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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
88. zasedání dne 8. prosince 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 87.
2) Schválila:
a) Rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace města Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280,
517 54 Vamberk, IČO: 70157375
dle přílohy,
b) Rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace města Základní
škola Vamberk, okres Rychnov
nad Kněžnou, Komenského 95,
517 54 Vamberk, IČO: 70156611
dle přílohy,
c) Rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace města SPRÁVA
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČO:
75046482 dle přílohy.
3) Schválila prodloužení nájmů bytů
dle přílohy.
4) Schválila zvýšení nájmů v městských bytech dle přílohy.
5) Rozhodla poskytnout finanční
dar ve výši 2.000 Kč České unii
sportu OS Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 435783
na pořádání akce „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska za roky
2020-2021“, a pověřila starostu
podpisem darovací smlouvy.
6) Schválila cenovou nabídku společnosti Grantis Consulting s.r.o.,
Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 03477177 na kompletní organizaci výběrového řízení na stavební práce a nábytek
k projektu „Rekonstrukce objektu
školních dílen ZŠ Vamberk včetně
zajištění bezbariérovosti“ za cenu
30.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
7) Schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem,
se sídlem Ve Smečkách 801/33,
110 00 Praha – Nové Město, regionální odbor Hradec Králové,
IČO: 48133981 na projekt „Obnova vybavení pro JSDH Merklovice“ ve výši 75.200 Kč, v rámci
opatření Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a pověřila starostu podpisem dohody.
8) Schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-2001980/SOBS

9)

10)

11)

12)

13)

VB/01/Vamberk, Tyršova č. p. 25
– přeložka knn, za účelem zajištění přeložky stávajícího vedení
z č. p. 25 na pozemek p. č. st. 19/1,
125/1 v k. ú. Vamberk, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč
bez DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
stavby č. IV-12-2010913/VB9
Vamberk, Bačinka, lok. 27, MĚSTO-DTS, knn pro přípojku NN
umístěnou v pozemku p. č. 5840
v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví
města Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.000 Kč bez
DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č. 21_SOP_4121889962 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO: 24729035,
jejíž předmětem je připojení
odběrného elektrického zařízení
resp. zajištění zvýšeného rezervovaného příkonu na odběrném
místě Peklo 43, za podíl na nákladech ve výši 20.000 Kč, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 620-9-21 ze dne
24.09.2021 na akci „Rekonstrukce topení v objektu čp. 90 MŠ
Merklovice“ se společností ZIKA
CZ s.r.o., se sídlem Kubelíkova
1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO: 65228537, kterým se snižuje
rozpočet o 6.700 Kč bez DPH, konečná cena díla činí 363.231 Kč
bez DPH, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Schválila Dodatek č. 4 smlouvy
o dílo ze dne 02.02.2021 na akci
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Vamberk“ se společností TERMOMONT s.r.o., IČO: 45538875, Pernerova 691/42. 186 00 Praha 8
– Karlín, kterým se snižuje rozpočet o 14.640,17 Kč, celková cena
díla činí 3.085.592,66 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem dodatku.
Schválila Rámcovou smlouvu
č. 21/10/25 VR 517/17 se společností ista Česká republika
s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947,
155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO:
61056758, jejíž předmětem je

14)

15)

16)

17)

zpracování osobních údajů konečných spotřebitelů v rámci
rozúčtování nákladů na teplo
a vodu, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila cenovou nabídku společnosti Vamberecká voda s.r.o.,
Radniční 102, Vamberk, IČO:
25973495 na akci:
a) „Na Struhách, Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Jiráskova“
za cenu 191.581,10 Kč bez DPH,
b) „Krajkářská“
za
cenu
361.798,65 Kč bez DPH,
c) „Nádražní – Dvořákova“
za cenu 162.273,57 Kč bez DPH,
d) „Polská, Bulharská, Kollárova, Nám. Dr. Lützowa za cenu
19.686,50 bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávek.
Schválila kalkulaci cen vodného
a stočného pro rok 2022 dle přílohy.
Schválila Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo ze dne 03.11.2021 na akci
„Revitalizace Jiráskova Vamberk“
se společností STAVITELSTVÍ
EU s.r.o., IČO: 27521711 Husovo
náměstí 99, 517 54 Vamberk,
kterým se mění rozsah díla
a snižuje rozpočet o 8.677,08 Kč
bez DPH, celková cena díla činí
400.307,97 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Schválila ukončení nájemního
poměru dohodou smluvních
stran k bytu č. 33 v Domě zvláštního určení s pečovatelskou
službou čp. 35 v ulici Jůnova
ve Vamberku ke dni 31.12.2021,
nájemce paní Marie Páchová.

Rada města Vamberk se na svém
89. zasedání dne 5. ledna 2021
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 88.
2) Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk č.
20 ze dne 08.12.2021.
3) Schválila, dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem o obcích,
poskytnutí dotací na rok 2022
dle přílohy a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv
na schválené dotace.
4) Projednala a schválila zápis z jednání dopravní komise ze dne
08.12.2021.
5) Schválila žádost ředitelky Mateřské školy Vamberk na uzavření obou pracovišť mateřské
školy v období letních prázdnin

od 25.07.2022 do 05.08.2022 (10
pracovních dnů) z důvodu stěhování odloučeného pracoviště
a čerpání dovolené nepedagogických pracovnic.
6) Schválila:
a) podání „Žádosti o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo
les“ o povolení pokácení 34 ks
lip na Husově náměstí a vysázení
35 ks nových dřevin.
b) cenovou nabídku pana Petra
Forejtka – ZAHRADNICTVÍ FOREJTEK, čp. 343, 517 02 Kvasiny,
IČO: 42883156 na výsadbu 35 ks
stromů lípa srdčitá (Tilia cordata
Green Globe) včetně výsadby,
jamky, kůlů, hnojení a ochrany
kmene za cenu 6.450 Kč bez DPH
za strom, a pověřila starostu podpisem objednávky.
7) Projednala a schválila cenovou nabídku Zdeňka Falátka
– ATELIÉR FALÁTEK, Sportovní
686, 500 09 Hradec Králové, IČ:
16796098 na projektové práce
„Stavební úpravy čp. 77, Peklo – spojené ze změnou užívání
na bytový dům, změna stavby před dokončením“ za cenu
65.000 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávky.
8) Projednala a udělila SPRÁVĚ
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČO:
75046482 souhlas s pronájmem
bufetu na koupališti a uzavřením
nájemní smlouvy s vybraným nájemcem paní Lucií Tichou.
9) Projednala žádosti o prominutí
nájemného za měsíce prosinec
2021 a leden 2022:
a) paní Sandry Potužníkové
za pronájem vinárny v Městském
klubu Sokolovna,
b) paní Jany Sejkorové za pronájem občerstvení v Městském
klubu Sokolovna, a žádostem
vyhověla.
10) Schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene
služebnosti pro stavbu č. IV-122019542/SOBS VB/1 Vamberk Popluží, p.č. 2213 – kNN. Předmětem stavby bylo zřízení kabelové
vedení v délce 95 m včetně skříně
NN v pozemcích p. č. 522/1, 524,
522/3, 2420, 2290/2 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene
ve výši 11.230 Kč bez DPH.
Mgr. Jan Rejzl, starosta města
Rudolf Futter, místostarosta města

Zasedání Zastupitelstva města Vamberk se bude konat dne 9. března 2022
od 18:00 hodin ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.
www.vamberk.cz
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Provozní doba sběrného místa
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00
od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00
Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723
Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
 Pneumatiky
 Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové
obaly, plechovky od potravin všech druhů)
 Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty,
hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité
do uzavíratelných nádob).
Stavební odpad se nepřijímá!
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz
v sekci Praktické informace – Jak nakládat s odpady

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že výše místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (komunální odpad) pro rok 2022 činí 960 Kč
za osobu přihlášenou v obci/za objekt, kde není přihlášena žádná osoba.
Úleva se poskytuje osobám, které v daném kalendářním roce dovrší 70
let a více věku (úleva je poskytována vždy od 01.01. roku následujícího
po dovršení 70 let věku) nebo jsou držiteli průkazu ZTP/P, a to ve výši
50 % z celkové sazby poplatku tj. 480 Kč za kalendářní rok.
Splatnost poplatku je 30.04.2022 nebo ve dvou splátkách 30.04.2022
a 30.09.2022.
Místní poplatek ze psů zůstává beze změny, tj.:
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 %.
Splatnost poplatku je 31.05.2022 nebo ve dvou splátkách 31.05.2022
a 30.10.2022, pokud je poplatek vyšší než 500 Kč.
Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
(při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol – pokud)
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu 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
Další informace k platbám resp. k místním poplatkům včetně poskytnutí
variabilního symbolu Vám poskytnou referentky městského úřadu:
Irena Šponarová, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz,
Alena Bartošová, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz
UPOZORNĚNÍ: V roce 2022 nebudou zasílány složenky ani jiná upozornění k platbám místních poplatků.
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu
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INFORMACE K NAVÝŠENÍ CEN
TEPELNÉ ENERGIE DODÁVANÉ
SPOLEČNOSTÍ VAMBEKON, s.r.o.
Vážení odběratelé,
dovolte mi, abych vás informoval
o vysokém nárůstu cen tepla pro
rok 2022. Trh s energiemi se v průběhu loňského roku razantně změnil. Bezprecedentní nárůst ceny
elektrické energie a zemního plynu
je způsoben především nedostatkem těchto komodit na evropském
trhu. Takto extrémní nárůst cen
energií byl zcela neočekávaný, nepředvídatelný a způsobil paniku
na evropské komoditní burze.
V závislosti na obchodování se
zemním plynem a zejména jeho
nedostatkem se změnily i obchodní podmínky dodavatelů plynu,
kteří přenesli rizika spojená s výkyvem cen zemního plynu na nás
a zprostředkovaně tedy i přímo
na vás. Situace na trhu se zemním
plynem byla nepredikovatelná
a nákup plynu pro rok 2022 jsme
bohužel museli realizovat za vyšší
ceny v porovnání s rokem 2021,
ve kterém se nám naopak podařilo
nakoupit zemní plyn za velmi příznivou cenu.
Ve spolupráci s naším dodavatelem
zemního plynu, Innogy Energie,
s.r.o., jsme se snažili udělat maximum pro zvolení vhodné strategie
nákupu plynu sledováním veškerých prognóz a vývoje cen komodit
na evropském trhu ovlivňujících
nákupní cenu zemního plynu. Bohužel, strategie nákupu, které jsme
úspěšně používali v předchozích
letech, nebylo možné využít. Cenu
zemního plynu a její razantní navýšení významným způsobem negativně ovlivnilo zvyšování ceny
emisních povolenek, neustálé
oddalování certifikace plynovodu
Nord Stream 2 a s tím spojené výrazné omezení dodávky ruského
plynu do Evropy. Dalším negativním faktorem růstu cen bylo zvýšení poptávky po dodávce zemního
plynu z důvodu oživení výroby
v Asii. Eskalace ukrajinsko-ruské krize a hrozba ozbrojeného konfliktu
celou situaci na trhu s plynem ještě

výrazně zhoršila. Velký rozdíl mezi
poptávkou a nabídkou zemního
plynu na evropském trhu pak nevyhnutelně vyvolal prudký růst cen,
který v historii nemá obdoby.
Tato bezprecedentní situace na trhu
se negativně promítla i do nákupní
ceny zemního plynu, kterou jsme
museli zakalkulovat do výrobní
ceny tepla dodávaného do vašich
domácností. Proto s příchodem
nového roku musíme i my přistoupit ke zdražení dodávek tepelné
energie a navýšení záloh za platbu
tepla v roce 2022. Předpokládáme,
že energetický trh by se mohl v průběhu letošního roku stabilizovat,
tak abychom vám v příštím roce
mohli nabídnout dodávku tepelné
energie za nižší cenu.
Velmi si vážíme vaší dlouholeté
přízně a výborné spolupráce. O to
více nás mrzí, že cena tepla pro
rok 2022 vlivem výše uvedených
okolností bude výrazně vyšší než
v roce 2021. Od využívání plynu
k výrobě tepelné energie u nás
bohužel v krátkodobém horizontu
upustit nelze. Současný výhled vývoje ceny plynu pro rok 2023 a roky
následující předpovídá pokles jeho
ceny. Proto už teď připravujeme
novou strategii pro nákup plynu
s výhledem na další roky, abychom
pro vás mohli zajistit finančně výhodné teplo bez takto výrazných
cenových šoků. My ve společnosti
VAMBEKON se budeme snažit snížit
náklady na výrobu tepla na nejnižší možnou míru tak, abychom
neohrozili jeho výrobu a bezpečný
provoz.
Pevně věřím, že i v době energetické krize, která se nás všech velice
dotýká, nám zachováte svou přízeň
a společně přečkáme toto těžké
období a naši vzájemnou spolupráci budeme moci dále rozvíjet a poskytovat vám naše služby.
Luděk Luňák
jednatel společnosti
VAMBEKON, s.r.o.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.
Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS., Jůnova 35, 517 54 Vamberk
494 541 547, 773 097 901, pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

www.vamberk.cz
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Stromořadí na náměstí čeká obměna
Již několik posledních let bylo zřejmé, že stromy na náměstí nejsou v dobrém stavu. Projevovalo se stáří stromů, přibývaly dutiny
a množila se prázdná místa, kde stromy kdysi rostly, jako na příklad
v horní části náměstí u pekařství, kde zbyly poslední tři lípy, nebo
v dolní části v okolí fary, kde stromy rovněž chyběly.

mariánského sloupu, nově vyseté trávníky vypadají výrazně lépe
než ty stávající a lépe se udržují.
Na straně náměstí u pekárny rada
města dospěla k závěru, že bude

místa za sochou Mistra Jana Husa
a vypořádat se s výškovým rozdílem. To si však vyžádá podrobnou
přípravu včetně stavebního povolení, čili toto je záležitost delšího

lepší zde prozatím ponechat živé
ploty z listnatých keřů a připravit
úpravu prostoru komplexněji –
prověřit možnost rozšířit chodník
na úkor příliš širokého průjezdního

výhledu. Závěrem tedy požádáme
veřejnost o trpělivost během prací
a doufáme, že výsledek bude stát
za to.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rada města se proto rozhodla
k radikálním kroku, a sice přistoupit ke kompletní obměně stromů na náměstí. Ta by v závislosti
na počasí měla začít zkraje měsíce
března letošního roku. Veškeré
stávající stromy budou skáceny,
pařezy vyfrézovány a rabátka
s trávníky budou připraveny pro
novou výsadbu. K té byly zvoleny
pro česká města tradiční stromy,
a sice lípy srdčité, konkrétně jejich
varianta Green Globe. Ta se vyznačuje kulovitou korunou, stromy dosahují vzrůstu kolem pěti
až šesti metrů. To znamená, že již
nebude nutné provádět jejich řez
tzv. „na hlavu“, což přinese menší
náročnost údržby a lepší vzhled
stromů. Po výsadbě stromů dojde
k úpravě rabátek – po straně náměstí u knihovny, kde jsou úzké,
budou vyplněny štěrkovými záhony, po straně náměstí u radnice
budou nově založeny trávníky. Jak
je od minulého roku vidět kolem

Městská knihovna Vamberk
má novou vedoucí
Rada města na svém lednovém zasedání jmenovala novou vedoucí organizační složky města Městská knihovna. Novou vedoucí se
k prvnímu únoru letošního roku stává paní Mgr. Tereza Michelová,
která již po více jak tři roky v knihovně působí a je s jejím fungováním
detailně seznámena. Při svém rozhodnutí rada vzala v úvahu dobré
fungování knihovny v posledním půlroce, při kterém se paní Mgr. Michelová aktivně zapojila do rozjezdu činnosti po uvolnění proticovidových opatření. Přejeme nové vedoucí hodně pracovních úspěchů
a mnoho spokojených čtenářů a návštěvníků kulturních akcí.
Mgr. Jan Rejzl, starosta města

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

05. 02.
06. 02.
12. 02.
13. 02.
19. 02.
20. 02.
26. 02.
27. 02.
05. 03.
06. 03.

MUDr. Hlavsová Lenka
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
MUDr. Pokorná Jaroslava
Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)
MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)
MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona)
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Skřičková Zdeňka

Komenského 259, Kostelec n.O.
Třebízského 799, Kostelec n.O.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.
Kvasinská 129, Solnice
Jana Pitry 448, Opočno
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.

494 323 958
494 323 152
721 200 244
494 371 110
494 515 697
602 152 873
799 545 112
494 371 031
494 515 694
494 515 695

www.vamberk.cz
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Hledáme hostitele
do projektu Homesharingu
Máte volný čas a chcete ho věnovat dítěti s postižením? Staňte se hostitelem!
Od ledna 2022 zahajujeme nábor hostitelů do projektu Homesharing.
Homesharing je nová forma pomoci rodinám s dětmi s postižením, která
je založena komunitní pomoci. Hostitel si bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti a stará se o něj jako o člena své rodiny.
Pokud vás zajímá tato forma pomoci, máte možnost se dozvědět více.
Přihlaste se na homesharingovou besedu, kde máte možnost získat více
informaci k hostitelství i k tomu, jak homesharing probíhá. Zde si zároveň můžete domluvit i osobní schůzku s naším týmem.
Nejbližší termíny besed:
 10. 2. 2022 v Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou
 23. 2. 2022 v Oranžové kavárně v Trutnově
 3. 3. 2022 online
Začátek besedy je vždy v 17:00 hodin. Účast na besedě je bezplatná
a zcela nezávazná.
Pro bližší informace nás kontaktujte:
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka homesharingu
725 190 990, vrzakova@centrum-orion.cz
www.centrum-orion.cz, www.homesharing.cz

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán vzdělávání
na Rychnovsku pořádá v únoru 2022:
středa 2. 2. 17:30 - 19:30
Děti a peníze 2: Bezpečí našich
dětí aneb jak chytře tvořit rezervy Bc. Veronika Kalátová, MBA - online
úterý 8. 2. 14:00 - 17:00
Ohrožené a zanedbané dítě - Bc. Josef Šimerda, Mgr. Šárka Hostinská,
zástupci SPC a PPP Rychnov n. K.,
provází Mia Magenheimová, DiS.
Městská knihovna Rychnov n.K.,
Hrdinů Odboje 671
čtvrtek 10. 2. 19:00 - 16:00
Včelka, online výukový program
rozvíjející čtenářské dovednosti

- PaedDr. Renata Wolfová, Mgr. Tereza Philippová - online

Městská knihovna Rychnov nad
Kněžnou, Hrdinů odboje 671

čtvrtek 10. 2. 14:30 - 17:30
Kulatý stůl malotřídek 3. - společné setkání pedagogů malotřídních
škol
ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, č.p. 60

čtvrtek 17. 2. 15:30 - 17:00
Odpoledne v knihovně pro maminky s dětmi, host logopedka Mgr. Kamila Zemanová Stieberová,
Mgr. Zuzana Sahulová

úterý 15. 2. 15.00 - 17.00
Mateřinky 1 - společné setkání pedagogů mateřských škol
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280
středa 16. 2. 17:30 - 19:30
Etiketa ve zkratce: Ladislav Špaček

1.část v 15:30: Mateřské centrum
Solnický Brouček, z.s. (Společenský dům Solnice, Družstevní čp.
555, Solnice)
2.část v 16:30: Městská knihovna
Solnice (Masarykovo náměstí 1,
Solnice)

www.vamberk.cz

Prosím sledujte naše www a Fcb
stránky, kde naleznete případné
změny konání a aktualizaci všech
akcí.
Registrace viz QR kód,
email: map@sdruzenisplav.cz,
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku
@MAPnaRychnovsku,
WEB: www.sdruzenisplav.cz,
tel. 777 309 803, 777 227 492
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Milé maminky, stále čekáme, co
nám epidemiologická situace přinese. Rozhodly jsme se posunout
karneval z února na březen. Snad
se vše uklidní a pro nás bude
schůdnější zorganizovat akci pro
větší počet lidí. Doufáme, že už se
vše vyvine tím lepším směrem a
my se budeme moci vídat častěji.
KDE NÁS NAJDETE?
Mateřské centrum Dráček provozuje herničku v budově Krajkářské
školy (Tyršova 25) v přízemí.
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. Dle možností zajistíme
dětem i hrátky s písničkou.

DOPROVODNÉ AKCE:
V blízké době budeme pokračovat
ve tvořeních pro maminky a děti,
přednáškách, v akcích jako jsou
vynášení Morany, zajíček Trousílek,
a jiné.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách u
školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 605 451 810,
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

Tři králové opět přišli k vám
Po dvou letech se mohla uskutečnit Tříkrálová sbírka (TS) v klasické podobě koledování u dveří
vašich domácností. Počasí bylo
celkem přívětivé, teplota těsně
pod bodem mrazu. V několika
ohledech byla letošní TS ve Vamberku přelomová. Moc děkujeme
našim skautům, kteří se zapojili
do organizace a přispěli ke zdárnému průběhu sbírky (vytvořili
tři skupinky koledníků). S tím
souvisí i obměna v řadách vedoucích i dětí. Z devíti dospělých
průvodců jich šest koledovalo
poprvé. Podobně i u malých koledníků. Přesto se nám nepodařilo obsáhnout celé město, vůbec
jsme se letos nedostali do Pekla.
Tímto se Pekelským omlouváme.
Ve Vamberku a Merklovicích se
podařilo nashromáždit částku
68 384 Kč. Pro srovnání: předloni, kdy se naposled koledovalo
klasicky, se vybralo rekordních
72 323 Kč.

www.vamberk.cz

Větší část z letošního výtěžku
na Rychnovsku půjde na obnovu
vybavení ve Stacionáři sv. Františka
v Rychnově n. K. Částečně se budou
financovat sociální služby, na které
nejdou využít dotace. Peníze také
pomůžou potřebným lidem v nouzi, seniorům, handicapovaným
a matkám samoživitelkám. Část peněz poputuje na mimořádné události, povodně, požáry apod.
Děkujeme všem koledníkům, jak
dětem, tak dospělým za nasazení a obětavost. Rodičům za to, že
umožnili svým dětem se aktivně
zúčastnit TS. Děkujeme všem, kdo
jakkoli přispěli ke zdaru letošního
tříkrálového koledování. A velký
dík patří všem obyvatelům Vamberka a Merklovic, kteří byli vůči
koledníkům vstřícní a přispěli
do sbírky. Perlička na závěr, poprvé
ve dvacetileté historii TS ve Vamberku se aktivně zapojil starosta
města.
Miroslav Berger

Vamberecký
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Z pokladu starých fotografií
Když v listopadu 1957 zemřel prezident republiky
Antonín Zápotocký, byl na našem náměstí postaven kenotaf, symbolický náhrobek. Souviselo to
s názvem tehdejšího největšího vambereckého
podniku, Železáren Antonína Zápotockého. Vojáci, milicionáři, svazáci a vedoucí pracovníci tvořili

čestnou stráž u pomníku. Zápotocký jako politik
měl pověst člověka z lidu, který rozumí dělníkům
(byl vyučený kameník). Tuto idealizaci však nabourává skutečnost, že jako předseda vlády nesl
přímou odpovědnost za nejkrutější pronásledování obyvatel na přelomu 40. a 50. let. Je také

autorem jedné z největších lží v naší politické historii, když těsně před měnovou reformou na jaře
1953 prohlásil v médiích, že„naše měna je pevná“.
Miroslav Berger
Fotografii spravuje MGOH
Rychnov nad Kněžnou

Prosba
Obracíme se na vamberecké spoluobčany,
rodáky a veřejnost s prosbou, zda mohou
poskytnout historické materiály ze svých
sbírek se vztahem k městu Vamberk. Zájem
máme především o fotografie, historické tiskoviny, reklamní letáky, propagační materiály místních firem a živností.
Pomohou nám i fotografie z rodinných archivů, na kterých je zachycena architektura
města Vamberka a život obyvatel.
Vše si přefotíme, oskenujeme a Vaše materiály Vám vrátíme.
Vítaná je i možnost Vašich darů do našich
sbírkových fondů. V současné době připravujeme informace k těmto oblastem našeho
zájmu:

1) Suchánkova cihelna a kamnárna ...........................1889 - 1994
2) Báňská hutní spol., ŽAZ, ESAB.................................1938 - 2000
3) Dostálova, Stáhalova tex., Vigona, Vamtex ........1890 - 2020
4) Živnosti a řemesla ve Vamberku ...........................1850 - 2020

www.vamberk.cz

První schůzku s Vámi uskutečníme ve středu
23. února 2022 v 15.00 hod. v přízemních
prostorách budovy Krajkářské školy ve Vamberku (Tyršova 25).
Za SPHV
Ing. Vladimír Sodomka,
Jiří Sejkora, Miroslav Berger

strana
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Měšťan a starosta Adolf Vyskočil
Adolf Vyskočil, který žil v domě čp.
92 pod náměstím a kde provozoval
hřebenářskou živnost, stál v čele
našeho města dvanáct let na přelomu 19. a 20. století. Adolf Vyskočil
žil v domě čp. 92 pod náměstím,
kde provozoval hřebenářskou živnost. Název napovídá, čím se mistr
hřebenářský zabýval. Ale nebyl to
zdaleka pouze tento sortiment. Ze
změklých kravských rohů se vyráběly i další drobné předměty, střenky nožů a břitev, sponky do vlasů,
náústky fajfek a další. I ponocný
troubil na roh upravený hřebenářem.
Adolf Vyskočil se narodil 19. srpna
1853. Od mládí se věnoval zdejšímu ochotnickému divadlu. Náležel
k předním protagonistům vamberecké Thálie a ztvárnil mnoho
výrazných rolí. V letech 1887-1891
stál v čele Zdobničanu. Od roku
1890 byl obecním představeným

(radním), když ve funkci nahradil
Jana Stöhra, který se odstěhoval
do Prahy. V roce 1893 byl Vyskočil
zvolen obecním starostou a tuto
pozici obhájil i v následujících třech
obdobích.
Během jeho starostování se ve Vamberku událo mnoho významného.
Kromě průmyslového rozvoje se
rychle měnilo i školství. Na podzim
1895 byla ve městě otevřena chlapecká měšťanská škola a žáci tak
již nemuseli docházet do Kostelce
nebo Rychnova. V lednu 1897 byla
otevřena řemeslnická škola pro výuku učňů. Obě nové školy našly své
zázemí v přízemí radnice. V dalším
roce byla otevřena sokolská plovárna na náhonu Zdobnice. Téhož roku
došlo k velkému požáru panských
stodol a kostela svatého Prokopa.
Vedle kostela vyrostla po několikaleté přípravě budova obecné a měšťanských škol. Roku 1900 byl dán

do užívání nový hřbitov na Bačince.
O stavebním rozvoji města svědčí
první postavený dům na horním náměstí v roce 1901. O dva roky později vznikla tzv. vamberecká filharmonie, hudební těleso čítající několik
desítek členů štědře podporované
průmyslníkem Ladislavem Bednářem. V červenci 1904 byl za hojné
účasti lidu odhalen pomník mistra
Jana Husa v horní části náměstí.
Těsně před Vyskočilovou abdikací
na starostenský úřad byla na jaře
1905 zahájena stavba železniční
trati do Rokytnice. Adolf Vyskočil byl
zvolen starostou okresního zastupitelstva v Rychnově, v rodném městě
si ponechal post radního.
Život nepřehlédnutelné vamberecké osobnosti se naplnil před 110
lety 25. února 1912, kdy Adolf Vyskočil zesnul ve věku 58 let.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Jan Stőhr - starosta, poslanec, podnikatel, vlastenec - 1. díl

Vamberk, stejně jako většina měst,
obcí i vesnic, má ve svém středu
několik občanů, kteří svými činy
přesáhli hranice samotného města, podorlického regionu, někteří
i tohoto státu či předešlého, rakouského císařství. Tyto významné
rodáky a osobnosti je třeba neustále připomínat, aby se na ně a jejich činy nezapomnělo. Neboť člověk je tvor zapomnětlivý a dnešní
doba je navíc hodně uspěchaná
a vyznávající zcela jiné žebříčky
hodnot.
O Janu Stöhrovi se dosud vědělo, že byl obchodníkem s dřívím,
vlastnil sklárnu, po dvě funkční
období byl starostou města a chvíli dokonce i zemským poslancem.
To vše se lze dočíst v Pamětech
města Vamberka, neboť již J. F.
Král zařadil Stöhra mezi významné osobnosti našeho města. Ale
při čtení onoho medailonku mně

postupně napadaly další otázky.
Jaký byl jeho rodinný život? Kolik
měl dětí? Jak to bylo s tím obchodem s dřívím? A kde provozoval
ve Vamberku pilu? Jaké sklo produkovala jeho sklárna? A jak to
bylo s rodinou i obchodem po přestěhování se do Prahy? A jistě by
se našlo ještě mnoho dalších otázek. Pokusil jsem se najít odpovědi
alespoň na ty výše uvedené k doplnění životopisu tohoto významného rodáka, podnikatele, politika
a vlastence, od jehož narození letos v květnu uplyne 200 let.
Příjmení Stöhr (Štér, Stehr, Steer,
atp.), nám Berní rula lokalizuje
k roku 1654 na území Čech pouze
do oblasti Krušnohoří a Českého
lesa, na samou hranici se Saskem
a Bavorskem. Dalovice, Rozvadov,
Výspa, Pochlovice, Vackov, Oplotec, Malá Štiboř a pár dalších vsí
a dvorů byly tehdy domovem
Stöhrů na úzení Čech. Většinou
se jednalo o sedláky, hospodáře
a chalupníky. V dalším období nalézáme Stöhry například na mlýně
v Bečově nad Teplou (Karlovarsko),
kde se roku 1717 zakupuje Šimon
Stöhr, roku 1728 se připomíná
jeho syn Josef. Mlýn vlastní rod
ještě v roce 1945.
Jméno Stöhr je však podle některých zdrojů v pozdější době vnímáno spíše jako typicky sklářské,
po boku Rücklů, Preisslerů, Nachtmannů, Koppů, Abelů, Schürerů, Eisnerů nebo Gerlů. Nejstarší
sklárny totiž existovaly právě

v Krušných a Lužických horách.
Předci našeho Jana Stöhra tak
mohli být migrující sklářští řemeslníci či dělníci německé národnosti,
kteří se usídlením ve Vamberku
postupně počeštili.
První písemný výskyt jména Stöhr
ve vambereckých matrikách se
váže k datu 5. 5. 1748. Tehdy se
manželům Josephovi Šteerovi
a jeho manželce Josefě narodila
dcera Marie Anna. Syn Frantz Ster
je pak pokračovatelem této větve
rodu. Nedlouho po jeho svatbě,
konané v roce 1769 ve Vamberku,
se mu narodil syn pokřtěný jako
Jan Tomáš (*1769). Ten se živil jako
krupař a roku 1789 pojal za manželku Annu, dceru Ferdinanda
Kubíka z Vamberka čp. 164. Bydleli v domě v pozdější Radniční
ulici v čp. 65, kde se jim o sedm
let později narodil syn Jan. V roce
1805 při přečíslování domů dostal jejich dům nové číslo popisné
104. A Jan Stöhr s rodinou nově
obýval čp. 105, kterou v roce 1805
vyměnil za čp. 104 s L. Novotným.
Syn Jan se potatil a postupně převzal po otci krupařskou živnost.
Za manželku pojal dne v roce
1817 Antonii Suchánkovou. Otec
nevěsty Josef Suchánek byl řezník
a hospodský z Panského domu čp.
26. V roce 1838 přebírá Jan od otce
do vlastnictví dům čp. 105. S manželkou měli minimálně čtyři děti.
Antonína (*1820), Jana (*1822),
Annu (*1824) a Josefa (*1826).
Další z pokračovatelů rodu, dru-

www.vamberk.cz

horozený Jan se narodil 23. května
1822 ve Vamberku čp. 104. Na svět
mu pomohla porodní bába Pajová.
Pokřtěn byl téhož dne v katolickém kostele sv. Prokopa vambereckým farářem Janem Peikertem
a za kmotry při křtu mu byli Filip
Holoubek (tkadlec), a Františka
Holoubková (dcera vambereckého
zedníka). Otec ženicha je v zápise
uváděn jako krupař.
V letech 1828 až 1834 navštěvoval
Jan farní triviální školu (tehdy pouze dvoutřídní), kde se učil čtení,
psaní, počítání a základům náboženství. Ač se uvádí, že měl nadání pro studia, byl dán na řemeslo.
Otci se v krupařském oboru nedařilo (z matričního zápisu synovy
svatby víme, že kromě krupařství
měl propachtovanou hospodu
v přízemí radnice), a tak dal syna
do učení na hodináře. Po vyučení
Jan odešel získat praxi „na vandr“ do Vídně. U hodinářství však
nezůstal. V Rakousku viděl rychle se rozrůstající textilní průmysl
a po návratu domů se proto rozhodl vyučit barvířskému řemeslu.
Následně si zařídil vlastní barvírnu
a provozoval padesát tkalcovských
stavů. Hotové výrobky vozil až
do Brna a do Uher. Mimo práci se
mu začalo dařit i v rodinném životě. Konečně našel tu pravou dívku,
Marušku, a v druhé polovině srpna
roku 1846 měli v kostele sv. Prokopa troje ohlášky.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka
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Základní škola Vamberk

Žáci devátých ročníků uspěli v projektu
Podnikatelské akademie
Naše škola se zúčastnila unikátního projektu „Výuka podnikavosti
pro základní školy“, ve kterém si žáci obou devátých tříd měli vyzkoušet podnikání na vlastní kůži.
Akce se sestávala ze tří seminá- ticky použili v posledním dni, kteřů. První dva se konaly přímo rý se konal v ZŠ Rokytnice v Orlicna naší škole a byly více teoretické. kých horách v úterý 9. listopadu.
Žáci v nich měli možnost nahléd- Deváťáci měli možnost předvést se
nout do pravidel podnikatelského a porovnat své nápady se žáky čtyř
světa. Nabyté informace pak prak- dalších škol našeho regionu, se ZŠ

Voděrady, ZŠ Javornice, ZŠ Skuhrov n. Bělou a domácí ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Sto osm
žáků vytvořilo 14 pracovních skupin. Každá měla za úkol během 3
hodin vymyslet produkt svého
podnikatelského záměru, promyslet jeho výrobu, finanční rozpočet
i marketing a vše zpracovat v powerpointové prezentaci. Své nápady pak prezentovali před všemi
přítomnými a pětičlennou soutěžní
porotou.
Všechny čtyři týmy našich deváťáků si vedly opravdu dobře. Styl jejich prezentace i veřejné
vystupování působilo kultivovaně a profesionálně. Díky tomu si
dva týmy odnesly 1. a 3. místo v kategorii o nejlepší podnikatelský záměr Rychnovska.
První místo získal promyšlený nápad na vytvoření webové platformy dou.cz poskytující doučování
a pomoc s domácími úkoly žákům

jejich stejně starými spolužáky.
Tým, který se umístil na třetím
místě, vymyslel produkt s názvem Tvoje láhev, která by měla
být vyrobena zákazníkovi přímo
na míru dle odlitku jeho dlaně.
Avšak ani týmy, které se v konkurenci neprobojovaly na přední
příčky, se nemusely za své projekty
stydět. Zajímavý byl nápad na velkoplošnou nabíjecí desku, díky
níž byste si mohli v kavárně nabít
mobil přímo na desce stolu. Zajímavou myšlenku měl i projekt
na výuku angličtiny pomocí počítačových her a různých tutoriálů.
Ráda bych poděkovala za organizaci této akce Místnímu akčnímu
plánu rozvoje vzdělávání Sdružení SPLAV, z. s. a společnosti JA
CZECH, která celou akci vedla
a přinesla žákům nový pohled
na jejich možnou budoucnost.
Mgr. Vlasta Šibíková

PODNIKÁNÍ V PRAXI

SPORTOVNÍ SEMINÁŘ V ZŠ
Cvičit chodíme do sportovní haly. Do tohoto semináře chodí dívky i chlapci 8. ročníku. Vím, že v dnešní době není jednoduché žáky zaujmout. Proto se snažíme, aby hodiny TV byly zajímavé, pestré a motivační. Oslovila
jsem zástupce sportovního oddílu badmintonu ve Vamberku pana Martina Žampacha. Ten ochotně souhlasil. Dne 19. 1. 2022 přišel do sportovní
haly. Přinesl s sebou veškeré sportovní vybavení, co k tomuto sportu patří. Žákům vysvětlil základní pravidla sportu, postavení na hřišti, přijímaní
míčků, odpal míčků, podání. Všichni žáci se aktivně zapojili a tento sport si
vyzkoušeli. Na závěr si zahráli obíhačku. A to je bavilo.
Chtěla bych tímto poděkovat panu Žampachovi za ochotu a věřím, že to
nebylo naposledy.
J. Vrkoslavová

V předmětu Volba povolání v 9. třídě jsme dostali skupinový dlouhodobý praktický úkol. Ve dvou až třech jsme si měli vymyslet výrobek, který měl být původně vyráběn na tradičních školních vánočních dílnách. Ty se ale letos kvůli koronavirové pandemii nekonaly
a měl místo nich proběhnout vánoční jarmark před školou. Ani ten
se nakonec bohužel neuskutečnil. Měli jsme velké obavy, co budeme s našimi výrobky dělat, ale nakonec došlo k jejich prodeji mezi
žáky školy.
Už ani nevím, čí to byl nápad, ale vymysleli jsme a vyráběli v naší
klukovské skupině sněhuláky z rýže a ponožek. Za dva dny jsme jich
zvládli devět a ani jsme nečekali, jak velký o ně bude zájem. Vyprodali jsme je během hodiny a za to jsme byli opravdu rádi.
Podnikání v praxi se nám líbilo a jsme rádi, že jsme si založení
„vlastní firmy“ mohli vyzkoušet.
Tomáš Katzer, 9.A

Vánoční kino v Městském
klubu Sokolovna
V předvánočním týdnu jsme pro žáky měli připravené promítání dvou
současných filmů z české produkce. První stupeň zhlédl film Gump,
emotivní příběh o cestě pejska ke svému páníčkovi. Druhý stupeň viděl
film Přání Ježíškovi, který pojednával o obyčejných lidských příbězích
situovaných do období Vánoc. Děkujeme KRPŠ za přispění 25,- k ceně
vstupného a dík patří i Městskému klubu Sokolovna za organizaci představení.
Alena Svačinková
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

OTEVÍRÁME
DĚTSKOU STUDOVNU
V prvním patře jsme již před časem připravili nový prostor pro naše
dětské návštěvníky. Využili jsme k tomu čas, kdy byly knihovny
značně omezeny v provozu kvůli covidovým opatřením.
Původní záměr je tento prostor nabídnout dospívajícím uživatelům
knihovny jako klubovnu, místo
setkání a k tomu odpovídající programovou náplň. V současné době
program pro klubovnu teprve tvoříme, ale rádi bychom tuto místnost už nyní nechali trochu ožít.
Rozhodli jsme se zatím tento koutek knihovny nabídnout registrovaným čtenářům dětského oddělení jako jejich studovnu. Máme
za sebou zkušební provoz a spokojené obličeje prvních návštěvníků nám dávají naději, že naše
rozhodnutí bylo správné.
Místnost je určená ke čtení, studiu,
dělání domácích úkolů, „zevlování“, hraní apod. Studovna má daná
svá pravidla, která je nutné dodržet, aby se návštěvníci vzájemně
nerušili.
Ve studovně jsou k dispozici dva
malé sklápěcí stolečky se židlemi,
pohovka, několik sedacích vaků
na sezení a několik odkládacích

stolků. Postupně místnost dovybavíme i dalšími pomůckami, hrami apod.
Co ale určitě upoutá všechny návštěvníky klubovny jako první, je
nástěnný komiks z rukou Petra
Lenfelda, který vznikl naší knihovně „na míru“. Doufáme, že i díky
tomu si budou děti připadat více
jako doma ;)

Únorová nabídka nových knih – 2022
BELETRIE
 BERNATSKÝ, Vojtěch:
Jak dostat tatínka
do karantény
Nadšený tatínek vypráví zábavné historky, které se odehrávají
v době pandemie.
 DEVÁTÁ, Ivanka:
Šťastná za všech okolností
Fejetony, eseje a autobiografické
vyprávění ze života autorky.
 HARASIMOVÁ, Markéta:
Jak chutná strach
Detektivní román známé autorky.
 HINDRÁKOVÁ, Hana:
Bouře nad savanou
Napínavý příběh z prostředí Afriky.
 JACOBS, Anne:
Něžný měsíc nad Usambarou
Pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem.
NAUČNÁ LITERATURA
 LIŠKA, Vladimír:
Relikviář svatého Maura

Napínavá exkurze do minulosti památky nevyčíslitelné hodnoty.
 ONDRÁČEK, Petr:
Bagatela mezi ledy
Autor je známým českým jachtařem, který tentokrát vypráví
o cestě na vlastnoručně postavené plachetnici Bagatela do Země
Františka Josefa.
 DVOŘÁK, Otomar
SNĚTIVÝ, Josef Pepson:
Utajené hrady a zámky II.
Pokračování procházky po Praze
a jejími panskými sídly.
 FÖRG, Klaus G.:
Za rudým ostnatým drátem
Vyprávění německého vojáka,
který se dostal do ruských zajateckých táborů.
 LINKA, Rudy:
Na cestě domů … vždycky
Vzpomínky vynikajícího kytaristy,
který před 40 lety opustil Česko,
aby se zase vrátil …

Virtuální univerzita třetího
věku stále pokračuje …
Prostřednictvím Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze se seniorům nabízí možnost i v pozdějším věku
studovat a vzdělávat se. Přednášky probíhají virtuálně, jsou z různých oborů s velmi erudovanými lektory. Cílem je nabídnout možnost vzdělávání, i když vysoké školy nejsou přímo v místě, kam by
studenti mohli sami docházet. Dalším bonusem je sociální kontakt.
Městská knihovna se zapojila do tohoto projektu. Přesnější informace najdete přímo na webových stránkách e-senior.czu.cz a přihlásit se je možné až do 27. února 2022. Bližší informace se dozvíte
v městské knihovně.
Marcela Poláčková

Přednáška Josefa P. Snětivého:
TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ
– HRAD A HRADČANY
Přijměte pozvání na místa, kde se po staletí odehrávají nevšední, ba
zázračné příběhy! Společně budeme odkrývat zjevnou i skrytou krásu,
úchvatná zákoutí a tajemství klášterů benediktinek u baziliky sv. Jiří, bosých karmelitek u kostela sv. Benedikta, kapucínů u kostela Panny Marie
Andělské se sousední Loretou a nakonec voršilek u kostela sv. Jana Nepomuckého.
Během psaní stejnojmenné knihy, která vyšla v září 2021, autor propátral tyto areály tak, jak je to většině osob zapovězeno, a o své objevy
se s Vámi rád podělí – a vyprávění proloží vlastními i převzatými písněmi.
Termín přednášky: 10.03.2021 v 17:30, sálek Městské knihovny Vamberk.
Vstupné je 50 Kč.
Na akci je nutná rezervace: knihovna.dospeli@vamberk.cz, 494 370 577
Tereza Michelová
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
SNĚHULÁK
Jedna koule, druhá koule,
třetí koule,
klobouk nos,
sněhuláček stojí bos.
Koho mráz a zima láká,
postaví si sněhuláka.
Jedna koule, druhá koule,
třetí koule,
klobouk, noc,
sněhuláček stojí bos.

A protože i tato tradice se v naší
školce dodržuje, děti ze třídy „Rybiček“ si připravily pro ostatní děti
malé vystoupení. Atmosféru podtrhovaly kostýmy dětí, stylizované
královské papírové koruny, také
zpěv koled s hudebním doprovodem Orffových nástrojů. Všem se
vystoupení líbilo. Dobu vánoční
jsme ukončili odzvoněním a zapálením poslední prskavky, která svým třpytem okouzlila celou
školku.
Hned druhý den nastal čas, kdy
jsme začali odstrojovat vánoční stromečky i vánoční výzdobu
v naší mateřské škole.
A ačkoliv jsme se těšili na další
dny strávené spolu s dětmi, opět
nás zasáhlo Covidové opatření,
které bylo nutné dodržet. Tudíž,
jak všichni jistě víte, museli jsme
z důvodu karantény školu uzavřít.
Všichni si přejeme, abychom se
ve zdraví zase sešli. Poděkování
patří rodičům za pochopení dané
situace, která nikomu z nás nepřináší potěšení. Ale věřme tomu,
že se vše brzy vrátí do normálu
a školka bude moci fungovat tak,
jak bychom si přáli.
A je se na co těšit! Bude karneval
a spousta legrace při nových projektových dnech. Hlavu vzhůru
a pozitivní myšlení Vám všem naši
milí příznivci přeje

Vážení čtenáři, spoluobčané,
milí rodiče.
V minulém čísle našeho zpravodaje, jste se mohli dočíst, jak se
naše děti připravovaly na příchod
Tří králů. Ano, sešli jsme se po Vánocích, plni síly a energie a těšili
jsme se na to, co vše nového zažijeme, co se naučíme a jak báječně
se budeme mít. Děti přinesly ukázat mnoho dárečků, které dostaly
od Ježíška. Vyprávěli jsme si o tom,
jak jsme vánoční prázdniny prožili,
kreslili jsme si zážitky.
Nastal čas příchodu Tří králů. Děti
vyráběly královské koruny, nacvičily si báseň i píseň o třech mudrcích
– Melicharovi, Kašparovi a Baltazarovi. Vyslechli jsme si příběh, který
nám prozradil, čím králové přišli
do Betléma uctít právě narozeného Ježíše. Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou
důstojnost, Melichar kadidlo, které
se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl myrhu
– symbol Ježíšova lidství.

kolektiv MŠ Vodníček

www.vamberk.cz
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Obloha je celá šedá,
vločka na zem cestu hledá.
A když spadne maličká,
svítí jako hvězdička.“
Lednové počasí nám k zimním
radovánkám moc nepřeje, ale my
neházíme flintu do žita. Chodíme
cvičit do sportovní haly, kde hrajeme různé pohybové hry, ale také
protáhneme celé tělo. Zkoušíme
házet a chytat míče všemi různými způsoby. Válíme sudy, houpeme se na kruhách nebo tvoříme
a poté překonáváme překážkové
dráhy. Naše sportování však v tělocvičně nekončí. Každý týden
navštěvujeme bazén v Mateřské
škole Vodníček. Děti zde mohou
lovit barevné míčky, vodolepky
ve formě zvířátek, kroužky nebo si
zahrát na malé námořníky s lodičkami. Někteří se pokouší i o první
plavecká tempa. Oblíbené jsou
také hry jako Čáp ztratil čepičku,
Chůze zvířátek nebo Hadi.

První ledový týden se děti ve třídě
Motýlků a Berušek věnovaly svátku Tří králů. Berušky si pro ostatní
děti připravily dramatizaci návštěvy tří králů v Betlémě. Děti se dozvěděly, jaké věci Ježíškovi králové
přinesli a také si společně zazpívali
tradiční písničku My tři králové
jdeme k vám.
Naši nejmenší také zkoumali, jak
se daří zvířátkům v zimě. Poznávali
jejich stopy, třídili krmení nebo stavěli hnízdečka pro ptáčky. O nich
si povídaly i děti ze třídy Včeliček.
Společnými silami vyrobily ptačí
krmítka nebo zatloukaly hřebíky
do tvaru ptáčků. Další týden jsme
se věnovali zimní olympiádě. Vymodelovali jsme olympijské kruhy,
prozkoumali jsme vše, co je potřebné k zimním radovánkám jako
např. lyže, běžky nebo brusle. Pořádně jsme si zasportovali formou
lyžařského slalomu nebo jsme se
proměnili v hokejisty a zkusili si
střelbu na branku. Opomenut ne-

byl ani vesmír. Zde si děti zahrály
pohybovou hru Na hvězdy, slunce
a měsíc, skládaly planety sluneční
soustavy z pet víček nebo také vyrobily rakety pomocí otisků svých
chodidel. Třída Berušek se na jeden týden proměnila na kouzelné
Ledové království. Děti řadily sněhuláky podle velikosti a postavily
si ledový palác. Vyzkoušely si zdra-

www.vamberk.cz

matizovat tuto oblíbenou pohádku, ale také nezapomněly na relaxaci, ke které jim skvěle posloužil
bazének plný míčků.
Leden je pro mnoho z nás časem,
který vybízí k novým začátkům.
Našim čtenářům přejeme, aby dosáhli svých vysněných cílů pro rok
2022 i pro ty následující.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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PROGRAM ÚNOR 2022
 4. února v 18:00 hodin
CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA
& EXOTICKÁ DIASHOW
FOTOGRAF NA CESTÁCH
– SPLNĚNÝ SEN
Mimořádný emotivní zážitek, plný
inspirací pro splnění vlastních
cestovatelských snů. Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů,
cestovatel Rádia Impuls a viceprezident Českého klubu cestovatelů
Jiří Kolbaba, Vás prostřednictvím
svých jedinečných fotografií provede všemi kouty světa s důrazem
na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství,
poznání, exotiky a tajemna.
Prodej vstupenek v kanceláři MK
Sokolovna. Vstupné 190 Kč.

 březen
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
PŘEKRÁSNÝ ČESKÝ ANIMOVANÝ FILM
Myši jsou laskavou, roztomilou,
dojemnou i veselou podívanou
s úžasnou animací a skvěle zpracovanými zvířátky, které si nejde nezamilovat. Dospělé téma filmu mu
přináší pouze přesah a poselství,
které je zcela stravitelné pro děti,
zároveň ale není nikterak banální.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– JARO 2022
 6. března 2022 v 19:00 hodin
SVATBA BEZ OBŘADU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
PRAHA
Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérů brilantní
francouzské situační komedie,
než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný
pojišťovací agent, než odcesto-

Hrají: M. Zounar, M. Kraus, M.
Randová nebo D. Šinkorová, A.
Procházka nebo Z. Pantůček.

PŘIJÍMÁME DÍVKY
A CHLAPCE
DO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
PŘIPRAVUJEME:
 12. března v 18:00 hodin
PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
DIVADELNÍ SPOLEK ZDOBNIČAN
VAMBERK
Režie: A. Joachimsthalerová
Prodej vstupenek v kanceláři MK
Sokolovna Vamberk.
Vstupné 70 Kč.
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Zahájení: září 2022
Zájemci se mohou hlásit
na tel. 494 541 484
nebo elektronicky na e-mail:
mestsky.klub@vamberk.cz
NUTNÉ NAHLÁSIT:
Jméno, příjmení, adresu,
telefonní číslo, e-mail.

val razantní a trochu nervózní
milionář Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou
za obchodem do Paříže a než
se jejich jediný pravý syn vrátil
z brazilských pramenů a především, než zůstaly rodinné akcie
v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery…
Hrají: A. Stanková, P. Nečas, F.
Tomsa, O. Želenská, R. Pavlovčinová, M. Vašinka a další.
 6. dubna 2022 v 19:00 hodin
OSM EUR NA HODINU
JT PROMOTION s.r.o.
Zběsilá komedie o sobectví
i štědrosti. Jacques a Laurence,
bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává na černo
podivnou paní na úklid. Rosa
je hotová nešťastnice, nejenže
se nechá vykořisťovat svými zaměstnavateli a stará se o svého
přítele, který se od ní nechá živit,
ale každý den se ji přihodí nějaký
malér. Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den
krvácí z nosu…

 9. května 2022 v 19:00 hodin
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
AGENTURA HARLEKÝN s.r.o.
PRAHA
Něžná komedie z pera mistra
chytrého konverzačního a situačního humoru o poněkud neobratné a nesmyslné touze po věcech
smyslných. Majitel rybí restaurace
pan Tringold je už velmi dlouho
ženat. Jinou ženu než svou vlast-

ní manželku v podstatě takříkajíc
nikdy nepoznal. Svou ženu má
ovšem stále rád, žije se mu fajn,
přesto se mu zdá, že ve svém
všedním životě postrádá ještě jeden krásný, povznášející zážitek.
Jednou a dost. A tak se odhodlá
k milostnému dobrodružství…
Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný.

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE
V MK SOKOLOVNA PROSÍME
O DODRŽOVÁNÍ VŠECH VLÁDNÍCH
NAŘÍZENÍ. DĚKUJEME.
www.vamberk.cz
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
ÚNOR 2021
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
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.

Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz
 12. února 2022, od 17 hodin
Přednáška Radomíra Tichého na téma „Expedice Monoxylon“
Dobrodruhové? Vědci? Šílenci? Tato slova se člověku vybaví nejčastěji,
když slyší o nadšencích, kteří nasednou do člunu vydlabaného z kusu
klády a vydají se na moře. Jedná se však o seriózní vědecký experiment
v podání týmu docenta Radomíra Tichého. Přijďte si vyslechnou jeho povídání a zhlédnout film o tomto nevšedním výzkumu a jeho výsledcích.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
 20. listopadu 2021 – 27. února 2022
Výstava na téma „Skleněné vitráže Miluše Čechové“
Pod rukama Miluše Čechové vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás,
ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii.
V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze
skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk je ke zhlednutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků.
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.

www.vamberk.cz
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Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 20,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

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

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme
VÝROBNÍ FINANČNÍ KONTROLER/KA
TECHNIK KONTROLY KVALITY
IWE – MEZINÁRODNÍ SVAŘOVACÍ INŽENÝR
IT JUNIOR ADMINISTRÁTOR
TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA
NÁKUPČÍ
MISTR VE VÝROBĚ
ELEKTROMECHANIK
SERVISNÍ TECHNIK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY
SKLADNÍK/MANIPULANT
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 760 Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120 Kč/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

www.vamberk.cz
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Statistika za rok 2021 – matrika Stalo se aneb bejvávalo
K 31.12.2021 bylo ve Vamberku trvale hlášeno 4 445 občanů, z toho
2 194 mužů a 2 251 žen. Průměrný věk občanů Vamberka je 43,7 let.
V roce 2021 se ve Vamberku narodilo 39 dětí a zemřelo 64 občanů.
V matričním obvodu města bylo v loňském roce uzavřeno celkem 52 manželství. Z toho v obřadní síni ve Vamberku uzavřelo sňatek 11 párů, na Chatě
Vyhlídce 5 párů, na fotbalovém stadionu 1 pár a v soukromí 4 páry. V Potštejně na hradě bylo uzavřeno 19 manželství, na zámku 5 a 1 pár byl oddaný
na Vochtánce. V obci Rybná nad Zdobnicí uzavřely sňatek 2 páry a v obci
Polom 1 pár. 3 sňatky byly církevní.
Lenka Prokešová, matrikářka

Společenská kronika

Majitelka panství Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan privilegiem z 16. února 1677 založila čtvrť Nové domy (dnešní Smetanovo
nábřeží).

Před 315 lety
Majitel panství Jan Adam Záruba z Hustiřan prodal 22. února 1707
vamberecký statek Norbertu Leopoldu hraběti Kolowratu-Liebsteinskému. Nový majitel získal za 90 000 zlatých rýnských zámeček s pivovarem, pálenkou, krčmami, poplužní dvory, městečko Vamberk, vsi
Merklovice, Podřezov, Roveň, Lupenici, Jámy, Jahodov a Peklo s údolím Pekelec. Vamberecký statek byl v držení Kolowratů do roku 1861.

Před 130 lety

BLAHOPŘÁNÍ
V únoru 2022 oslaví:
95 let
Marie Brůnová
91 let
Miloslava Držmíšková
85 let
Jaroslav Novák
80 let
Josefa Garzinová
80 let
Jaroslava Pavlová
80 let
Anna Lipovská
75 let
Hana Balážová
75 let
Bohumila Vodehnalová
75 let
Dagmar Kapuciánová
75 let
Růžena Jirsová
75 let
Zdeňka Kaplanová

Před 345 lety

Vážení spoluobčané, stále probíhají 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, popř.
494 548 111, nebo písemně e-mailem na prokesova@vamberk.cz,
popř. Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk.

VZPOMÍNKA
Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým
za projevy soustrasti a účasti při úmrtí mého manžela
pana VERNERA HALBGEBAUERA.
26. února 2022 bychom oslavili 65. výročí svatby.
Manželka s rodinou

Děkujeme všem za květinové dary a za účast na posledním rozloučení
pana PETRA DIBLÍKA. Poděkování patří také Sboru dobrovolných hasičů Merklovice.
Rodina Diblíkova z Merklovic

Dne 2. února 1892 bylo založeno Společenstvo obchodních živnostníků ve Vamberku. První valné hromady se zúčastnilo 13 členů. Prvním starostou se stal Vilibald Kosek. Roku 1935 bylo společenstvo
přejmenováno na Obchodní grémium.

Před 55 lety
V únoru 1967 byla školní jídelna přemístěna ze suterénu školní budovy do objektu bývalého Hotelu Hrad.

Výročí osobností
 09.02.1902 zemřel Alois Vyskočil, obchodník a obecní starosta.
Živnost provozoval v čp. 88 (dnes Muzeum krajky). V čele města stál
v letech 1890 až 1892. Jeho dcera Božena se provdala za průmyslníka
Antonína Bednáře. 110. výročí úmrtí (* 04.01.1838)
 11.02.2012 zemřel v Kostelci nad Orlicí Alois Malátek, truhlář a varhaník. Žil v Sopotnici. Pracoval v potštejnské firmě Pramet. Vambereckým
varhaníkem byl v letech 1975-2010. Roku 1990 vytvořil obětní stůl pro farní
kostel svatého Prokopa. 10. výročí úmrtí (* 10.06.1930 Chlínky)
 14.02.1902 zemřel v Praze Augustin Vyskočil, hudebník. Pocházel z obchodnické rodiny. V mládí zpíval v cizině v opeře. Po návratu
do Čech působil v pražském Prozatímním divadle. Na sklonku života byl
kapelníkem Národního divadla. Jeho syn Pavel Ludikar se stal slavným
operním pěvcem. Na rodném domě čp. 98 byla roku 1927 odhalena pamětní deska. 120. výročí úmrtí (* 04.08.1852 Vamberk)
 17.02.1942 zemřel v Jičíně Josef Palla, učitel. Působil 30 let ve vamberecké škole. V období 1924-1926 byl řídícím učitelem obecné školy.
Po vzniku Československa byl členem obecní rady za sociální demokracii. 80. výročí úmrtí (* asi 1864 Rohozná u Poličky)
 18.02.1962 zemřel ve Vamberku Jaroslav Divíšek, podnikatel.
Provozoval menší soukenictví pod Milenkou a zpracování vlny na nábřeží. Věnoval se turistice. 60. výročí úmrtí (* 11.11.1881 Vamberk)
 20.02.1882 se ve Vyhnánově narodil Josef Černý, rolník a regionální
historik. Věnoval se archeologii. Byl spoluzakladatelem vambereckého muzea. Vytvořil model města z roku 1650. Je autorem povídek „Mlhavé obrázky
z Doudleb, Vyhnánova a Příkaz“. 140. výročí narození († 1968 Doudleby n.O.)
 20.02.1902 se narodila Markéta Holzbauerová, oběť holocaustu.
S manželem Pavlem žila v čp.459 na Struhách. Pro svůj židovský původ
oba zahynuli v plynové komoře. 120. výročí narození. († Auschwitz)
 20.02.1992 zemřel ve Vamberku Ing. Antonín Kleander, technik.
Po studiu na ČVUT v Praze pracoval v ČKD Blansko. Roku 1946 přišel
do Báňské a hutní ve Vamberku. Organizoval výrobu a věnoval se vývoji.
Spolupracoval se zahraničními odborníky, přednášel, psal odborné publikace. Stál u zrodu Československé vědeckotechnické společnosti. 30.
výročí úmrtí (* 28.06.1901 Brno)
 25.02.1912 zemřel Adolf Vyskočil, hřebenář a obecní starosta. Živnost provozoval v čp. 92. V období 1893-1905 zastával post obecního starosty. Poté byl zvolen starostou okresního zastupitelstva v Rychnově. V letech
1887-1891 stál v čele ochotnického spolku. 110. výročí úmrtí (* 19.08.1853)
 28.02.1732 zemřel Jakub Zikmund Schmucker, katolický kněz.
V letech 1730 až 1732 byl farářem ve Vamberku. Pochován byl v kryptě
pod kostelem. 290. výročí úmrtí (* asi 1691)

www.vamberk.cz
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Poděkování hasičům

Stolní tenis Baník Vamberk
Druhou polovinu soutěže jsme zahájili 18.12. dvojzápasem se Sokolem
HK a Dvorem Králové. Favority jsme nebyli, což se potvrdilo a oba zápasy
jsme prohráli. Vzhledem k našemu umístění v tabulce je pro nás každé
utkání těžké.
Z důvodu obsazení sportovní haly ve Vamberku, jsme svůj další „domácí“ zápas odehráli 8. 1. v herně v Kostelci. Čekal nás první tým tabulky
Jaroměř. Soupeř přijel v trochu slabší sestavě, ale i na naší straně musel
za nemocného Kotyzu zaskočit Macháček. Výsledek 10:6 s lídrem soutěže tak není vůbec žádná ostuda. Navíc se podařilo bodovat všem našim
hráčům.
Konec tabulky je hodně vyrovnaný a udržet divizi pro příští rok, pro nás
bude těžký úkol až do posledního kola.
Sokol HK 2D – TJ Baník Vamberk A .............................................. 10 : 2
Body: Jakubec 2
TJ Dvůr Králové – TJ Baník Vamberk A ........................................ 10 : 2
Body: Jakubec 1, Kotyza 1
TJ Baník Vamberk A – Jiskra Jaroměř .......................................... 6 : 10
Body: Jakubec 2, Ducháč 1, Valášek 1, Macháček 1, čtyřhra Jakubec –
Ducháč 1
Divize mužů
Pořadí Družstvo
1.
Jiskra Jaroměř A
2.
TJ Slovan Broumov A
3.
Sokol PP Hr. Králové 2 D
4.
TJ Nová Paka A
5.
TJ Dvůr Králové n.L. A
6.
DTJ Hradec Králové C
7.
Sokol Stará Paka A
8.
Jiskra Nový Bydžov A
9.
TJ Jičín
10.
Tatran Hostinné C
11.
TJ Baník Rtyně v Podkr. A
12.
Baník Vamberk
13.
TTC Kostelec nad Orlicí A
14.
Sokol Valdice

PU
16
16
14
16
14
14
15
14
15
16
16
15
15
0

V
15
12
12
9
8
8
6
5
5
4
1
2
2
0

R
1
2
1
2
3
0
1
2
0
1
3
1
1
0

P
0
2
1
5
3
6
7
7
10
10
12
12
12
0

K
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

Skóre
159:57
152:97
130:61
127:106
119:90
110:100
104:118
102:122
102:120
106:140
80:154
75:137
67:131
0:0

Body
47
42
39
36
33
30
27
26
25
24
21
20
20
0

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:
19. 2. 2022 9:00 hod. Baník Vamberk – DTJ HK C
19. 2. 2022 14:00 hod. Baník Vamberk – Jiskra Nový Bydžov
2. 4. 2022
9:00 hod. Baník Vamberk – Sokol Stará Paka
2. 4. 2022 14:00 hod. Baník Vamberk – TJ Jičín
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku.
M. Vrkoslav

Hledáme mechanika
do zavedené a dobře fungující autodílny v Záměli
na hlavní pracovní poměr i OSVČ

Tel: 608 887 657
e-mail: autoplesl@gmail.com
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