou bavit 
úplně. Ergo kladívko; rasismus 
tak zmizí navždy z  povrchu zem-
ského!!! Jako ty neštovice. Á pro-
pos, za  jejich zmizení „může“ taky 
Čech…

Jan Dusil

Dne 5. března 2021 proběhla v hostinci U Hu-

bálků volební valná hromada OFS Rychnov 

nad Kněžnou. Všichni účastníci důsledně 

dodržovali požadované hygienické předpisy, 

a tak mohla fotbalovou veřejností tolik oče-

kávaná akce v 17 hodin začít. 

Z  pověření fotbalového výboru TJ Baník Vam-
berk, z. s. jsem se  valné hromady zúčastnil, jako 
delegát s hlasem volebním. Každý z účastníků se 
u vstupu musel prokázat negativním antigenním 
testem a v sále byly dodrženy veškeré hygienické 
předpisy (respirátory, rozestupy, dezinfekce). 
Fotbalový výbor TJ Baník Vamberk, z.s. navrhl 
kandidáta do výkonného výboru pana předse-
du fotbalového oddílu Jana Součka a pana Sta-
nislava Barvínka do revizní komise. Po zahájení 
VH panem předsedou OFS RK Židíkem, zvole-
ním předsedajícího a  po  schválení programu, 
mandátové, volební a  návrhové komise, zprá-
vách předsedy o  činnosti výkonného výboru, 
zprávě o  hospodaření a  zprávě revizní komise, 
proběhlo hlasování o změně stanov. 
Tuto změnu ve stanovách OFS inicioval předse-
da naší TJ pan Podolka, který kritizoval stávající 
úpravu stanov. Původní stanovy nutily předsedy, 
a členy kontrolních orgánů tělovýchovných jed-
not s více sportovními oddíly, aby byli členy fot-
balové asociace (FAČR), jinak by delegáti z těchto 
tělovýchovných jednot neměli právo hlasovat 

a volit na valné hromadě. Kvůli této valné hroma-
dě se stali členy FAČR stolní tenista pan Podolka, 
tenista pan Müller a  badmintonista pan Žam-
pach. Valnou hromadou byl tento návrh jedno-
myslně schválen a došlo k úpravě stanov. 
Následně byla vyhlášena diskuze, ve které jsem 
vystoupil se svým příspěvkem. V příspěvku jsem 
hovořil o  stávajících problémech a  potřebách 
klubů v  našem okrese, o  činnosti OFS, o  vzni-
ku regionální fotbalové akademie, o  výzvách, 
které nás všechny kluby čekají po koronavirové 
krizi. Neopomněl jsem zkritizovat obě kandidu-
jící strany do  výkonného výboru za  bojovnou 
kampaň, hádání se a  vzájemné dehonestová-
ní. Vyzval jsem všechny tábory ke  spolupráci 
po volbách a opětovnému sjednocení a spojení 
v komisích svazu. 
Bohužel situace vyplynula zcela opačným 
směrem. Ve volbě předsedy OFS zvítězil Luboš 
Michalec (Rokytnice) nad stávajícím místopřed-
sedou Miroslavem Martínkem (Opočno). Na po-
pud vítezství pana Michalce se kandidatury 
vzdali všichni kandidáti do výkonného výboru, 
kromě jednoho kandidáta z  kandidátky pana 
Martínka. 
Následovala volba výkonného výboru. Do  VV 
OFS byli zvoleni: Tomáš Rejzek (Přepychy), Mar-
tin Lev (Lukavice), Roman Havel (České Meziří-
čí), Josef Stodůlka (Černíkovice) a Kamil Kaplan 

(Kostelec). Došlo tedy k obměně celého výkon-
ného výboru včetně předsedy. Následovala vol-
ba členů revizní komise, kde uspěl i náš kandidát 
a člen pan Stanislav Barvínek. Do revizní komise 
byli kromě pana Barvínka zvoleni: Václav Dušek 
a Jindřich Urbánek. 
Nový výkonný výbor čeká start téměř od nuly, 
neboť většina stávajících členů komisí již ohlási-
lo, že nebude v práci pokračovat. Ve funkci skon-
čil i sekretář, hospodář, správce webových strá-
nek a  hlavní administrátor FAČR. Nově složený 
výbor čeká enormní výzva. Obměna ve výboru 
a v komisích snad přinese svěží vítr do plachet 
okresního fotbalu. 
V  závěru vize nového předsedy OFS Michalce: 
„OFS by měl fungovat jako servis klubům. To 
znamená, že by měl organizovat soutěže podle 
toho, jak jim to vyhovuje, hlídat a zprostředko-
vávat získávání prostředků z  dotačních titulů, 
hledat i  další formy pomoci pro jejich fungo-
vání. Kluby si musí ujasnit, co od  amatérského 
fotbalu chtějí. Jestli hlavním měřítkem úspěchu 
bude umístění A týmu v tabulce, nebo pochopí, 
že na našem okrese se 1. liga hrát nebude. Ale 
zcela určitě ji hráči v našem regionu vychovaní 
mohou hrát. Tak pojďme pro tu mládež co nej-
více udělat!“.

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Nový předseda, Luboš Michalec: “Bude to těžké...”
Valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou proběhla v Hostinci U Hubálků



Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez účasti dětí. 

Prosíme, aby rodiče v termínu 26.04.-30.04.2021 od 8:00 do 14:00 hodin kontaktovali 

ředitelku školky na tel: 739 455 243 a bude Vám přidělen čas zápisu.
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Letos v březnu byl po čtyřiceti letech od vý-
stavby demontován krytý pásový dopravník 
uhlí, kterým byla zásobována kotelna žele-
záren, postavená na  Popluží u  židovského 
hřbitova roku 1981. Díky plynofi kaci v  de-
vadesátých letech sloužila kotelna svému 

účelu jen krátkou dobu, nyní čeká na  nové 
využití současným majitelem a  z  komína se 
stal držák radiokomunikačních zařízení. Nyní 
zmizel nevyužívaný pásový dopravník nad 
Jánovou ulicí.     

 Mgr. Jan Rejzl, starosta

Dopravník 
demontován

foto Mgr. Jan Rejzl a archiv VASPO VAMBERK s.r.o.






