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Mětská knihovna
Krajinou Karla IV.

Fotografie z akcí
8. 9. - den otevřených dveří
na archeologickém výzkumu v trase obchvatu
Doudleb (v pořadí již čtvrtá akce pro veřejnost)

Pohádkový les

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
79. zasedání dne 16. srpna 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 78.
2) Schválila žádost ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova
280 o přijetí Mikuláše Granáta, nar. xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do mateřské školy od 01.09.2021.
3) Rozhodla o poskytnutí daru
ve výši 3.000 Kč hudební skupině GEMMA, hudební skupina, č. p. 305, 561 15 Sopotnice
na úhradu provozních nákladů
při vystoupení hudební skupiny 29.08.2021 od 17:00 hodin
v kostele sv. Prokopa ve Vamberku, a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
4) Schválila zveřejnění záměru
prodeje:
a) pozemkových parcel č. 3220,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 6633 m2, č. 3492, druh
pozemku ostatní plocha, výměra 1938 m2, obě v obci a katastrálním území Doudleby n.Orl.,
b) pozemkových parcel č. 5821,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 78 m2 a č. 5822, druh
pozemku ostatní plocha, výměra 311 m2, obě v obci a katastrálním území Vamberk,
c) pozemkové parcely č. 5840,
druh pozemku orná půda,
výměra 924 m2, v obci a katastrálním území Vamberk (pro
výstavbu rodinného domu).
5) Schválila zveřejnění záměru
směny pozemkové parcely č.
5774, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 198 m2, v obci
a katastrálním území Vamberk, vlastník město Vamberk,
za nově oddělené pozemkové
parcely č. 5600/2, druh pozemku zahrada, výměra 190 m2,
č. 5600/3, druh pozemku
zahrada, výměra 12 m2 a č.
5600/5, druh pozemku zahrada, výměra 1 m2, vše v obci
a katastrálním území Vamberk,
vlastník Zdeněk Langr.
6) Schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2022598 Vamberk, Jugoslávská 751 - úprava
kNN, za účelem umístění kabelové vedení NN v pozemcích
p. č. 1014/3, 1147/8, 1149/1
v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví
města Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3 687 Kč
včetně DPH. Vzhledem k tomu,
že pozemek p. č. 1149/1 v k. ú.

Vamberk je zahrnut do projektu Regenerace zeleně v městě Vamberk a dle podmínek
dotace nelze na předmětné
pozemek zřizovat věcná břemena po dobu udržitelnosti
projektu, bude smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena po uplynutí udržitelnosti
projektu, tj. nejdříve po termínu 13.06.2022, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7) Schválila smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021693/
SOBS VB/4 Vamberk - Peklo,
p. č. 3011, SV + kNN, za účelem
umístění kabelové vedení NN
v pozemku p. č. 3531 v k. ú.
Peklo nad Zdobnicí, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši
1 500 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
8) Souhlasí se zřízením sjezdu
z místní komunikace na pozemku p. č. 1469/3 na pozemek p. č. 1469/2 vše v k. ú.
Vamberk dle přiložené projektové dokumentace.
9) Schválila Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na akci „Rekonstrukce
kotelny ZŠ Vamberk“ ze dne
02.02.2021 se společností TERMOMONT s.r.o., IČO: 45538875,
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, jehož předmětem
je změna rozsahu a ceny díla.
Po zohlednění méněprací a víceprací se celková cena díla
snižuje o 19.911,81 Kč bez DPH
a změna termínu dokončení
se posouvá z důvodu překážky
na straně objednatele, a pověřila starostu podpisem dodatku.
10) Schválila Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na akci „Přeložení žulové
dlažby ve spodní části náměstí“ ze dne 30.06.2021 se společností Stavitelství EU s.r.o.,
Husovo náměstí 99, 517 54
Vamberk, IČO: 27521711, jehož předmětem je změna rozsahu díla po zohlednění méněprací a víceprací se celková
cena díla snižuje o 9.835,85 Kč
bez DPH, a pověřila starostu
podpisem dodatku.
11) Schválila výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku „Oprava zpevněných
ploch V Lukách, Vamberk“.
12) Schválila výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Oprava rozvodů a strojovny koupaliště Vamberk“.
13) Revokovala bod č. 11 z RM č. 75

ze dne 26.05.2021 a schválila
novou cenovou nabídku Rostislava Pišťáčka, Krajkářská 187,
517 54 Vamberk, IČO: 11082453
na realizaci opravy střechy
na budově Městského úřadu
Vamberk za cenu 100.588 Kč
bez DPH, a pověřila starostu
podpisem objednávky.
14) Schválila Dohodu o vypořádání práv a povinností po odstoupení od kupní smlouvy ze
dne 22.07.2021 mezi městem
Vamberk a Martinem Horáčkem a Stanislavou Prknovou,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
15) Pověřila výkonem opatrovnictví Dominika Černohorského,
nar. xxxxxxxxxxxxx a Anny Haferové, nar. xxxxxxxxxxx, oba
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ing. Šárku Vyskočilovou, sociální pracovnici města, ode dne
právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti.
16) Odvolala paní Jaroslavu Martinovou, nar. xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx s účinností ke dni
31.08.2021 z funkce vedoucí organizační složky města
Vamberk s názvem Městská
knihovna, se sídlem Voříškova
84, 517 54 Vamberk.
17) Souhlasila s přijetím určeného
finančního daru 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, IČ: 70156611,
a pověřila starostu podpisem
žádosti o souhlas zřizovatele.

2) Vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky města
s názvem Pečovatelská služba
v roce 2020.
3) Rozhodla poskytnout finanční dar TJ Baník Vamberk, z. s.,
Jůnova 63, 517 54 Vamberk,
IČO: 48615633 ve výši 5.000 Kč
na pořádání oslavy 115 let fotbalu ve Vamberku, a pověřila
starostu podpisem darovací
smlouvy.
4) Vzala na vědomí Oznámení
o projednávání návrhu Zprávy
o uplatňování územního plánu
Doudleby nad Orlicí.
5) Schválila cenovou nabídku
společnosti Vamberecká voda
s.r.o., Radniční 102, Vamberk,
IČO: 25973495 na akci „Dvořákova ulice – pod tratí“ za cenu
417.177,70 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem objednávky.
6) Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2021
na akci „Pekelská hospoda –
projektová dokumentace pro
stavební úpravy“, zhotovitel
Procházka Proche stavební s.r.o.,
Zahradní 85, 517 22 Albrechtice
nad Orlicí, IČO: 07705298, kterým se mění termín zhotovení
díla z důvodu zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace, a pověřila
starostu podpisem dodatku.
7) Projednala žádost firmy Alfréd
Šmíd, U Jezera 9, Hradišťko I,
280 02 Kolín, IČO: 62476726
o pronájmem plochy okolo
dopravního hřiště „V Lukách“
pro kaskadérské vystoupení
a žádosti nevyhověla.

Rada města Vamberk se na svém
80. zasedání dne 1. září 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 79.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum jméno lékaře
02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.
06.11.
07.11.

MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Kašparová Dagmar
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Handl Kapolková S.

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 127, Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955
494 515 696
602 152 873
494 621 665
775 224 093
602 514 715
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
604 878 560
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Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 17. veřejném zasedání dne 08.09.2021 usneslo:
1) Schvaluje zápis z Finančního
výboru č. 11 ze dne 28.07.2021.
2) a) Schvaluje změny rozpočtu
č. 10 pro rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města a bere
na vědomí změny rozpočtu
č. 8 a 9 pro rok 2021 v kompetenci starosty města dle přílohy.
b) Schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci s SH
ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Peklo nad Zdobnicí,
se sídlem Peklo 238, 516 01
Vamberk, IČO: 67439012, jejíž předmětem je poskytnutí
návratné finanční výpomoci
ve výši 220.333 Kč na zajištění
financování projektu „Výsadba zeleně v extravilánu města
Vamberk II. etapa, druhá část“.
3) Schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
4) Schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2021 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
5) Schvaluje:
a) Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 3220/2,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 1381 m2, (původní
parcela č. 3220, rozdělená GP
č. 949-25/2021), za cenu 1 Kč/
m2 a parcely č. 3492, druh pozemku ostatní plocha, výměra
1938 m2, taktéž za cenu 1 Kč/
m2, obě v obci a katastrálním
území Doudleby nad Orlicí
a pozemkových parcel č. 5821,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 78 m2, za cenu 1 Kč/
m2 a č. 5822, druh pozemku
ostatní plocha, výměra 311 m2,
taktéž za cenu 1 Kč/m2, obě
v obci a katastrálním území
Vamberk, kupujícímu Městys
Doudleby nad Orlicí. Prodej
za cenu nižší než obvyklou je
odůvodňován tím, že se jedná
o pozemky určené k výstavbě
cyklostezky, která má propojit
obě obce a jedná se o stavbu
ve veřejném zájmu.
b) Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 3220/1,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 5252 m2, v obci a katastrálním území Doudleby nad
Orlicí (původní parcela č. 3220,
rozdělená GP č. 949-25/2021)
za cenu podle znaleckého posudku 139.851 Kč kupujícímu
Městys Doudleby nad Orlicí.

c) Směnu pozemkové parcely
č. 5774, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 198 m2, v obci
a katastrálním území Vamberk, vlastník město Vamberk,
za nově oddělené pozemkové
parcely č. 5600/2, druh pozemku zahrada, výměra 190 m2,
č. 5600/3, druh pozemku zahrada, výměra 12 m2 a č. 5600/5,
druh pozemku zahrada, výměra 1 m2, vše v obci a katastrálním území Vamberk, vlastník
Zdeněk Langr, bez doplatku,
výměry směňovaných pozemků se liší jen o 3 m2.
d) Smlouvu na bezúplatný
převod pozemkové parcely
č. 1065/3, výměra 1023 m2,
druh pozemku ostatní plocha z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Města Vamberk.
e) Změnu hranic mezi katastrálními územími Vamberk
a Doudleby nad Orlicí tak, že
z katastrálního území Doudleby nad Orlicí se do katastrálního území Vamberk převádí
nově oddělené pozemkové
parcely č. 3375/1, druh pozemku orná půda, výměra 1467 m2
(vznikla rozdělením parcely
č. 3375 podle GP č. 94925/2021) a č. 3499/1, druh pozemku ostatní plocha (vznikla
rozdělením parcely č. 3499
podle GP č. 949-25/2021)
a z katastrálního území Vamberk se do katastrálního území
Doudleby nad Orlicí převádí
pozemkové parcely č. 5822,
druh pozemku ostatní plocha,
výměra 311 m2 a č. 5821, druh
pozemku ostatní plocha, výměra 78 m2.
6) Schvaluje Smlouvu o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí „ŠTĚDRÁ“, se sídlem
Tutleky 10, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, IČO: 70925305, jejíž předmětem je realizace
projektu „Výsadby zeleně v extravilánu DSO Štědrá Tutleky“
včetně podílu na nákladech
na realizaci projektu ve výši
156.511 Kč, která se týká části
s názvem „Lokalita Příčnice
k Vamberku“.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města
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Platby místních poplatků
Místní poplatek ze psů
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 %.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
II. splátka do 30. září 2021
Roční sazba poplatku na rok 2021 činí 648 Kč/osobu
UPOZORNĚNÍ: SLOŽENKY PRO PLATBY ZA MÍSTNÍ POPLATKY TJ. ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZA PSY NEBUDOU ROZESÍLÁNY. PROSÍME,
PŘEKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE UHRAZENÉ MÍSTNÍ POPLATKY PŘIP. SE
OBRAŤTE NA PRACOVNICE POKLADNY, KTERÉ VÁM PODAJÍ INFORMACE
O VAŠICH PLATBÁCH.
Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
Pro platební údaje (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám
kontaktujte pracovnice pokladny a podatelny paní Alenu Bartošovou,
tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu Šponarovou, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz. V případě hotovostní platby preferujte platby platební kartou.
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně MÚ Vamberk (přízemí)
Pondělí 8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00
Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00
12:00 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:00
Majitelé bytů nebo rodinných domů a staveb určených k individuální
rekreaci, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, platí poplatek
za „odpady“, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Zastupitelstvo přijalo dvě důležité vyhlášky
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byly přijaty dvě vyhlášky s dopadem
do „peněženek“ občanů, proto si zaslouží obě dvě svá vysvětlení. První z vyhlášek
se týká poplatků za odpady, kdy nově je stanoven roční poplatek ve výši 960 Kč.
K tomu je třeba uvést, že příjmy z tohoto poplatku dlouhodobě nestačí na krytí
nákladů systému likvidace odpadů a situace dospěla tak daleko, že město ročně doplácelo z běžného rozpočtu částku přes tři miliony korun. Tyto peníze pak
logicky chybí jinde, typicky při opravách komunikací apod. Při vědomí toho, že
se jedná o nepopulární záležitost, nepřistoupilo zastupitelstvo k maximálnímu
možnému navýšení a částku upravilo tak, aby se schodek snížil zhruba na polovinu. Zachována zůstane úleva občanům nad 70 let, kteří budou hradit polovinu
částky, stejně tak bude možno hradit poplatek ve dvou pololetních splátkách.
Za vybrané poplatky, nově tedy ve výši 80 Kč měsíčně, mají občané i nadále zajištěn kompletní servis odvozu a likvidace veškerých směsných i tříděných odpadů
a mohou využívat sběrného místa v Jůnově ulici pro odevzdání dalších druhů
odpadů včetně nebezpečných.
Druhou z vyhlášek upravilo zastupitelstvo výši daně z nemovitosti, která je příjmem městského rozpočtu. Při tomto, rovněž nepopulárním, rozhodování, vycházelo z toho, že celé tři čtvrtiny této daně hradí podnikatelské subjekty, z toho
polovinu celého výnosu daně hradí průmyslové podniky. Úprava místního koeficientu, která by měla do rozpočtu města přinést čtyři miliony korun ročně, je tedy
odpovědí na to, jak čelit zvýšeným nákladům na opravy silnic, trpící nákladní
dopravou a další zvýšené výdaje spojené s tím, že jsme stále jedním z nejprůmyslovějších měst regionu. Na druhou stranu, jako prvek podpory občanů, bylo
využito možnosti snížit koeficient sazby daně u tzv. zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek (což jsou zejména rodinné domy a byty).
Co lze závěrem uvést, je to, že takto vybrané peníze nepůjdou v příštím roce
do spotřeby, ale výlučně do investic. Díky nim bude rozpočet příštího roku moci
obsahovat finance pro projekty, které zlepší život v našem městě.
Mgr. Jan Rejzl, starosta
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém zasedání dne
08.09.2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Vamberk.1
Čl. 2 Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území města.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle
katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
1
2
3

4

Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 960 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) jednorázově v termínu nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo
b ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. dubna
a do 30. září příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po 30. dubnu, je poplatek
splatný jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro
podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7 Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která se v průběhu příslušného kalendářního roku (od 1. ledna do 31.
prosince) zdržuje mimo území města.
(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení ve městě a která
a) v daném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku, a to
ve výši 50 % z celkové sazby poplatku,
b) je držitelem průkazu ZTP/P, a to ve výši 50 % z celkové
sazby poplatku.

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10e zákona o místních poplatcích
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně
cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany
cizinců.
§ 10p zákona o místních poplatcích
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(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.13
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15
Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10 Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu
s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech
domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.17
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá
věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.18
Čl. 11 Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu
dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12 Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11.12.2019.
Čl. 13 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.
Mgr. Jan Rejzl, starosta
Rudolf Futter, místostarosta

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10g zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
§ 10q zákona o místních poplatcích
§ 10r zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém zasedání dne 08.09.2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) a § 12
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky
U zdanitelných staveb podle § 11 odst. 1 písm.
b) až d) a zdanitelných jednotek uvedených
v § 11 odst. 1 písm. c) až d) zákona o dani z nemovitých věcí se stanovuje koeficient, kterým
se na území města násobí základní sazba daně,
případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst.
2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.

Čl. 2 Místní koeficient
Místní koeficient se pro celé území města stanoví ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných
staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě
jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených
v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.

Čl. 3 Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 01.06.2009.
Čl. 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.
Mgr. Jan Rejzl, starosta
Rudolf Futter, místostarosta

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. První
den voleb (pátek) lze hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a druhý den voleb (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE VAMBERKU:
Okrsek

Místo

1

Spolkový dům „Školka“, Merklovice 90

2

Základní škola Peklo, Peklo 77

3

VAMBEKON s.r.o., Na Struhách 536

4

MK Sokolovna – šatna, Tyršova 18

5

MK Sokolovna – malý sál, Tyršova 18

6

Městský úřad, Husovo náměstí 1

KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit na území České republiky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má ten, který alespoň druhý den voleb, tj. 09.10.2021, dosáhl věku
nejméně 18 let a nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a není omezen
ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky obdrží voliči na území ČR
na adresu svého trvalého pobytu nejpozději
3 dny před dnem voleb. V případě, že volič nedostane hlasovací lístky do své schránky, tak je
obdrží v den konání voleb ve volební místnosti.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete
zasílat tajemnici městského úřadu na e-mail: juskova@vamberk.cz nebo na tel.: 494 548 112
nebo 605 006 265 nebo paní Lence Prokešové
na e-mail: prokesova@vamberk.cz nebo na tel.:
494 548 124 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

Z ostudy kabát
Když minulý týden karavan mobilního očkovacího týmu
započal své turné po Královéhradeckém kraji, už měl své
zkušenosti s protesty z jiných míst. Takový křest ohněm,
jakým prošel hned na své první zdejší zastávce ve Vamberku, ale nečekal.
„Lidé se u nás zastavili a chtěli se hádat. Nadávali nám
velmi vulgárně. Křičeli, že jsme Mengeleho zm*di, vražedníci, že by nás měli postavit ke zdi,“ líčila horké páteční
chvilky Kamila Zouharová z mobilního očkovacího týmu
ze společnosti Podané ruce z Brna, která zajišťuje provoz
očkovacího kamionu.
Někoho možná napadne, že mobilní očkovací tým měl
tu smůlu, že do městečka pod Orlickými horami dorazil
shodou okolností v den zahájení výstavy Pivovary a hospody ve Vamberku a někdo se jí snad nechal unést natolik, že ochutnávku regionálních piv zahájil dřív, než byla
součástí slavnostní vernisáže. Nebo šlo o okamžitý zkrat
těch, kteří už toho všeho mají dost a nablýskaný očkovací
karavan je jen vyprovokoval k „akci“?
Lidé jsou z covidové doby deprimovaní. Nedůvěra pak
pramení z chaosu, někdy až absurdních opatření, z jejich dopadů. Ze zkušenosti, že vládě se několikrát řešení
kritických situací vymklo z rukou, a nakonec nedokázala
velké množství lidí přesvědčit o tom, že by se měli nechat
očkovat.
Byl však takový projev nesouhlasu ve Vamberku opravdu
nutný? A mířil na správnou adresu? Určitě ne. Každý má
právo na svůj názor, ale ventilovat ho lze i jinak, v klidu
a nebýt přitom za hulváta. Nadávat sprostě zdravotníkům, kteří jen dělají svou práci, ušilo Vamberku z ostudy
kabát.
Komentář Jany Kotalové,
šéfredaktorky Rychnovského deníku z 10. září 2021

Slet čarodějnic ve vambereckých
lesích aneb vamberečtí skauti dětem
První zářijovou sobotu ožily vamberské lesy v okolí chaty Vyhlídky. Téměř 150 dětí a více
než dvojnásobek dospělých se vydali do pohádkového lesa, ve kterém na ně čekali čarodějnice a čarodějové, kteří přiletěli na naše kopce ráno, aby připravili pro děti zábavný
program. Cesta začínala a končila na louce u chaty Vyhlídky, kde si děti vyslechly pohádku o čarodějnici Apolénce a malé Malvínce. Poté se vydaly na cestu, plnily čarodějnické úkoly a samy postupně čarovaly, až si vyčarovaly svoji malou čarodějnici, kterou
si odnesly domů. Mezitím ty děti, které čekaly na vstup do lesa nebo se naopak vrátily,
soutěžily na stanovištích na louce a za získané pohádkové peníze nakupovaly v naší sladké pavoučí cukrárně. Počasí nám přálo, děti byly šťastné, rodiče spokojení a my jsme
skončili s pocitem, že naše snažení mělo smysl.
Děkujeme za finanční pomoc Městu Vamberk, Lana Vamberk s.r.o. a pewag Czech s.r.o.
Já osobně děkuji všem skautkám a skautům, našim kamarádům, kteří věnovali svůj čas
přípravě i akci samotné.
Lenka Frejvaldová, Junák Vamberk
Foto: Radoslav Vídeňský
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Dětské hřiště v Pekle dokončeno, další hřiště
čeká akce „kulový blesk“
Na neděli 12. září připravilo SDH
Peklo slavnostní otevření nového
dětského hřiště na oploceném
pozemku za pekelskou školou.
A oslavu si skutečně zasloužilo,
protože aktuálně se jedná o nejhezčí dětské hřiště ve městě. Příprava projektu začala vznikat již
téměř před dvěma lety, podstatnou roli při něm sehrála dotace
Královéhradeckého kraje na podporu rozvoje místních částí měst,
díky které se podařilo zajistit téměř polovinu prostředků na jeho
pořízení. Novinkou jsou dopadové

desky z tzv. „grass desek“, což jsou
pružné pryžové dílce prorůstající
travou. Velkou zásluhu na perfektním trávníku, kterým se hřiště pyšní, mají členové v úvodu zmíněného SDH Peklo v čele s Jaroslavem
Sedláčkem, kteří na úpravách hřiště odpracovali mnoho dobrovolnických hodin, za což jim patří velké poděkování. Další poděkování
pak patří zaměstnancům Správy
sportovních zařízení, kteří výstavbu organizovali.
V nejbližších dnech nás pak čeká
rošáda, kterou bychom s odkazem

na slavný český film mohli nazvat
„největší akcí v dějinách stěhování“ – přinejmenším tedy dějinách
stěhování dětských hřišť. Veškeré
herní prvky ze starého pekelského hřiště za budovou bývalé školy budou demontovány a znovu
použity na fotbalovém stadionu a na koupališti. Ve stejný čas
bude demontováno dětské hřiště v Merklovicích a přemístěno
k Pekelským rybníkům, kde nově
poslouží dětským návštěvníkům
rybářského areálu. Do Merklovic
pak poputuje kompletní dětské

Rozvoj cyklodopravy
jako téma mikroregionu i kraje
Budování cyklostezek a cyklotras je doménou obcí
a předmětem meziobecní spolupráce. Jsou to právě
obce, které zajišťují pozemky a shání dotace na budování cyklistické infrastruktury. Kraj potom ve svých
strategických dokumentech stanoví nadregionální
trasy a jejich regionální propojení a koordinuje jejich
návaznosti. Za účelem sladění projektů v rychnovském okrese jsme byli jako starostové obcí přizváni
letos v červnu na krajem pořádané setkání, na kterém se účastníci vzájemně informovali o stavu připravenosti projektů. Velmi aktivní v našem regionu
jsou obce v okolí města Solnice, kde se v návaznosti
na automobilku daří budovat cyklostezky, nejnověji
před realizací je spojení Solnice a Častolovic údolím
řeky Bělé. Dále je to obec Lupenice, která se již napojila cyklostezkou na Rychnov nad Kněžnou a připravuje spojení do Doudleb.
Na schůzce jsme společně se starostou městyse
Doudleby nad Orlicí, panem Ing. Ivanem Keprtou,
informovali o probíhající přípravě projektu cyklostezky Doudleby – Vamberk a upozornili na významné
„bílé místo“ na cyklistických mapách, kterým je právě město Vamberk. Vezmeme-li že, podél řeky Orlice
probíhá významná dálková cyklistická trasa, spojující Potštejn s Hradcem Králové, a že lokalita Orlických hor je doslova protkána sítí cyklotras, důležité
propojení těchto dvou lokalit chybí. Údolí řeky Zdobnice pak tvoří přirozenou spojnici těchto oblastí, což
ostatně využili před sto patnácti lety stavitelé místní
lokálky. Praktickým úkolem tedy je, vytyčit vhodnou

trasu jako návaznost na připravovanou cyklostezku
od Doudleb přes naše město směrem na Rybnou nad
Zdobnicí, kdy tento úkol není nereálný, uvážíme-li, že
podstatnou část cyklotrasy lze vést po opravených
komunikacích kolem areálu V Lukách až do Roští
k věšadlovému mostu a přes Libštejn po lesních cestách až do Rybné.
S tímto tématem jsem vystoupil na valné hromadě
obcí Mikroregionu Rychnovsko, jehož je Město Vamberk spolu s dalšími 29 obcemi členem, a to se základní myšlenkou: „propojit Orlické hory s podhůřím údolím řeky Zdobnice.“ Výsledkem je usnesení, kterým
mikroregion navrhl, aby Královéhradecký kraj zapracoval tuto uvažovanou trasu jako nové regionální
propojení dálkových cyklotras. Dále se mikroregion
rozhodl směřovat částku 300.000 Kč do přípravných
prací souvisejících s rozvojem cyklodopravy. O těchto
krocích jsem informoval na koordinační schůzce aktérů cyklodopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, konané v září v Častolovicích.
Dodám, že zářijové zastupitelstvo města Vamberka
schválilo v několika bodech převody pozemků pro výstavbu cyklostezky městysu Doudleby nad Orlicí, jakož i úpravu katastrálních hranic obou obcí, a to jako
další krok při přípravě projektu cyklostezky Doudleby
– Vamberk. Cyklostezky, která by neměla ve Vamberku končit, ale naopak by se měla v budoucnu stát
úvodním úsekem přístupové trasy cyklistů do Orlických hor.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

www.vamberk.cz

hřiště z mateřské školy na Jugoslávské ulici, která prochází rekonstrukcí a díky získané dotaci bude
na jaře vybavena zcela novými
herními prvky. Veškeré prvky, které budou při té příležitosti repasovány, tak najdou uplatnění a jistě
si na svých nových místech získají
přízeň dětí, pro které budou vítaným vyžitím. Předem děkujeme
zejména rodičům za trpělivost
během stavebních úprav zmíněných hřišť.
Mgr. Jan Rejzl,
starosta

Začala velká
výluka
Dopravní cesty potřebují čas od času větší generálku. Tento podzim došlo i na naši
regionální železniční trať. V období od 20.
září do 29. listopadu 2021 je veškerá
osobní doprava v úseku Doudleby nad
Orlicí až Rokytnice v Orlických horách
nahrazena dopravou autobusovou. Pro
nás ve Vamberku to znamená především
to, že tyto autobusy zastavují na Husově
náměstí, ne u železniční stanice! U železniční zastávky Peklo nad Zdobnicí se nic
nemění, náhradní autobusy k ní zajíždějí.
A co že se po oněch více než dva měsíce
trvající výluce bude na kolejích dít? Předně, u Slatiny nad Zdobnicí budou zbourány dva mosty a nahrazeny novými. Další
dva mostní objekty na trati budou opatřeny novým nátěrem. Výměny nebo rekonstrukce se dočká i několik propustků.
Omlazení se dočkají i oba tunely (přezdívání, spárování, statické zajištění). Dojde
i na obligátní kácení stromů a odstraňování náletové vegetace.
S přicházející zimou se na naši lokálku
opět vrátí houkání motoráčku. Co takhle
vzít děti nebo vnoučata a projet se zasněženou romantickou tratí podhůřím Orlických hor?
Miroslav Berger
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Výstava Pivovary a hospody ve Vamberku
– kolik jich bylo a kolik jich je dnes?

V pátek 3. září byla slavnostně zahájena výstava Pivovary a hospody ve Vamberku v Muzeu krajky,
která má připomenout bohatou
minulost Vamberka v oblasti vaření, ale i konzumace piva.
Po řadě let pátrání se Spolku
přátel historie Vamberka podařilo dohledat úctyhodných 34
hospod (které zde byly do roku
1950). Značná část z nich zanikla
nebo již dávno neplní svoji původní funkci, nejstarší hospody
však zde fungovaly přes 250 let.
Dnes jich napočítáme tři, čtyři …
Málo známé je i to, že ve Vamberku byly dva pivovary – panský
(zámecký) a měšťanský.
Součástí zahájení byla i ukázka
piv lokálních a nových minipivovarů (Choceňský pivovar, Městský Podorlický Pivovar Rychnov
n. K. a Řemeslný pivovar Clock

ných hospod. Knihu je možné
zakoupit v přímo muzeu nebo
v knihovně.
Výstavu je možné shlédnout až
do 14. 11. 2021. Vedle dobových
fotografií je výstava doplněna
velkým množstvím dobových
artefaktů – pivních lahví, etiket,
tácků, půllitrů, korbelů, odznaků a jiných pivních suvenýrů ze
sbírek členů a příznivců Spolku

přátel historie Vamberka a Muzea
a galerie Orlických hor.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se podíleli
na přípravě výstavy, poskytli materiály a podporu, a v neposlední
řadě všem, kteří přišli a pomohli
vytvořit příjemnou atmosféru.
Vladimír Sodomka
předseda Spolku přátel
historie Vamberk

Z pokladu starých fotografií
Potštejn) – za příjemného doprovodu hudebních nadšenců.
Současně byla požehnána kniha
„Koloběh piva ve Vamberku“, jejíž
autor, Jiří Hostinský, se podrobněji věnuje historii místních pivovarů, výroby piva a dohleda-

Nová kniha z pera
člena spolku historiků
Asi bychom dokázali interpretovat
koloběh vody v přírodě, jak jsme
se jej naučili ve škole. Jiří Hostinský, který se dlouhodobě zabývá
zaniklými vambereckými hostinci
a mj. inicioval tematické vycházky
po městě, pomyslně uzavřel téma
hostinců, pivovarů a všeho, co se
točí kolem piva v našem městě.
stotřicetistránková publikace má
název „Koloběh piva ve Vamberku“. Čtenář se dozví leccos o historii pivovarnictví, výrobě zlatavého moku, dvou vambereckých
pivovarech i desítkách převážně
zaniklých vambereckých, merklovických a pekelských restaurací,
hostincích, nálevnách a putykách.
Text doplňují desítky starých fotografií. Knihu lze zakoupit v Muzeu
krajky nebo v Městské knihovně.
Až do 14. listopadu 2021 můžete
ve vambereckém muzeu navští-

vit výstavu „Pivovary a hospody
ve Vamberku“, kterou připravil
Spolek přátel historie Vamberka.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Co víme o téhle fotografii? K jejímu pořízení došlo 22. května 1894. Podle vizáží se jedná o uskupení (vambereckých?) hostinských. Druhý stojící zleva prý je František Stejskal. V prvních dvou desetiletích 20. století
byl majitelem Hotelu Hrad, který v té době nesl název Hotel Stejskal. Pan
hoteliér provozoval i povoznictví.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografii poskytla Eva Pecháčková
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Na přelomu července a srpna
tohoto roku provedlo Muzeum
a galerie Orlických hor záchranný
archeologický výzkum, kterého se
na pozici technika zúčastnil i Ondřej Bek, student 2. ročníku archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Výzkum proběhl na základě oznámení stavebníka, který je povinován Zákonem o státní památkové
péči, aby nahlásil jakoukoliv stavební činnost, kterou bude zasahovat do země a mohl by tím
ohrozit historické bohatství, které
nám zůstalo v zemi do dnešní
doby zachováno. Archeoložka
okresního muzea PhDr. Martina
Beková se dostavila v době skrývky zeminy na stavební parcelu
rodinného domu pana Pavlišty
a zkušeným okem odhalila, která
místa by mohla skrývat archeologické bohatství. Situace byla o to
složitější, že se jednalo o objekty
vyskládané z kamenů, které jsou
v tomto prostoru téměř všude,
neboť údolní část Pekla leží na kamenné říční terase, tudíž je mezi
nimi poměrně složité nalézt stře-

dověké objekty. Další den jsem nastoupil na pracovní plochu spolu
s dvěma kopáči a jedním dalším
technikem. Společně se nám podařilo prozkoumat pět objektů, 3
z nich byly pouze relikty zdiva, případně vydlážděných úseků. Hlavní
pozornost se však zaměřila na zbývající dva, neboť se ukázalo, že oba
jsou velice dobře zachované pece.
Vrchní pec byla pouze jednoduchou jednoprostorovou pecí. To
znamená, že její těleso bylo tvořeno vypálenou hlínou a uvnitř
ní pak v přední části hořel oheň,
který vypaloval vložené keramické nádoby v zadní části. Do dnešní doby zůstalo zachováno dno
pece, které rozlišujeme od okolí
právě vypálenou hlínou, která je
ze své podstaty velice tvrdá a má
červenou barvu. Součástí nálezů
z pece byly i tři neúplné nádoby,
které jsou nyní slepovány dohromady v Muzeu a galerii Orlických
hor a pomáhají nám datovat pec
do 14. století.
Spodnější pec zůstala do dnešní doby ve velice dobrém stavu
a můžeme jít tak zřejmě označit

Foto spodní (větší) pece a předpecní jámy. Na fotografii je vidět kompletní,
destruovaná vsázka a kamenná vyzdívka.
Foto autor článku.

za nejzachovalejší pec z 1. poloviny 14. století v celých východních
Čechách. Dno pece opětovně tvoří
vypálená hlína, kterou uprostřed
prochází kanálek, jenž sloužil
k usměrnění plamene, aby se nádoby řádně vypálily a zároveň nezničily. Obvod pece byl netradičně
vyskládán kameny a díky tomu
se dochoval do dnešní doby. Nejvýznamnějším objevem pak byl
obsah pece. Ten tvořila kompletní
vsádka cca 40 nádob, na kterou se
zřejmě při výpalu zhroutila hliněná
klenba a zůstala takto zakonzervována až do dnešní doby. Nádoby
byly souběžně s pecí důkladně
vypreparovány a zdokumentovány. Veškerá keramická výplň pak
byla odvezena do Muzea, kde by
mělo dojít k jejímu vyčištění a slepení. Na pozemku po týdenním
výzkumu zůstalo již jen samotné
těleso pece, se kterým již může
po stavebník zacházet, jak chce.
Předběžně jeho záměr směřuje k zachování pece a začlenění
do prostoru zahrady, jako historického a současně, dekoračního
prvku.
Ondřej Bek

Ondřej Bek

Rekonstrukce pece,
Mgr. Marek Pacák.

vypracoval

Foto vrchní (menší) pece s dvěma vloženými nádobami.
Foto autor článku.

Chod firmy po Karešově úmrtí
I po smrti svého zakladatele nesla
brémská vystěhovalecká agentura
Karešovo jméno a v jejím vedení
pokračovali jeho nejbližší spolupracovníci Petr Augustin Stocký a Václav K. Jelínek (viz obrázek). Mezi
oběma však došlo k neshodám a 1.
ledna 1890 převzal vedení firmy
Jelínek. Stocký umírá po dlouhé
nemoci dne 4. dubna 1892. Firma
byla poté vlastněna Václavem K.
Jelínkem a vdovou Annou Lucií Helenou Stockou (1848–1936). Na Národopisné výstavě českoslovanské,
konané v Praze roku 1895, byla

firma prezentována jako hlavní zástupce paroplavební společnosti

Severoněmeckého Lloydu a současně jako česká firma.
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Na přelomu 19. a 20. století měla
firma zastoupení v přibližně
250 agenturách po celé Evropě,
včetně reprezentace ve Lvově
v tehdejší Haliči nebo v Záhřebu.
Začátkem 20. století vypravovala
firma Kareš & Stocký do Ameriky každoročně kolem 75 000 lidí
z celé Evropy.
V září 1925, tedy po více než pětapadesáti letech oznámila firma
Kareš & Stocký svůj zánik.
Jiří Hostinský
Spolek přátel
historie Vamberka
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Tisková zpráva
Bílá pastelka 2021
Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos
sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října,
v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým
lidem vidět svět.
Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu
dobrovolníků podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom letošním
se opět v půlce října po celém Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných
dvojic. Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem
sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen
na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované
v rámci celé České republiky. Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů
pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se
zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů. Značná
část prostředků putuje na pomoc s návratem zpět do běžného života lidem, kteří přišli o zrak v dospělosti.
TV spot pro kampaň 2021 Bílá pastelka pomáhá vidět svět namluvil herec
Kryštof Hádek a na obrazovkách jej lidé uvidí v září a v říjnu ve vysílání
charitativních spotů v ČT.
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, z.s., která v květnu oslavila 25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí
založenými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými
TyfloCentry.

Co nového u Svazu
tělesně postižených
Naše místní organizace Svazu
tělesně postižených sdružuje
invalidy z Vamberka, Doudleb,
Záměle, Potštejna, Záměle, Pěčína a dalších obcí. V září odstoupila paní Ludmila Skalická
z funkce předsedkyně, kterou
vykonávala dlouhá léta velmi
svědomitě. Tímto bych jí chtěla
moc poděkovat a popřát hodně
zdraví a vitality do dalších let,
taktéž odstoupila z výboru paní
Lipovská, které taktéž přeji hodně zdraví a doufám, že se s nimi
budeme i nadále setkávat.
Dne 22. září se uskutečnil výlet do Broumovského kláštera, kde pro naší výpravu bylo
v rámci prohlídky nachystané
překvapení od skvělého pana
průvodce. Při začátku prohlídky

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky
Tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: svab@sons.cz,
Lucie Marková
Tel: 604 911 600, e-mail: markova@sons.cz
www.sons.cz, www.bilapastelka.cz, www.facebook.com/bilapastelka

Turistické informace nově
na webových stránkách města
Rada města ve spolupráci se sportovní komisí rozhodla o rozšíření
webových stránek města o záložku
s turistickými informacemi. Přáním
nás všech je nabídnout způsobem
umožňujícím dálkový přístup nabídku aktivního trávení volného
času ve městě a jeho okolí. Rozumíme tomu, že ti z vás, kteří ve Vamberku vyrůstali, si umí poradit, ale
velmi si přejeme, aby šanci poznat
Vamberk dostali i ti, kteří plánují své
cesty právě za využití internetu. Záložka turistika by pro začátek měla
tři podzáložky městský okruh, fit
trasy, výlety po okolí, ale jak bude
uvedeno dále, rádi bychom společně s Vámi pracovali na dalších
záložkách/nabídkách např. běžeckých trasách. Věříme, že sdílet konkrétní zkušenosti při aktivním trávení volného času je velmi důležité.
K jednotlivým záložkám stručně
uvádíme: * v záložce městský okruh
bude připravena mapa s vytipovanými místy k návštěvě, pomocí
mapy bude moci návštěvník města svůj čas ve Vamberku předem
naplánovat, mapu si vytisknout či
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použít on line, * v záložce fit trasy
bude nabídka okruhů k rekondiční
procházce ideálně ve formátu nordic walking, u tras budou uvedeny
upotřebitelné informace, např. délka trasy, výškový profil, časová náročnost, odkaz na mapu, * v záložce
výlety po okolí budou v podobném
formátu jako v případě fit tras nabídnuty tipy na výlety po okolí.
Pro začátek myslím skvělé plány,
na kterých již pracujeme, a brzy
budou k využití pro nás všechny
připraveny. Samozřejmě bychom
rádi na webové nabídce pracovali
i nadále. Již dnes uvažujeme o záložce běžecké okruhy. Tímto se
obracíme na vás se žádostí o vaše
příspěvky a nápady na naše společné téma. Tipy na turistické, běžecké
či jiné okruhy posílejte na emailové
adresy: tana.brizova@centrum.cz,
frejvaldo@gmail.com. Tip na procházku na měsíc říjen připravil pan
starosta Jan Rejzl.
za radu města
Táňa Břízová,
za sportovní komisi
Ondřej Frejvald

www.vamberk.cz

v klášterním kostele se rozezněly varhany nádhernou skladbou.
Poté nás okouzlil zpěv pana průvodce.
Po skončení prohlídky kláštera jsme se občerstvili chutným
obědem a odjeli jsme do Police
nad Metují. Někteří navštívili
muzeum Merkur, někteří muzeum papírových modelů a někdo
si prohlédl město. Počasí nám
docela přálo a nepršelo.
Příští měsíc chystáme setkání
v Sokolovně, pak také plavání.
Informace o chystaných akcích
najdete na vývěsce u parkoviště
na náměstí.
Rádi mezi sebou uvítáme nové
členy. Přeji Vám vše dobré.
Za MO STP
Lenka Švandrlíková
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Základní škola Vamberk

Slavnostní zahájení školního roku

Navštívili jsme výstavu fotografií
v Městské knihovně Vamberk
Žáci 2. stupně navštívili v rámci hodin výtvarné výchovy výstavu fotografií v Městské knihovně Vamberk. Výstava nesla název URBEX: Krása
v rozkladu. Žáci tak měli možnost vidět fotografie opuštěných míst
a budov, kde si čas začíná vybírat svou daň a příroda si bere zpět to, co
člověk vytvořil. K výstavě měli žáci krátký pracovní list, na němž měli
mimo jiné přemýšlet, proč může být objevování zchátralých budov
a jejich focení nebezpečným koníčkem. Těšíme se na další zajímavou
výstavu a děkujeme za vstřícnost paní knihovnici.
Mgr. Alena Svačinková

Ve středu 1. září začal po dvou
měsících letních prázdnin nový
školní rok. Slavnostní zahájení
proběhlo před školou, kde všem
žákům a zaměstnancům popřál
do nového školního roku hodně
úspěchů ředitel školy Mgr. Martin
Vrkoslav a pan starosta Mgr. Jan
Rejzl. Po dvou hudebních vystoupeních Báry Nedvídkové a Ondřeje Hartmana seznámila paní
zástupkyně Mgr. Jitka Chárová
všechny přítomné s hygienickými

opatřeními, která bude nyní třeba
dodržovat.
Nejvíce se asi na tento den těšili
noví prvňáčci. Letos nastoupilo
do 1. A k paní učitelce Mgr. Aleně
Machové 16 žáků a do 1. B k paní
učitelce Mgr. Věře Vídeňské také
16 žáků. Celkem do školy chodí
326 žáků.
Přejeme všem žákům a zaměstnancům školy pohodový a klidný
školní rok lepší než ten minulý.
Vedení školy

Muzikoterapie
Již po několikáté jsme v naší škole s příchodem nového školního roku
přivítali v rámci grantu Etická výchova muzikoterapeuta Michala Štursu.
V červnu si s Michalem celá škola zabubnovala na šamanské a djembe
bubny, tentokrát se mladší žáci 1. stupně pomocí pohádky seznámili
s netradičními hudebními nástroji jako jsou zvonkohry Koshi, didgeridoo, tibetské mísy, zvonky a činelky, dešťové hole, kalimba, brumle, hudební luk, australský frčák, ústní harfa a dalšími. Ti starší za zvuku těchto
nástrojů relaxovali. Děkujeme panu Štursovi za nevšední zážitek.
Mgr. Eva Katzerová

ADAPTAČNÍ KURZ 6.A a 6.B
Kdy: 7. 9. – 8. 9. 2021
Kde: Potštejn
Pedagog. dozor: Mgr. Vlastimila
Herel Krsková, Mgr. Jana Hloušková, Mgr. Pavel Malčík
Od úterý 7. 9. do středy 8. 9. 2021
probíhal v Potštejně jako už každoročně Adaptační kurz pro žáky
šestého ročníku ZŠ Vamberk.
Počasí nám přálo, tudíž se všechny aktivity nemusely konat pouze
ve vnitřních prostorách.
První den byl seznamovací. Pod
vedením paní učitelky Herel Krskové žáci prozradili něco o sobě. Poté
dle stanoveného harmonogramu

www.vamberk.cz

následovaly hry, diskuze na dané
téma (např. drogy, škola…) a jiné
činnosti. Z informací a pocitů získaných v diskuzi vytvořili žáci plakáty a večer byla prezentace. Jejich
výtvory se povedly na výbornou,
měly hlavu a patu a některé vystavíme ve škole.
Druhý den pokračoval v podobném duchu. Bohužel pouze dopoledne, neboť po obědě „adapťák“
končil a my museli zpátky domů.
Celý kurz jsme všichni zvládli bez
komplikací, v pohodové atmosféře
a určitě byl přínosný pro žáky i pro
nás.
Mgr. Pavel Malčík

strana

Vamberecký

13

zpravodaj

Zprávičky z naší školičky „Vodníček“
„Podzime, podzime,
už zas nosíš deště,
pěkně Tě prosíme,
počkej chvíli ještě.
kam vkročíš podzime,
Tam je plačtivý den,
Pěkně tě prosíme,
počkej ještě týden.“
Vážení a milí čtenáři. léto skončilo a všichni
se už těšili do mateřské školy. Do Šnečků, Žabiček a Rybiček. Paní učitelky se těšily na děti
a děti se těšily na hračky, na kamarády a zábavu v mateřské škole. Radost měli všichni. Ně-

kdo prostředí už dobře znal, pro některé děti
byl vstup do školky novinkou. Nově příchozím
dětem sice občas ukápla slzička, ale náruč paní
učitelky byla vždy útěchou a dětem se během
pár dní proměnily slzy v úsměvné tvářičky.
To jsme se nasmáli při povídání o zážitcích
z prázdnin, cestování a radovánek, které nám
prázdniny přinesly. Také jsme se ale poučili,
co je správné a co je špatné chování. Chceme
chodit do školky rádi a to vyžaduje dodržovat
předem dohodnutá pravidla. Chceme si společně hrát, zpívat si, učit se poznávat nové věci,
kreslit, malovat, modelovat, chodit do přírody
a užívat si radosti a pohody.

Třída Žabiček se účastní výtvarné soutěže – „
Irop očima dětí“ a vystavené výrobky si můžete
na chodbě školky prohlédnout. Jsou to šikulky.
Pro vás, kteří dítka ve školce nemáte, posíláme
fotografie.
Na závěr bychom rády poděkovaly paní knihovnici Jarušce Martinové za výbornou spolupráci s našimi mateřskými školami - Vodníčkem
a Sluníčkem. Pomáhala přiblížit dětem krásu
knih a předškoláčkům otevřela cestu do tak
důležité instituce, jakou knihovna je.
Děkujeme a do dalšího profesního období přejeme vše dobré.
Kolektiv učitelek MŠ

Zprávičky z naší školičky „Sluníčko“
Hola, hola, školka volá!
Září bývá pro všechny děti novým začátkem
a v naší sluníčkové školce tomu nebylo jinak.
Z našich tříd se staly třídy hmyzí – Motýlci,
Berušky a Včeličky. První zářijové dny se nesly
v duchu seznamování.
A to jak paní učitelek s dětmi, tak i dětí s prostředím, hračkami, zahradou a třídními pravidly.
Děti společně stavěly a překonávaly překážkové
dráhy, hrály logické i společenské hry, dováděly
na zahradě, ale také zpívaly písničky nebo říkaly
básničky Hruška, Dobrý den a Beruška.
Podzim se nám neúprosně blíží, a proto ani
ve školce nezahálíme. Povídáme si o podzim-

ním počasí, tvoříme stromy s barevným listím
a těchto změn si všímáme i venku. Kreslíme
déšť, modelujeme dešťové kapky a určujeme,
jak se do případného nečasu obléci. Rádi také
hrajeme pohybové hry jako Bublina, Veverky
nebo cvičíme s padákem, kde si zopakujeme
jeho krásné barvy. Využíváme posledních
zbytků léta a krásné dny trávíme co nejvíce
venku. Motýlci si rádi hrají na pískovišti, kde
vaří různé dobroty, kopou tunely nebo kreslí
křídami. Tyto činnosti lákají také děti z Berušek a Včeliček, které se k nim rádi přidají. Další
zábavnou aktivitou je zkoumání přírodnin,
jako jsou šišky, listy, jehličí nebo pozorová-

www.vamberk.cz

ní hmyzu. S dětmi také navštěvujeme místní
hřiště a seznamujeme se s naším městem při
vycházkách.
Děti ze třídy Včeliček se 18. září zúčastnily
Vítání občánků v místním Muzeu krajky. Pro
miminka i jejich rodiče si připravily pásmo
básniček a písniček, kterými vyjádřily přání
zdraví, štěstí, úsměvů a popřípadě i klidných
nocí. Nemohla být opomenuta ani Mravenčí
ukolébavka, která k děťátkům neodmyslitelně patří.
Všem čtenářům přejeme pohodové podzimní
dny.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Vamberecký
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ZUŠ F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Na koncertu Lubomíra Brabce se souborem
Barocco sempre giovane
by od J. S. Weisse, W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho a také dvě skladby
od F. I. Tůmy. Z naší školy se tohoto krásného koncertu účastnili
žáci kytarového a smyčcového
oddělení. Velkým potěšením pro
žáky bylo jistě krátké setkání
s umělci po koncertu. Vstupné
bylo dětem hrazeno díky grantu
Města Kostelec nad Orlicí, který
byl poskytnut Klubu rodičů při
ZUŠ. Těšíme se na další koncert
nejlepších českých účastníků
Kocianovy houslové a Heranovy
violoncellové soutěže na zámku
v Kostelci nad Orlicí, ale i rovněž
na koncert mladého klavíristy
Matyáše Nováka. Velice si vážíme
krásné spolupráce s Kinský Art
Media Kostelec nad Orlicí.
ZUŠ F. I. Tůmy
v Kostelci nad Orlicí

Dne 9. září 2021 se v zrcadlovém
sále Nového zámku v Kostelci
nad Orlicí konal koncert českého kytarového umělce Lubomíra
Brabce a komorního souboru
Barocco sempre giovane, což
v překladu znamená „Baroko stále mladé“. Před koncertem, který
byl součástí Hudebního festivalu
F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, se
konala beseda o životě a díle hudebního skladatele a kosteleckého rodáka Františka Ignáce Tůmy.
Této besedy se zúčastnili i naši
žáci se svými pedagogy. Přednášející pan MgA. Jan Zemen,
profesionální violoncellista a pedagog na Konzervatoři Pardubice,
poutavým způsobem vyprávěl
nejen o skladateli F. I. Tůmovi, ale
i o barokní době. V průběhu večerního koncertu zazněly sklad-

Zájezd na mezinárodní soutěž CONCERTINO PRAGA
V sobotu 18. září 2021 jsem jel se spolužáky
a učiteli z klavírního a smyčcového oddělení
ZUŠ F. I. Tůmy do Rudolfina v Praze, kde se konalo finálové kolo v sólové hře soutěže CONCERTINO PRAGA, což je mezinárodní hudební
soutěž pro mladé hudebníky.
Do finálového kola postoupili čtyři nadaní
soutěžící. Program zahájila maďarská klavíristka Ildikó Rozsonits klavírním koncertem č. 1 g
moll op. 25 od skladatele Felixe Mendelssohna
Bartholdyho, ve kterém ji, stejně jako ostatní
soutěžící, doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten patří k nejvýznamnějším
a nejstarším orchestrům v ČR. Poté ke klavíru
zasedl Slovák Ryan Martin Bradshaw, který zahrál velice známý klavírní koncert č. 1 b moll

op. 23 od Petra Iljiče Čajkovského. Jako třetí
soutěžící vystupoval německý houslista Mark
Anthony Lewin se skladbou d moll op. 47
od Jeana Sibelia. Koncert zakončil český rodák

Jan Schulmeister klavírním koncertem č. 1 Des
dur op. 10 od Sergeje Prokofjeva.
Každá soutěž musí mít i přes vynikající výkony
vítěze i poražené. Proto jsme vyčkali až do úplného konce, ve kterém bylo vyhlášeno pořadí
soutěžících. První místo a hlavní cenu získal
Ryan Martin Bradshaw, kterému jsem mimo jiné
fandil i já. Zpestřením pro nás jistě byla i možnost hlasovat a ovlivnit cenu publika, kterou získal Jan Schulmeister. Odpoledne strávené v Rudolfinu jsme si tedy velice užili a doufáme, že se
podobných akcí budeme moci zúčastnit znovu.
Zájezd se uskutečnil díky grantu města Kostelec
nad Orlicí a Klubu rodičů při ZUŠ.
Ondřej Baše,
žák klavírního oddělení

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
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.

Pravidelné akce:
Herničky máme otevřené vždy
ve středu 8:00-11:00 hod. Vstupné je
20 Kč. Je nutné se rezervovat, počet
míst máme omezený. V rámci možností budeme herničku otevírat vícekrát za měsíc. Případné otevření
herničky bude vždy zveřejněno.

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

Doprovodné akce:
19.10.2021 v 17:00 hod., nás čeká
interaktivní beseda s Mgr. Martinem Vlasákem na téma: „Nejčas-

tější chyby ve výchově dětí do 6
let“. Vstupné je zdarma a je nutné
si opět zarezervovat místo. V případě zájmu se ozvěte.
27.10.2021 16:30-18:00 hod., nás
čeká tvoření pro maminky a děti.
Bude se vyrábět malovaná taška
viz leták.
Dále plánujeme focení, hrátky s písničkou a další doprovodné akce.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na face-

www.vamberk.cz

booku (MC Dráček Vamberk). Dále se
prezentujeme na nástěnkách u školy,
ve školkách a naproti drogerii Teta.
Zodpovězení dotazu je možné na tel.
čísle 605 451 810, nebo na emailu
mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby náplň akcí.
Aktuální informace sledujte na FB,
či webových stránkách.
MAMINKY
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
ŘÍJEN 2021
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
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů.
Sbírka je výsledkem 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 fotografiích
Obnovená expozice historických fotografií 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 fotografií, a to nejstarší pocházejí z 19. století až nejnovější 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 fotografie zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům,
ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.

 4. září – 31. října 2021
Výstava na téma „Václav Buchtelík / V pekle bude čas!“
Absolvent ateliéru Malba I. ostravské Fakulty umění (prof. D. Balabán)
představuje soubor velkoformátových figurálních pláten, která rozehrávají celou řadu významových vibrací. Zřetelně je cítit z malby neradostná přítomnost temné blízké budoucnosti, jež je skandálně aktuální.
 4. září – 31. října 2021
Výstava na téma „Orlický salon´21 / Vladimír Hanuš – Před stavy“
Výstava k životnímu jubileu všestranného výtvarníka, který je sžitý s krajinou Orlických hor a jejich podhůřím. Malebná krajina jej inspirovala,
formovala i překvapovala. Nevnímá jen její velkolepost, ale nahlíží na ni
jako na stále proměňující se živoucí organismus. Sleduje sebemenší záchvěv větru, pohyb mraků i prolínání barev v krajině nahlížené z výšky
letce. Výstava bude doplněna o díla malířů, jež si Vladimír Hanuš váží,
byli pro něj inspirací, ale i přáteli.
 11. září – 31. října 2021
Výstava na téma „3 x Vendula Chalánková“
Vendula Chalánková patří k výrazným umělcům současnosti. Její tvorba pro děti, ilustrace, animované Zpívánky pro Českou televizi, stejně
tak i komiks z vlastního života jsou svérázné nejen výtvarnou stylizací či
technikou koláže, ale jsou také naplněny upřímným humorem. V Orlické
galerie je možnost vidět ilustrace k novému vydání knihy Liška Bystrouška od Rudolfa Těsnohlídka, dále pak komiksy a několik koláží interiérů.
 16. října 2021, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Japonská vazba knih“
Během dílny si budete moci vyrobit vlastní zápisník svázaný pomocí japonské vazby a originální záložku.
 22. října 2021
Rozloučení s výstavní sezónou / Bělení oblaků
Setkání s malířem Vladimírem Hanušem komentovaná prohlídka výstavy,
povídání o tvorbě, létání, čaji a poezii. Čtení autorských básní ze sbírky
Bělení oblaků.

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
 3. května – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem a vyřeš
zločin! Zbraně východočeských puškařů. Četnická stanice za první
republiky“
Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v našem regionu, jeho
poslání, vybavení a výstroj a seznamuje návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv.
 15. května – 31. říjen 2021
Expozice na téma „Krajina lidí. Krajina lidského těla. Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka“
Sezónní dlouhodobá expozice představuje významná díla sbírky Orlické
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl
ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou
tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka. Expozice je obohacena o zápůjčky ze soukromých sbírek, ale i veřejných sbírkotvorných
institucí: Galerie Města Trutnova, Galerie Středočeského kraje a Galerie
výtvarného umění v Náchodě.
 4. září – 31. října 2021
Výstava na téma „Grafika?! Výstava centra propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠOW“
Práce studentu studijních oborů, Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média, představují jejich odbornou průpravu i volné zaměření; jejich technickou a výtvarnou připravenost pro další studium nebo zaměstnání.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
 4. září – 14. listopadu 2021
Výstava na téma „Vamberecké pivovary a hospody“
Výstava Spolku přátel historie Vamberka – výstava o vambereckých pivovarech a hospodách. Ve Vamberku jsou historicky doložené dva pivovary. Nejdříve to byl panský pivovar, o kterém se ví, že fungoval asi 200 let.
A později tady vznikl měšťanský pivovar, který fungoval sotva 30 let.

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
 30. října 2021, od 10 do 18 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s kořeny pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se
transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich zemích
obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.
Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit dle platných protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a bližší
informace na našich webových stránkách WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM ŘÍJEN 2021
 1. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 8. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.

 13. října v 19:00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč.
 15. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 50 Kč.
 16. října v 15:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.

 22. října v 19:00 hodin
KRYŠTOF – JENOM PÍSNIČKY TOUR
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Snad je ještě najdete!
Vstupné 990 Kč.
VYPRODÁNO!
 28. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 29. října v 19:00 hodin
KOLLÁROVCI
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Vstupné 390 Kč.
VYPRODÁNO!

PŘIPRAVUJEME:
 3. listopadu v 19:00 hodin
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
DIVADELNÍ SPOLEK ZDOBNIČAN
VAMBERK
Komedie oblíbeného francouzského autora.
Režie: A. Joachimsthalerová.
Derniéra.
Vstupné 70 Kč.

 4. prosince ve 20:00 hodin
HARLEJ + KOMUNÁL
SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– PODZIM 2021
Vážení přátelé,
věřím, že již nenastane omezování kultury a tři představení, která
musela být odložena, se v náhradních termínech uskuteční.
 29. října 2021 v 19:00 hodin
KOLLÁROVCI
Kapela Kollárovci je originální uskupení mladých, talentovaných hudebníků. Svým hudebním uměním rozveselují už mnoho let posluchače doma i za hranicemi. Jejich živá hudba, temperamentní zpěv
a humorné slovo vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru, která vykouzlí na vaší tváři úsměv a dobrou náladu. Kapela hraje už od roku
1997 a svým goralským temperamentem si získala přízeň u mnoha
fanoušků.
Účinkují: PhD. Tomáš Kollár: housle, zpěv, PaedDr. Štefan Kollár:
akordeon, saxofon, zpěv Mgr. Marek Kollár: housle, zpěv, Štefan
Repka: kontrabas, zpěv, Július Michal Hudi: cimbál, Art. Patrik Červenák, DiS.: bicí nástroje.
 30. listopadu 2021 v 19:00 hodin
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZACE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní
atmosféru, improvizační nápady, jedinečné propojení herců a diváků
i trochu kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již
desítky let a prožili společně velkou část hereckého života. To vše se
odráží na vzájemných „přihrávkách“ i nekompromisních „smečích“.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš
a Petr Hojer.
 10. ledna 2022 v 19:00 hodin
CARMEN Y CARMEN
Dvě velké hvězdy svých oborů, operní pěvkyně Dagmar Pecková
a herečka Barbora Hrzánová, se scházejí v unikátním představení
Carmen Y Carmen, kde obě – každá po svém – ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovv opery. Přímo pro Peckovou a Hrzánovou ho napsal divadelní autor, herec, muzikant a režisér Jan Jiráň.
Procházka notoricky známou operou, která se však ještě za střízliva
změní ve zběsilý úprk. Aby také ne, když titulní Carmen není v příběhu jen jedna, ale hned dvě! Divákovi se v ceně jedné vstupenky
představí nefalšovaná diva operní Dagmar Pecková a činoherní Bára
Hrzánová. Není proto divu, že se setkání dvou div jménem Carmen
v lokále jednoho nešťastného hostinského ocitne až na samé hranici umění a kriminální zápletky.
Herecké obsazení: Dagmar Pecková, Bára Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Camilo Caller, Daniel Šváb. Režie: Jan Jiráň.
Zdeňka Freivaldová

 14. prosince v 19:00 hodin
DASHA A PAJKY PAJK QUINTET
Jedinečný vánoční koncert vynikající zpěvačky. Dokonalý zážitek zaručí též výběr skvělých hudebníků,
kteří Dashu doprovodí.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MKS.

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ
AKCE V MK SOKOLOVNA
PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
VŠECH VLÁDNÍCH
NAŘÍZENÍ.
DĚKUJEME.
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30. listopadu 2021 v 19:00 hodin
Městský klub Sokolovna Vamberk

10. ledna 2022 v 19:00 hodin

29. října 2021 v 19:00 hodin
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Společenská kronika

Stalo se aneb bejvávalo
Před 330 lety

BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu 2021 oslaví:
91 let
Dagmar Janečková
80 let
Jitka Čabanová
80 let
František Přibyl
75 let
Miroslav Bechný
Od září 2021 jsme opět zahájili osobní gratulace jubilantům
členkami Sboru pro občanské

záležitosti města Vamberka. Pokud si z jakéhokoli důvodu osobní návštěvu nepřejete, oznamte
tuto skutečnost matrikářce Lence
Prokešové na tel. č. 494 548 124,
nebo písemně e-mailem na prokesova@vamberk.cz, popř. Městský
úřad Vamberk, Husovo náměstí 1,
517 54 Vamberk.

VZPOMÍNKA

Majitel panství Jan Adam hrabě Záruba z Hustiřan potvrdil na vambereckém zámečku 10. října 1691 cech rozličný (kováři, koláři, zámečníci,
ručníkáři, truhláři, soustružníci a bednáři).

Před 115 lety
Dne 14. října 1906 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati
Doudleby – Vamberk – Rokytnice.

Před 95 lety
Vamberečtí ochotníci sehráli 28. října 1926 představení Naši furianti
při otevření dvorany Hotelu Kubias (pozdější budova kina).

Před 90 lety
Dne 13. října uplynou dva roky od úmrtí pana OLDŘICHA POSPÍŠILA z Vamberka.
Stále vzpomíná
manželka Dagmar a synové Adam a Ondřej.

V Hotelu Hrad byl 3. října 1931 založen Místní rybářský spolek ve Vamberku. Zpočátku měl 15 členů. Prvním předsedou se stal obchodník
Slávo Beníček.

Před 80 lety
Dne 15. října 1941 byl dostavěn tzv. úřednický dům nad cestou
do Merklovic (dnešní sídliště Jiráskova).
Dne 28. října uplynou dva roky, kdy nás navždy opustil
pan KAREL ŠTAJNER.
S láskou vzpomínají
manželka Věra s rodinou, dcera Marcela s rodinou,
sestra Ivana s rodinou a ostatní příbuzní.

Před 75 lety
Pekelští hasiči obdrželi 6. října 1946 novou motorovou stříkačku
v hodnotě 80 000 Kčs.

Před 60 lety
V Pekle byl 14. října 1961 dobudován rybník na ploše 1,7 ha.

Před 45 lety
Ve dnech 22. a 23. října 1976 se uskutečnily volby do všech stupňů národních výborů. Nové zastupitelstvo po připojení okolních
obcí (Peklo, Merklovice a Lupenice) čítalo 56 členů (z toho 13
radních).

Prodej ze dvora

kravské
mléko

Před 35 lety
V říjnu 1986 začala v dolních lukách výstavba nových provozů železáren (otevřeno v roce 1990).

Před 30 lety
Po odstranění tanku z horního náměstí zde byla 28. října 1991 zasazena lípa, tzv. strom života.

Před 15 lety

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

V komunálních volbách konaných ve dnech 20. a 21. října 2006 zvítězila ve Vamberku Občanská demokratická strana.

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

Výročí osobností

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.

 13.10.1941 zemřel v Chýnově František Bílek, sochař a grafik. Náležel k našim nejvýznamnějším symbolistům. V roce 1938 vytvořil alegorickou sochu Spořivosti pro novou budovu Spořitelního a záložního
spolku v Zářečí a bustu Františka C. Kampelíka pro týž spolek. 80. výročí
úmrtí (* 06.11.1872 Chýnov)
 24.10.1831 se ve Vamberku narodil František Kalousek, učitel
hudby a hudební skladatel. Vystudoval varhanickou školu v Praze.
V letech 1847-1849 byl varhaníkem na nejvýznamnějším polském poutním místě v Čenstochové. Od roku 1855 žil v Bukovině. Usadil se v Černovicích (dnes leží na Ukrajině) a stal se klíčovou osobností tamního hudebního života. Jeho bratr Josef byl významným historikem. 190. výročí
narození († 22.04.1899 Černovice)

www.vamberk.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

20

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

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Aktuální otevírací doba na dětském oddělení:
STŘEDA: 12:00 – 15:00, ČTVRTEK: 13:00 – 17:00
Vracení knížek je možné i nadále do biblioschránky před vchodem
do knihovny

Říjnová nabídka nových knih – 2021
BELETRIE
 CORNWELL, Patricia: Kvantum
Dobrodružný román tajné mise NASA.
 DUBCOVÁ, Naďa:
Láska v bačkorách
Humorné povídky o soužití mužů
s ženami.

 GILEROVÁ, Katarína:
Dívka v zrcadle
Další román známé slovenské spisovatelky, tentokrát z hudebního
prostředí.
 PENNER, Sarah:
Zmizelá apatykářka
Historie – 18. století v křivolakých
londýnských uličkách otevřela malý
krámek záhadná apatykářka…
NAUČNÁ LITERATURA
 HOSTINSKÝ, Jiří:
Koloběh piva ve Vamberku
Regionální vyprávění o tom, kde
se vařilo, skladovalo a pilo pivo.
 RŮŽIČKOVÁ, Renáta
BARTOŠ, Štěpán:
Židovské památky
Brožura o židovských památkách
našeho regionu.
 SEDLÁČEK, Milan:
Pivovarnictví v Potštejně
Další regionální publikace o historii pivovaru.
 SMEJKAL, Petr: Síla viru
Rozhovor s lékařem-internistou
a infektologem o epidemii.

Nová kniha
Hany Hindrákové
Hana Hindráková, vlastním jménem
Hana Hindráková, která byla hostem
v naší knihovně v roce 2017, vydala
novou knihu Můj africký příběh. Má
podtitul Cesta za snem. Autorka vypráví opravdu svůj příběh o tom, jak
se dostala do Afriky, posléze k psaní
knih z afrického prostředí. Do Afriky
jela jako nadšený dobrovolník, který
se časem mění v odpůrce rozvojové pomoci. Jak poznávala prostředí
a lidi, zjistila, že pomoc pro ně není
v dotacích, ale pomoc by měla jít jiným směrem.
Proto také sama nabízí kostěné náhrdelníky, náhrdelníky se srdcem,
záplatou a náhrdelníky s ornamenty,
které vyrobila skupina nezaměstnaných mužů. Také má k dispozici
kožené ručně malované peněženky
a další jiné suvenýry vyrobené skupinou žen z chudinské čtvrti Ngando Vision Group. Proč jí tato pomoc
připadá smysluplnější, i to se v nové
knize dozvíte.
Knihu najdete ve fondu knihovny
a informace o dalších knihách a výrobcích na stránkách
www.darkysmyslenkou.cz
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pro náš výrobní závod ve Vamberku
hledáme
VÝROBNÍ KONTROLER/KA
SERVISNÍ TECHNIK
ELEKTROMECHANIK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY
DĚLNÍKY/DĚLNICE DO VÝROBY
OBLUHA SVAŘOVACÍ LINKY
SVÁŘEČ
MANIPULANT
SKLADNÍK
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:

job@pewag.cz, pewag s.r.o.,
Smetanovo nábřeží 934, Vamberk
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Článek paní Jaroslavy Martinové byl začátkem září uveřejněn na Facebooku ve skupině Vamberáci. Na stejném místě byla uveřejněna
odpověď starosty města. Vzhledem k tomu, že paní Jaroslava Martinová požádala o uveřejnění příspěvku i ve Vambereckém zpravodaji,
považuje Redakční rada za vhodné zveřejnit článek společně s odpovědí na něj.
Milí spoluobčané,
článek starosty města Vamberka, Mgr. Jana
Rejzla, zveřejněný v posledním čísle Zpravodaje mi nedal jinou možnost, než předat tímto
způsobem své veřejné vyjádření.
Jaroslava Martinová
Lež a pravda
Pravda a lež
Nepřeji nikomu nic zlého. Přesto některým lidem přeji, aby potkali sami sebe...
V návaznosti na mediálně zveřejněné pofidérní vysvětlení mého odvolání z funkce vedoucí
MK Vamberk a výpovědi z nadbytečnosti bez
nároku na odstupné jsem nucena napsat své
stanovisko k této kauze.
Veřejně tímto prohlašuji, že informace Jana
Rejzla, zveřejněné v Rychnovském deníku,
Vambereckém zpravodaji a vysílané regionálním rozhlasem, se nezakládají na pravdě.
Vzhledem k současné kandidatuře Mgr. Jana
Rejzla do Poslanecké sněmovny ČR je mojí povinností pravdivě zveřejnit celou historii vedoucí k aktuální situaci a upozornit na jeho účelové
jednání. Zda ve prospěch soukromých zájmů
nebo za cenu netransparentních změn, jejichž
účelem je odstranit z vedoucích míst nepohodlné jedince, ukáže čas.
Vědomé šíření nepravdivých informací ve veřejném prostoru s cílem lživě poškodit pověst
určité osoby je nejen trestné, ale také nedůstojné postu starosty města.
Veškerá má vyjádření jsou doložitelná mailovou korespondencí, písemnými dokumenty,
písemnými vyjádřeními hlavních představitelů Národní knihovny Praha, Studijní a vědecké
knihovny Hradec Králové a dalších erudovaných odborníků z oblasti knihovnické profese
včetně odborového svazu.
ROZBOR MEDIÁLNÍHO VYJÁDŘENÍ
Mgr. J.Rejzla O DŮVODECH
MÉHO PROPUŠTĚNÍ
1. „Knihovna se dlouhodobě vzdalovala velké
části občanů, které nebyla schopna oslovit“:
naprostá, snadno doložitelná lež.
Podle posledního celostátního statistického
hodnocení činnosti MK Vamberk, kterým se
každoročně zodpovídáme z odborné činnosti
Ministerstvu kultury ČR, vykazuje naše knihovna (byť s nižším počtem odborných pracovníků
než je tomu v jiných srovnatelných knihovnách)
vyšší počet návštěvníků a vyšší počet registrovaných čtenářů než jiné srovnatelné knihovny.
Významně vyšší je především počet registrovaných dětských čtenářů. Stejně aktivní je knihovna v oblasti kulturních a vzdělávacích akcí.
(Tyto podklady byly zaslány v dopisech
Mgr. Evy Svobodové, ředitelky SVK HK a předsedy SKIP Národní knihovny Praha Mgr. Romana Giebische (garantů v oblasti knihovnictví)
starostovi města, kde apelují na změnu rozhodnutí o mém odvolání, ne na můj popud,
ale z vlastní iniciativy.)
Pouze lockdown a covidové období omezilo
naši činnost i aktivity a snížilo návštěvnost
knihovny. Přesto jsme pracovaly – malování
prostor, akvizice fondu, odpisy knih, burza

knih, Vánoční Voříškova, koncert harfistky,
Toulání se sovičkou, besedy se spisovateli,
Univerzita 3. věku, Čtení před spinkáním, hádankový Miš-Maš on-line pro děti, Diplom
malého čtenáře, Pasování prvňáčků, Den dětí
s Veronikou, výstavy, příměststý tábor... a další.
I v době striktních hygienických omezení jsme,
byť v provizoriu vládních nařízení, zajistily půjčovní služby formou knihovnického okénka.
Mnoho práce znamenala příprava nového
oddělení pro -náctileté – Klub TEENs měl být
slavnostně otevřen 1. září.
Posledním mým nápadem, jehož realizaci
jsem zahájila již v lednu tohoto roku, bylo vytvoření betlému trvalého charakteru v životní
velikosti – nejen pro naše děti. Zajistila jsem
výtvarníky, předložila jim svůj návrh. Získala
schválení od starosty – a čekalo se na společný
vhodný termín schůzky. Uskutečnila se začátkem srpna. Další ze svých nápadů jsem tím
opět ponechala v rukou starosty obce.
2. „V knihovně nadále zůstávají tři zkušené
knihovnice“: absurdní lež. Po mém propuštění
zůstává v knihovně toto obsazení:
kolegyně v důchodovém věku (úvazek 0,5 – jediná knihovnice)
kolegyně zajišťující pomocné manuální práce
(úvazek 0,5 – přijata v listopadu roku 2020)
kolegyně magistra rekreologie (úvazek 1, působící v knihovně dva a půl roku)
Další pracovnice je externí, zajišťuje pouze provoz svěřených knihoven okolních obcí - Peklo
nad Zdobnicí, Merklovice, Lhoty u Potštejna,
Polom, Lupenice (úvazek 0,3 – její mzda je plně
refundována Ministerstvem kultury ČR).
Celkový počet pracovníků MK Vamberk je tedy
POUZE dva celé úvazky. Knihovna je nyní navíc
bez odborného vedení. V této situaci může být
pověřena provizorním vedením pouze kolegyně magistra rekreologie – nicméně až deset let
praxe v tomto oboru nahrazuje odborné knihovnické vzdělání.
3. „Opakující se problémy v hospodaření, které není možné ani vhodné veřejně probírat“:
pro některé z vás jistě nejožehavější nařčení –
a zde má odpověď:
* za celé tři roky starostování J. Rejzla
jsem neobdržela ani jeden vytýkací dopis
k problémům v hospodaření (k jednání jsem
byla vyzvána pouze jednou, abych obhájila nákup vrtaček – jednalo se o minivrtačky
v ceně cca 350,- Kč používané k opravám knih,
výrobě odměn a drobných dekorací)
* přestože byl rozpočet dodržován, poslední
tři roky jsem o každý nákup v ceně nad 100 Kč
(opět na základě nařízení starosty obce) musela písemně žádat hlavní účetní a tajemnici
města. Nákup materiálu a služeb mohl být
uskutečněn až na základě jejich povolení.
* každoroční inventury proběhly bez jediného
pochybení
* výsledky hospodaření byly kontrolovány každý měsíc hlavní účetní města
Zde je však nutné říci vše.
Ano, rozpočet knihovny byl pod mým vedením překročen dvakrát.
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Poprvé v období starosty Ing. Mazúcha.
Tehdy Kinematograf bratří Čadíků oslovil
knihovnu s nabídkou uspořádání letního kina.
Tato mimořádná akce byla s nadšením přijata
a schválena starostou obce s příslibem navýšení rozpočtu knihovny. Rozpočet nakonec navýšen nebyl – a knihovna musela akci uhradit ze
svého nenavýšeného rozpočtu.
Podruhé v období starosty R. Futtery vzhledem k vícepracím technického charakteru
v budově knihovny. Za tento přestupek jsem
byla po zbytek svého působení v knihovně
potrestána definitivním snížením osobního
hodnocení na polovinu.
Tolik mé vyjádření.
Dalo by se však psát ještě dlouho.
Vzhledem k registraci knihovny v celostátní databázi Evidence knihoven Ministerstva kultury
ČR má MK Vamberk dvojí„vedení“ – zřizovatele,
čili Město Vamberk, a Ministerstvo kultury ČR.
V celostátním měřítku jsem za úroveň profesní
činnosti MK Vamberk zodpovídala třináct let.
Během této doby se MK Vamberk stala Knihovnou roku ČR a městu Vamberku tak přinesla
výjimečné státní vyznamenání.
V průzkumu spokojenosti občanů města byla
jednou z nejlépe hodnocených organizací
města. Založila MC Vamberecký dráček, zajistila Virtuální univerzitu 3. věku v našem městě.
Zapojila se do akcí celostátních i mezinárodních, jakými je např. Noc literatury. Stala se členem Ligy proti rakovině, opečovávala hrobky
mecenášů města.
Naše práce s dětmi a pro děti, naše netradiční,
zajímavé a přínosné aktivity pro čtenáře i širokou veřejnost jsou dodnes pozitivně přijímány
profesním světem. V tomto měsíci jsem byla
vyzvána k prezentaci naší práce na Krajské knihovnické konferenci v SVK HK. Stejně tak jsem
za kvalitní profesní činnost a vedení knihovny
zodpovídala jejímu zřizovateli.
A také se několikrát dokázala vzepřít laickým
nesprávným návrhům, podnětům a požadavkům starosty města. Slušně.
Protože – každá profese má svá specifika.
Protože – zedník staví dům, truhlář vyrobí nádherný stůl – a vedoucí knihovník rozumí knihovnické profesi. Proto zde přece je.
Vzepřít se však moci mocných – ač oprávněně
a opodstatněně – je v naší zemi opět trestné.
V našem městě obzvlášť.
Stalo se to zde již podruhé.
V roce 2019 stejně jako já nesklonila hlavu před
neprofesionálními požadavky starosty Mgr. Rejzla ani vedoucí Domu s pečovatelskou službou.
Byla odejita po pětadvaceti letech práce pro
město přesně v den svého životního jubilea.
Veškeré její rozpracované plány, vize, rozjednané
smlouvy a vypracovaná grantová řízení se stala
v jediném okamžiku zásluhou jiných.
Já byla propuštěna dva dny před svými narozeninami, po dvaceti sedmi letech pracovního poměru. Zůstává za mnou má práce, kterou jsem dělala
s láskou. Věřím, že ji vnímáte a vidíte také. Byla pro
Vaše děti, pro Vás všechny. Pro naše město.
Lež a pravda. Pravda a lež. Vyberte si.
Jaroslava Martinová
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Vážená paní Martinová,
na úvod musím říct, že ve Vašem článku se
míhají slova jako „lež“, „pomluva“, „trestné“…
Máme to zapotřebí? Tímto slovníkem se psalo
před deseti a více lety ve Vambereckém zpravodaji a myslím, že už to nikoho nebavilo. Pojďme se bavit věcně.
Vytváříte dojem příběhu, že je to věc nás dvou
– starosta a vedoucí. Ano, jsem „tvář města“
(starosta musí umět „stříhat pásky“, ale i umět
schytat kritiku – nestěžuju si, tu práci jsem si
zvolil dobrovolně), ale není to náš příběh, a už
vůbec to není osobní příběh.
Buďte fér a vyhodnoťte si náš pracovní vztah
za poslední tři roky. Řešili jsme velké věci, koncepční věci, ale i běžné provozní záležitosti.
Když se nějaká akce povedla, vždy jsem Vám
vyslovil uznání, včetně finančních odměn. A řešili jsme samozřejmě i problémy, kdy jsem Vás
rozhodně nechválil. Celkově si ale myslím, že
jsem to byl právě já, kdo Vás v debatách s radními o směřování knihovny (a nebylo jich za ty
roky málo), vždy omlouval, obhajoval a přimlouval se.
Letos v létě jsem se ale i já musel přiklonit
k tomu, že váhy se převážily a další omluvy nás
nikam neposunou. Rada města rozhodla, rozhodla plně ve shodě, pěti hlasy z pěti.
HOSPODAŘENÍ.
Nechtěl jsem to rozebírat, ale když jste tu věc
otevřela, pojďme si vzít hlavní body:
- při vynakládání svěřených prostředků (nákupy věcí ne nezbytně nutných, hlídání překročení rozpočtu) jsme to dopracovali tak daleko, že
Vám byl udělen písemný pokyn si nad sto korun nechat nákupy odsouhlasovat. U žádného
jiného zaměstnance města, natož u vedoucího
zaměstnance města, nebylo a není nic takového nutné, naopak, je nesmírně zatěžující muset
někoho takto náročně kontrolovat. I tak nebyl
pokyn z Vaší strany důsledně dodržován (např.
neodsouhlasený nákup předražených plexiskel).
- účetnictví knihovny bylo a je kontrolováno
hlavní účetní a je v pořádku – ale právě zásluhou hlavní účetní (!)
- opakování stále stejných drobných pochybení, která se týkají zcela základních věcí (proč
nemůže být faktura pro Město Vamberk vystavena na jméno Jaroslava Martinová? Proč nemůžeme faktury města platit ze soukromého
účtu? Proč si nemohu k nákupu na doklad pro
Město Vamberk objednávat věci pro soukromou potřebu?)
Problém je, že nad každou z těch drobností se
dá mávnout rukou. Jednou, dvakrát, třikrát…
Jenomže Město Vamberk zaměstnává 58 lidí,
z toho několik ve vedoucích funkcích, má pět
organizačních složek. Další desítky lidí jsou
ve dvou městských společnostech a městem
zřízených školách (ZŠ, MŠ). A jaký vysíláme
signál těmto zaměstnancům, pokud neustále
knihovnu omlouváme? Dělejte si, co chcete,
všechno vám projde? Někdo to za vás opraví?
Vše se zamete pod koberec?
STYL PRÁCE.
Ke stylu Vaší práce patřilo trávení volného času
s celou rodinou v knihovně. Po večerech, o víkendech, o svátcích. Namítnete – bezplatně mi
pomáhali s přípravou akcí. Možná. Ale celá rada

zpravodaj
města se shodla na tom, že je to silně neprofesionální. Stírá se hranice mezi veřejným a soukromým, pro část veřejnosti je to nepřijatelné
(někdo naopak možná oceňoval, že tím vznikala „domácká atmosféra“). Nikdo jiný ze zaměstnanců města se takto nechová, všichni se snaží
držet si profesní odstup. A to hlavně proto, že
se bavíme o využívání veřejného majetku, který má nějaká pravidla, jak se s ním hospodaří.
Není to prostě náš majetek. (A to nehovořím
o vodění psa do práce i přes písemný zákaz
vstupu zvířat do objektu, zarovnanou půdu
soukromými věcmi, apod.)
Nelíbí se Vám termín, použitý v článku ve Zpravodaji, že se knihovna „vzdaluje“ části veřejnosti. Argumentujete vysokým počtem akcí a vysokým počtem návštěvníků. To ale není totéž.
Nikdo Vám nevyčítá malou návštěvnost. Rozdíl
ve vnímání situace je v tom, že jako vedoucí
knihovny jste měla zpětnou vazbu od návštěvníků akcí, kteří byli spokojení (což je v pořádku).
Jako rada města ale musíme vnímat i požadavky těch, kteří „by do knihovny nikdy nešli“, a to
z důvodu celkového naladění atmosféry, která
v knihovně panovala. Jsme malé město, kde
je okruh návštěvníků omezený a nechceme,
aby se veřejnost takto štěpila. Chceme, aby si
do knihovny našly cestu i jiné skupiny veřejnosti.
Vysoký počet akcí a činností, které nesouvisí
s knihovnictvím, (což je však kladně hodnoceno statistikami), s sebou nese i rub. Tím jsou
neustále se zvyšující nároky na provozní náklady (ve formě mzdových nákladů a také nedostatku času na odbornou práci – knihovnictví).
Tento „tlak“ se projevil mimo jiné navýšením
půl úvazku v minulém roce (pro představu –
u jednoho úvazku se bavíme o nákladech 500600 tisíc korun ročně), nezbytností zajistit úklid
dalšími zaměstnanci města (město je musí zaplatit) a neustálým tokem požadavků na různé
technické výpomoci, které opět město platí. To
všechno proto, že zaměstnanci knihovny jsou
vytížení akcemi a „nestíhají“. I tady rada města
řekla: dost. Všechno musí mít nějakou míru.
A opět platí, že knihovna není ostrov ve vzduchoprázdnu – nabídku akcí pro veřejnost nezajišťuje jen knihovna. Na pořádání větších akcí
(viz. vánoční rozsvícení náměstí) má město
zřízen Městský klub Sokolovna, pro práci s dětmi připravujeme kompletně zrekonstruovaný
DDM (v důsledku tragické nehody bohužel začínáme od píky).
A že jste „nesklonila hlavu před neprofesionálními požadavky starosty“? Co je neprofesionálního na tom, že jsem po Vás vyžadoval
naplňování metodických pokynů Ministerstva
kultury? Zedník staví dům… ale bez stavbyvedoucího mu spadne na hlavu.
Komunikační styl. Co všichni návštěvníci vždy
hodnotili kladně, byla Vaše komunikace směrem k nim. Jste milá, laskavá, na akcích vždy přívětivá. (I já mám tuto zkušenost). To je komunikace navenek směrem k návštěvníkům, kterou
jsem vždy oceňoval. Jako zaměstnavatel jsme
však museli hodnotit i komunikaci směrem
k úřadům, dodavatelům a zaměstnancům. Stav
je takový:
- osobně jsem řešil stížnost Úřadu práce
na Vaše nevhodné chování směrem k uchazeči
o zaměstnání, kterého jste před úřednicí ponižovala, chovala se arogantně a zcela nedůstoj-
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ně. Osobně jsem nezažil, že by si úřad (!) musel
stěžovat na nějakého našeho zaměstnance.
- zejména poté, co jsme Vám se správcem nemovitosti zakázali objednávat drobné řemeslné práce u Vašeho zetě, jste kolegům opakovaně dávala pocítit svůj nesouhlas (nepříjemné
vystupování, lpění na detailech). Situace dospěla tak daleko, že nám řemeslníci odmítali
přijímat zakázky pro knihovnu z důvodu Vašeho vystupování, případně jen po velkém přemlouvání a s následnými stížnostmi (elektrikář,
podlahář, pokrývač).
- museli jsme řešit odchod dvou zaměstnankyň, které (v slzách) dávaly výpověď pro Vaše
chování k nim. Přidělování podřadné práce, vyžadování účasti na akcích nesouvisející s jejich
pracovním zařazením, povýšené vystupování,
zdůrazňování vlastní odborné kvalifikace…
Angličtina pro toto chování používá výraz „mobbing“, tedy znepříjemňování života na pracovišti. Osobně si vyčítám, že jsme akceptovali
odchod těchto nekonfliktních zaměstnankyň
a situaci dále neřešili.
Řeknete – není to pravda, tvrzení proti tvrzení.
Ale proč mi tolik lidí (kteří se vzájemně neznají) sděluje stížnosti, které jsou obsahově zcela
totožné?
Tento celkový STYL PRÁCE (který radní znají, neboť za roky spolupráce přibývaly nové
a nové střípky do mozaiky) tedy rada města
komplexně vyhodnotila a rozhodla. Nejde
o rozvázání pracovního poměru pro porušení
nějakých konkrétních pracovních povinností,
ale o odvolání z funkce vedoucího zaměstnance. To, že je dán důvod nadbytečnosti (jako
výpovědní důvod), je zákonná fikce, která nastává, nedojde-li k dohodě o novém pracovním
zařazení. A tak se i stalo. To, že odstupné nenáleží, vyplývá ze zákona a nemůžeme odstupné
přiznat, ani kdybychom chtěli – hospodaříme
s veřejnými prostředky.
Chceme, aby se knihovna proměnila. Navázat
na to dobré. To je vše.
Závěrem připomínáte kauzu odvolání vedoucí Pečovatelské služby („Veškeré její rozpracované plány, vize, rozjednané smlouvy a vypracovaná grantová řízení se stala v jediném
okamžiku zásluhou jiných“.) Co tím myslíte?
Byť to sem nepatří, tak jediný rozpracovaný
plán bylo rozšíření pečovatelských služeb
do okolních obcí. Tento musel dodělat (resp.
přepracovat) náš finanční odbor. O jiné aktivitě nevím.
Takže znovu: pro mě osobně bylo rozhodování
o Vašem odvolání jedním z nejtěžších. (Máme
za sebou odvolání v Pečovatelské službě
a Vambekonu, v obou případech jsem měl jasno. Fungování těchto dvou organizací se s příchodem nového vedoucího skokově zlepšilo).
Na jedné misce vah tedy byla závaží s názvem
Vztah ke čtenářům a Práce s dětmi. Na druhou
misku vah se za ty roky přisýpala zrníčka nespokojenosti, až vytvořila hromádku, která tu
váhu převážila.
Jan Rejzl

P.S. Jediný můj mediální výstup je článek
ve Zpravodaji určený Vamberákům. Žádný novinář mě v souvislosti s knihovnou nekontaktoval, ani já nekontaktoval novináře. Měl jsem
za to, že noviny a rozhlas byly z Vaší iniciativy.
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Oslava 115 let fotbalu ve Vamberku
Dne 11. 9. slavil fotbal ve Vamberku 115 let
Program byl zahájen v osm hodin ráno slavnostním otevřením tribuny. Tribunu fotbalový oddíl s pomocí správy sportovních zařízení přes léto kompletně opravil. Obrousili jsme všechny plochy od staré
barvy a provedli nátěr v klubových barvách. Na takto připravený základ jsme namontovali sedáky,
které jsme darem obdrželi od FC Hradec Králové z všesportovního stadionu v Malšovicích, kde probíhá
demolice stávajícího stadionu. Díky těmto provedeným úpravám je tribuna ve velmi pěkném stavu
a poskytuje tak velmi kvalitní zázemí pro fotbalové fanoušky.
V devět hodin začal turnaj mladších Jelínek (FCHK a FK Teplice - 1. liga), proběhl slavnostní podpis partžáků v rámci mistrovské soutěže Karel Podhajský (FCHK a FK Jablo- nerské smlouvy mezi naší TJ Baokresního přeboru. V tomto turnaji nec n. - N. 1. liga, trenér brankářů), ník Vamberk a FC Hradec Králové.
nastoupila naše spojená družstva Pavel Dapecí (FCHK - 1. liga), Karel Ke smlouvě připojili podpisy: LadiVamberk/Doudleby A a B, soupeři Krejčík (FCHK - 1. liga, trenér AFK slav Brož (koordinátor spolupráce
jim byla Javornice a Borohrádek. Atlantic Lázně Bohdaneč), Radek za FCHK a šéf skautingu FCHK),
V úvodním utkání nastoupilo naše Hrubý (FCHK - 1. liga), Jiří Plocek Ondřej Frejvald (koordinátor spoA mužstvo proti Javornici, ve kte- (FCHK - 1. liga, SK Pardubice), Vladi- lupráce za Baník Vamberk a koorrém zvítězilo 6:0 (branky: Kušta 2x, mír Zajíček (FCHK), Jiří Poděbradský dinátor fotbalové mládeže Baníku
Hamerský 2x, Sedláček a Franc). B (FCHK - 1. liga, Baník Sokolov), Jiří Vamberk), Aleš Čvančara (šéftrenér
mužstvo složené převážně z hráčů Časko (FCHK, Baník Ostrava, Viktoria fotbalové akademie FCHK), MarDoudleb nastoupilo k utkání s Bo- Žižkov – 1. liga, reprezentace ČSSR, cel Olšavský (šéftrenér fotbalové
rohrádkem a jediný gól Grulicha držitel poháru ČSSR a ČR s Baníkem mládeže Baníku Vamberk), Jakub
stačil na remízu 1:1. Ve druhém kole a Viktorkou), Radim Holub (FCHK, Novický (šéftrenér FCHK ženy)
se střetlo naše áčko s Borohrád- FK Jablonec, Mladá Boleslav, FC a Ladislav Falta (sekretář fotbalokem, výsledek utkání po gólech Slovácko, AC Sparta Praha – 1. liga, vého oddílu Baníku Vamberk). Tato
Pekelských kanonýrů bratří Bartošů se Spartou 2x titul, aktuálně trenér smlouva krom partnerství znamea Kušty 3:0. Béčko nasázelo Javornici v Chrudimi), Rostislav Macháček ná pro náš oddíl zejména odborrovněž šest gólů a mohlo se tak ra- (FCHK, Slavia Praha, Slovan Libe- né vedení, metodiku a organizaci
dovat z vítězství 6:0. V posledním rec, Lázně Bohdaneč – 1. liga), Mi- fotbalového tréninku, koordinaci
kole si to rozdaly naše spojené týmy lan Frýda (FCHK, Slavia Praha, RH výchovy fotbalové mládeže, sdílení
mezi sebou, o šance nebyla nouze, Cheb – 1. liga, Lausanne sports – 1. „know how“, sehrání přátelských
avšak výsledek 0:0 byl jasným důka- liga Švýcarsko, reprezentace ČSSR, utkání, stáže pro trenéry a výhodné
zem odhodlání našich hráčů ubránit olympijský výběr, 24x reprezentace podmínky pro talentovanou mlábránu od vstřelení branky.
do 21 let, trenér), Radek Langr (mistr dež. Tato smlouva je velkým milníV jedenáct hodin měl hrát zápas republiky v extrémním golfu, repre- kem v rozvoji fotbalového oddílu TJ
náš dorost v rámci Genext krajské zentant ČR v golfu), trenér Jan Rolko Baník Vamberk.
soutěže staršího dorostu U19, bo- (Náchod, Mladá Boleslav, FCHK – 1. V 16:30 nastoupili k utkání muži A,
hužel k tomuto utkání nedošlo, ne- liga, trenér), Luděk Pečenka (FCHK, komentář trenéra A mužstva Josefa
boť ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že Opava, Motorlet, Kolín – 1. liga).
Součka:
náš soupeř TJ Slovan Broumov od- Slavnostní výkop provedl staros- Sobota byla pro vamberecký fotstoupil ze soutěže. Bohužel se nám ta města Vamberk Mgr. Jan Rejzl. bal příznivá. Přálo počasí, punc
nepodařilo sehnat soupeře pro náš Utkání starých gard probíhalo významu akce dodala návštěva
dorost.
ve velmi přátelském, avšak v herně starosty Vamberku a dalších veřejV jednu hodinu odpoledne se divác- intenzivním stylu. Borci na obou ných představitelů, přijela výborná
ky plný areál V Lukách dočkal utkání stranách nevypustili jediný střet sestava staré gardy FC Hradec Krástarých gard. V domácích barvách a rázně bojovali o vítezství. Výsle- lové v čele s reprezentanty Milanastoupili: Josef Dostál (kapitán), dek 3:6, hovoří za vše. Hradečtí za- nem Frýdou a Jiřím Časkem, dále
Pavel Potužník, Aleš Kuhn, Pavel Ble- slouženě vyhráli. Bylo vidno, že zku- s mnoha výbornými prvoligovými
cha, Milan Čermák, Milan Halbrštát, šenosti, které hráči FCHK za svou borci Jaromírem Plockem, RadiLuboš Michalec, Rostislav Šponar, kariéru získali, jsou velmi hodnot- mem Holubem, Luďkem Jelínkem
Pavel Hejčl, Jiří Držmišek, Aleš Cho- né. Každá vstřelená branka hostí a spoustou dalších. To vše spolu
chola, Karel Chochola, Milan Beneš, byla naprosto parádním vsítěním s bohatým občerstvením se početFilip Leimer, Jakub Flekr, Petr Přikryl, míče. Divácky se jednalo o velmi né divácké obci postaralo o zajímatrenér Václav Tyč a Miroslav Kopec- atraktivní fotbal a naplněná tribuna vou podívanou, jejíž konec předký (trenér na telefonu). Za starou vytvořila skvělou atmosféru.
stavovalo mistrovské utkání „B“
gardu FC Hradec Králové: Luděk O poločase utkání starých gard třídy mezi domácím Baníkem Vam-
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berk a hosty z Javornice. Lákadlem
byl start navrátilce Ondry Mráze.
Utkání plné šancí a dramatických
momentů na obou stranách skončilo remízou 2 -2.Za nás se premiérově trefili dva mladí odchovanci
Petr Šimeček a Ondřej Tobiška,
ale na výhru to nestačilo. Několik
dalších gólových příležitostí jsme
nevyužili a soupeř z poslední akce
ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal. Tady se znovu fotbal prezentoval vším, co přináší. Radost, bolest,
zklamání, emoce. Bonusový bod
z penaltového rozstřelu si zasloužili
naši hráči i příznivci.
Fotbal ve Vamberku má svou tradici, historii a současnost. Základem klubu je práce s mládeží. Ta
je velmi dobrá což dokazuje fakt,
že v současném kádru „A“ týmu je
JEDENÁCT!!!! odchovanců, kteří
pravidelně nastupují v modro – žlutých dresech Baníku! Josef Souček,
trenér A mužstva
Po celý den oslav se jedlo a pilo,
děti skákali na nafukovacích hradech, a hlavně hráli fotbal. Překvapením pro nás byl enormní zájem
a návštěvnost, a proto některá jídla
z naší nabídky se rychle snědla,
podobně to bylo u piva a lihovin.
Konečný stav: všechno snědeno
a všechno vypito, zůstaly jen prázdné regály, prázdné sudy a plné koše.
Nezaregistrovali jsme v průběhu
dne jediné zranění, oslavy proběhly
velmi klidně a slušně. Za to návštěvníkům oslav velmi děkujeme.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kdo se podíleli na přípravách
a samotnému pořádání oslavy. Již
nyní se těšíme na další oslavu, a to
120 let fotbalu ve Vamberku v roce
2026, věříme však, že nebudete
na návštěvu našeho areálu čekat tak
dlouho a podpoříte nás v dalších domácích turnajích a utkáních. Rozpis
turnajů a utkání naleznete na stránkách www.banikvamberk.cz.
Ondřej Frejvald,
hlavní pořadatel oslavy
115 let fotbalu ve Vamberku
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SDH PEKLO NAD ZDOBNICÍ
plochou. Ta bude využívána jako
zázemí při společenských i sportovních akcí. Za špatného počasí se zde
budou moci schovat děti z kroužku.
Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem našim členům a přátelům co pomohli zrealizovat všechny
akce, které se konali a na kterých se
momentálně pracuje.
Děkujeme městu Vamberk za podporu a hlavně finanční dary, díky
kterým se mohly uskutečnit různé
společenské akce, výstavba přístřešku v areálu a hlavně děkujeme
za pomoc s náklady spojené s dětským kroužkem. Ty se týkají jak provozu, tak i nákupu nového vybavení.
Výbor SDH Peklo nad Zdobnicí
Začátek září byl pro naše SDH dost
nabitý.
Dne 4. září odpoledne proběhl
v sportovním areálu v Roští již 13.
ročník Soutěže starých gard v požárním útoku. Své dovednosti přijelo ukázat 6 družstev z okolí. A můžeme se pochlubit našim týmem,
který se umístil na prvním místě
s nejlepším dosaženým časem
a putovní pohár tak zůstal doma.
Od 5. září se každou neděli začaly scházet naše děti v hasičském
kroužku. Vedoucí kroužku začali
připravovat naše nejmenší na říjnovou soutěž v požární všestrannosti. Samozřejmě se nevěnují jen

hasičské činnosti, ale taky ekologii,
sportovním hrám a zdravovědě.
12. září se otevřelo nové dětské hřiště u bývalé základní školy v Pekle.
Výstavba se chystala 2 a půl roku
od základního návrhu po konečnou
realizaci, která se povedla. Naše SDH
pomohlo společně s občany z Pekla
jak s dokončovacími pracemi tak i se
slavnostním otevřením, u kterého byli
zástupci města Vamberk. Děti si užili
krásné dopoledne jak na novém hřišti,
tak i na skákacím hradu. Děkujeme
V současné době dokončujeme realizaci přístřešku v areálu v Roští. Díky
tomuto projektu vzniknou nová
místa k sezení pod zastřešenou

Hasičský příměstský tábor v Pekle
SDH Peklo nad Zdobnicí pořádalo od 9. 8.
do 13. 8. příměstský dětský tábor v areálu
v Roští. Ten byl financován Českou radou dětí
a mládeže. Táborníkům se věnovali naši vedoucí se svými rodinnými příslušníky. Celý kemp
byl jak v hasičském duchu tak i jako náhrada
za uplynulý školní rok, který byl zkrácen kvůli

covidové pandemii. Děti se učili o historii Orlických hor, poznávání přírody, matematickým
hrám i zpěvu. Také díky spolupráci s SDH Rokytnice v Orlických horách, Vamberk a Kostelec nad Orlicí byla dětem vysvětlená historie
hasičstva, prví pomoc a ukázka techniky za což
jim děkujeme. Tábor byl plný výletů, sportov-
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ních her s možností si zastřílet ze vzduchovky
a zkusit si požární útok.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co nám
pomohli zrealizovat celý tábor + program
s praktickými ukázkami. Dále sportovnímu
oddílu TJ Peklo za zapůjčení prostorů v areálu
Roští.
Výbor SDH Peklo nad Zdobnicí
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Žáci z Pekla dvakrát na šampionátu v Modřicích
MČR starších žáků
dvojic a trojic
O předposledním srpnovém víkendu proběhlo v Modřicích
u Brna Mistrovství České republiky
starších žáků dvojic a trojic v nohejbalu. Peklo vyslalo na tuto akci
sedm statečných hráčů, ze kterých
v sobotu utvořilo tři dvojice a v neděli dvě trojice. Jmenovitě Peklo
reprezentovali: Martin Koblic, Pavel Jarkovský, Josef Pavlišta, Matěj
Teplý, Denis Nastoupil, Adam Kopecký a Vojtěch Prachař. Taktovku
v ruce držel trenérský trojlístek Pavel Prachař, Jiří Kopecký a Michal
Hostinský.

Mezi dvojicemi se v nabité konkurenci nejdále probojovalo Peklo
A (Jarkovský, Koblic), které vypadlo v prvním kole vyřazovací části
a obsadilo pomyslné 9. až 12. místo. Peklu B (Pavlišta, Teplý) i Peklu
C (Nastoupil, Kopecký, Prachař)
se nezdařilo ze základních skupin
do dalších bojů prodrat.
Ve trojicích se pekelské áčko znovu dostalo do play-off, kde v prvním kole přehrálo Slovan Chabařovice, čímž postoupilo mezi nejlepší
osmičku. V dalším kole však čekal
favorit favoritů z domácího oddílu.
Papírové předpoklady se naplnily a Modřice A vyhrály, nicméně

Martin Koblic se na šampionátu prezentoval dobrou nahrávkou.
Foto MNK Modřice

Pavel Jarkovský (vlevo) v souboji na síti proti hráči ze Slovanu Chabařovice.
Foto: MNK Modřice

sestava čertů (Jarkovský, Koblic,
Pavlišta) předvedla proti obtížnému soupeři sympatický bojovný
výkon.
Oba dny si zlaté medaile na krk pověsili hráči z domácího oddílu.
„Na šampionát jsme nejeli v roli
favoritů, ale přesto jsme se chtěli
prezentovat pěkným nohejbalem.
To se nám podařilo hlavně ve hře
trojic, kde výborně fungovala souhra Jarkovského na útoku, Pavlišty
v obraně a Koblice na nahrávce.
Ostatní hráči se i vzhledem k věku
zlepší a věřím, že příští rok letošní
mety překonáme.“ Michal Hostinský

MČR mladších žáků
jednotlivců
Dne 5.9.2021 pokračovalo na jihu
Moravy další žákovské Mistrovství
České republiky v nohejbalu, tentokrát jednotlivců mladších žáků.
Tato disciplína patří v nohejbale
mezi nejtěžší jak technicky, tak
i na fyzickou připravenost hráčů.
Náš oddíl TJ Pekla jeli do Modřic
reprezentovat dva svěřenci Adam
Kopecký a Vojtěch Prachař. Oba
hráči bojovali příkladně o každý
balón.
Pekelským hráčům se podařilo
postoupit ze svých skupin. Kopeckému z druhého místa a Prachař
šel dál ze čtvrtého místa. V prvním
vyřazovacím kole narazil Prachař
na soupeře z Českého Brodu, který
byl nad jeho síly a podlehl mu 0:2
na sety. Kopecký se utkal se svěřencem z Hradecka a bohužel padl
po napínavé koncovce ve zkrácené třetí sadě.
I na tomto šampionátu potvrdili Modřice žákovskou nadvládu
a získali další titul do své velké
sbírky.
„Výkon našich hráčů hodnotím
jako velký příslib do budoucna,
protože to byla jejich premiéra
na tak velkém a výborně obsazeném turnaji. Děkujeme městu Vamberk za podporu oddílu,
díky které se můžeme těchto akcí
účastnit.“ Pavel Prachař – trenér
Michal Hostinský

ORIENTAČNÍ BĚH
4. a 5. 9. 2021 – Borovnice
První dva podzimní závody Východočeského poháru a zároveň
žebříčku B-Čechy-východ uspořádal Sportovní klub Studenec. Oba
závody měly centrum v Borovnici. Zhruba 800 účastníků běhalo
v prostoru Čistecká hůra, což je
náhorní plošina s prudkými svahy,
údolíčky, srázy a kameny. V sobotu
se za krásného slunečného počasí běžela krátká trať a v neděli
klasická trať. Ve svých kategoriích
se umístili vamberečtí závodníci
takto:

sobota 4. 9.:
H35B 5. místo Hladký Viktor
H35B 6. místo Vandas Luděk
H45B 1. místo Netopil Libor
H55D 9. místo Rykala Karel
neděle 5. 9.:
D35D 9. místo Mudruňková R,
D45B 4. místo Smutná Jana
D45D 1. místo Rykalová Jitka
D45D 10. místo Mikysková Ilona
D55B 7. místo Klapalová Jana
D55D 2. místo Veverková Yveta
H35B 6. místo Vandas Luděk
H35B 8. místo Veverka Tomáš
H45D 4. místo Mikyska Alan

11. 9. 2021 - Libín
Východočeský pohár pokračoval
v sobotu 8. závodem. Za krásného
slunečného počasí se běžela krátká
trať, kterou velmi pěkně uspořádala
TJ Jiskra Hořice. Centrem byla louka
v Libíně. Na startu bylo osm stovek
závodníků, na které čekaly tratě
na mapě Sluneční lázně v lesním
prostoru mezi Libínem a Holovousy,
kde byl mírný svah se střední sítí cest,
v části pak prudký svah s terénními
detaily. Výsledky našich závodníků:
D12C 23. místo Netopilová Simona
D35D 2. místo Kodytková Iva

D45C 4. místo Smutná Jana
D45D 3. místo Rykalová Jitka
D55C 1. místo Klapalová Jana
D55D 6. místo Veverková Yveta
H35C 2. místo Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor
H55C 9. místo Tupec Jiří
H55D 7. místo Rykala Karel
HDR (hoši a dívky s rodiči) 21. místo Klapal Tomáš
HDR (hoši a dívky s rodiči) 30. místo Klapal Jan
Děkujeme Městu Vamberk za finanční podporu našeho oddílu.
Za OB Vamberk Jitka Rykalová
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Vítání občánků
V sobotu 18. září 2021 jsme v krásném prostředí zahrady Muzea krajky
ve Vamberku slavnostně přivítali 23 nových občánků našeho města.
Děti z mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily krátké pásmo
říkanek a písniček, které bylo milým zpestřením slavnostního dopoledne. Věříme, že si všichni přítomní rodiče, babičky, dědečkové a snad i děti slavnost
užili stejně jako my a nepokazilo jim náladu ani trochu chladnější počasí.
Přejeme všem malým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví, lásky a harmonický a klidný domov.

Foto: Zdeněk Fabiánek
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RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč

