Vamberecký

zpravodaj
5 2021

58. ročník

www.vamberk.cz

Vážení
ní čte
tená
náři
ři,
dovolt
dovo
ltee mi
m v přípa
padě
děě kvěětn
noov ho úvo
vé
odn
dníku hn
ned na úv
ú od
d
otázzku
ot
ku:: „U
„Umí
míte
te si v so
souč
uča
uč
asnéé
asné
době
do
bě dlo
louh
uhot
otrv
r aj
rv
ajíc
í í pa
íc
p nd
ndeemiee ud
mi
udrž
ržett dob
obro
rou
u ná
nála
ladu
du?“
du
?“
Upří
Up
římn
m ě pí
píši
ši,, že u mne
n to jd
j e
s ná
nála
ado
ou z ko
kopc
pce.
e. Tra
adiičn
čněě se
zajíjímá
za
mám
má
m o ve
v ře
řejn
j é děění a pojn
liliti
tick
cká
á téma
tééma
mata
ta
a, al
a e v do
době
bě,, kd
dy
ke kon
nce
c pčn
pččním
ním a jiný
jinýým zm
měnám
ná
m do
doch
cház
ch
ázíí v po
áz
pods
dsta
ds
tatě
ta
tě nee
přet
př
e rž
ržit
i ě, má ún
it
únav
ava
av
a za
zajíjíjíma
matt
ma
se sílíllí a oc
o ho
hota
t ke čt
ta
čten
eníí up
upaa
adá.. Ta
dá
Také
ké se po
otý
týká
kám
ká
m se stu
tu-dem
de
m za
z svéé nev
eves
esel
eléé my
el
myšl
šlen
šl
enky
en
ky
a přřip
pom
mín
ínám
ám si,i, že ve
v sro
rovvnání
ná
ní s jiným
in
ným
ýmii jsou
jsou
u pot
otíž
íže,
íž
e,
kter
kt
eréé ře
řeší
ším,
m, výh
ýhrradn
radně
ně ok
okra
ra-jové
jo
vé.. Kd
Když
yž na dr
druh
uhou
ou
u str
tran
anu
u
slyš
sl
yším
m, že něk
ě te
teří
ří se st
stat
ateč
at
ečně
ně
snaž
sn
ažíí pa
p ndem
nd
dem
emiiii a sou
ouvi
vise
vi
s jíjící
se
cí
t ma
té
ata
t ze sv
svéé my
mysl
slii vy
sl
vytě
těsn
tě
snit
sn
itt,
uzav
uz
avvír
írám
ám,, že to ta
ám
také
ké nen
eníí ta
sprá
sp
rávn
vn
ná ce
cessta.
sta A pře
ř sn
sněě ta
t kový
ko
vý ten
e pan
ande
demi
de
mick
ckký ta
tane
necc
ne
je div
ivok
oký,
ok
ý, nep
epře
ředv
ře
dvíd
dv
ídat
íd
atel
at
elný
ný
a vy
vysi
s lu
si
lujíjící
cí.. Ně
Někd
kdyy je pot
kd
otře
řeba
ře
ba
našl
na
šla
apov
apov
ovat
at zle
lehk
hka
hk
a a oh
ohle
ledu
du-du
plně
pl
ně. Ji
Jind
ndyy za
nd
as př
přid
i att na sí
id
s lee
a po
ořá
řádn
dněě see odr
dn
draz
azit
it.. Př
it
Přej
ejii
ej
nám
m vš
všem
em,, ab
em
byc
ycho
hom
ho
m do let
etní
ní
sezó
se
zóny
ny vtta
anc
ncov
oval
ov
alii těěmi
al
m spr
práv
áv-áv
nými
ný
mi kro
roky
ky.. Pl
ky
Plný
nýýmii dou
oušk
škyy
šk
nače
na
čerp
pali
alli os
osvě
věžu
vě
žujíjíjící
žu
cí ene
n rg
rgiiii.
A v zá
áří na lé
léto
to vzp
zpom
omín
om
ínal
ín
alii se
spok
sp
okoj
ojen
oj
eným
en
ým úsm
směv
ěvem
ěv
em..
em
Táňa
Tá
ň Bří
ňa
řízo
zová
zo
vá

Vybíráme
z obsahu...
Oprava letního koupaliště:
hotovo bude v roce 2022,
zato kompletně ..............str.7

Foto: N. V. Chung

strana

Vamberecký

3

zpravodaj

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
70. zasedání dne 17. března 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 69.
2) Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk
č. 13 ze dne 10.03.2021.
3) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem
o obcích, poskytnutí dotací
na rok 2021 v té výši a těm subjektům v rámci přímé finanční
podpory dle přílohy a zároveň
schválila veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
4) Projednala a schválila zápis
z jednání dopravní komise ze
dne 11.03.2021.
5) Schválila prominutí nájemného za rok 2020 za provoz občerstvení v Městském klubu
Sokolovna ve výši 13.365 Kč
paní Janě Sejkorové, který
vznikl v důsledku uzavření klubu na základě opatření proti
koronaviru.
6) Schválila prominutí nájemného
z nebytových prostor v suterénu domu čp. 25 v ulici Tyršova
ve Vamberku ve výši 417 Kč
měsíčně paní Lence Vackové
od 01.11.2020 až do zrušení
omezení shromažďování.
7) Schválila Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720962279
na pojištění majetku a odpovědnosti města Vamberk se
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČO: 47116617.
8) Souhlasila s přijetím určeného finančního daru ve výši
2.620 Kč od WOMAN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO
DĚTI pro Základní školu Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, 517 54
Vamberk, IČO: 70156611 a pověřila starostu podpisem žádosti o souhlas zřizovatele.
9) Schválila objednávku společnosti KULTURA Rychnov nad
Kněžnou, s. r. o., Panská 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 27475689 na poskytnutí
vybraných regionálních služeb
Městskou knihovnou Vamberk
za hodinovou sazbu 135 Kč/
hod., přičemž fakturovaná
částka v roce 2021 nesmí přesáhnout 36.180 Kč.
10) Schválila smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2008119/VB/1

11)

12)

13)

14)

a dohodu o provedení prací č.
IE-12-2008119/DPP/1 Peklo n.
Z., Hradisko – rek. Nn, RK_0752
se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035, spočívající v umístění nového kabelového vedení a nových uzemňovacích
pásků a provedení demontáže
a výměny venkovního vedení a sloupů v k. ú. Peklo nad
Zdobnicí na pozemcích p. č.
3526, 3521, 3525, 3527 a 3528.
RM schválila zřízení věcného
břemene za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 30.000 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila smlouvu o zřízení
věcného břemene služebnosti
stavby č. IV-12-2020370/VB/2
Vamberk – Merklovice p. č.
3204-kNN, pro nové kabelové
vedení NN umístěné v pozemku p. č. 3203 v k. ú. Merklovice,
ve vlastnictví města Vamberk,
za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene
ve výši 1.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Schválila darovací smlouvu
č. KVA-JJ-21-003-SR na přijetí
finančních prostředků ve výši
100.000 Kč za účelem podpory
mobility sociálních služeb mezi
městem Vamberk jako obdarovaným a společností ŠKODA
AUTO, a. s., tř. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 00177041
jako dárcem a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 113/2020
ze dne 21.09.2020 na akci „Stavební úpravy včetně zateplení
objektu MŠ A JESLE a DDM
– Jugoslávská Vamberk“, se
společností VALC, s.r.o., Pražská
třída 13/84, 500 04 Hradec Králové, IČO: 45537151, kterým se
mění rozsah díla a zvyšuje rozpočet o 204.043,39 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem
dodatku.
Schválila:
a) cenovou nabídku společnosti Grantis Consulting s.r.o.,
Bieblova 38/2, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 03477177 na vypracování žádosti o dotaci
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“
za cenu 15.000 Kč bez DPH
a 15.000 Kč bez DPH v případě
schválení projektu

b) příkazní smlouvu o výkonu zadavatelských činností se
společností Servisinvest s.r.o.,
Revoluční 724/7, 110 00 Praha
1 – Staré město, IČO: 28774922
na zajištění zadavatelských
činností za účelem provedení
výběru nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení automobilu
pro Pečovatelskou službu Vamberk za cenu 15.000 Kč bez DPH
c) výzvu k předložení nabídky
na zakázku malého rozsahu
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“
d) komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“
ve složení:
Rudolf Futter,
Ing. Martina Jusková, Eva Bezděková a náhradníci: Ing. Eva
Forejtková, Lucie Grunclová,
DiS.
e) podání žádosti o dotaci
na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ v rámci programu
Ministerstva práce a sociálních
věcí 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny
sociálních služeb 2016-2022
f) zajištění předfinancování
projektu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ a jeho plánovanou
fyzickou realizaci (pořízení vozidla) s předpokladem v roce
2021 (v případě přidělení dotace MPSV). Zároveň schvaluje zajištění spolufinancování
projektu ve výši 25 %, 75 % činí
výše dotace MPSV.
15) Schválila darovací smlouvu
na peněžitý dar ve výši 5.556 Kč
městu Vamberk od Mikroregionu Rychnovsko, Havlíčkova
136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 71208810 (dar bude
poskytnut z daru společnosti
ŠKODA AUTO a.s. Mikroregionu Rychnovsko), a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém
71. zasedání dne 31. března 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 70.
2) Schválila žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola Vamberk, Tyršova 280
na zrušení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen
z důvodu uzavření mateřské
školy dle Nařízení vlády ze dne
26.02.2021.

www.vamberk.cz

3) Schválila pacht pozemkových
parcel č. 528/5, druh pozemku orná půda, výměra 2.413
m2, č. 528/3, druh pozemku
orná půda, výměra 2 m2 a č.
4001, druh pozemku ostatní plocha, výměra 1643 m2,
všechny v obci a katastrálním
území Vamberk, Zemědělskému družstvu Štědrý potok
Lupenice, IČO: 00128597, základní pachtovné 2.500 Kč/ha,
placené pozadu vždy do 31.12
za běžný rok plus zvýšení na základě dobrého hospodářského
výsledku za předchozí kalendářní rok do 31.03. následujícího roku. Pacht od 01.04.2021
na dobu neurčitou s výpovědí
k 30.09. běžného roku s roční
výpovědní lhůtou.
4) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020
příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova
280, Vamberk, IČO: 70157375
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk,
Tyršova 280, IČO: 70157375
ve výši 257.152,31 Kč, a to převod 96 % do rezervního fondu
a 4 % do fondu odměn.
5) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní
škola Vamberk, okres Rychnov
nad Kněžnou, Komenského 95,
Vamberk, IČO: 70156611
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2020 příspěvkové organizace
Základní škola Vamberk, okres
Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, Vamberk, IČO:
70156611, ve výši 4.592,87 Kč,
a to převod 96 % do rezervního
fondu a 4 % do fondu odměn.
6) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020
příspěvkové organizace SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ,
Jůnova 63, Vamberk, IČO:
75046482
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2020 příspěvkové organizaci SPRAVA SPORTOVNÍHO
ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk, IČO: 75046482 ve výši
144.855,32 Kč, a to převodem
do rezervního fondu.
7) Schválila ve funkci valné hromady společnosti VAMBEKON,
s.r.o., Na Struhách 536, Vamberk, IČO: 60112981:
a) výroční zprávu o hospodaření, podnikatelské činnosti
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8)

9)

10)

11)

a stavu majetku za rok 2020
společnosti VAMBEKON, s.r.o.,
včetně rozvahy, výkazu zisku
a ztrát s přiloženou účetní závěrkou a zprávou o vztazích,
bez výhrad
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2020 společnosti VAMBEKON,
s. r. o. ve výši 854.278,70 Kč,
a to převodem finančních prostředků do rezervního fondu.
Schválila ve funkci valné hromady společnosti Vamberecká
voda s.r.o., Radniční 102, Vamberk, IČO: 25973495:
a) účetní závěrku za rok 2020
společnosti Vamberecká voda
s.r.o.
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
společnosti Vamberecká voda
s.r.o. ve výši 150.283,77 Kč, a to
převodem do nerozděleného
zisku minulých let.
Schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti
se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha
9 – Libeň, IČO: 04084063, pro
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě umístěné
v pozemcích na p. č. 1754/2,
1765/2, 125/2, 117/18, 117/17,
117/16, 155, 1825/1, 117/24,
117/23, 117/14, st. 709, 2332/2,
2333/1, 1047/2, 1824/1, st.
744 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení
služebnosti na dobu neurčitou ve výši 1.000 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Schválila nabídku na vypracování projekčního návrhu
gastro provozu pro Pekelskou
hospodu od firmy Jindřich
SCHLESINGER – Gastro komplet, Špindlerova 638, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČO: 65682254
za cenu 19.800 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-1900484 ze dne 03.09.2019 o migraci HELIOS Fenix na HELIOS
Pantheon se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh
1560/99, 140 02 Praha 4, IČO:
64949541, jehož předmětem je
migrace modulů z HELIOS Fenix
na moduly HELIOS Pantheon
a stanovení ceny za dodávku
update a konzultační činnosti od 01.01.2022 dle přílohy,
a pověřila starostu podpisem
dodatku.
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12) Projednala informaci Grantis
Consulting s.r.o.o nenaplnění
vyhlášených podmínek MPSV
pro podání žádosti o dotaci
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“ a
A) revokovala usnesení RM č.
70 ze dne 17.03.2021, bod 14.,
písm:
a) o přijetí cenové nabídky
společnosti Grantis Consulting
s.r.o., Bieblova 38/2, 500 03
Hradec Králové, IČO: 03477177
na vypracování žádosti o dotaci „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“
b) o uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelských
činností se společností Servisinvest s.r.o., Revoluční 724/7,
110 00 Praha 1 – Staré město,
IČO: 28774922 na zajištění zadavatelských činností
za účelem provedení výběru
nejvhodnějšího
dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu pro
Pečovatelskou službu Vamberk
e) o podání žádosti o dotaci
na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ v rámci programu
Ministerstva práce a sociálních
věcí 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny
sociálních služeb 2016-2022
f) o zajištění předfinancování
projektu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“.
B) rozhodla o zrušení zadávacího řízení: „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“.
13) Schválila cenovou nabídku
společnosti ApA Vamberk
s.r.o., Smetanovo nábřeží
180,
517 54 Vamberk, IČO:
64255727 na projektovou
dokumentaci opravy veřejného osvětlení sídliště Struha
za cenu 15.000 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem
objednávky.
14) Schválila ukončení nájemního
poměru pana Michala Myšáka
k bytu č. 4 v domě čp. 52 v ulici Janáčkova dohodou ke dni
30.04.2021 a nový nájemní
poměr v domě čp. 276 v ulici
Komenského od 01.05.2021
do 31.12.2021.
15) Revokovala usnesení RM č.
66, bod č. 5 ze dne 20.01.2021
a schválila uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-122019542/SOBS VB/1 Vamberk
– Popluží, p. č. 2213 – kNN,
za účelem umístění kabelového vedení v délce 95 m

včetně skříně NN v pozemcích
p. č. 552/1, 524, 522/3, 2420,
2290/3, 2290/3, 2290/2 v k. ú.
Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 11.230 Kč bez
DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém
72. zasedání dne 14. dubna 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 71.
2) Projednala a neschválila žádost
o finanční podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02
Praha 8, IČO: 61383198, vzhledem k již poskytnuté dotaci
z dotačního programu PROVOZ na rok 2021.
3) Schválila prodloužení a ukončení nájmů bytů dle přílohy.
4) Schválila žádost Mgr. Michaely
Martinové, bytem xxxxxxxxxxx
o udělení souhlasu s provedením stavby oplocení na pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Vamberk,
a pověřila starostu podpisem
souhlasu se stavbou.
5) Schválila Příkazní smlouvy se
společností GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNTP 402/48,
500 03 Hradec Králové, IČO:
03477177 na zajištění monitoringu po dobu povinné udržitelnosti projektu po dobu 5 let
projektu „Modernizace učebny
chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk“, č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
75/0012273 za cenu 45.000 Kč
bez DPH, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
6) Schválila cenovou nabídku společnosti DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice,
IČO: 01873687 na vypracování
pasportizace dopravního značení na akci „Pasportizace dopravního značení pro nákladní
automobily, Vamberk“ za cenu
17.000 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávky.
7) Schválila cenovou nabídku
společnosti LAŠŠAN METAL
s. r. o., Modřínová 186, 691 42
Valtice, IČO: 25534351 na 2 ks
velkoobjemových kontejnerů
za cenu 45.000 Kč bez DPH/ks,
na 2 ks kontejnerů s otevíratelným víkem za cenu 59.000 Kč
bez DPH/ks, na 1 ks kontejneru
krytého skladovacího za cenu
54.000 Kč bez DPH/ks a na dopravu za cenu 14.000 Kč bez
DPH tj. celková cena na pořízení kontejnerů včetně dopravy činí 276.000 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

www.vamberk.cz
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8) Schválila plnou moc pro
JUDr. Miloslava Tuzara, advokáta, Palackého 108, 516 01
Rychnov nad Kněžnou k zastupování města ve věcech souvisejících s podáním přihlášky
pohledávky do insolvenčního
řízení vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové pod
spisovou značkou KSHK 35 INS
4586/2021 ve věci dlužníka
Stanislava Šušlíka, včetně zastupování v tomto řízení.
9) Schválila plnou moc pro
JUDr. Miloslava Tuzara, advokáta, Palackého 108, 516 01
Rychnov nad Kněžnou k zastupování města ve věcech souvisejících s podáním přihlášky
pohledávky do insolvenčního
řízení vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové pod
spisovou značkou KSHK 35 INS
4890/2021 ve věci dlužnice Renáty Dvořákové, včetně zastupování v tomto řízení.
10) Rozhodla o zrušení Krajkářských slavností plánovaných
na 25.-26.06.2021 z důvodu
nepříznivé epidemické prognózy.
11) Schválila zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely č. 62/3, druh pozemku
ostatní plocha, v katastru území Peklo nad Zdobnicí, o výměře cca 15 m2.
12) Schválila plnou moc pro
JUDr. Miloslava Tuzara, advokáta, Palackého 108, 516 01
Rychnov nad Kněžnou k zastupování města ve věcech
souvisejících s jednáním o majetkových vztazích týkajících se
vodohospodářské infrastruktury.
13) Projednala žádost pana Karla
Bellera, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o změnu smluvních podmínek ve věci výstavby rodinného domu v lokalitě „Bačinka“
a schválila prodloužení doby
dokončení stavby rodinného
domu resp. provedení zápisu stavby do registru RÚIAN
do 31.10.2022 z důvodu mimořádných opatření způsobených epidemií koronaviru
resp. vyhlášeného nouzového
stavu.
14) Schválila zveřejnění záměru
prodeje pozemkových parcel
č. 5808, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 907 m2 a č. 5462,
druh pozemku lesní pozemek,
výměra 6783 m2, obě v obci
a katastrálním území Vamberk.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města
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14. zasedání Zastupitelstva města Vamberk
se koná dne 12. května 2021 od 18:00 hodin ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.

Provozní doba sběrného místa PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
města Vamberk v ulici Jůnova: poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům
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, povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných)
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do uzavíratelných nádob).
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz
v sekci Praktické informace - Jak nakládat s odpady

Platby místních poplatků
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
Variabilní symbol a přip. další informace k poplatkům lze zjistit u paní
Ireny Šponarové, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz
přip. u paní Aleny Bartošové, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@
vamberk.cz.
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně
Městského úřadu Vamberk (přízemí)
Aktuální otevírací dobu městského úřadu najdete na webových
stránkách města www.vamberk.cz nebo na dveřích městského
úřadu.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna 2021 (VŠEM, KTEŘÍ NEUHRADILI POPLATEK
ZA ODPADY DO TOHOTO DATA, BUDE NÁSLEDNĚ ZASLÁNA SLOŽENKA)
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 %.

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 prostřednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice: Lucie Grunclová, DiS.
494 541 547, 773 097 901, pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve městě, tak se zaregistrujte do městského InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen pár minut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým
a známým.
Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111
Cena odeslání registrační SMS je dle vašeho tarifu do pevné sítě.
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer
mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum jméno lékaře
01.05.
02.05.
08.05.
09.05.
15.05.
16.05.
22.05.
23.05.
29.05.
30.05.
05.06.
06.06.

MDDr. Andělová Jana
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno

731 980 112
494 371 088
737 791 333
734 324 600
494 622 114
494 515 694
775 224 093
494 532 330
771 155 445
771 155 445
602 514 715
494 621 665
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Studie cyklostezky Vamberk – Doudleby n.O.
odpověděla na otázky dalšího postupu
zpravodaj
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Město Vamberk a městys Doudleby nad Orlicí navázaly v loňském
roce spolupráci na přípravě cyklostezky, o které se již dlouhá leta
hovoří a která by měla obě obce v budoucnu propojit. Prvním krokem bylo zadání studie, která měla zhodnotit technickou proveditelnost stavby, její trasování a sloužit jako podklad pro přípravu
kompletní projektové dokumentace. Studii zpracovala společnost
PRODIN a.s. z Pardubic a předala ji oběma obcím.
Pro další přípravu přinesla studie tak motorové dopravy zajišťující
zásadní zjištění zejména pro město provoz čistírny i zemědělské hospoVamberk, neboť v jeho katastru by daření na přilehlých pozemcích. Byť
cyklistická doprava měla být vede- se jedná o nepatrný rozdíl v názvu,
na v trase stávající panelové cesty důsledek je zcela zásadní, a to jak pro
za dolním závodem ESABu až před možnost získání dotací na „cyklostezbránu vamberecké čistírny odpad- ku“, tak i pro režim dopravy. V praxi to
ních vod, která se již nachází v katast- znamená, že město Vamberk bude
ru Doudleb. V tomto více jak kilometr mít za úkol opravit stávající panelodlouhém úseku se totiž nebude jed- vou cestu, ať už za své prostředky, či
nat o „cyklostezku“, ale o „cyklotrasu“ s využitím dotací na opravu místních
se smíšeným pohybem jak cyklistů, komunikací.

„Pravá“ cyklostezka, tedy komunikace výlučně pro cyklisty, by měla
začínat před čistírnou odpadních
vod na katastru Doudleb. Poté, co
podél řeky podejde cyklostezka železniční most letohradské dráhy, čekají jí dva mosty přes rameno Orlice
u doudlebského cvičiště. Zde studie
navrhla variantní technické řešení
překonání řeky, konečná podoba
mostků bude řešena ve finálním
projektu.
Vzhledem k tomu, že obě obce se
zavázaly vybudovat stavbu na svém
vlastním katastru, vyplývá ze studie
jeden podstatný závěr – vamberecká oprava panelky a doudlebská
stavba cyklostezky se na sebe nemusí vázat a budou nadále připra-

vovány a prováděny jako dvě samostatné akce v režii té které obce.
A jak dál? Městys Doudleby nyní
čeká zpracování projektové dokumentace, stavební povolení
a nakonec žádost o dotaci. Podaří-li se dotaci získat, optimisticky by
doudlebští mohli do dvou let stavět.
Na vamberecké straně se dořešuje
převod státních pozemků pod panelkou na město, který je rovněž
podmínkou pro rekonstrukci. Následovat bude stejný postup, jehož
výsledkem bude opravená komunikace.
Na cestě k vytýčenému cíli tak byl
učiněn důležitý krok.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Studii cyklostezky najdete na stránkách města www.vamberk.cz v sekci Rozvoj města a území / Projekty, a to včetně vizualizace

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Vamberk
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 40,56 t. Na každého obyvatele tak připadá 8,88 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,

které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 484,04
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 187 ks
Nebylo nutné vytěžit 23 778,93 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 890 krát.
Došlo také k úspoře 244 785,11 kWh energie.

www.vamberk.cz

Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 244786 krát.
Podařilo se recyklovat 23 330,61 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 957 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 823,47 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 146396 1€ mincí, nebo 1 017,26 kg hliníku, který by stačil na výrobu 67818 plechovek o objemu 0,33 l.
ELEKTROWIN a.s.
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Oprava letního koupaliště:
hotovo bude v roce 2022, zato kompletně
Na jednu stranu to není dobrá zpráva – o letošních prázdninách se letní koupaliště ve Vamberku neotevře. Na druhou stranu, otevření,
které je nově plánováno na příští rok, by mělo
přinést koupaliště plně opravené, včetně tolik oblíbených atrakcí pro návštěvníky, jako
je dvouskluzavka do velkého bazénu či sklu-

zavka pro menší děti. Rada města aktuálně
připravuje soutěže na zbývající části opravy,
aby koupaliště mohlo být dokončeno v plném
rozsahu do příští sezóny. Naštěstí můžeme
říct, že se nenaplnily černé obavy o osud rozpočtu města v souvislosti s pandemií a opravy
koupaliště tak po finanční stránce ohroženy

Dno bazénu s kompletními rozvody je již hotové. Ve střední části se snížila hloubka bazénu na 120 cm. Bazén tak bude bezpečnější a voda se více prohřeje.

nejsou. Z pohledu návštěvníka pak bude příjemné, že do příštího roku bude rovněž dost
času na založení trávníků, aby nic nekazilo
radost z návštěvy. Děkujeme tímto všem návštěvníkům za pochopení.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

V zadní části bazénu již je připraveno schodiště pro výstup uživatelů dvojskluzavky.

Spolek přátel historie Vamberka si vám v rámci projektu
Pivovary a hospody ve Vamberku dovoluje nabídnout akci:
„Uvař si své vlastní pivo“ pod vedením zkušeného pivovarníka
Pro Milana Rambouska se stalo pivo koníčkem. Dovede o něm poutavě a kvalifikovaně vyprávět, umí je i vařit. O jeho znalosti je velký zájem doma i ve světě. „Nevařím pivo na žízeň,
ale na chuť“ říká mládek i stárek v jedné osobě.
Reklamu prý nepotřebuje, dobré pivo se prodává samo. V letech 2007-16 vařil pivo v minipivovaru, který zřídil v sídle hradeckého hejtmanství. Dnes nabízí i možnost naučit se tajům
domácí výroby tohoto všeobecně oblíbeného
nápoje. Další informace na http://www.rambousek.wz.cz.
Položili jsme panu Rambouskovi pár otázek:
Pro koho je program určen?
„Pro všechny zájemce. Pro úplné nováčky, ale
i pro ty, co již doma pivo vaří. I oni se mohou
dozvědět nějaké novinky - nové suroviny, trendy, postupy.“
Dá se doma uvařit opravdu dobré pivo?

„Určitě ano. Chcete to jen dodržovat správný
postup a používat kvalitní suroviny. A samozřejmě zápal pro věc. Pak se dílo podaří.“
Děkujeme a těšíme se jak na vás, tak i na zájemce o domácí vaření piva z Vamberka a okolí.
Nezávazně se přihlásit pouze přes email: historici
@vamberk.cz. Předběžný termín akce závisející
zejména na aktuálních epidemiologických podmínkách a počtu přihlášených je stanoven na
4. červen 2021 od 16 hodin v prostorách Krajkářské školy ve Vamberku. Počet účastníků bude
omezen, rozhoduje datum, případně čas podání
přihlášky.
Jiří Hostinský,
Spolek přátel historie Vamberka

www.vamberk.cz
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K článku Malé, občanské Proč?
Ve svém článku v březnovém čísle Zpravodaje položil pan Jiří Nykl otázku, proč rada města v letošním roce zamítla vyvěšení tibetské
vlajky a žádá, aby byly odtajněny
výsledky hlasování o tomto rozhodnutí.
Na úvod musím formalisticky
uvést, že jednání rady města je
neveřejné a výsledky hlasování
není možné bez dalšího publikovat. Zákon o obcích ukládá, že
„Zápis ze schůze rady obce musí
být uložen u obecního úřadu
k nahlédnutí členům zastupitelstva obce“. Na druhou stranu
platí, že občané mohou využít
svého práva na svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a realizovat své právo individuální žádostí, kdy následně jim zápis z jednání

rady města může být předložen k nahlédnutí.
Nicméně k podstatě věci. Město Vamberk se
k vyvěšování tibetské vlajky na žádost spolku

Lungta připojovalo nepřetržitě po patnáct
minulých let. O akci jsem se snažil osobně veřejnost informovat články ve Vambereckém

zpravodaji, kdy zcela v souladu s názorem
pana Jiřího Nykla zastávám postoj, že i v komunální politice bychom neměli zavírat oči
před tématy, které naše město
zdánlivě překračují. Jak známe
z historie, snadno se může stát,
že i my jako občané se můžeme
ocitnout v situaci, kdy naše práva budou pošlapána, a budeme
šťastni za přímluvce z celého
světa, aby se nás zastali.
Vzhledem k tomu, že rada města v současném složení se k akci
vyvěšení tibetské vlajky připojila
jak v roce 2019, tak v roce 2020,
souhlasím s panem Nyklem, že
letošní rozhodnutí o nepřipojení
se k akci může být překvapivé
a důvody tohoto rozhodnutí kolegů neznám.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Otevřený dopis předsedovi redakční rady zpravodaje,
panu Miroslavu Bergerovi
Pane Bergere,
v souvislosti s dubnovým vydáním
zpravodaje jsme se spolu dostali
do zajímavého sporu, zda je možné
v městském zpravodaji občas zveřejnit publicistický text, který není
v přímé souvislosti s naším městem.
Vy jste striktně vyjádřil názor, že text
s tímto ´handicapem´ zveřejnit nelze. Na to jsem zcela v intencích demokratické disputace oslovil zbylé
členy redakční rady zpravodaje, aby
se i oni vyjádřili k této problematice.
K mému milému překvapení jste byl
zřejmě přehlasován, a můj příspěvek
s absencí oné ´přímé souvislosti s naším městem´ byl zveřejněn.
Pane předsedo, dovolte, abych se
při této příležitosti vyjádřil obšírněji
k úloze zpravodajského periodika,
rozuměj s ambicí periodika ´mladého´, liberálního, otevřeného, moderního. A to ve vší pokoře; z pozice
pouhopouhého dlouholetého ´žurnalistického eléva amatéra´.
Jsem přesvědčen, že pokud si tato
specifická tiskovina splní penzum
zpravodajské povinnosti, tak nic
nebrání tomu, aby se v míře rozumné dostalo i na jeden či dva kvalitní
materiály z nepřeberné škály žurnalistických žánrů, které svým společenským přesahem osloví nemalou
množinu čtenářů. Nebudeme si nic
namlouvat, takový městský zpravodaj je v nevděčné statisticko-zpravodajské roli předem odsouzen k jisté
novinářské šedi a čtenářské neatraktivitě. Tím spíše může trochu jiný žurnalistický příspěvek leckteré vydání

zpravodaje okysličit, ozvláštnit. A bonus pro čtenáře? Ten se třeba cosi dozví nebo se pobaví anebo obojí. Pane
předsedo redakční rady, a Vy tvrdíte,
že tohle se nesmí?!
Pane Bergere, myslím, že kromě
výše zmíněného´ideového zaměření´ zpravodaje byste neměl přehlížet i jistou profesionální stránku
periodika, týkající se v širším slova
smyslu problematiky layoutu. Je
přece nezpochybnitelné, že jste to
především Vy, kdo je při tvorbě našeho městského zpravodaje zodpovědný za dodržování alespoň těch
nejelementárnějších pravidel novinářského řemesla.
Pane předsedo, než přejdu ke konkrétnímu, dovolím si ocitovat část
z odborného materiálu: Každý publicistický text začíná titulkem, proto
chceme-li mluvit o textu, musíme
mluvit o jeho titulcích - o nadpisech.
Titulky naznačují obsah textu, předznamenávají jej. Jsou stylizovány
tak, aby vzbudily pozornost čtenářů,
upoutaly jejich zájem.
Na stránce 19., dubnového zpravodaje, byl zveřejněn celostránkový
mimořádně zajímavý ´graffity rozhovor´ s Petrem „Léfou“ Lenfeldem
o jeho profesi profesionálního sprejera. Spíš než novinářský šotek sám
ďábel zřejmě způsobil, že článku,
věřte, nevěřte, CHYBÍ TITULEK, chcete-li obyčejný NADPIS!!? A co tento
neomluvitelný lapsus znamená
v žurnalistické branži? Absolventi
fakulty žurnalistiky mně určitě potvrdí, že je dokázáno, že už jen ne-

podařený titulek může´nevzbudit
pozornost čtenářů, neupoutat jejich
zájem´… Ale i ti nejlepší absolventi by zřejmě znejistěli, kdyby měli
v rámci své odbornosti predikovat
o kolik se výše zmiňovaná množina potenciálních (ne)čtenářů ještě
navýší, když tito narazí dokonce
na unikum - na článek bez titulku,
bez obyčejného nadpisu?!
Pane předsedo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, v té množině
občanů Vamberka, kteří si bohužel
rozhovor z výše uvedených důvodů
nepřečetli, mohl být přece nejeden
budoucí spokojený klient zpovídaného sprejera, pana Lenfelda!? Jistě;
tato drobná ´újma´ samozřejmě našeho mimořádně nadaného vamberského spoluobčana v úspěšné kariéře
profesionála zastavit nemůže.
Pane Bergere, když obzvláště úspěšní
lidé, persony ve své profesi, vzpomínají na úplně první okamžiky své kariéry, nezřídka jsou to až neuvěřitelné
či doslova pitoreskní náhody, které
je k profesi přivedly. Pro pochopení
Vašeho novinářského faux pas na závěr mého dopisu připojuji jeden malý
příběh.
Maminka malého Mirka si se zájmem
prolistovala nové číslo našeho zpravodaje, podivně vyhlížející dlouhý
článek na stránce 19. ze zmíněných
důvodů ale ´nevzbudil její pozornost,
neupoutal její zájem´, a tak si rozhovor nepřečetla.
Malý Mirek má moc rád zvířátka, a až
bude velký, tak by chtěl být panem
doktorem a zvířátka uzdravovat.
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V paneláku Na struhách však Mirek
zvířátka mít nemůže, tatínek mu to
nedovolí. Maminka malého Mirka
už delší čas uvažuje, že jeho pokojík
nechá vymalovat a na jednu volnou
stěnu by chtěla pro Mirka nějaký obrázek. KDYBY měl inkriminovaný článek onen obyčejný nadpis, maminka
by si rozhovor přečetla a třeba by dostala nápad: Poprosím toho šikovného pána z rozhovoru, jestli by Mirkovi
na stěnu nenamaloval želvičku, opičku a tučňáka - tyhle tři má ze všech
zvířátek nejradši.
KDYBY si maminka článek přečetla…
Kdyby.
Pane Bergere, jakožto rozený a nenapravitelný altruista, rozhodl jsem
se tímto otevřeným dopisem pomoci
jak našemu nadějnému sprejerovi, tak především malému Mirkovi.
I díky netradiční grafické úpravě
tento otevřený dopis tentokrát jistě
´vzbudí pozornost či upoutá zájem´,
a maminka malého Mirka si dopis
přečte. Samotný rozhovor z onoho
´nešťastného´ dubnového zpravodaje si poté najde na webových
stránkách města…
Střih, píše se rok 2040. ´Malý´ Mirek
z našeho příběhu ´veterinu´ nakonec
opravdu vystudoval a úspěšně působí ve své soukromé ordinaci. A když
se ho někdo zeptá, jak se ke své profesi dostal, tak neopomene zmínit,
jak moc mu tenkrát ta maličkost se
zvířátky alespoň na stěně pokojíku
pomohla po dlouhý čas uchovávat si
svůj krásný sen...
Ing. Jan Dusil

Vamberecký
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY
V ONLINE PROSTŘEDÍ
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy
podvodného jednání, které
probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto
případy mají podobný scénář.
Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat
kontakt s konkrétní občanem
a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční prostředky.
A jak takové podvodné jednání
probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH
ÚDAJŮ K PLATEBNÍM KARTÁM
A INTERNETOVÉMU
BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat
po telefonu, v SMS zprávách nebo
v aplikacích jako WhatsApp, či
Messenger, případně může přijít
takový požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často vydává
za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje
k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný

poskytne, následně si převede
jeho peníze na jiný účet.
Policie v tomto případě radí
a doporučuje:
NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE
soukromé informace
NENECHTE se přesměrovat na jiné
stránky, často k nerozeznání
od stránek Vaší banky.
NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový),
který Vám přišel nečekaně
VŽDY využijte zadání přímé cesty
do internetového bankovnictví
tak, jak jste zvyklí
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich požadavek
BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace formou emailových
či SMS zpráv
PODVOD TYPU
„AMERICKÝ VOJÁK“
V tomto případě podvodníci těží
ze získání důvěry zejména osoby

opačného pohlaví pod záminkou
společné budoucnosti. Snaží se
zkontaktovat osobu (oběť) přes
různé komunikační portály, ať už
seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google překladače.
Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu,
bývá slib společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato,
peníze či jiné cennosti. Když získá
důvěru, požádá o pomoc dostat
tyto komodity z nějakého nebezpečného místa typu Afghánistán,
Sýrie a dalších států s nestabilním
režimem, kde jsou přítomny mezinárodní síly, apod. Podvodník se
zpravidla vydává za amerického
vojáka, námořníka, právníka, lékaře
či úředníka, ale i umělce, kteří jsou
zde na misi, mají ušetřené peníze,
nebo mají možnost získat třeba
dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo jim pomůže s vyvedením
zmiňovaného bohatství mimo
nebezpečnou zemi, případně jim
tím pomůže se záchranou života.
Následuje příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem, po-

případě příslib na podílu z majetku. Dalším varovným momentem
jsou opakující se žádosti o zaslání
finančních prostředků.
Policie v tomto případě radí
a doporučuje:
BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte žádné finanční prostředky
VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka,
který se na situaci bude dívat nezatížený předešlou romantickou či
naléhavou komunikací
PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ
JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY
E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158!
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Covidový rok v nemocnicích
Zdravotnického holdingu KHK
Nemocnice Královéhradeckého kraje za sebou mají rok turbulentních změn, nových
výzev a bezprecedentních situací, na které
bylo potřeba pružně reagovat. Onemocnění
Covid-19, které bylo na jaře 2020 pro naše nemocnice spíše fantomem, udeřilo na podzim
v plné síle. Nejdramatičtější nárůst pacientů
vyžadujících hospitalizaci pak nastal v lednu
letošního roku a tento nápor se ještě stupňoval během února. Vše se podařilo zvládnout
jen díky spolupráci mezi našimi nemocnicemi,
které si vzájemně pomáhaly a také výpomoci
Fakultní nemocnice Hradec Králové a v několika případech i dalších nemocnic v ČR. Velmi
četné transporty mezi nemocnicemi zajišťovala ZZS. V těchto dnech si již naopak naši zdravotníci mohou opatrně oddychnout. Počty
hospitalizovaných postupně klesají a nemocnice se navrací k běžnému chodu.
Od dramatického nedostatku ochranných
pomůcek na jaře loňského roku, přes tvorbu
nových pracovních postupů, seznamování se
s novou nemocí, nutnost uzavírání oddělení,
vytváření stále nových „covidových“ lůžek
a rušení plánovaných operací, až po velký
počet nemocných zdravotníků a současně
silný tlak nemocných vyžadujících hospitalizaci, prošly naše nemocnice během uply-

nulého roku skutečně náročnou cestou.
Za rok pandemie získaly všechny společnosti
Zdravotnického holdingu KHK velmi cenné zkušenosti. Díky nastavenému systému
Centrální zdravotnické zadavatelské (CZZ),
která navázala na počáteční pomoc státu,
jsou všechny naše nemocnice dobře zásobované potřebnými ochrannými pomůckami
a zdravotnickým materiálem a od začátku letošního roku také vakcinačními pomůckami.
Královéhradecká lékárna se na jaře loňského
roku stala důležitým článkem v řetězci distribuce centrálně dodávaných ochranných
pomůcek a přístrojů vypůjčených ze státních
hmotných rezerv. Od letošního března zase
KHL pomáhá se zásobováním vakcínami
a vakcinačními prostředky ordinací praktických lékařů.
V našich nemocnicích bylo do konce března hospitalizováno celkem 4700 pacientů
s onemocněním Covid-19, mikrobiologické
laboratoře v trutnovské a náchodské nemocnici provedly od loňského jara do konce letošního března bezmála 145 tisíc PCR testů.
Nejvíce práce měly laboratoře dosud v únoru, kdy vyhodnotily více než 24000 PCR testů
na Covid-19. Od ledna do konce března pak
bylo v našich očkovacích centrech naočková-
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no více než 40500 lidí. Během pandemie se
nemocnice potýkaly s vysokým počtem nemocných zdravotníků. Ještě v polovině ledna
jsme evidovali 106 lékařů a sester nakažených onemocněním Covid-19 a celkově 445
v práci nepřítomných zaměstnanců, po očkování v našich nemocnicích však počet práce neschopných pracovníků začal výrazně
klesat. Aktuálně evidujeme 270 nemocných
zaměstnanců celkem, z nichž 16 zdravotníků
se léčí s Covid-19. Obdobně klesá i počet hospitalizovaných pacientů s Covid-19. Zatímco
v únoru bylo v našich nemocnicích hospitalizováno i více než 400 lidí najednou, nyní,
v polovině dubna se naši zdravotníci starají
o cca 150 lidí s touto diagnózou. Nemocnicím to umožňuje stále snižovat počet aktivních covidových lůžek a postupně se vracet
k plánovaným operacím. Návrat k běžnému
provozu však bude otázkou ještě několika
následujících týdnů a bude se odvíjet od epidemického vývoje.
Kontakt pro komunikaci s médii:
Lucie Chytilová,
mluvčí Zdravotnického holdingu KHK
T: +420 734 763 289,
E: chytilova@zhkhk.cz

strana

Vamberecký

11

Když jsme se loni v březnu poprvé
setkali s omezeními kvůli šířící se
pandemii, asi nikdo z nás si nepředstavoval, co nás v následujícím roce
čeká, a že situace po roce bude stále nelehká. Jsme svědky i přímými
účastníky bezprecedentního stavu.
Děti se jen pomalu vracejí do školy
(mnohým z nich se už tyto „prázdniny“ zajídají), odborníci odhadují,
co s mladou generací provede tak
dlouhý výpadek běžné školní výuky. Rodiče, více či méně úspěšně
pomáhají dětem i pedagogům
s výukou, učitelé byli zčista jasna
nuceni osvojit si zcela nový způsob vyučování. Mnozí podnikatelé
a živnostníci horko těžko přežívají
a jsou závislí na nedokonalé státní
pomoci. Senioři trpí odloučením
víc než čímkoli jiným. Na všechny
se ze sdělovacích prostředků denně valí čísla, statistiky, příběhy, prognozy, samý kovid, kovid, kovid.
Kde hledat naději?
Mnozí z nás si více uvědomují zodpovědnou a náročnou práci zdravotníků, kterou jsme donedávna
brali jako úplnou samozřejmost
(vždyť si na zdravotnictví přispíváme z daní, ne?). Ve srovnání s jinými zeměmi vidíme nadstandartní
úroveň našeho zdravotnictví. Obzvláště dnes vyniká úsilí mnoha
lékařů, sester a dalšího personálu
v péči o naše zdraví. Mezi profesionály v nemocnicích nyní působí
i řada lidí „zvenčí“, dobrovolníci,
vojáci, studenti.
Zeptali jsme se několika vambereckých zdravotníků, Marie Hanykové, Martiny Žampachové a Víta
Bergera:
 Jak vnímáte současnou náročnou situaci ve zdravotnictví?
Vidíte i pozitiva?
(MH) V současnosti je pandemie
již na ústupu, brzy se snad i zruší
zřízená oddělení na COVID-19, kde
pracuje personál stažený z jiných

zpravodaj
míst, a budou jen vyhrazená lůžka
v rámci oddělení. Personál je i přes
výpomoc zvenčí fyzicky i psychicky unavený. Navíc hodně svého
volného času ještě tráví očkováním a výtěry. Je známo, že i přes
veškerou ochranu a dezinfekci
postihl COVID i zdravotníky a bylo
nutné je ve směnách zastoupit, zaučit, někteří i odešli. Nyní je většina zdravotníků již očkovaná.

(VB) Situaci vnímám jako velice
náročnou po fyzické i psychické
stránce, má však rozhodně i svá
pozitiva. Jedním z nich je například semknutí kolektivu na oddělení, který musí více než kdy
jindy táhnout za jeden provaz.
V nelehké situaci je velmi důležité,
abychom si co nejvíce vycházeli
navzájem vstříc, pomáhali si a nešířili tak trudnomyslnost, které je

Jak to vidí zdravotníci
v první linii
Negativa, která se dotkla nejen
nás, byla sice nepříjemná, ale měla
i tato pozitiva:
- zamyšlení nad tím, jak jsme se
měli před COVIDem dobře, až
jsme byli rozmazlení
- více si nyní vážíme zdraví a života
- leckdo zjistil, že ledacos koupit
již nepotřebuje a naučil se šetřit
(například plýtvání jídlem)
- rodiny byly více pohromadě, lidé
byli donuceni navzájem více komunikovat, doma se více vařilo,
četlo, byl čas na úklid, odpočinek.
Mnozí si dokázali, že umí i delší
dobu společně fungovat, čas strávený s nejbližšími je ten nejcennější
- určitě došlo i k pokroku technickému a využití počítačů
- v důsledku uzavření některých
oddělení a přesunu personálu
je nyní lepší zastupitelnost zdravotníků, rozšířily se vědomosti
a zkušenosti
- ohodnocení zdravotníků, kteří
byli dlouhodobě, každý den x
hodin v kontaktu s nakaženými
a ležela na nich největší tíha doby
(MŽ) Pro mne je za současné situace práce náročná fyzicky, ale především je vyčerpávající psychicky.
Pozitiva? Snad možná, že se vše
zpomalilo a nejspíš to má kladný
vliv na naši přírodu.

všude kolem až až. Všichni jsem si
totiž dobře vědomi toho, že právě
v této situaci je dobrá atmosféra
velice důležitá pro udržení správného pracovního nasazení.
 Co byste vzkázali mladým
i starším lidem?
(MH) Aby dodržovali nutná opatření, zákazy a tím předešli dalšímu
odloučení, opuštění i úmrtí, aby se
co nejdříve mohly otevřít i ostatní
obchody a firmy.
CHRAŇTE SEBE I DRUHÉ, AŤ TO
BRZY SKONČÍ!
(MŽ) Nelze oddělit mladé od starých. Tato nemoc si vybírá daň
z obou vrstev. Důležité je, aby drželi spolu, podporovali se, nebáli
se a navzájem si se vší opatrností
pomáhali. Mladí, aby nezapomněli, že jejich rodiče se o ně starali
a nyní oni mají možnost jim tuto
lásku a péči oplatit.
(VB) Aby brali covid takový, jako
skutečně je, tedy jako zákeřnou
nemoc, kterou je třeba brát vážně. Nelze totiž predikovat, jak se
s ní kdo dokáže vypořádat a proto
bychom měli mít respekt naprosto všichni. Jak starší lidé, tak my
mladí. Zároveň však není na místě, abychom kvůli covidu přestali
žít a pouze přežívali. Přeji si, aby

lidé brali tuto nemoc vážně a stejně tak aby z nich nevyprchala lidskost.
 Kdybyste měli tu moc, co byste udělali jako ředitelé nemocnice, starostové, hejtmani nebo
prezident?
(MH) Mým přáním by bylo, aby
na vysokých postech byli odborníci, ať jsou z jakékoliv politické strany. Aby uměli dobře a s rozvahou
komunikovat mezi sebou navzájem i s veřejností.
(MŽ) K tomu se asi neumím vyjádřit. Vše je nyní nové, zkušenosti si
vytváříme podle vlastních prožitých situací a až s odstupem času
zjistíme, zda to či ono rozhodnutí
bylo správné. Ale nezapomínejme na mezilidské vztahy a buďme
k sobě ohleduplní.
(VB) Jakožto vedoucí ať už jakéhokoli úseku bych se snažil hlavně
psychicky podpořit své podřízené,
dát jim najevo, že jsem tam pro
ně, a že za nimi budu v jakékoli
situaci stát. Jakožto čelní představitel bych chtěl hlavně motivovat
své spoluobčany k sounáležitosti,
k zodpovědnosti a vzájemné pomoci. Jedině tak se dají těžké situace zvládnout. Vrchnost by měla
jít především příkladem a stát
za těmi, kterým vládne.
Osobně bych chtěl vyzdvihnout
všechny ostatní kolegy zdravotníky
ze standardních covidových oddělení. Vnímám totiž, že do médií se
dostávají především záběry z odděleních intenzivní péče a ARO,
přitom však v tuto chvíli existuje
stále velký počet oddělení standardních, kterými projde násobně
více pacientů s covidem a pracuje
tam mnoho sester a lékařů. Jejich
obětavá práce sice není tolik vidět
v médiích, záslužná je ovšem zcela
stejně.
Miroslav Berger
a Ing. Vladimír Sodomka

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
www.vamberk.cz
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Z pokladu starých fotografií

Střípky ze života
Aloise Kareše
Ve sbírkách rychnovského Muzea a galerie Orlických hor se
dosud nachází několik předmětů z darů Aloise Kareše. Jedná
se o předměty, které Alois Kareš
věnoval různým vambereckým
institucím a které byly roku 1976
v rámci reorganizace přemístěny
z vambereckého muzea do depozitáře muzea v Rychnově n.
Kn. Jedná se např. o cukřenku bez víčka z Číny, kroužek
na ubrousek se zlatým dekorem
z Japonska, destičky s dřevoryty
s figurálním motivem a legendou z Číny, čínský obchodní
leták s anglickým a čínským textem, skříňku – krabičku ze dřeva
z Číny nebo čínský vějíř – malované hedvábí s motivem květů,
vše z druhé poloviny 19. století.
Některé z uvedených předmětů budou součástí plánované
výstavy k výročí narození Aloise
Kareše v roce 2022.
Jiří Hostinský, Spolek přátel
historie Vamberka

Dnes na tomto místě stojí nárožní
dům čp. 26, v němž sídlí Lékárna
U černého orla. Dřevěné stavení
na snímku bylo postaveno roku
1687 jako zájezdní hostinec, který
patřil vrchnosti a jmenoval se Panský dům. Asi po třiceti letech majitel
panství hrabě Kolowrat hostinec
prodal, název zůstal. Patrový dům
s podloubím a mnoha pozdějšími přístavky měl prostorný dvůr,

kde bývalo v době trhů ustájeno
až 60 koní. V polovině 19. století se
hostinec stal na několik let sídlem
ochotnického divadla, které se hrávalo na půdě velkého přístřeší pro
formanské vozy. Diváci do jednoduchého hlediště stoupali po schodech z ulice, herci na jeviště po úzkém schodišti na dvoře.
Za zmínku stojí i šíře (nebo úzkost?) zaústění tehdejší Potštýnské

(dnešní Tyršovy) ulice. Dny Panského domu se naplnily roku 1930,
kdy byl sešlý objekt demolován.
O jeho rozlehlosti svědčí fakt, že
zbouráním vzniklo pět stavebních
míst. Panský dům byl společně
s protějším Hebkovým posledním
dřevěným svědkem starých časů
ve středu města.
Fotografii v současné době spravuje MGOH Rychnov n. K.

Bývala značka VKV, bývala
Staletá tradice ručního paličkování na Vamberecku byla spojena
s domáckou výrobou. Obchodníci
a faktoři zajišťovali jednotlivým krajkářkám odbyt. V samotném městě
působilo několik obchodníků s krajkami, kteří mívali širší sortiment,
textilní galanterii, oděvy apod.
K nejvýznamnějším patřili Šafránek,
Melnická, Koblic, Pelda, Grünerová,
Merta.
Po skončení druhé světové války
nazrála doba pro vznik podniku,
který by sdružoval ruční i strojovou
výrobu krajek do většího celku.
V květnu 1946, před tři čtvrtě stoletím, bylo v Rychnově nad Kněžnou
založeno Východočeské družstvo
pro krajky a výšivky (posléze Vamberecká krajka Vamberk – VKV).
Do čela byla jmenována dr. Anna

Ledečová. Sídlem se celkem logicky stal Vamberk. První objekt, který
družstvo získalo, byl prázdný dům
čp. 3 na náměstí po rodině Šlaplových. Zde firma působila první dva
roky. Některé zaměstnankyně pracovaly pod společnou střechou, jiné
paličkovaly nadále doma. Po roce
1948 došlo k likvidaci všech soukromých obchodníků (i těch s krajkami). Od roku 1950 mělo družstvo
prodejnu v Koblicově domě čp. 7
na rohu náměstí (dnešní Hotel Krajka). V roce 1959 pracovalo v družstvu 300 zaměstnankyň. Krajkářské
umění na Vamberecku neustrnulo
na starých vzorech a tvarech. Je živé
a schopné reagovat na nové podněty. S vambereckým družstvem spolupracovaly mnohé osobnosti z oblasti návrhářství (např. Paličková,

Fialová, Gruškovská, Kybala, Půhoná). O vysoké kvalitě práce vambereckých krajkářek svědčí mnohá
ocenění. V zahraničí například 2.
cena na výstavě v Bruggách v roce
1954, či zasloužený obdiv na světových výstavách EXPO 58 v Bruselu
a EXPO 67 v Montrealu.
Roku 1961 zakoupilo VKV Jiříčkovu
vilu v Žamberecké ulici jako administrativní a reprezentativní centrum.
V roce 1963 bylo k VKV přičleněno
družstvo VKUS Vamberk, zakázková
výroba oděvů. V 60. letech byl vedoucím družstva František Kulhavý,
v následujícím desetiletí Viktorie Kapounová. V 70. a 80. letech v družstvu působilo odloučené pracoviště
Středního odborného učiliště v oboru dámská krejčová. Roku 1986 VKV
zaměstnávalo 450 lidí.

www.vamberk.cz

Po roce 1989 velká část kvalifikovaných návrhářek a krajkářek družstvo
opustila a začala pracovat samostatně. Během pár let se snížil počet zaměstnankyň na 120. Následoval postupný útlum krajkářského družstva.
Roku 2002 se VKV ocitla v likvidaci.
O rok později vznikla s.r.o. Vamberecká krajka CZ. Ale to už jiná písnička.
Miroslav Berger,
Spolek přátel historie
Vamberka
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen.
V případě otevření se budou konat povolené akce a to v souladu
s vládním nařízením. Epidemiologická situace se zlepšuje. Pokud
nám to bude umožněno, tak se pokusíme obnovit funkčnost Dráčku
co nejdříve.
Uvítáme i nové maminky, které
mají chuť se na provozu podílet.
Mnohým z nás děti odrůstají a musíme se opět vrátit do práce.
Za poslední rok jsme neměly možnost uvítat nové maminky a tím
zajistit předání „dráčkovské“ štafety. Pokud by se našla maminka,
která by se chtěla na aktivitách pro
děti podílet, tak bude u nás vítána.
V případě zájmu se můžete kdykoliv ozvat.

Aktuální informace sledujte na FB,
či webových stránkách.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli a zúčastnili se
jak našeho pravidelného programu, tak doprovodných akcí.
KDE NÁS NAJDETE?
Mateřské centrum Dráček sídlí
v budově Krajkářské školy (Tyršova
25) v přízemí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
HRÁTKY S PÍSNIČKOU
Je Vaše dítko ve věku, kdy ho již
začínají zajímat pohybové aktivity

spojené s říkankami a písničkami?
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé
pondělí od 9:00 – 10:00 hod. v prostorách herničky (Tyršova 25).
Vstupné 20 Kč.
MASÁŽE MIMINEK
Každé ÚTERÝ se můžete těšit
na pravidelné masáže miminek.
Vždy od 10:00 hod.. Prosím místo si
rezervujte na tel. 602 338 516: Těšit
se na Vás bude Pája. Vstupné 20 Kč.
HERNIČKA každou středu
v DRÁČKU (Tyršova 25)
8:30 - 11:00 hod.
Zveme všechny místní i přespolní
děti s jejich doprovodem do herničky našeho mateřského centra. Vstupné 20 Kč. První návštěva je zdarma.

Pravidelné i doprovodné akce se
budou pořádat pouze jen v případě, když budeme schopné splnit
všechny podmínky vládních nařízení.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 605 765 686,
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
MAMINKY
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Ze života mateřské školy
Dobrý den, opět se vám hlásí společně MŠ Sluníčko a Vodníček.
Od 1. března 2021 až do 11. dubna 2021 byly
školky z důvodu proticovidových opatření zcela uzavřené. Přesto jsme nezaháleli. Na webových stránkách MŠ mohli rodiče nalézt zadání
distanční výuky pro předškoláky, které bylo
voleno záměrně i jako inspirace pro aktivity
menších dětí.
Doma si mohly rozšířit znalosti a dovednosti
z témat:
„ Kdyby vody nebylo, nic by tady nežilo“
„ Vítáme jaro- Komu se nelení, tomu se zelení“
„ Velikonoce“
„ Zvířátka se radují, o mláďátka pečují“
Před Velikonocemi paní učitelky připravily také
jarní stezku kolem plotu MŠ s různými kvízy a úkoly. Podle ohlasů dětí a rodičů to bylo
příjemné zpestření. Po návratu do školky jsme
pokračovali v tématu o zvířátkách a také o vesmíru.

To proto, že nás čekala vesmírná show v zážitkovém stanu. Tento projektový den byl pro
děti skutečným zážitkem. Pod vedením pana
Mgr. Petra Šáška se děti mohly seznámit formou pohádkového příběhu s celým vesmírem. Dostaly odpovědi na otázky, proč Slunce
na obloze svítí, jak můžeme vidět měsíc, jak
se otáčí Země a co to způsobuje lidem. Prozkoumaly celou oblohu, učily se pojmenovat
planety Sluneční soustavy a poznaly kosmickou loď spolu s kosmonauty. Na závěr jsme
si společně zahráli na „ Živý vesmír“, kdy děti
znázorňovaly pohyby planet, Země a Měsíce
okolo Slunce.
A dělo se něco i na zahradách. Za doby nepřítomnosti dětí tam vyrostly nové herní prvky.
U Sluníčka budou mít děti radost z pískoviště,
domečku a pružinových houpaček. U Vodníčka
přibyl také domeček a dvě prolézací stěny pro
zvyšování obratnosti.
V pondělí 12. dubna se otevřely brány alespoň
pro předškoláky a některé mladší děti, jejichž
rodiče pracují v preferovaných odvětvích.

www.vamberk.cz

Vstup do budovy školky se ale neobešel bez
nutného testování dětí a personálu. Přestože
testování v prostorách MŠ je pro nás všechny
nové, překvapivě to dvakrát týdně zvládáme.
Důležité je, že samotný výtěr z kraje nosu provádí maminka nebo tatínek. Poděkování patří
rodičům za trpělivost a dětem za odvahu.
Dnes jsme se konečně dozvěděli radostnou
novinu. Od pondělí 26. 4. 2021 jsou brány naší
školky otevřeny pro všechny děti. Takže huráááá a budeme zase všichni kamarádi spolu.
Kolektiv MŠ Sluníčko
a MŠ Vodníček
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

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
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KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
VE VAMBERKU
V minulém čísle Vambereckého
zpravodaje jsme Vás informovali
o přípravách na Krajkářské slavnosti, které se měly konat tradičně poslední červnový týden. V tuto chvíli
je nejvyšší čas na zadání plakátů,
programů a propagačních materiálů do tisku, a na doladění příprav,
aby slavnosti proběhly co nejlépe, to znamená ke spokojenosti
všech zúčastněných. Vzhledem
k tomu, že je situace stále nejistá
a nikdo nedokáže odhadnout, jak
se epidemiologická situace za dva
měsíce vyvine, a případně za jakých podmínek se podobné akce

budou moct uskutečnit - s respirátory, s omezenou kapacitou, s negativním testem…, rozhodla Rada
města na dubnovém zasedání, že
se ani tento rok Krajkářské slavnosti
ve Vamberku konat nebudou.
Již před měsícem v článku o „slavnostech“ jsme Vás informovali
o tom, že se Mezinárodní setkání
krajkářek a Bienále české krajky
přesouvá na rok 2022.
Nezbývá než věřit, že v roce 2022
bude již situace natolik příznivá, že
budeme moct tak jako dříve, přivítat krajkářky z celého světa.
Zdeňka Freivaldová

Stalo se aneb bejvávalo
Před 680 lety
První písemná zmínka o Vamberku je ze 12. května 1341. Tehdy král
Jan Lucemburský vrátil potomkům Mikuláše z Potštejna většinu potštejnských statků, včetně Vamberka.

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!

Před 235 lety
Císař a český král Josef II. potvrdil s určitými změnami 18. května 1786
Vambereckým městské výsady.

Před 215 lety
Doudlebská a kostelecká židovská obec zakoupila 27. května 1806
od Ignáce Suchánka pozemek pro rozšíření židovského hřbitova.

 21. května v 19:00 hodin /NÁHRADNÍ TERMÍN PODZIM 2021/
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZACE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA

Před 170 lety
V první májový den roku 1851 byl ve městě zřízen poštovní úřad. Prvním poštovním výpravčím se stal Josef Fister.

Před 100 lety
V květnu 1921 byla místní sociálně demokratická Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) vyloučena ze Svazu DTJ a vstoupila do komunistické
Federace DTJ.

Před 90 lety

Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní
atmosféru, improvizační nápady,
jedinečné propojení herců a diváků i trochu kolegiální škodolibosti.
Vždyť někteří z herců spolu hrají již
desítky let a prožili společně velkou
část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných „přihrávkách“
i nekompromisních „smečích“.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš
a Petr Hojer.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘIPRAVUJEME:
 2. června v 17:30 a ve 20:00
hodin /NÁHRADNÍ TERMÍN PODZIM 2021/
PARTIČKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Skvělá improvizační show tak ji
znáte z TV Prima.
Hrají: Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Novotný, Marián
Čurko a další.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
 4. června v 19:00 hodin /NÁHRADNÍ TERMÍN PODZIM 2021/
CARMEN Y CARMEN
Vidět operní divu Dagmar Peckovou,
která vystupovala snad na všech
světových pódiích a báječnou Báru
Hrzánovou v jednom představení,
to už slibuje zážitek dopředu. Nejen,
že je to zážitek hudební, ale zároveň
obrovská legrace.
Hrají: Dagmar Pecková, Barbora
Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Camilo Caller, Daniel Šváb.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

V místním biografu byl 19. května 1931 poprvé promítán zvukový film.

Před 85 lety
Dne 21. května 1936 byl založen Klub filatelistický pro Vamberk a okolí. Prvním předsedou se stal průmyslník Zdeněk Zeman.

Před 75 lety
V Rychnově nad Kněžnou byl 11. května 1946 založeno Východočeské družstvo pro krajky a výšivky (pozdější VKV). První dva roky sídlilo
v čp. 3 na vambereckém náměstí.

Před 70 lety
O školní děti se 1. května 1951 začala starat Družina mládeže. První
vedoucí byla Zdeňka Borůvková.

Před 60 lety
Po několikaletém uzavření bylo 1. května 1961 znovu otevřeno městské muzeum. Sestávalo ze tří expozic, historické síně, dělnického hnutí a vamberecké krajky.
V květnu 1961 byl zbourán objekt dřívější Staré hospody proti farnímu kostelu. Hostinec byl uzavřen již v roce 1945.

Před 45 lety
Novým předsedou Městského národního výboru se 21. května 1976
stal Josef Řehák.

Před 30 lety
Po čtyřleté výstavbě byla 1. května 1991 otevřena nová hasičská
zbrojnice v Jůnově ulici.

Před 20 lety
Po tříměsíční opravě opěrné zdi byla 30. května 2001 otevřena Voříškova ulice, která byla neprůjezdná od roku 1994.

www.vamberk.cz
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Výročí osobností
 11.05.1791 se ve Vamberku narodil Jan Václav Hugo Voříšek, hudební skladatel. Vystudoval práva na vídeňské univerzitě. Stal se prvním dvorním varhaníkem na habsburském dvoře. Ve skladbě byl téměř
samoukem. Složil mj. Symfonii D dur, 12 rapsodií, mši B dur. Ve Vamberku má pamětní desku na místě rodného domku a je po něm pojmenována ulice. 230. výročí narození († 19.11.1825 Vídeň)
 13.05.1881 se narodil Jan Kubec, hudebník. Byl vrchním mistrem
v místní textilce. Od mládí hrál na klarinet ve vamberecké dechovce
a od 20. let vedl vlastní menší soubor. 140. výročí narození († 18.04.1962)
 16.05.1971 zemřel Otakar Vejsada, kulturní pracovník. Do Vamberka přišel z Kolína. Pracoval jako vedoucí chemické laboratoře v železárnách. Hrával a později trénoval fotbal. Byl hercem a režisérem
v ochotnickém spolku. V období 1962-1964 stál v čele Závodního klubu
Zdobničan. Byl členem rady MěNV. 50. výročí úmrtí (* 08.01.1922)
 18.05.1941 se narodil Josef Řehák, technik a předseda MěNV. Pracoval v podniku Osinek Kostelec nad Orlicí. V letech 1976-1981 zastával
funkci předsedy Městského národního výboru ve Vamberku. 80. výročí
narození († 08.12.2018)
 21.05.1941 zemřel František Motyčka, majitel hotelu a restaurace. Do Vamberka přišel z Kunčic u Letohradu. V roce 1932 koupil Kaisvinklerův hotel a restauraci (dnešní Pětka). Na začátku druhé světové války
vstoupil do odboje. Byl zatčen a v období 1939-1940 vězněn. Zemřel
na TBC a následky mučení. 80. výročí úmrtí (* 25.05.1899)
 30.05.1971 zemřel v Rychnově nad Kněžnou Miroslav Suchánek, číšník a politický vězeň. V roce 1951 byl odsouzen k 16 letům
vězení za velezradu. Podruhé byl uvězněn v 60. letech za násilí proti
skupině obyvatel. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 50. výročí úmrtí
(* 21.06.1927 Vamberk)

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

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
OBSLUHA KALÍCÍCH PECÍ/
LAKOVACÍ LINKY/BALENÍ
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
 flexipassy  firemní telefonní tarify
 odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti
 vzdělávací kurzy  školení
Své žádosti spolu s životopisem zasílejte
na personální oddělení společnosti:

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

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

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 603 112 690

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
„Světu jsi možná jen
jediným člověkem. Ale
jednomu člověku můžeš
být celým jeho světem...“
Přejeme vám všem krásný měsíc květen. A nezapomeňme – patří lásce a maminkám…

Maminka
(z jedné ankety)
Je těžké vyjádřit něco ve zkratce...
Zejména něco tak silného, jako je
vztah k vlastní mamince. Přesto to
některé malé i velké slečny a paní
zkusily.
Zejména milé je, když dcery všeho
věku začnou vysvětlovat... že jen
jedním slovem to prostě vyjádřit
nejde:
Mamka. Občas má o mě strach.
Starostlivá. Stará se o mě každý
den, proto ji miluji.
Podporuje mě. Je to moje nejlepší
kamarádka.
Rodina. Vím, že pro mě chce to
nejlepší.
Krásná. I když mi někdy mi leze trochu na nervy.
Skála. Protože moje maminka je
pro mě skálou.
Miluji svoji mámu. Je pro mě jediná na celém světě.
Už i já sama jsem máma. A miluji,
když slyším, jak mi tak někdo říká.
Je to člověk, který se o tebe stará
a dává pozor, aby ses v pořádku
vrátila domů.
Je prostě nejlepší. Nikdy jsem nepoznala nikoho, kdo by byl jako ona.
Ale přece se to některým povedlo
… shrnout svůj jedním všeříkajícím slovem:
Moje. Inspirující. Krásná. Milující.
Hrdinka. Supermáma. Trpělivá.
Starostlivá. Obětavá.
Negativní slov zaznělo mezi tou
spoustou pozitivních ohlasů jen
jednou. U slečny v pozdní pubertě,
na první pohled ne moc šťastné.
Bylo to: „Frustrující“...
Ještě víc než samotná slova ale
říkají tváře - usmívající se a láskyplné.
No a teď se zamyslete: Co byste
o své mamince řekli vy? Jedním
slovem…

Nabídka nových knih – květen 2021
BELETRIE
 DE BLASI, Marlena:
Antonia a její dcery
Životní příběh temperamentní
ženy na rodinné farmě na jihu Itálie.
 HARMEL, Kristin:
Vinařova dcera
Tentokrát se čtenář vypraví do kraje Champagne ve válečné době.
 STRUKUL, Matteo:
Michelangelova inkvizice
Historický
román
zasazený
do Říma v době, kdy tam tvořil Michelangelo Buonarroti.
 THOMPSON, Gill:
Dítě na nástupišti
Knihu vystihuje její podnázev „aby
zachránila své dítě, postoupí matka i nemožné“ …

 VALOGNES, Aurélie:
Snachy za všechny prachy
Humoristický román z rodinného
života.
NAUČNÁ LITERATURA
 KNAUEROVÁ, Marta
DRNKOVÁ, Jana:
Atlas bylin
V knize jsou uvedené byliny, které
rostou v české přírodě.
 LAUDIN, Radek:
Rodné domy slavných
Autor předkládá čtenářům více než
50 míst, kde se narodili slavní čeští
herci, zpěváci, spisovatelé apod.
 MIKO, Václav: Vatikán
V poslední době se novináři a badatelé zaměřují na záhady, které se

pojí s Vatikánem. Čtenář se dočte
o případu praní špinavých peněz,
otrocké práci v azylových domech
i případech sexuálně zneužívaných dětech.
 BERNATT-Reszczynská
Markéta a spol.:
Rok v Paměti národa
Kniha přibližuje skrze svědectví
pamětníků nejdůležitější výročí
v moderní historii naší země.
 ŠÁRKOVÁ, Danka:
Krkonošská kuchařka
Shromážděné recepty od krkonošských hospodyněk. Základními
potravinami jsou brambory, mouka, zelí, mléko, vejce, houby, jablka
apod.

PŘESTAVUJEME VÁM…

Harfenistka Katarína Ševčíková
a její koncertní vystoupení
v altánu knihovny
Charismatická a talentovaná
s úsměvem na tváři, královský
nástroj a 47 andělsky rozeznělých strun…
To je ovšem pouze jedna stránka
téhle dámy. Za něžnou skořápkou se ukrývá velká vnitřní síla,
píle, pracovitost a také odhodlání.
Královský nástroj se jí stal již
před lety osudovým. Ve své hře
klade velký energetický důraz i na navození pocitu kouzla, uvolnění, zklidnění mysli

a harmonie duše prostřednictvím podmanivých tonů harfy.
Svým zvukem se harfa řadí k hudebním nástrojům, které mají
nejvyšší blahodární účinky, vibrace klidu, čistoty - a to i z hlediska umělecké a léčivé muzikoterapie pro člověka. Tóny harfy
zmírňují strach.
Katarína Ševčíková patří mezi
vyhledávané harfistky nejen
v České republice a na Slovensku, ale svou brilantní hrou, technickými znalostmi a šarmem

okouzlila nadšené posluchače
královského nástroje i v jiných
zemích Evropy.
Kromě sólových koncertů také
vystupuje i v komorních sestavách a spolupracuje s řadou hudebníků.
Přijměte naše srdečné pozvání
k tomuto výjimečnému setkání.
KONCERT KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ JE PLÁNOVANÝ NA NEDĚLI,
13. ČERVNA OD 15.00.
Držme si palce…

Plánované akce na přelom května a června
S očekáváním hledíme do budoucích dnů a doufáme,
že pro vás budeme moci připravit alespoň některé zajímavé akce. Jednou z nich, která by mohla proběhnout na přelomu května a června, je velmi příjemná
přednáška na téma PŘÍRODNÍ ZAHRADY.
Je určena jak naprostým „zelenáčům“, kteří o své zahradě zatím třeba teprve uvažují, tak zkušeným pěstitelům, kteří s rostoucími cenami zeleniny plánují
rozšířit své „latifundie“ nebo se vrhnout do záhonů
trvalek a letniček.
Lektorka – Petra Formánková - je zkušená a zapálená
zahradnice dlouhodobě se věnující tématu přírodních zahrad – tedy místa bez pesticidů, minerálních

www.vamberk.cz

hnojiv a rašeliny, což jsou základní podmínky pro
přírodní zahradu. Její „Zahrada na Korunce“ je plná
inspirace: http://prirodnizahrada.eu/portfolio/zahrada-na-korunce/
Chcete se dozvědět více o trendu přírodních zahrad?
Jak si poradit třeba se správným kompostováním,
které rostliny spolu budou dobře sousedit, jak na živý
(i jedlý) plot? Je opravdu potřeba rýt? A jak přírodě
vlastně nepřekážet „v práci“?
Máte i další otázky? Pak je tato přednáška právě pro
vás.
O termínu vás budeme informovat na webu knihovny: www.knihovna-vamberk.cz
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KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM
Milí čtenáři,
od 3. 5. se chystáme znovu obnovit (skoro) běžný provoz knihovny. To znamená, že si opět budete sami moci vybírat mezi regály a zase budete potřebovat svou čtenářskou průkazku.
Prosíme vás však o dodržování nařízených opatření, jako jsou dezinfekce při vstupu, respirátory
uvnitř budovy a maximálně 2 osoby na oddělení. Vaše návštěva by měla zahrnovat pouze vracení a výběr knížek, zatím není možné v knihovně setrvávat déle.
Dětské i dospělé oddělení bude v provozu
prozatím vždy v pondělí a čtvrtek 8:00 11:00, 13:00 - 17:00.
Do konce měsíce dubna jsme zatím zůstávali
v režimu „výdejního okénka“ a knížkami na objednávku.
Vracení do „Biblioschránky“
Stále můžete využívat naši „Biblioschránku“
na vracení knížek, která stojí před vchodem.
Bibliobox není naším výmyslem, ale celosvětovou praktickou pomůckou usnadňující vracení
knih v kterémkoli vám vyhovujícím čase.
Do schránky se vkládají knížky po jednom kusu,
bez tašek, nepoškozené. Po dvouměsíční zkušenosti ještě dodáváme, že do Biblioschránky ne-

patří knížky z jiných knihoven, ani takové, které
už doma prostě nechcete. Pro tyto účely jsou
po městě rozmístěné např. knihobudky.
Biblioschránka je náš velký pomocník právě
v době různých opatření a povinnosti bezkontaktního provozu. Knížky vložené do boxu vybíráme minimálně 1x denně (kromě víkendů).
Všechny vrácené knížky také procházejí povinnou karanténou, a tak se nelekejte, pokud knížka hned nezmizí z vašeho čtenářského konta.
Při vracení nám systém ukáže, kdo měl knížku
vypůjčenou, a tak není potřeba vkládat do knížek lístečky apod.
Do boxu nepatří ani časopisy, případně i hodně
tenké lepené knížky, CD, Kouzelné čtení, společenské hry apod.
Pokud se vám stane, že knížka, kterou jste do boxu
vložili stále figuruje na vašem čtenářském účtu,
kontaktujte nás v pracovních dnech. Může být buď
v karanténě, nebo se box zatím nevybíral.
Také se s provozem boxu ještě sžíváme a snažíme se „vychytat“ všechny mouchy. Určitě vše
vyřešíme.
Objednávání knih
Vzhledem k tomu, že řadě z Vás objednávání
knížek telefonicky nebo emailem vyhovuje, i na-

dále tuto možnost nabízíme. Prosíme jen, neposílejte objednávky o víkendu. Pokud tak přesto
učiníte, nezaručujeme, že budou knihy v pondělí ráno připravené.
Dlouhodobé výpůjčky
Vzhledem k nouzovému provozu knihovny, kdy
jsme půjčovali jen knížky předem objednané,
jsme systémově prodlužovali v předešlých měsících všechny výpůjčky do 15. 4. Další prodloužení již neplánujeme, protože bylo umožněno
vracení knížek kdykoli do biblioschránky nebo
v otvíracích dnech v knihovně. Po uplynutí tohoto data již budou naskakovat pokuty z prodlení. Obecně platí, že o prodloužení výpůjček
je potřeba požádat nebo si je prodloužit sami
přes vaše čtenářské konto.
Mátel-li se čtenářským kontem potíže (přihlášení aj.), kontaktujte nás: knihovna.studovna@
vamberk.cz
Rezervace knížek
Přestože si knížky už budete moci vybírat sami
na regále, zatím nebudeme zpoplatňovat rezervace přes vaše čtenářské konto. (V běžném provozu je částka za rezervaci 5 Kč.)
O změnách vás včas budeme informovat.

Jak ve svém čtenářském kontu provést rezervaci na knížku
Ve starším čísle Zpravodaje jsme si ukázali, kde
najít a jak si registrovat své čtenářské konto.
V dnešním vydání si můžeme ukázat službu,
kterou budete pravděpodobně občas rádi
využívat. Jde o rezervaci knížky. Čtenáři nejčastěji rezervaci využívají v případě novinek,
o které je větší zájem a chtějí si knížku přečíst
co nejdříve. Může se stát, že rezervací na jednu
knížku je několik, systém vás pak přidá do pořadníku. O dostupnosti vámi rezervované knížky budete informováni emailem.
Druhý typ rezervací používají čtenáři, kteří si
chtějí libovolnou knihu pouze rychle vyzvednout u pultu a dalším hledáním se nezdržují.
Jde o rezervaci tzv. „z regálu“. Knihovnice všechny rezervace vidí v systému a nachystá vám rezervované knížky, pokud jsou dostupné.
Tato služba je za běžného provozu zpoplatněna: 5 Kč za každou rezervovanou knížku, ale
v době, kdy je provoz knihovny omezený se
na tuto službu poplatek nevztahuje.
Zde je obrazový návod, který vás provede celým procesem rezervace.

Krok 2

Krok 4

Na okně, které se vám otevře, potvrďte tlačítko
„Odeslat požadavek“.
Krok 5
Podle vašeho zadání se vám zobrazí odpovídající množství výsledků. Pokud knížka je
obsažená v našem fondu, měli byste ji vidět
a také ze záznamů poznat, zda je k dispozici.
V případě, že je u knížky uveden stav: „Dostupná“, měla by jít rezervovat. Klikněte tedy na vybranou knížku.
Krok 3

V dalším okně je potvrzení vaší rezervace. Kliknutím na „Vaše rezervace a objednávky“ můžete zkontrolovat seznam všech vašich rezervací
a dále s nimi pracovat.
Krok 6

Krok 1

Na webu knihovny se přihlaste do svého čtenářského konta (viz Zpravodaj č.1/2021). Nahoře uprostřed vyplňte klíčová slova (např.
Název, jméno autora apod). Výběr potvrďte
modrým tlačítkem „Hledat“

Nyní máte před sebou vybranou knížku.
Dole vlevo najdete tlačítko: „Rezervovat/
objednat titul“. Klikem na tlačítko provedete
rezervaci.

www.vamberk.cz

V přehledu rezervací vidíte vaše aktuální rezervace. Kdykoli můžete všechny nebo pouze
vybrané rezervace smazat.
Veškeré dotazy spojené se čtenářským kontem (registrace, potíže) směřujte na email:
knihovna.studovna@vamberk.cz.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V květnu 2021 oslaví:
94 let
Zdenka Kašparová
80 let
Jana Čermáková
80 let
Miloslava Petrnková
80 let
Hana Piskorová
75 let
Vlasta Kotyzová
75 let
Věra Čižinská
75 let
Vladimír Čermák
75 let
Lubor Divíšek
75 let
Jiřina Frejvaldová
75 let
Helena Čáslavková
75 let
Ludmila Potužníková

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

VZPOMÍNKA
Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.
Dne 23. 4. 2020 jsme vzpomněli smutné výročí, kdy nás
předčasně a navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička MILADA HUDOUSKOVÁ.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
Miroslav, dcera Milada a vnouček Daniel

Vzpomeňme na smutné 8. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka
paní EVA ŘEHÁKOVÁ a zároveň
nedožité 80. narozeniny našeho tatínka
pana JOSEFA ŘEHÁKA z Merklovic.
Vzpomínají děti s rodinami.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ní v srdcích naše vzpomínky.
Dne 9. května tomu budou 4 roky, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička paní
VĚRA VITVAROVÁ.
Kdo ji znal, rád si na ni vzpomene.
S láskou vzpomínají dcery Lenka a Věra s rodinami.

Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno, přestalo bíti,
nebylo léku, jimž mohlo žíti.
Dne 27. května uplyne 4. výročí od úmrtí naši maminky, babičky, prababičky, manželky a paní VERONIKY
SUCHÁNKOVÉ.
Stále vzpomínají manžel Josef, dcery Veronika,
Monika, Irena a vnoučata Veronika, Martina, Aneta, Daniel, Lenka, Jirka, Markéta a pravnoučasta
Verunka, Matyášek, Lukášek a Pepíček.

Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem,
který všude chybí, zůstává.
28. května uplyne 10 smutných let od úmrtí pana PETRA
ČIŽINSKÉHO z Merklovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
Mamka a Aleš
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Informace z krajského fotbalu
Volební valná hromada
Královéhradeckého krajského
fotbalového svazu
V pátek 9. 4. se uskutečnila volební valná hromada KFS KHK. Valná
hromada proběhla za přísných
epidemiologických
podmínek.
Každý z účastníků se musel prokázat negativním testem. Někteří
účastníci valné hromady pak využili možnost otestovat se přímo
na místě. Valné hromady se jako
hosté zúčastnili bývalý senátor
JUDr. Miroslav Antl, nebo generální manažer FC Hradec Králové
Ing. Richard Jukl.
V průběhu valné hromady byly postupně předneseny zprávy předsedy KFS KHK, ekonomického úseku
VV KFS a zpráva odvolávací a revizní komise. Na programu byla i volba nového předsedy KFS KHK. Tuto
pozici obhájil s přehledem stávající předseda p. Václav Andrejs, který získal 45 hlasů ze 47, když pouze
2 zástupci se při této volbě zdrželi
hlasování.
Do výkonného výboru byli zvoleni
za komoru OFS: Bc. Ondřej Machačka, Ing. Milan Vik, Jiří Štěpař
a Ing. Martin Zbořil. Za komoru
klubů: Karel Havlíček, Jiří Lebedinský, Ing. Vladan Haleš a Ondřej
Frejvald. Dále byli voleni členové
Odvolací a revizní komise: Mgr. Jan
Staněk, Ing. Karel Průcha, Ing. Pavel Mikulecký, JUDr. Jindřich Urbánek a Ing. Ladislav Jančík. Jako náhradníci pak byli zvoleni: Ing. Josef
Vydra a Mgr. Lukáš Slanina.
Regionální fotbalová
akademie
V Hradci Králové bude od září
v provozu regionální fotbalová
akademie (dále jen RFA). Jedná
se o devátou fotbalovou akademii v republice. Fotbalová asociace České republiky, ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy,
Královéhradecký kraj, město
Hradec Králové a nadační fondy
FAČR společně podporují projekt, který je zaměřen na rozvoj
fotbalově talentovaných hráčů
v mládežnických kategoriích 14
a 15 let.
Hlavním záměrem projektu je
centralizace talentů a vytvoření
nadstandardních výchovně vzdělávacích podmínek pro pohybově
nadané hráče s cílem optimalizovat sportovní, společenský a osobní rozvoj každého jedince. Dílčím
cílem regionálních fotbalových
akademií je zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni

v mládežnických reprezentačních
kategoriích.
Výběr hráčů do kategorie U14
probíhá kontinuálně v průběhu předchozích dvou let před
finálním rozhodnutím o vstupu
do RFA. Pod vedením šéftrenéra
navštíví trenéři RFA během roku
velké množství menších fotbalových klubů v regionu, popř.
uspořádají výběrové fotbalové
festivaly, kde dochází k vysoké koncentraci mladých hráčů
ve věku 12 a 13 let na jednom
místě. Nejčastější formou výběru
je opakované pozorování herního výkonu v samotné hře, kdy
základním kritériem je úroveň
hráčské inteligence v herních
situacích (rychlost a správnost
taktického rozhodnutí spojené
s pohybovým provedením). Alternativou skautingu je možnost
zúčastnit se otevřených regionálních tréninků.
Ve spolupráci se základní školou,
kde je pro hráče akademie připravena rozšířená tělesná výchova, je
zabezpečeno i technické vybavení
ve formě nejmodernějších technologií, a to od tréninkových pomůcek přes zdravotnické potřeby až
po technologie umožňující analýzu a sportovní progres. Pro hráče
je trvale k dispozici fyzioterapeut
a významnou oblastí v rámci projektu je také úprava a kontrola
stravovacího režimu hráčů. Měření tělesného složení za pomocí
diagnostických přístrojů jsou samozřejmostí a monitoring hráčů
probíhá pravidelně.
Vznik regionální fotbalové akademie je obrovským úspěchem
pro náš region, významně zhodnocuje práci Královéhradeckého
krajského fotbalového svazu, FC
Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Naši top talenti již nemusí
do nejbližší akademie v Pardubicích a mohou se rozvíjet v pro
nás bližším Hradci. Jako úspěšné
působení v RFA uvedu Štěpána
Dostála, který se z Vamberka
vypracoval až do RFA Pardubice
a z ní dál roste v prvoligovém
klubu FK Pardubice.
Multifunkční fotbalový
stadion Hradec Králové
Dne 14. 4. 2021 došlo k podpisu
smlouvy o výstavbě nového všesportovního stadionu v Hradci
Králové. Sdružení firem Strabag,
Geosan a D&D Elektromont postaví novou arénu za cenu 568 milio-

nů korun bez DPH. Autorem architektonického návrhu nové arény je
tým architekta Tomáše Vymetálka.
Kapacita multifunkčního fotbalového stadionu bude 8000 diváků
s možností navýšení na 9300 míst.
Pro fotbalové zápasy bude splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání.
Nový víceúčelový Malšovický stadion se stane plně všesportovní
arénou, která kromě fotbalu nabídne veřejnosti širokou paletu
sportovních, kulturních, komerčních a volnočasových aktivit
jako například: všesportovní hry
a olympiády mládeže, dožínky,
trhy, výstavy, koncerty, atletické
soutěže, divadelní představení,
kongresy, semináře, školení, plesy,
příměstské tábory a další volnočasové aktivity.
Stávající Malšovický všesportovní stadion byl zprovozněn v roce
1960, následných šest desítek let
postupně chátral až do dnešní neutěšené podoby. Náš největší regionální fotbalový klub FC Hradec
Králové vede tabulku druhé ligy
a případný postup do první ligy
by ještě umocnil historický okamžik realizace nové multifunkční
arény.
Smlouva o spolupráci
TJ Baník Vamberk
a FC Hradec Králové
Jednání o spolupráci mezi naší TJ
Baník Vamberk a FC Hradec Králové trvalo několik let a v tuto chvíli
je připravena smlouva o spolu-

práci. Fotbalový oddíl v tuto chvíli
čeká na svolání výroční schůze
(až to umožní stávající opatření),
na které bude smlouva projednána a následně bude hlasováno
o jejím schválení. Předmětem
smlouvy je dlouhodobá spolupráce při výchově fotbalové mládeže,
zejména sdílení metodiky a organizace fotbalových tréninků, doplňování hráčských kádrů, propagace činnosti a koordinace výchovy
fotbalové mládeže.
FC HK bude poskytovat „know-how“ v práci s mládeží včetně
metodické pomoci trenérům, stáže pro trenéry, sehrání přátelských
utkání. Dalším bonusem budou
volné lístky na mistrovská utkání
„A“ mužstva pro celé mládežnické mužstvo Baníku. Za to se Baník
zavazuje vyhledávat talentované
hráče ve svém okolí a zapojovat
je do svých družstev. Baník bude
spolupracovat a vzájemně se podílet na případném přestupu talentovaných hráčů a hráček přednostně do FC HK. Tato smlouva
smysluplně rozšíří možnosti našich
hráčů a hráček uplatnit svůj talent
v nejvyšších republikových soutěžích!
Ondřej Frejvald,
člen výkonného výboru
Královéhradeckého krajského
fotbalového svazu

Významný
funkcionářský úspěch
Dne 9. 4. 2021 proběhla volební valná hromada Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, na které byl zvolen
do výkonného výboru za komoru klubů tajemník a koordinátor fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s., Ondřej Frejvald.
Jedná se o velmi významný funkcionářský úspěch. Poprvé v historii se stal člen naší jednoty členem výkonného výboru KFS. Za náš
oddíl chceme Ondřejovi pogratulovat a poděkovat mu za jeho práci pro náš oddíl a tělovýchovnou jednotu. Věříme, že bude nadále
pracovat pro náš oddíl se stejným zápalem a nadšením tak jako
doposud a přejeme mu hodně zdaru v novém angažmá.
Závěrem z historie našich členů v krajském fotbalovém svazu: V komisi mládeže působil Josef Kacr (v letech 1983 – 1984), Zdeněk Vodák v komisi mládeže, grémiu mládeže a trenér krajských výběrů
(1987 – 1998), Milan Jindáček působil v komisi rozhodčích (v letech
2011 – 2015) a jako delegát KFS (v letech 2015 – 2018).
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Motivační plakáty
Určitě jste si všimli plakátů s motivačním textem, které byly postupně vylepovány po městě. Jedná se o společnou kampaň TJ Baník Vamberk, TJ Peklo nad Zdobnicí, TJ Sokol Vamberk
s podporou FC Hradec Králové. Hlavním cílem
kampaně bylo připomenout našim členům

a vambereckým občanům, že stále tady jsme,
a i přes dobu zlou a nepřívětivou neustále myslíme na sport a tělovýchovu vás a vašich dětí.
Postupně jste se tak mohli setkat s nápisy:
„NEZTRÁCEJME NADĚJI!“, „CVIČ, BĚHEJ A POSILUJ.“, „NEODKLÁDEJ ZAČÁTEK! ZAČNI HNED.“

a „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!“. Doufáme, že se nám povedlo vzbudit ve vás touhu
sportovat a individuálně či v rodině cvičit a trénovat, neboť to byl záměr tohoto společného
projektu. Naše jednoty musely s ohledem
na vládní opatření pozastavit svou činnost
na několik měsíců. Silně to
ovlivnilo chod našich organizací.
Víme, že v porovnání s proděláním nemoci či ztrátou blízkých se to nedá vůbec srovnávat, plně s vámi soucítíme.
S virem jsme se přímo setkali,
nebo ovlivnil naše blízké. Život však jde dál a naše mládež musí být vedena k aktivnímu životu. Naše jednoty
jsou připraveny s postupnými
omezeními uzpůsobit tréninky pro všechny bez výjimky.
Věříme ve vaši přízeň. Nyní
konečně můžeme sportovat
na venkovních sportovištích
a trénovat děti, i když omezeně. Nezbývá než doufat, že
tento vir bude s příchodem
léta a proočkováním tak oslaben, že umožní kolektivní
sport a děti a mládež oživí
městská sportoviště!
Ondřej Frejvald,
předseda sportovní
komise

Tréninky fotbalového oddílu v dobách COVIDu
Dne 13. 4. byla zahájena tréninková činnost fotbalového oddílu TJ
Baník Vamberk, z.s. Vzhledem k absenci výkladu ministerstva zdravotnictví vycházíme z podmínek, které nový ministr mediálně prezentoval, a to: Na jedné ploše se může pohybovat pouze šest dvojic
(12 osob) a mezi dvojicemi musí být udržen rozestup alespoň deset
metrů, není nutné používat roušky ani respirátory a vnitřní prostory jsou uzavřeny.
Organizačně jsme to vyřešili roz- z hráčů a hráček. Myslíme si, že tato
dělením hřiště na šest čtverců, kde opatření jsou vhodná na absolutkaždý čtverec je od sebe vzdálen ně nejhorší situaci a ne na dobu,
deset metrů. Čtverec je velký zhru- kdy prakticky dochází k postupba 625 m2 a děti mají dostatečně nému rozvolňování. Nezbývá nám
velký prostor pro trénink. Děti jsou však než to plně akceptovat, neboť
předem informovány o tom, jak je dobře, že děti mohou trénovat,
a kam mají přicházet a odcházet, alespoň v této podobě. Rozhodo tom, že nelze užívat vnitřní pro- ně to nic nemění na radosti dětí,
story a že se nesmí shlukovat před které se po dlouhé pauze konečně
a po tréninku. Šéf-trenér mládeže vrátily na hřiště a ta radost v jejich
Marcel Olšavský připravil několik očích je nepopsatelná…
plnohodnotných tréninků, které Při této příležitosti bychom vaše
maximálně využijí dvojic a zlepšují děti rádi pozvali na trénink. Velmi
individuální dovednosti každého rádi přivítáme děti všech ročníků

v našem areálu, trénovat mohou
ve dvojici, bylo by dobré, kdyby se
vaše dítě domluvilo s kamarádem
(nebo sourozencem) a přišly to
zkusit a zasportovat si spolu, ale
není to podmínkou. Případně vaše
dítě spárujeme s dítětem jeho věku
a ideálně ze stejné třídy ve škole.
Bezpečnost vašich dětí je pro nás
na prvním místě. Vzhledem k našim možnostem a časovému omezení (maximálně 12 dětí na jednom
hřišti) vás prosím, abyste se nám
ozvali předem. Trénujeme každý
den v předem domluveném čase.
Více v telefonickém hovoru.
Ondřej Frejvald,
koordinátor fotbalové mládeže
a Marcel Olšavský
šéftrenér mládeže
TJ Baník Vamberk, z.s.

ZVEME DĚTI NA

FOTBALOVÝ

TRÉNINK
TRÉNINK DVOJIC
PROBÍHÁ KAŽDÝ DEN
V MĚSTSKÉM FOTBALOVÉM
AREÁLU V LUKÁCH
NÁBOR OTEVŘEN
PRO VŠECHNY ROČNÍKY
VÍCE INFORMACÍ NA

605 744 971
731 960 305
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RAKETOVÝ INTERNET!
až 1 Gbps
od 250 Kč

www.tlapnet.cz

NĢπϰPĢěãÛěæϰČłãę
vyhrála zlatou cihlu!
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

MASÁŽE
POHLAZENÍ NA DUŠI
Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže
vám od každodenních starostí a přinese, díky
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis
Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.

