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Česká premiéra: 9. 3. 2020 Divadlo Palace Praha. Produkce: JT PROMOTION s.r.o. 

Generálním partnerem představení je společnost Plast-Mark s.r.o., výrobce bazénů a nejvyspělejší bazénové technologie APM Pool, 
inteligentní a nejpokročilejší řídící centrum na světovém trhu.

Starostí už bylo dost, bazén máme pro radost!
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

90. zasedání dne 19. ledna 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 89.

2)  Schválila ve  své kompetenci 
směrnici Peněžní vztahy a pe-
něžní prostředky v  hotovosti 
a  běžném účtu a  ceniny dle 
přílohy.

3) Schválila uzavření Smlouvy 
o  zpracování osobních úda-
jů č. CLD/144/2022 s  panem 
Petrem Zajícem, Větrná 662, 
463  03 Stráž nad Nisou, IČO: 
48274071, jejíž předmětem 
je zajištění cloudových služeb 
pro uložení dat v  rámci infor-
mačního systému „Pečovatel-
ská služba“.

4) Schválila uzavření nájemní 
smlouvy mezi pronajímateli 
Bytové družstvo Dubina II, Nad 
Štolami 459, 250  70 Odolena 
Voda a  Město Vamberk a  ná-
jemci panem Milošem Horá-
kem a paní Danou Horákovou, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, jejíž před-
mětem je nájem bytu č. A  10 
v domě č. p. 360 v ulici Jůnova, 
Vamberk na dobu neurčitou. 

5)  Schválila Rámcovou smlouvu 
č. 31/12/21 VR 517/17 se spo-
lečností ista Česká republika 
s.r.o., se sídlem Jeremiášova 
947, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, 
IČO: 61056758, jejíž předmě-
tem je zpracování osobních 
údajů konečných spotřebitelů 
v  rámci rozúčtování nákladů 
na teplo a vodu. 

6)  Rozhodla o  jmenování 
paní Mgr.  Terezy Michelové 
do  funkce vedoucí Městské 
knihovny, organizační složky 
města Vamberk se sídlem Vo-
říškova 84, 517  54 Vamberk, 
a to kde dni 01.02.2022. 

7)  a) Schválila výzvu k  podání 
nabídky na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstruk-
ce objektu školních dílen ZŠ 
Vamberk včetně zajištění bez-
bariérovosti“, registrační číslo 
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0014436, dle Pravidel 
IROP.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce 
objektu školních dílen ZŠ Vam-
berk včetně zajištění bezbari-
érovosti“, registrační číslo pro-
jektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07
5/0014436 ve složení: Mgr. Jan 
Rejzl, Mgr. Martin Vrkoslav, Zu-
zana Rousková a  náhradnice: 
Ing. Martina Jusková.

8)  a) Schválila výzvu k  podání 
nabídky na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Pořízení vo-
zidla pro Pečovatelskou službu 
Vamberk“ registrační číslo pro-
jektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
72/0016817, dle Pravidel IROP.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Pořízení vo-
zidla pro Pečovatelskou služ-
bu Vamberk“ registrační číslo 
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0016817 ve  složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Lucie Grunclo-
vá, DiS., Ing.  Martina Jusková 
a  náhradnice: Ing.  Eva Forejt-
ková.

Rada města Vamberk se na svém 

91. zasedání dne 2. února 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 90.

2) Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve  výši 5.000 Kč panu 
Jaroslavu Hudouskovi, Za  Lu-
hem 925, 190  12 Praha, IČO 
07262884 na  pořádání akce 
„Vamberk fi ght night“, a pově-
řila starostu podpisem darova-
cí smlouvy.

3)  Projednala žádost Spolku 
Lungta o  připojení se k  mezi-
národní akci „Vlajka pro Tibet“ 
a rozhodla, že se k akci v roce 
2022 nepřipojí.

4)  Schválila uzavření:
 a) smlouvy o  budoucí smlou-

vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohody o  umístění stavby 
č. IE-12-2009247/VB/01 stav-
by:  Vamberk, ul. Jiráskova 374 
– úprava nn, za  účelem vý-
měny stávajících podpěrných 
bodů a  vybudování nového 
kabelového vedení pro čp. 
374 a  garáže, na  pozemcích 
p.  č. 1827/1, 1065/20, 1827/3, 
1144/1,a 1827/2 v  k. ú. Vam-
berk, ve vlastnictví města Vam-
berk, za jednorázovou náhradu 
za  zřízení věcného břemene 
ve výši 7 300 Kč bez DPH. 

 b) smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a dohody o umístění stavby 
č. IE-12-2009247/SIS/01 stavby:  
Vamberk, ul. Jiráskova 374 – 
úprava nn, za  účelem osazení 
nového pojistkového pilíře 
na pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve výši 2 000 Kč bez DPH.

5)  Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení služebnosti pro zre-

alizovanou stavbu komuni-
kačního vedení společnosti 
CETIN pod názvem 16010-
061786, VPIC Roveň, (RK), SPÚ 
pol. cesta v  jejímž rámci bylo 
na  pozemku p.  č. 3527 v  k. ú. 
Peklo nad Zdobnicí, ve  vlast-
nictví města Vamberk, umís-
těno podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační 
sítě za  jednorázovou náhradu 
ve výši 8.750 Kč bez DPH.

6) Schválila uzavření Dodatku 
č. 1 smlouvy o  dílo ze dne 
07.01.2022 na  akci „Oprava 
rozvodů a  strojovny koupali-
ště Vamberk“ se společností 
společnost Poolakcent s.r.o., 
Svépravická 424/4, Hloubětín, 
198 00 Praha 9, IČO: 06167667, 
kterým se mění rozsah díla 
včetně výměny fi ltračního za-
řízení a způsob provedení ně-
kterých stavebních prací a zvy-
šuje se rozpočet o 1.113.351 Kč 
bez DPH, celková cena díla činí 
8.849.156,55 Kč bez DPH.

7) Schválila uzavření Příkazní 
smlouvy se společností HAVLÍ-
ČEK & PARTNERS, advokátní 
kancelář, s.r.o., Jana Koziny 1295, 
500  03 Hradec Králové, IČO: 
28784294 na právní služby. 

8)  Schválila cenovou nabídku 
pana Petra Forejtka – ZAHRAD-
NICTVÍ FOREJTEK, čp. 343, 
517 02 Kvasiny, IČO: 42883156 
na  výsadbu 24 ks ovocného 
stromu včetně zavlažování 
v  rámci akce „Výsadba zeleně 
extravilánu města Vamberk – 
Sebranice“ za  cenu 64.800 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

9)  Schválila objednávku společ-
nosti KULTURA Rychnov nad 
Kněžnou, s. r. o., Panská 79, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 27475689 na  poskytnutí 
vybraných regionálních služeb 
Městskou knihovnou Vamberk 
za  hodinovou sazbu 135 Kč/
hod., přičemž fakturovaná 
částka v roce 2022 nesmí pře-
sáhnout 36.180 Kč.

10) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Absolut Servis, 
s.r.o., Pulická 452, 518  01 
Dobruška, IČO: 25282450 
na dodávku a montáž 3 ks aku-
mulačních kamen EMKO M50 
v  Pekelské hospodě za  cenu 
60.858 Kč bez DPH. 

Rada města Vamberk se na svém 

92. zasedání dne 16. února 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 91.

2)  Vzala na  vědomí informa-
ci ředitelky Mateřské školy 
Vamberk o  skutečném stavu 
počtu dětí v  mateřské škole 
k 30.09.2021.

3)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 o  přijetí Martina Horáka 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do  ma-
teřské školy.

4)  Schválila ukončení nájemních 
poměrů, nové nájemní pomě-
ry, prodloužení nájemního po-
měru k bytům v Domě zvlášt-
ního určení v  čp. 35 v  ulici 
Jůnova a nový nájemní poměr 
k bytu č. 4 v domě čp. 37 v ulici 
Jůnova dle příloh. 

5)  Schválila navýšení jednoho pra-
covního úvazku v  organizační 
složce města s  názvem Pečo-
vatelská služba od  08.03.2022 
na dobu neurčitou.

6)  a) Projednala Protokol o oteví-
rání obálek k  veřejné zakázce 
malého rozsahu: „Pořízení vo-
zidla pro pečovatelskou službu 
Vamberk“ ze dne 09.02.2022 
a  konstatovala, že nebyla po-
dána žádná nabídka. 

 b) Schválila výzvu k  podání 
nabídky na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Pořízení vo-
zidla pro Pečovatelskou službu 
Vamberk - OPAKOVANÁ“ re-
gistrační číslo projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_072/0016817, 
dle Pravidel IROP.

 c) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Pořízení vo-
zidla pro Pečovatelskou službu 
Vamberk - OPAKOVANÁ“ re-
gistrační číslo projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_072/0016817 
ve složení: Mgr. Jan Rejzl, Lucie 
Grunclová, DiS., Ing.  Martina 
Jusková a náhradnice: Ing. Eva 
Forejtková.

7)  a) Rozhodla o  pořízení územ-
ní studie (dle § 30 zákona č. 
183/2006 Sb. o  územním plá-
nování a stavebním řádu - Sta-
vebního zákona) pro využití 
zastavitelné plochy označené 
ZBrd2b (funkční využití by-
dlení čisté – rodinné domy) 
vymezené platným Územním 
plánem Vamberk (vydaném 
dne 22.07.2009 s  účinnos-
tí od  10.08.2009, měněném 
změnou č. 1, která nabyla účin-
nosti dne 27.12.2013, změnou 
č. 2 s účinností od 11.09.2018, 
změnou č. 3 s  účinností 
od  29.04.2016 a  změnou č. 4 
s účinností od 06.11.2021). 

(dokončení na další straně)
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Dovolte mi, jako zvolenému zastu-
piteli, vyjádřit svůj názor na  průběh 
mimořádného, 21. zasedání ZM Vam-
berk. Zastupitelstvo bylo mimořádně 
svoláno díky nepříjemným skuteč-
nostem, které se odehrály na  přelo-
mu roku 2021/2022.
Cílem mělo být vysvětlení občanům 
k čemu a proč vlastně došlo v tepel-
ném hospodářství. Včetně nastínění 
dalších kroků pro eliminaci dopadů 
na občany.
Průběh se však zvrtl jen na  hon 
na předpokládaného viníka celé kau-
zy. A bohužel i ze strany některých za-
stupitelů. Za nejvýše neprofesionální 
považuji rozpoutání diskuzí na  face-
bookových stránkách a  diskuzním 
fóru „Vamberáci“. Tam se objevily dis-
kuze i  ze strany vedení města, které 
se snažily ukázat na viníka celé kauzy 
nákupu plynu, a to bez znalostí příčin, 
proč a jak k tomu došlo. Všichni zastu-
pitelé, včetně Rady města a starosty se 
důvody a  příčiny dozvěděli na  před-
jednání ZM, které proběhlo ve  čtvr-
tek 10. 2. 2022, i za účasti  jednatele 
Vambekonu a makléře fi rmy Innogy, 
který je poradcem Vambekonu pro 
nákup plynu. Tedy až po  zveřejnění 
a rozpoutání štvavé propagandy vůči 
jednateli Vambekonu.
Zároveň mě velmi mrzí způsob pla-
menného vystoupení kolegů zastupi-
telů p. Dlabky a p. Sokola, kteří vlastně 
nepřišli s ničím, co by nastalé situaci 
pomohlo. Dokonce nabízeli kroky ze 
strany radnice, o kterých už věděli, že 
nejsou z legislativních a jiných důvo-
dů možné. A  ještě více mě mrzí, že 
reakce některých občanů vyzněla tak, 
že jen oni dva mají zájem o  občany. 
Ostatní nic. Ve svém vystoupení jsem 
jasně deklaroval, že to není pravda. 
A  myslím, že v  tomto případě hovo-

řím i za ostatní kolegy zastupitele.
Nemohu nezmínit poznámku, že 
všichni zastupitelé, tedy včetně Rady 
města a  starosty, stáli na  pomyslné 
stejné „startovní čáře“. Nechápu pak 
obsah vystoupení obou zastupitelů. 
Proč při vznikajícím problému neza-
sáhli a  neupozornili, k  čemu může 
dojít. A že na  to neupozornili ani při 
tvorbě rozpočtu na rok 2022.
Jednoduše proto, že takový problém, 
stejně jako my všichni, neočekávali. 
A nikdo z nás nemá křišťálovou kou-
li, aby mohl zcela předjímat, k  čemu 
dojde. Tady se opět potvrdilo přísloví, 
že po bitvě je každý generálem. Záro-
veň chci připomenout a zdůraznit, že 
jediným profesionálem, který je pro 
práci na městě Vamberk plně uvolněn 
k výkonu funkce, je starosta Mgr. Jan 
Rejzl. Všichni ostatní mají vlastní za-
městnání a  práci pro město konají 
ve svém volnu.
Ano stala se chyba. A to chyba v sys-
tému, který zde od  roku 1993 fun-
goval bez problémů. V  této hektické 
době to nevyšlo. Zajímám se o  dění 
ve Vamberku prakticky po celou dobu 
v „nové éře“ po  roku 1989. Poslední 
tři volební období i  jako kandidát 

do  zastupitelstva města, kde půso-
bím druhé volební období. Od  roku 
1999, kdy začal fungovat Vambekon 
se v jeho vedení vyměnili tři jednate-
lé (ředitelé). Za všech se nákup plynu 
prováděl s menšími odchylkami prak-
ticky stejně a bez problémů. Můžeme 
tedy pranýřovat člověka, který dal 
na  doporučení makléřů v  době, kdy 
je svět naruby? Ano je to pro mnohé 
nejjednodušší řešení. Ale krátkodobé 
a  hlavně krátkozraké. Ohlédneme-li 
se zpět, tak se za poslední dvě volební 
období ve Vamberku hodně změnilo. 
A to výrazně k lepšímu. Ale z vystou-
pení některých občanů města na ve-
řejném zasedání jsem nabyl dojmu, 
že vedení města je totálně neschop-
né a jenom ožebračuje lidi. Ano jsme 
v demokratickém systému, každý má 
nárok na nějaký názor, ale nikdy by se 
nemělo zacházet do extrémů, zvláště 
bez znalostí podrobností.
Nebudu se rozepisovat o  nabíze-
ných možnostech. Jak bylo na  za-
sedání řečeno, hledají se cesty, jak 
eliminovat dopady. Věc je stále živá 
a  nebudu spekulovat nad tím, co 
bude nejvýhodnější a  nejvýše mož-
né v  rámci platné legislativy. Máme 

ve vedení města erudované lidi, kteří 
se tím intenzivně zabývají. Dopřej-
me Radě města prostor pro nalezení 
nejlepšího řešení pro snížení dopadů 
na  obyvatele. Určitě s  nimi budete 
seznámeni. V  první fázi musela být 
provedena změna rozpočtu města 
Vamberk, které zastupitelstvo města 
na  mimořádném zasedání schválilo, 
aby se Vamberk aktuálně nedostal 
do „červených“ čísel. Proti byl jeden 
zastupitel, který má opravdu zájem 
o lidi... A změna rozpočtu se dotkne již 
všech obyvatel, nejen těch, na  které 
aktuálně dopadla v první vlně kauza 
za nákup plynu.
Na  závěr Vám mohu sdělit, že jsem 
si právě „vyleštil“ křišťálovou kouli 
a  mohu předpovědět, že se situace 
kolem energií, tepla, nájmů, služeb 
apod. již nikdy nedostane na  ceny 
roku 2021. A  může se stát, že něco 
podobného budeme řešit v  násle-
dujícím období u  jiných problémů. 
Celá tato kauza ukázala na  nutnost 
pozměnit nastavené parametry kom-
petencí, ale vždy jen v  rámci platné 
legislativy a Zákonů České republiky.

Jiří Novák, 

zastupitel města Vamberk

 b) Schválila žádost Města Vam-
berk o pořízení územní studie 
u  příslušného úřadu územní-
ho plánování, tj. odboru vý-
stavby a  životního prostředí 
Městského úřadu Rychnov 
nad Kněžnou (v souladu s § 6 
odst. (6) písm. b) a § 6 odst. 1) 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb. 
o  územním plánování a  sta-
vebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon). 

8)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Energomontáže 
Votroubek s.r.o., Strojnická 
1646, 516  01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 28791274 
na  akci „Trafostanice pro vrt 
V  Lukách“ za  cenu 731.450 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

9) Schválila cenovou nabídku 
Ing. Pavly Pawerové, č. p. 226, 

561 65 Jamné nad Orlicí, IČO: 
54252078 na  zpracování pro-
jektové dokumentace stavby 
„Změna užívání budovy MŠ, 
ul. Tyršova č. p. 260, Vamberk“ 
za  cenu 67.000 Kč, a  pověřila 
starostu podpisem objednáv-
ky. 

Rada města Vamberk se na svém 

93. zasedání dne 16. února 2022 

usnesla:

1) Schválila cenovou doložku:
a)  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-

pelné energie č. 0117, 
b)  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-

pelné energie č. 0118,
c)  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-

pelné energie č. 0124,
d)  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-

pelné energie č. 0129,
e)  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-

pelné energie č. 0140,

f )  č. 16 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0178,

g)  č. 05 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0320,

h)  č. 05 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0321,

i)  č. 05 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0322,

j)  č. 05 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0323,

k)  č. 05 Smlouvy o  dodávce te-
pelné energie č. 0326,

 dle přílohy, se společností 
VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 
536, 517  54 Vamberk, IČO: 
60112981, jejichž předmětem 
je předběžná cenová kalku-
lace záloh dodávky tepelné 
energie městských organizací 
na rok 2022.         Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Zasedání 

Zastupitelstva 

města 

Vamberk

se koná 

dne 9. března 2022 

od 18:00 hodin 

ve velkém sále 

Městského klubu 

Sokolovna.

Ohlédnutí za 21. mimořádným zasedáním ZM Vamberk

05. 03.
06. 03.
12. 03.
13. 03.
19. 03.
20. 03.
26. 03.
27. 03.
02. 04.
03. 04.

MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Skřičková Zdeňka
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)
MUDr. Štulík Richard
Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata)
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01
 Tyršova 515, Opočno, 517 73
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54
U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn., 516 01
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Mírové nám. 88, Týniště n. O., 517 21
Masarykova 729, Kostelec n. O., 517 41 
Třebízského 799, Kostelec n. O., 517 41 

494 515 694
494 515 695
777 667 353
494 515 693
736 419 151
608 382 500
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum    jméno lékaře                                                                              adresa ordinace                                            telefon
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Vážení spoluobčané,
tento článek měl původně navazo-
vat na mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města, věnovanému zvý-
šení cen tepla, a  měl informovat 
o navazujících krocích rady města 
v  této věci. Aby byl v  březnovém 
vydání Zpravodaje aktuální, měl 
plánovaně vzniknout po jeho řád-
né uzávěrce. Je čtvrtek, 24. února 
2022, den po dalším mimořádném 
zasedání rady města, avšak svět se 
dnešního rána změnil tak, že tyto 
řádky nemohou zůstat jen struč-
ným shrnutím faktů.   
Vrátím-li se o týden zpět, proběhlo 
zasedání zastupitelstva města, je-
hož účelem bylo podání informací 
o  důvodech, které vedly měst-
skou společnost VAMBEKON s.r.o. 
k výraznému zdražení tepla, které 
se projevilo razantním zvýšením 
záloh od  února letošního roku. 
O  způsobu nákupu zemního ply-
nu na  rok 2022 informoval na  za-
sedání jednatel společnosti, který 
navázal na  zprávu v  předchozím 
vydání Zpravodaje. Ve  vypjaté 
diskusi pochopitelně padaly otáz-
ky na  odpovědnost za  dosažený 

výsledek, včetně otázek na odpo-
vědnost politickou ve vztahu k ve-
dení města. 
Již začátkem února navázalo ve-
dení města spolupráci s  králové-
hradeckou právní kanceláří speci-
alizující se na  oblast teplárenství 
a  energetiky, jejíž úkolem je pro-
věření veškerých smluvních vzta-
hů uzavřených mezi společností 
VAMBEKON s.r.o. a  dodavateli 
a zajištění právní pozice do dalších 
jednání. 
Den po  veřejném zasedání zastu-
pitelstva proběhlo dvou a půl ho-
dinové jednání s aktuálním doda-
vatelem plynu, společností Innogy 
Energie s.r.o., na  kterém byly pro-
jednány možnosti dalšího postu-
pu, zejména případné prodloužení 
kontraktu a  zprůměrování nákup-
ních cen do delšího období, aby se 
vysoká cena rozložila v  čase. Toto 
řešení bylo ze strany dodavatele 
odmítnuto. 
Na  zasedání jsme přislíbili maxi-
mální otevřenost a informovanost 
a  bylo dohodnuto, že společnost 
VAMBEKON s.r.o. ve  spolupráci 
s  radou města bude pravidelnou 

formou komunikovat s  předsedy 
SVJ, jejichž prostřednictvím budou 
informováni jednotliví uživatelé 
bytů zásobených teplem. 
Tak se i  stalo a  byla svolána mi-
mořádná rada města, která jed-
nak uložila jednateli společnosti 
VAMBEKON s.r.o. vypracování pí-
semné zprávy o  průběhu nákupu 
zemního plynu v roce 2022, a dále 
rozhodla o  provedení auditu te-
pelného hospodářství některou 
z  renomovaných společností pů-
sobících v  rámci celé republiky. 
Důvodem je, že jedině nezávislé 
a  odborné posouzení nákupu 
zemního plynu může přinést od-
pověď na  otázku, zda bylo jedná-
no s  péčí řádného hospodáře či 
nikoliv. Odpověď na  tuto otázku 
musí veřejnost dostat. 
V návaznosti na jednání rady měs-
ta dne 23.2.2022 bylo v malém sále 
Městského klubu Sokolovna uspo-
řádáno téhož dne večer setkání se 
zástupci SVJ, na  kterém byly po-
dány informace o dalším postupu, 
zejména tedy o postupu při doku-
pování zemního plynu, o  jednání 
se stávajícím dodavatelem zem-

ního plynu innogy Energie s.r.o., 
jakož i o možnostech technických 
opatření k úsporám energie, k če-
muž byla vytvořena pracovní 
skupina. Z jednání jsme odcházeli 
s  pocitem, že máme jasně dané 
úkoly pro zmírnění dopadů letoš-
ního zvýšení cen tepla. 
Bohužel, pohled na  dnešní tele-
vizní zprávy s  bombardovaným 
územím celé Ukrajiny a  reportá-
žemi o prvních desítkách mrtvých 
zahalil scénář dalšího postupu 
mrakem, jehož rozehnání bude 
záviset na  mocných tohoto světa. 
Pro vedení města se však ve vytý-
čeném cíli pro tuto chvíli nemění 
nic: dokončit prověrku trhu pro 
nákup příštího roku, vypracovat 
audit tepelného hospodářství, ja-
kož i  zahájit práce na  zcela nové 
strategii tepelného hospodářství 
do budoucna. Již nyní je totiž jas-
né, že zemní plyn není jen rizikem 
Vamberka, ale celé naší západní ci-
vilizace. Co ve mně vzbuzuje nadě-
ji je, že na zvládnutí situace nejsme 
sami, ale že problém budeme řešit 
s celou zemí i Evropou.

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Vamberk, zemní plyn a svět

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, roz-
pouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí che-
mikálie)

  Elektrozařízení 
  Textil a  oděvy (veškeré oděvy, bytový textil 

– záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy 
a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nosi-
telné 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 na-
kládat s odpady

Platby místních poplatků
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 kalen-
dářní 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 ostat-
ních 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, po-
kud 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 variabilní-

ho 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 plat-

bám místních poplatků.                   Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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S oteplením v měsíci únoru se na letní koupaliště vrátily stavební fi rmy, 

aby dokončily zbývající etapy rekonstrukce. 

Opravy koupaliště vstupují do poslední fáze

Viditelnou změnou bylo odstranění starých fi ltračních nádrží, 
jejichž technický stav neumožňoval repasování, se kterým se pů-
vodně uvažovalo. Kompletní proměnou prochází strojovna kou-
paliště a veškeré trubní rozvody, včetně ochozu malého bazénu. 

Opravy doznají též všechny dlážděné plochy areálu. V  okolí bufetu byly od-
straněny staré zídky a plocha se zvětší tak, aby umožňovala posezení většího 
množství návštěvníků. Boční okénko bufetu by mělo nově umožnit i obsloužení 
kolemjdoucích a cyklistů. 

Opravy velkého bazénu jsou již prakticky dokončené, na fólii čeká dno bazénu. Osazena je i nová atrakce – dvoudráhová skluzavka. Na východní 
straně ochozu již je založen nový trávník. 

Účet Velvyslanectví Ukrajiny v  ČR – Velvy-
slanectví Ukrajiny v  ČR disponuje bankovním 
účtem, na který lze zaslat fi nanční obnos urče-
ný pro následný nákup obranného materiálu. 
Za shromážděné peníze vybírají obranný mate-
riál, který nejvíce potřebují ozbrojené síly a do-
mobrana Ukrajiny. Číslo účtu: 304452700/0300

SOS Ukrajina – Organizuje Člověk v tísni. 

Sbírkový účet: 0093209320/0300.

Charita pro Ukrajinu – Organizuje Charita Česká 
republika. Sbírkový účet 55660022/0800, variabil-

ní symbol 104. Dárcovské SMS na číslo 87 777: 

DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 

60 nebo DMS CHARITASVET 90. Více informací 
ohledně sbírky na stránkách Charity ČR.

Pomoc Ukrajině! – Nadační fond pomoci 
ve  spolupráci s  organizací ADRA spustil sbír-
ku, která chce fi nanční pomoc smysluplně na-
bízet lidem zasaženým konfl iktem. Přispět lze 
na účet 4004040040/5500 s variabilním sym-
bolem 222 nebo poslat dárcovskou SMS na čís-
lo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS 

ZNESNAZE 60, DMS ZNESNAZE 90 

Veřejná fi nanční sbírka na  pomoc Červe-

ného kříže Ukrajině – Český červený kříž ak-
tuálně zajišťuje ve  spolupráci s  Ministerstvem 
zahraničních věcí zdravotnický materiál. Fi-

nančně přispět lze na  účet: 333999/2700, 

variabilní symbol 1502.

Nové sbírky neustále přibývají. Pokud chce-
te přispět na  konkrétnější projekt, například 
na  podporu zvířat na  Ukrajině, podívejte se 
na jeden ze serverů, který se specializuje na po-
řádání sbírek. Jde například o Darujme.cz, který 
má rozcestník pomoci pro Ukrajinu.

České sbírky na pomoc Ukrajině
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Občané města mají nyní mož-
nost si vyzvednout zdarma tašky 
na  tříděný odpad. Sada tří tašek 
je praktickým pomocníkem při 
třídění odpadu v  domácnostech 
a  obsahuje tři snadno omyvatel-
né tašky, které je možné k  sobě 
spojit suchým zipem. Jednotlivé 
tašky jsou barevně odlišeny tak, 
aby bylo třídění odpadů co nejjed-
nodušší. Žluté tašky jsou určeny 
na plasty, modré na papír a zelené 

na sklo. V případě zájmu jsou navíc 
k dispozici i šedé tašky, které jsou 
určeny na kovy.
Tašky si lze vyzvednout pro ka-
ždou domácnost po  uhrazení 
poplatku za  obecní systém odpa-
dového hospodářství v  pokladně 
městského úřadu, která se nachází 
v přízemí radnice.  

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Nádoby na sběr kovů 
nově ve Vamberku
V rámci systému sběru a třídění odpadů dlouhodobě ve městě chybělo 
řešení pro sběr kovů. Ty bylo možno odevzdávat pouze na sběrném mís-
tě a ve výkupu druhotných surovin, což pro drobný kovový odpad jako 
např. plechovky či konzervy nebylo příliš praktické. Během nejbližších 
dnů proto budou vybraná stanoviště nádob na tříděný odpad doplněna 
o  šedé zvony, určené pro sběr tohoto plně recyklovatelného odpadu. 
Celkem bylo pořízeno deset nádob. Podle toho, jak se sběr kovů osvědčí, 
je možno další nádoby objednat.

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Tašky na třídění odpadu 
pro domácnosti 

V  rámci Sociální poradny DH Se-
tkání vznikla nabídka otevřeného 
bezpečného laskavého prostoru 
Setkávárny pro ty, kteří se chtějí 
jejím prostřednictvím učit vzájem-
né vstřícné empatické komunikaci 
skrze naslouchání sobě a druhým. 
Pravděpodobně jsme všichni zažili 
mnoho zranění a rozdělení. Nejen, 
ale možná obzvlášť v  poslední 
době.  Můžeme se pokusit postup-
ně vše měnit. Možná stačí změnit 
svůj postoj, úhel pohledu, způsob 
komunikace. Někdy stačí jen na-
slouchat a neposuzovat.
Když pečujeme o  naše pacienty 
a  jejich blízké, podporujeme je 
v tom, aby se na sebe vzájemně co 
nejvíce naladili. Mnohdy se se to 
podaří, někdy ne. Můžeme toto la-
dění trénovat mnohem dříve, než 
na sklonku života. 
Pomůže nám k tomu hra Řekni mi 
( https://reknimi.cz ), kterou ne-
dávno vydalo Centrum paliativní 
péče, díky níž se můžeme zamýš-
let nad zajímavými a  zásadními 
otázkami, které by nás možná ne-
napadly. Můžeme se tak o  sobě 

více dozvědět a  tím se posunout 
o kousek blíž sobě i druhým. 
Setkávárna je určená lidem ote-
vřeným změnám úhlů pohledů, 
lidem, kteří se chtějí učit empatii 
a porozumění a tak přispívat ke kli-
du a  míru ve  svém srdci a  tedy 
i ve svém okolí. 
První Setkávárna proběhne 
ve čtvrtek 17. března od 16 do 18 
hod v  příjemném prostředí Soci-
ální poradny Domácího hospice 
Setkání, Javornická 1501 v  Rych-
nově n Kn. Viz informace na  pla-
kátku.   Ryze dobrovolná Setká-
várna bude probíhat pro zájemce 
opakovaně cca  jednou za  14 dní. 
Někdo může přijít jednou, někdo 
několikrát, záleží na každém z Vás. 
Informace budou zveřejňovány 
na webu a FB DH Setkání. 
Pokud Vám to dává smy-
sl a  rádi byste přišli, ozvěte se 
na  733  694  160, vrbova.setkani@
seznam.cz

Bc. Martina Vrbová 

Sociální pracovnice Domácího 

hospicu Setkání

Setkávárna s hrou Řekni mi 
Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv 

na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i na pohodu v celém 

našem životě.                                                                           (Marshall B. Rosenberg)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 8

Na co je příspěvek určen?

Dávka, která přispívá rodinám nebo 
jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí 
nákladů na bydlení.
Kdo může žádat?

Vlastník, nájemce nebo podnájemce 
bytu, věcné břemeno užívání.
Jaké jsou podmínky nároku na  pří-

spěvek na bydlení?

Základní podmínkou jsou uhrazené 
náklady na  bydlení v  rozhodném ob-
dobí. 
Kdy se žádá o příspěvek na bydlení?

Rozhodným obdobím pro příspěvek 
na  bydlení je kalendářní čtvrtletí – tj. 
za leden – březen 2022 se žádá nejdříve 
1. dubna 2022.  
Kam se podává žádost o  příspěvek 

na bydlení?

Žádost o  příspěvek na  bydlení se po-
dává na  určeném tiskopise na  místně 
příslušném kontaktním pracovišti Úřa-
du práce ČR tj. pro občany Vamberka 
je to kontaktní pracoviště Úřadu práce 
ČR v  Rychnově nad Kněžnou, který 
sídlí na  Městském úřadě v  Rychnově 
nad Kněžnou, Havlíčkova 136 (budova 
na pěší zóně, v přízemí vlevo).
Kde získám formulář žádosti o  pří-

spěvek na bydlení?

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce 
ČR – Úřad práce ČR v  Rychnově nad 
Kněžnou, který sídlí na Městském úřa-
dě v Rychnově n. Kn., Havlíčkova 136.
Ke stažení k dispozici na https://www.
mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-by-
dleni, kde je k  dispozici i  elektronický 
formulář. 
U sociální pracovnice městského úřadu 
Ing.  Šárky Vyskočilové, Městský úřad 
Vamberk, Husovo náměstí 1, 1. patro 
nebo u  vedoucí Pečovatelské služby 
Lucie Grunclové, DiS.
Kdo pomůže s vyplněním žádosti?

Příspěvek vyplácí Úřad práce České re-
publiky, ale s  vyplněním žádosti Vám 
pomůže sociální pracovnice Měst-

ského úřadu Vamberk Ing.  Šárka Vy-

skočilová, 1. patro Městského úřadu 

Vamberk, tel: 494  548  125, e-mail: 

vyskocilova@vamberk.cz, vedoucí Pe-

čovatelské služby a sociální pracovnice 

Lucie Grunclová, DiS., tel: 494 541 547, 

e-mail: pecovatelska.sluzba@                  

vamberk.cz přip. jiný určený pracovník. 
Kde najdu bližší informace o  pří-

spěvku na bydlení?

https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispe-
vek-na-bydleni (najdete zde i instruktážní 
video, jak žádat o příspěvek na bydlení).

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY 
A OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU

Podporují nás:

Pro seniory a osoby zdravotně postižené 
ve věku 55 let a výše, kteří jsou:

 osamělí, tj. mají velmi málo 
mezilidských kontaktů 

 zažívají těžké období, které obtížně 
sami zvládají a uvítali by odbornou 

a přívětivou pomoc

 řeší problémy s dluhy, tzv. šmejdy, 
konfl ikty v rodině, pasivitou 

a nedostatkem motivace

           
Pro koho tu jsme?                 Co nabízíme?

                   Co od Vás budeme potřebovat 
                                                                                                           a co můžete od nás očekávat?

 Návštěvu našich pracovnic u Vás doma.

 Poradenství a informační servis.

 Rozhovor o aktuálních problémech.

 Kontakt s institucemi ve prospěch 
uživatelů 

 Doprovázení klienta do nějaké instituce 
s cílem pomoci mu vyřešit jeho obtíže.

 Volnočasové aktivity, skupinové 
aktivity, zprostředkování dalších služeb.

 Veškeré naše služby jsou ZDARMA.

 Pro poskytování služeb je potřeba 
Váš souhlas, který můžete kdykoliv 

i bez udání důvodu zrušit.

 Naše služby poskytujeme diskrétně, 
nestranně a nezávisle.

 Naše standartní doba poskytování:

  Po, út, pá     8.00h – 12.00h
  St, čt           14.00h – 18.00h

 Délka návštěvy vychází 
z individuálních potřeb klienta, ale 
neměla by přesáhnout dvě hodiny.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte prosím vedoucí sociální služby Patmos, Janu Suchou na telefonu 
606 478 525, nebo emailem patmos@od5k10.cz. Ráda s Vámi domluví možnou návštěvu u Vás. 

w  w  w  .  p  a  t  m  o  s  r  y  c  h  n  o  v  .  c  z

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
– ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Z pokladu starých fotografi í
Po náhlé oblevě se v noci ze 17. na 18. března 
1947 nakupily ledy na  Bednářově jezu (ve-
dle dnešního areálu PEWAG). Řeka se rozlila 
na  prostranství a  do  některých dílen Báňské 
a hutní společnosti (dnes ESAB) a ohrozila ro-

dinné domky v  Oboře (v  těchto místech stojí 
Tiskárna Horáček). Město povolalo na  pomoc 
vojenskou posádku v Kostelci nad Orlicí a vo-
jenský asistenční oddíl z Hradce Králové. Vojáci 
trhavinami uvolnili zablokované kry. Na  situ-

aci následně dva dny dohlíželi vojáci a  hasiči. 
Neobvyklá podívaná přilákala řadu zvědavců, 
zvláště školní mládež.                 Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky MGOH Rychnov n.K.

Majitelkou zdejšího velkostatku v  letech 1897 
až 1909 byla Henrietta hraběnka Lützowo-
vá. Narodila se před 200 lety 18. března 1822 
v  Knockbredě na  britských ostrovech do  sta-
robylého anglického rodu Seymour, linie mar-
kýzů z Hertfordu. Roku 1848 se v Bruselu pro-
vdala za  diplomata Franze hraběte Lützowa 
(1814-1897). Manželům se narodily čtyři děti. 
Prvorozený František (1849-1916) se stal obháj-
cem a propagátorem české historie a literatury 
v anglosaském světě. Spolu se svou manželkou 
Annou je pohřben na starém hřbitově ve Vam-
berku. Dcera Rosa (1850-1927) se provdala 
za knížete Adolfa Salm-Salma a po smrti rodičů 
spravovala Borohrádek. Syn Heinrich (1852-
1935) pracoval stejně jako otec v  diplomacii. 
Nejmladší z dětí Mathilda (1860-1889) zemřela 
v mladém věku.
Po smrti Františka Antonína hraběte Kolowrat-
-Liebsteinského v  dubnu 1861 zdědil He-
nriettin manžel Franz vamberecký velkosta-
tek. V  létě toho roku pak navštívili manželé 
Lützowovi Vamberk. Přijeli v  sobotu dopoled-
ne 8. srpna z Černíkovic a Vamberečtí je uvítali 
na  mostě (tenkrát ještě dřevěném). Starosta 
a  farář oslovili hraběte česky, jeho choť, An-
gličanku, německy. Následovala bohoslužba 
ve farním kostele s vynikajícím hudebním do-

provodem pod vedením řídícího učitele Josefa 
Vrabce. Ve  škole se nato uskutečnila zkouška 
školní mládeže a  paní hraběnka se seznámila 
se zdejší krajkářskou tradicí. Městská hudba 
se zpěváky přichystala pro Lützowovy dosta-
veníčko. Po návštěvě kaple Krista v žaláři a pi-
vovaru odjel hraběcí pár zpět do  Černíkovic. 
Na druhý den, v neděli, byla na počest manželů 
Lützowových uspořádána dětská slavnost. Po-
druhé Lützowovi navštívili naše město až 17. 
června 1890, kdy se mj. seznámili s  nedávno 
vzniklou krajkářskou školou.
Když v listopadu 1897 zemřel Henriettin man-
žel Franz, stala se hraběnka majitelkou bo-
rohrádeckého a  vambereckého velkostatku. 
Ve Vamberku se jednalo převážně o  lesní po-
zemky o  rozloze 887 ha. Henrietta hraběnka 
Lützowová zemřela v anglickém Parkstone 24. 
března 1909 v 88. roce svého života. Dědicem 
vambereckého statku se stal její syn František 
žijící na Žampachu.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky SOA Praha

Správkyně vambereckého velkostatku
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Jan Stöhr se oženil 1. září 1846 v rod-
ném Vamberku, ve farním kostele sv. 
Prokopa. Za  manželku si vzal Marií 
Fridrichovou. Za  svědky jim byli 
Josef Suchánek z čp. 4 a Jan Kubias 
z  čp. 111, oddávajícím byl místní 
farář Jan Peikert. Manželka, celým 
jménem Marie Magdalena se na-
rodila 8. února 1826 ve Vamberku-
-Zářečí čp. 1. Jejími rodiči byli sed-
lák Jíra Frydrych a  Terezie Čižinská 
původem z Merklovic č. 2. V  letech 
1847-73 se manželům Stöhrovým 
narodilo postupně 15 dětí. 
V oblasti politické se v roce 1848 za-
čal Jan Stöhr angažovat v nově vzni-
kající Národní obraně (gardě) pod 
vedením setníka Františka Kareše. 
Dostal hodnost desátníka a  na  sta-
rost část mužstva. Činnost Národních 
gard byla ukončena v září roku 1851.
Kvitanci ve  výši 300 zl. dostal Jan 
Stöhr v  roce 1858 jako odškodnění 
z  panského důchodu, za  to, že mu 
byla rozkopána část zahrady a  od-
straněno několik ovocných stromů 
v  souvislosti s  přístavbou podzem-
ních ledních sklepů k měšťanskému 
pivovaru. Část sklepů totiž zasaho-
vala i pod pozemek patřící k čp. 105.
V roce 1859, tedy v 37. letech, se Jan 
Stöhr stal vambereckým zastupite-
lem a členem městské rady. V tomto 
roce byl v  celém Rakousku schvá-
len živnostenský řád, kterým bylo 
jednotně uzákoněno provozování 
živností. Rozlišovány byly živnosti 
výrobní (buď jako řemeslo, nebo 
tovární), obchodní a  služeb a  dále 
živnosti koncesované, řemeslné (po-
vinností byl výuční a  pracovní list) 
a  svobodné (ostatní). V  roce 1862 
byl zvolen do prozatímního výboru 
nově vznikající občanské záložny.  
Ve  volbách do  místního zastupitel-
stva byl potvrzen i roku 1864, kdy byl 
navíc zvolen starostou, kterým byl 
až do roku 1873. Za  jeho působení 
v čele radnice byl ve městě dostavěn 
kamenný most přes řeku Zdobnici 
(1863-64). Jeho hlavním úspěchem 
však byla intervence během prusko-
-rakouské války, kdy zabránil dran-
cování města. Byl u každého sporu, 
všude, kde se nastaly jakékoliv po-
tíže ať v oblasti zásobování, placení 
a  ubytování vojáků. Rakouských, 
ale zejména později těch pruských. 
Svou osobností krotil a smiřoval byť 
i počínající spory či výbuchy nevole. 
Za svou obětavost a  statečnost byl 
po  zásluze vyznamenán císařem 
Františkem Josefem I. zlatým zásluž-
ným křížem s korunou. Vyznamená-
ní mu bylo předáno 18. listopadu 
1866 okresním hejtmanem Guber-
tem. Po ukončení válečného běsně-
ní byl zase čas věnovat se potřebám 
města. V roce 1867 byla ve Vamber-

ku založena Měšťanská beseda a Jan 
Stöhr po  téměř dvacet let zastával 
funkci jejího předsedy. Angažoval 
se i v místním ochotnickém divadle. 
Roku 1869 byl v přízemí domu č. 28 
zřízen telegrafní úřad a  uprostřed 
náměstí byla vybudována nová 
kamenná kašna V červenci 1872 se 
u vsi Šedivec na Žamberecku konal 
velký tábor lidu, jemuž tehdejší sta-
rosta Vamberka předsedal. Zde se 
zřejmě setkal s vambereckým rodá-
kem a nejspíš i spolužákem ze školy 

Aloisem Karešem, kterému téhož 
roku vamberečtí zastupitelé v  čele 
se starostou udělili čestné měšťan-
ství. V roce 1873 pak starosta Stöhr 
podpořil založení sboru dobrovol-
ných hasičů, založil základní fond 
na  sirotčinec, stal se členem okres-
ního výboru, školní rady a čestným 
členem učitelského spolku „Komen-
ský“ v Rychnově n. Kněžnou. 
Podruhé se stal Jan Stöhr staros-
tou města Vamberk v  roce 1877 
a ve funkci setrval s malou přestáv-
kou až do  roku 1883. A  začal opět 
jako správný vlastenec a  Slovan. 
Vamberecké obecní zastupitelstvo 
vyslovilo na  schůzi dne 17. května 
1877 sympatie ruským zbraním 
v  rusko-turecké válce. A  pan sta-
rosta zaslal rezoluci zastupitelstva 
k  uveřejnění do  politického deníku 
Pokrok. Pražské c. k. místodržitelství 
ihned nařídilo c. k. okresnímu hejt-
manství v Rychnově n. Kn. celou věc 
vyšetřit. Výsledek byl ten, že vambe-
recké obecní zastupitelstvo bylo roz-
puštěno. Správou obce byl pověřen 
„pan major“ ve výslužbě Jan Sagner. 
Jeho úkolem bylo vést město do no-

vých voleb zastupitelstva, které pro-
běhly za pouhé čtyři týdny. A zde se 
vamberečtí občané vyznamenali. 
Hlasovali přesně tak jako při před-
chozích volbách a do zastupitelstva 
města se tak dostali titíž lidé, kteří 
tam byli před rozpuštěním. Volbou 
staronového starosty Jana Stöhra 
politická mise Jana Sagnera skončila.
V  dalším roce se Jan Stöhr dostal 
i  do  vrcholné politiky. V  zemských 
volbách v  roce 1878 byl zvolen 
do Českého zemského sněmu za ku-

rii venkovských obcí (obvod Rych-
nov – Kostelec). Ale asi již tenkrát 
byla vysoká politika plná různých 
intrik a planých slibů. Rázný a vlaste-
necky založený Stöhr poznal, že tady 
není jeho místo. A tak na poslanecké 
křeslo roku 1880 rezignoval a vrátil 
se zpět do  komunální politiky, kte-
rou po  dobu svého poslaneckého 
mandátu zanedbával. V  zemském 
sněmu ho nahradil další vamberec-
ký rodák a přítel, profesor PhDr. Jo-
sef Kalousek.
Ke kultuře vedl Jan Stöhr i své děti. 
Geny z  této oblasti převzaly děti, 
vnuci a vnučky nejspíš po předkovi 
Janu Stöhrovi (*1796), který byl čle-
nem Bratrstva literátů ve Vamberku. 
Dcery navštěvovaly (stejně jako on 
sám) divadelní spolek „Zdobničan“. 
Synové se věnovali spíše hudbě. 
V srpnu roku 1870 uspořádala Měš-
ťanská beseda ve Vamberku hudeb-
ní a  pěvecká zábavu pod vedením 
Arnošta Prause. Sólo pro housle 
s doprovodem piana přednesla mla-
dá Růžena Karešová (dcera Františka 
Kareše), sóla pro piano zahráli Franti-
šek Štér (syn Jana Stöhra) a Augustin 

Vyskočil (otec operního pěvce Pavla 
Ludikara), který hru na piano dopro-
vodil i zpěvem. V srpnu roku 1880 se 
ve  Vamberku konal „Třetí Voříškův 
večer“ na  němž zářila především 
mladá pěvkyně Růžena Červenko-
vá. Ale úspěch sklidil i Jan Stöhr ml. 
přednesem Fibichova melodramatu 
„Štědrý den“ nebo jím řízený pěvec-
ký sbor „Měšťanské besedy.“ Jeho 
bratr František Stöhr pak sklidil ap-
laus, když zahrál na  piano Verdiho 
„Rigoletto.“ Počátkem roku 1881 při-

spěl otec Jan Stöhr na výstavbu Ná-
rodního divadla v Praze částkou 100 
zlatých. V  prosinci 1884 přispěl Jan 
Stöhr ml. částkou 10 zl. 50 kr. do po-
kladnice Musea Království českého 
na podporu vydávání českých knih. 
Jednou z posledních význačnějších 
akcí Jana ve  funkci starosty byla 
přestavba nové radnice v roce 1881 
do současné podoby. 
Ve  funkci člena městské rady se 
od  dubna roku 1883 prosadil i  Jan 
Stöhr mladší. Zasadil se například 
o  podporu a  uznání Františka La-
dislava Riegera Klubem českých 
poslanců při říšské radě či inicio-
val dotaz říšskému poslanci Karlu 
Adámkovi ohledně vyřízení petice 
ke  zřízení krajkářské školy ve Vam-
berku. Následně pak navrhl zaslat 
na  ministerstvo kultu a  vyučování 
poděkování za  vyřízení žádosti. 
Poslední zmínka z  prosince 1890 
informuje o  doplňující volbě člena 
městské rady, kdy místo Jana Stöhra 
ml., který se přestěhoval za rodinou 
do Prahy, byl zvolen Adolf Vyskočil.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Jan Stőhr - starosta, poslanec, podnikatel, vlastenec - 2. díl
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PROMÍTÁNÍ
Staré 

dokumentární 
fi lmy

Přijďte se podívat, jak vypadal 
Vamberk v průběhu 20. století

Poznáte sebe, své rodiče 
a prarodiče?

11. března 2022 
v 17 hodin

Malý sál 
MK Sokolovna

Srdečně zve Spolek přátel 
historie Vamberka

Zbigniew Czendlik
farář v Lanškrouně

Postní 
zamyšlení

sobota 2. dubna 2022 v 19 hodin
Malý sál MK Sokolovna

Mše svatá 
v kostele sv. Prokopa v 18 hodin

Srdečně zve Římskokatolická 
farnost Vamberk
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BELETRIE
 HAUPTMANN, Gaby: 

     Skvělé časy

Příběh ženy ve  středních letech, 
které se mění život.
 JUNGER, Sebastian: 

     Dokonalá bouře

Skutečný příběh, ve  kterém lidé 
zápasí s mořem.
 PRATCHETT, Ann: 

     Holandská vila

Dojemný příběh o  sourozenec-
kých poutech a o domě jejich dět-
ství.
 RUDIŠ, Jaroslav: 

     Winterbergova poslední cesta

Cesta vlakem zmizelou zemí 
po  stopách osudové lásky. Pečo-
vatel se svým klientem se vydávají 
na cestu …
 SANTLEROVÁ, Květa: 

     Ať žije babička!

Půvabná kniha, ve které je pravda, 
že bez vnoučat by byl dům ukli-
zený, peněženka plná, ale srdce 
prázdné.

NAUČNÁ LITERATURA
 HANÁČKOVÁ, Erika: 

     Čeština pro všechny

Kniha nabízí spoustu pravopis-
ných chytáků a čtenáře naučí psát 
správně. 
 HOLDENOVÁ, Wendy: 

     Narodili se, aby přežili

Skutečný příběh Češky, Sloven-
ky a  Polky, které těhotné odjely 
do koncentračního tábora. 
 KARAS, Miroslav: 

     A odkud bych asi tak byl?

Zahraniční reportér přibližuje 
mnoho zásadních momentů mo-
derní ruské historie. 
 MALEČEK, Tomáš: 

     Divadlo Járy Cimrmana 

     po padesátce …

V knize je popsán kompletní vývoj 
legendárního souboru. 
 SLUŠNÝ, Jaromír: Procesy

Originální publikace popisující 
nejslavnější politické procesy na-
šich dějin.

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

Březnová nabídka nových knih – 2022

Každoročně se přidáváme k  ce-
lorepublikové akci - Březen mě-
síc čtenářů. Je velmi příjemné, 
že se tato akce potkává zároveň 
s  postupným rozvolňováním 
nejrůznějších opatření, která nás 
dlouhodobě poněkud svazují. 
Pro návštěvníky knihovny to 
znamená, že se nebudou muset 
prokazovat bezinfekčností a bu-
dou si moci vychutnat nerušený 
výběr knížek, posezení s kníž-
kou a časopisem nebo besedy 
a akce.
Celý březen je také určen všem, 
kteří by služby knihovny rádi 
vyzkoušeli a  nechtějí „kupovat 
zajíce v pytli“ - pro všechny nové 
zájemce bude registrace na celý 
rok ZDARMA.  
Ve  čtvrtek 10. 3. k  nám zavítá 
oblíbený popularizátor historie 
Josef P.  Snětivý s  tématem: TA-
JEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ 
- HRAD A  HRADČANY. Navštíví-
me tajuplná místa plné zajíma-
vých příběhů.
Na konci měsíce - 31. 3. se vydá-
me na cesty, konkrétně s Pavlem 
Chlumem a  Petrem Kvardou. 
Méně známá místa u  našich 
severních sousedů - konkrétně 
MALOPOLSKO - HORY, DOLY, 
ŠVEJK A ZELÍ. 
Obě akce začínají v 17:30 v sál-

ku knihovny. Vstupné 50 Kč. 

Rezervace nutná: knihovna.

dospeli@vamberk.cz, 494 370 

577, 777 484 203

A  nyní něco pro všechny, kteří 
patří do  kategorie 65+ a  chtějí 
se naučit něco nového, nabýt jis-

totu při práci s  telefonem nebo 
tabletem. Spojili jsme se s Nada-
cí Vodafone a  připravili pro vás 
seminář: JAK NA CHYTRÝ TELE-

FON NEBO TABLET?

Je určený pro začátečníky. Pro-
fesionální lektoři vás naučí zá-
kladní ovládání, vyhledávání 
na  internetu, fotit a  spravovat 
fotografi e, sdílení informací, 
ovládání užitečných aplikací aj. 
Podmínkou účasti je věk 65+, 
bez předchozí účasti v  projektu 
Digitální odysea, vlastní telefon/
tablet/počítač. Pro více informa-
cí navštivte náš web nebo volej-
te: 494 370 577, 777 484 203.
Kurz je ZDARMA. Termín ko-

nání: 16. 3. v  sálku knihovny. 

Od  9:00 do  13:00. Nutná zá-

vazná rezervace: knihovna.

dospeli@vamberk.cz, 494   

370 577, 777 484 203.

Březen bude patřit také našim 
nejmenším. Od 7. 3. budete moci 
navštívit VÝSTAVU výtvarných 
děl dětí z  MŠ Vamberk. Krásné 
kousky od  dětí všech oddělení 
budou zdobit naši knihovnu až 
do poloviny dubna. Děti budou 
nejen vystavovat, ale zažijí svoji 
vlastní, opravdovou vernisáž 
a  také základní bibliografi cké 
lekce.
Všechny informace a  podrob-
nosti najdete samozřejmě na na-
šem facebooku a webu: 
knihovna-vamberk.cz. 
Jak vidíte, máme se v  březnu 
opravdu na co těšit.

Tereza Michelová

CO CHYSTÁME V BŘEZNU 
V KNIHOVNĚ
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Základní škola Vamberk

Žáky druhých a  devátých ročníků 
naší školy navštívila autorka knih 
pro děti Klára Smolíková.
Hrdinou knihy Vynálezce Alva byl 
inspirován workshop pro druhý 
ročník. Kdo je to vlastně vynález-
ce? Děti se dozvěděly něco málo 
o Thomasi Alva Edisonovi, Alfredu 
Nobelovi a  Prokopu Divišovi. Po-
mohly Alvovi navrhnout obálku 
knihy a samozřejmě si zahrály také 
na  vynálezce. Třída byla během 
chvíle plná návrhů na  stroje, které 
umí létat, jezdit, uklízet, starat se 
o nemocné či jinak pomáhat lidem. 
Jak vyzrát na  komiksy? To radi-
la paní Klára Smolíková v  dalším 
workshopu našim deváťákům. 
Seznámila je s  druhy komiksů 
i  s  japonským mangem, s  historií 
komiksů i  s  jejich největšími hrdi-
ny. Vysvětlila také princip tvorby 

příběhů. Žáci si sami vyzkoušeli 
vymyslet své stripy, napsat texty 
v  bublinách komiksového příbě-
hu, nebo kresbou zkusit vyjádřit 
pocity hrdiny. 
Škola obdržela do  své knihovny 
i několik knížek. Paní spisovatelce 
děkujeme za možnost proniknout 
do další oblasti současné literatury 
pro děti a mládež.

Jitka Rykalová 

a Vlasta Šibíková

Tentokrát se sportovní seminář 8. ročníku ZŠ seznámil s dalším druhem 
sportu a tím byl stolní tenis. Dne 3. 2. 2022 pro naše žáky ZŠ připravil 
oddíl stolního tenisu ve sportovní hale tři stoly, pálky, míčky a ohrádky, 
vše potřebné ke hře. Někteří žáci si tento sport vyzkoušeli poprvé.
Druhou půlku sportovní haly žáci využívali k míčovým hrám.
Chtěla bych poděkovat panu Janu Podolkovi a všem ostatním hráčům 
stolního tenisu za ochotu a výbornou spolupráci.

Jana Vrkoslavová

Hezké prostředí pro naše děti 
ve školní družině stojí nemalé pro-
středky a my jsme velmi rády,
že se i  v  dnešní náročné době 
najdou lidé, kteří nemyslí pouze 
na sebe, ale chtějí pomoci
ostatním. Touto cestou bychom 
rády poděkovaly dvěma sponzo-

rům, díky nimž jsme mohly do dru-
žin pořídit nový nábytek. Byli to 
pánové M. Vyčítal a  I. Hartman 
z Vamberka a na
přiložených fotkách se mohou oba 
štědří dárci podívat, jak jsme jejich 
peníze účelně využily.

Vychovatelky ŠD Vamberk

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Základní školy ve Vamberku

se koná v sobotu 9. dubna 2022
v budově školy

od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli přinést s sebou rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

Workshopy se spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou

Poděkování sponzorům

Sportovní seminář
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Ve dnech 7. 2. až 10. 2. 2022 proběhla na naší 
umělecké škole jednotlivá školní kola v  sólo-
vém zpěvu, v  dechových žesťových a  dřevě-
ných nástrojích, které jsou každoročně vyhla-
šovány MŠMT. V sólovém zpěvu si další postup 
do okresního kola na ZUŠ v Dobrušce vyzpívaly 
Barbora Viková, Liliana Šklíbová, Viktorie Matěj-
ková, Markéta Absolonová, Markéta Řeháko-
vá a  Hana Švandrlíková (žákyně paní učitelky 
Kláry Horáčkové Čižinské). Do  okresního kola 
na  ZUŠ v  Týništi nad Orlicí postupují Maya 
Temo a Vít Lounek (žáci pana učitele Roberta 
Hrušky). Dále postupují žáci pana učitele Borka 
Smékala a to Adéla Fišerová, Jakub Pišl, Matouš 

Cimfl  a  Jolana Cabalková. Do  okresního kola 
na  ZUŠ v  Rychnově nad Kněžnou postupují 
žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Krečme-
rové, kterými jsou Klára Irena Bašová, Kateřina 
Vaňková, Natálie Kazinotová, Anna Svátková, 
Veronika Daňková, Tereza Andrysová a  Petra 
Bělková. Na  klavír doprovázejí paní ředitelka 
Jana Polnická, paní učitelky Irena Havlínová 
a Táňa Pešková, pan Ladislav Vaněk a na kytaru 
páni učitelé Milan Duspiva a Jaroslav Jetenský. 
Všem vyučujícím děkujeme za poctivou přípra-
vu malých zpěváků a  muzikantů v  této velice 
náročné a  nelehké době. Zároveň děkujeme 
rodičům za obrovskou podporu svých ratoles-

tí v  této umělecké činnosti. Všem žákům patří 
poděkování za  pilnou přípravu a  přejeme jim 
pěkný zážitek a co nejlepší umístění. O výsled-
cích Vás budeme informovat.

Vedení ZUŠ

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Milé maminky, v  březnu nás 
v Dráčku čekají pravidelné hernič-
ky, začneme i  hrátky s  písničkou, 
dále nás čeká beseda Mgr. Martina 
Vlasáka, dětský karneval a vynáše-
ní Morany.
 
KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provo-
zuje 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 rám-
ci možností budeme herničku ote-
vírat vícekrát za  měsíc. Případné 
otevření herničky bude vždy zve-
řejněno.

Doprovodné akce:
 5. 3. 2022  14:00 – 18:00 hod. 

- DRÁČKOVSKÝ KARNEVAL – 
připravené budou soutěže, malé 
odměny, dobroty a  prima hudba. 
Karneval se bude konat ve  škol-
ce v  Merklovicích. Vstupné 20,-Kč 
na osobu.
 10. 3. 2022 v 16:00 hod. – DĚTI 

DO 6 LET A MÉDIA – tato odbor-
ná, interaktivní beseda pod vede-
ním Mgr. Martina Vlasáka, se bude 
konat v  prostorách herničky 
v  krajkářské škole. Vstup zdar-
ma.
 21. 3. 2022 v  15:30 hod. 

VYNÁŠENÍ MORANY – půjde-
me se rozloučit se zimní paní, 
projdeme se městem k  řece 
u  dolního parku a  po  cestě si 
zahrajeme nějaké hry. V přípa-
dě špatného počasí si pohraje-
me v herničce. 
Všechny informace budou vy-
věšeny a  potvrzeny na  strán-
kách www.mcdracek.webnode.
cz či na facebooku (MC Dráček 
Vamberk). Dále se prezentu-
jeme 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 vy-
hrazuje právo upravit podle potře-
by náplň akcí.  

Aktuální informace sledujte na FB, 
či webových stránkách.

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Školní kola soutěží 2021/2022 na ZUŠ F. I. Tůmy 
Kostelec nad Orlicí
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
„Únor bývá v roce druhý
nosí mrazu, větru dost.
V únoru se snížek sype
hlavně dětem pro radost.“

Vážení čtenáři, milí spoluobčané 
a příznivci naší mateřské školy.
Jak ten čas letí…Už tu máme únor 
a my Vám přinášíme další zprávič-
ky o dění v naší školce. Těšili jsme 
se, že nám ještě napadá nějaký 
snížek, abychom se mohli vyřádit 
na sáňkách a bobech. Ovšem mě-
síc únor byl trochu skoupý na sně-
hovou nadílku.
V  minulém čísle vydání jsme Vás 
informovali o  tom, že se chystá 
karneval, který patří neodmyslitel-
ně k tomuto měsíci. Ano, karneval 
se opravdu uskutečnil a vydařil. Byl 
to karneval trošku netradiční a  to 
„pyžamkový“. Týdenní program se 
vázal k výzdobě celé mateřské ško-
ly. Děti malovaly, lepily, skládaly 
papír do  podoby harmoniky a  je-
jich výtvory jsme vystavili v celém 
prostoru mateřské školy.
Samotný karnevalový den začal 
hned po ránu, kdy děti chodily pře-
vlečené do  svých nejoblíbenějších 
pyžamek. Hned po  svačince začal 

ten pravý karnevalový rej masek. 
Všichni jsme se rozproudili v  ryt-
mu tance, který vzápětí vystřídalo 
kouzlení s  nafukovacími, barevný-
mi, balónky. Nesmělo chybět také 
soutěžení na předem připravených 
stanovištích, kdy děti skákaly v pyt-
lích, prolézaly strachovým tunelem, 
házely obručemi na kužely, nebo se 
přetahovaly s provazy. Pohybových 
aktivit bylo mnoho. Největší veselí 
panovalo při skákání na trampolíně 
a také prolézání dřevěným tunelem. 
Ani výpadek elektrického proudu 
nás nikterak neomezil. Vzali jsme si 
hudební nástroje a  hráli jsme jako 
opravdová kapela. Velkolepou pro-
menádu masek (pyžamek s  různý-
mi motivy) po  celé školce završilo 
občerstvení v  podobě zdravých 
dobrot, jako bylo sušené ovoce, 
čerstvá zelenina a džus. Každé z dětí 
za  splnění úkolů dostalo opravdo-
vý diplom, nebo medaili, kterou si 
hrdě odnesly domů. 
V měsíci březnu nás čeká návštěva 
knihovny, kde budeme vystavovat 
obrázky našich dětí, tak se přijďte 
také podívat.
Přejeme Vám krásné dny a veselou 
mysl.            Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte všichni rychle dál,
máme tady karneval!“

Je tu už druhý měsíc v  tomto roce a my z MŠ 
Sluníčko se s  vámi chceme podělit o  další zá-
žitky. Děti ze tříd Berušek a Motýlků si povídaly 
o oblečení. Opakovaly si jednotlivé druhy, bar-
vy nebo si zkusily nakreslit klubíčko vlny a tím 
si více uvolnit ruce. Berušky se zabývaly také 
zimním sportováním nebo si povídaly o ptáč-
cích v zimě. Proměnily se v jednotlivé sportov-
ce, které ztvárnily, ale také si osvojily vlastnosti 
ledu a sněhu při změně teploty. Děti se naučily 
ptačí tanec nebo si užily relaxaci při poslechu 
zvuků jednotlivých ptáčků. Berušky se tento 
měsíc také vydaly navštívit místní knihovnu. Už 
ví, kde si mohou půjčit knížku, kde se knihov-
na nachází a  zopakovaly si, jak se ke  knížkám 
chovat.
Motýlci se dále věnovali pohybu, zdraví a tan-
ci. Vytvořili si klauna pomocí barevných otisků 
svých dlaní a starých CD. Ozdobili mu motýlka 
a  také si zpříjemnili hry ve  třídě písničkou Šel 
kašpárek na  zkušenou. Děti se třídy Včeliček 
se vydaly za polární kruh. Dozvídaly se spous-
tu zajímavostí o  polárních zvířatech a  o  živo-
tě Eskymáků. Nebyly opomenuty ani pokusy 
s  ledem, kdy si děti zkusily namalovat ledové 
iglú nebo zachránit zamrzlá zvířátka. Také se 
proměnily v Eskymáky a postavily si své domo-
vy z nejrůznějších materiálů. Přiřazovaly určitý 
počet bambulek ke správnému tučňákovi s čís-
licí nebo překonávaly slalom pouze pomocí 
ledových ker.
Nejočekávanějším dnem byl 17. únor. V  tento 
den se naše školka změnila v pirátskou zátoku 
a karneval mohl začít. Z dětí se stali piráti a ná-

mořníci a z jednotlivých tříd místa, kde se tanči-
lo, soutěžilo, tvořilo a zkrátka bylo plno smíchu 
a zábavy. Paní učitelky si pro děti připravily ces-
tu za  pokladem, ukázku jednotlivých masek, 
týmové hry a soutěže, výrobu pirátských amu-
letů a dalekohledů nebo ovocné mlsání. Všich-
ni si karnevalový rej skvěle užili!
Dny naplněné smíchem a  pohodou přejeme 
i našim čtenářům.

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

PROGRAM BŘEZEN 2022
 4. března v 19:00 hodin

VĚNEČEK
Zakončení kurzu tance a společen-
ské výchovy.
 12. března v 18:00 hodin

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
DIVADELNÍ SPOLEK ZDOBNIČAN 
VAMBERK
Režie: A. Joachimsthalerová
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné 70 Kč.
 6. března v 19:00 hodin

SVATBA BEZ OBŘADU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA 
PRAHA
Bez obřadu se můžete dát zpopel-
nit, ale ne se vdát. To si myslel leckte-
rý z aktérů brilantní francouzské si-
tuační komedie, než vstoupil do hry 
mladý, sympatický a  nad poměry 
výřečný pojišťovací agent, než od-
cestoval razantní a trochu nervózní 
milionář Leonard se svou půvabnou 
éterickou manželkou za obchodem 
do Paříže, a než se jejich jediný pra-
vý syn vrátil z brazilských pramenů 
a především, než zůstaly rodinné ak-
cie v rukou manželky a rodinné sídlo 
v rukou dcery…

Hrají: A. Stanková, P. Nečas, F. Tom-
sa, O. Želenská, R. Pavlovčinová, M. 
Vašinka a další.
Prodej vstupenek v  kanceláři MK 
Sokolovna.
Vstupné 300 Kč.

JIŘÍ KOLBABA 
V MK SOKOLOVNA VAMBERK
Procestoval 136 zemí světa, miluje Island a  Antarktidu. „Mohl bych žít 
kdekoli na světě, ale doma jsem pořád v Česku,“ říká populární cesto-
vatel. Přitom až devět měsíců v roce tráví Jiří Kolbaba ve světě. Když je 
doma, téměř každý večer o svých zážitcích beseduje po celé republice. 
Dělá to tak posledních 25 let. „Spaluje mě to, naplňuje mě to,“, říká dob-
rodruh, který svými zážitky chce inspirovat k výpravám všechny Čechy. 
Poutavé vyprávění doprovázené obrázky z celého světa potěšilo popr-
vé také vamberecké publikum. S krásnými pocity odcházeli ti, kteří rádi 
cestují, ale i ti, kteří z nějakých důvodů cestovat nemohou, a mohli se tak 
podívat na místa, která cestovatel se svým fotoaparátem navštívil. Plní si 
tak své sny. Při svém náruživém cestování sbírá po celém světě informa-
ce, obrázky exotické přírody a lidských tváří, zážitky, o kterých poutavě 
vypráví. Se známým cestovatel se opět sejdeme v únoru příští rok. 

Zdeňka Freivaldová

vedoucí MK Sokolovna   

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE 

V  MK SOKOLOVNA PROSÍME 

O  DODRŽOVÁNÍ VŠECH VLÁD-

NÍCH NAŘÍZENÍ. DĚKUJEME.

PŘIJÍMÁME DÍVKY 
A CHLAPCE 
DO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY
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.  



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 19

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. 

Hledám 
mechanika 

do zavedené a dobře
fungující autodílny v Záměli 

na hlavní pracovní 
poměr i OSVČ
Tel: 608 887 657

e-mail: autoplesl@gmail.com

kouzelné svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLYBYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383
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Před 350 lety
Měšťané pronajali 12. března 1672 obchod se solí majiteli panství 
Václavu Zárubovi z Hustiřan za roční poplatek 5 zlatých a 30 krejcarů.

Před 340 lety
Dne 25. března 1682 byla ve Vamberku zmíněna osoba židovského 
původu. Jmenoval se Eliáš.

Před 275 lety
Majitel panství František Karel II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský daroval 
privilegiem daným 13. března 1747 v Rychnově vambereckým měšťa-
nům šest vrchnostenských chalup a kovárnu.

Před 250 lety
Od března do srpna 1772 zemřelo ve městě 225 obyvatel na epidemii 
v důsledku válečných událostí a neúrody.

Před 130 lety
Zásluhou řídícího učitele Tomáše Sedloně byla 25. března 1892 za-
ložena Hospodářsko-ochotnicko-čtenářská beseda v  Merklovicích. 
Předsedou 30členého spolku se stal František Hlásecký z čp. 30.

Před 115 lety
Při divadelním představení Naši furianti v Pekle 24. března 1907 byla 
poprvé představena nová opona od Josefa Grulicha s tématem Kozi-
nova soudu (dnes umístěna v malém sále MK Sokolovna).

Před 100 lety
V březnu 1922 začala výroba strojní krajky v továrně Ladislava Bedná-
ře (bývalý objekt Zemanovy provozovny pod Hradem).

Před 80 lety
Teprve 4. března 1942 šly po  vánočních prázdninách děti do  školy 
v důsledku velkých mrazů.
Z Pekla byl 27. března 1942 odvezen k válečným účelům 100kg zvon.

Před 75 lety
Ve dnech 17. a 18. března 1947 bylo povoláno vojsko z hradecké po-
sádky, aby uvolnilo ledy nahromaděné v důsledku náhlé oblevy nad 
splavem ve Zdobnici.

Před 70 lety
V březnu 1952 byla uzavřena Bednářova textilní továrna. Objekty pře-
vzala armáda, která zde zřídila sklady.

Před 60 lety
V březnu 1962 odstoupil z funkce předsedy Městského národního výboru 
Václav Jánský z důvodu odchodu na Okresní národní výbor do Rychnova 
nad Kněžnou. Novým předsedou MěNV se stal člen rady Julius Nejedlý.

Před 45 lety
V Pekle byla 7. března 1977 otevřena nová prodejna potravin, s jejíž 
výstavbou se začalo v říjnu 1972.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 03.03.1882 se v  Praze narodil Pavel Ludikar-Vyskočil, operní pě-

vec a  pedagog. Byl synem vambereckého rodáka Augustina Vyskočila. 
Vystupoval na  předních světových scénách. Vyvrcholením jeho pěvecké 
kariéry bylo angažmá v  Metropolitní opeře v  New Yorku v  letech 1926-
1932. Po druhé světové válce žil několik let v Pekle n.Z. 140. výročí narození                                         
(† 17.02.1970 Vídeň)
 18.03.1822 se v Knockbredě narodila Henrietta Seymourová, pro-

vdaná Lützowová, majitelka velkostatku. Vamberecký lesní velkostatek 
spravovala v letech 1897 až 1909. 200. výročí narození († 24.03.1909 Parks-
tone, Británie)
 18.03.1912 se narodil Jiří Šlapl, úředník. Žil v čp. 3 na náměstí. Ve Vam-
berku hrál fotbal a byl členem hasičského sboru. Pro svůj židovský původ 
byl s rodiči a sestrou deportován do koncentračního tábora Auschwitz, kde 
zahynul v plynové komoře. 110. výročí narození († 28.07.1943 Auschwitz)
 18.03.1962 se v  Rychnově nad Kněžnou narodil Ing.  Jiří Mazúch, 

stavební technik a starosta města. Pracoval na Městském úřadu v Rych-
nově n. K. V období 1998-2014 byl vambereckým starostou. V letech 2004 
a  2010 byly vybudovány silniční obchvaty města. 60. výročí narození                                          
(† 29.01.2019 Rychnov nad Kněžnou)

Společenská kronika

V březnu 2022 oslaví:

92 let Jaromír Poloch
80 let Věra Vavřincová
80 let Věra Kulštejnová
75 let Petr Adamovský
75 let Ladislav Jedlinský
75 let František Martinec
75 let Pavel Dušek
75 let Rudolf Mandaus

Vážení spoluobčané, stále probíhají 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záležitosti 
města Vamberka. Pokud si z  jaké-
hokoli 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  proke-
sova@vamberk.cz, popř. Městský 
úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517 54 Vamberk.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. března vzpomeneme páté smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila paní JANA KOTYZOVÁ.

S láskou stále vzpomíná manžel Vladislav 

a dcery Jana a Martina s rodinami

Dne 15. března uplyne šest let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná maminka, babička a pra-
babička paní BLAŽENA STÁRKOVÁ.

V lednu by oslavila 90 let.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami 

Dne 15. března uplyne 13 let, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK

Stále vzpomínají maminka 

a sestry s rodinami

Dne 17. března uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás opustila 
paní VĚRA ŠPONAROVÁ. 

Vzpomínají snacha a vnukové s rodinami

Dne 18. března 2022 uplyne smutných 10 let od chvíle, 
kdy při tragické autonehodě zemřel ve svých 26 letech 
LUKÁŠ  DVOŘÁK. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.                                                                                     

Za vzpomínku děkují rodiče. 

Dne 22. března 2022 to bude již 8 let, kdy nás navždy 
opustil pan JAROSLAV WEINHAUER. 

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, 

syn Ladislav a dcera Jana s rodinami i sestra Květa.

Dne 14. března vzpomeneme dvanáctého smutného 
výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná 
dcera MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče

VZPOMÍNKA
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Cvičení, která se mohla uskuteč-
nit, jsme zaměřili na  hasičské dis-
ciplíny a  na  disciplíny branného 
závodu, který je součástí celoroční 
hry Plamen, do  které jsme zapo-
jeni. Požární útok jsme trénovali 
na  místním fotbalovém hřišti, 

střelbu ze vzduchovek a  teorii 
jsme prováděli u hasičské zbrojni-
ce. Štafetové disciplíny jsme jezdili 
trénovat do Pekla n. Zd. Děkujeme 
touto cestou pekelským hasičům, 
že nám umožnili trénovat na jejich 
překážkách.

V  loňském roce jsme se zúčastnili 
pouze čtyř soutěží. Tou nejdůle-
žitější bylo, končení ročníku hry 
Plamen v  Dobrušce, kde jsme 
se umístili na  18 místě v  okrese. 
Na podzim to byl 2x branný závod 
a  jedna soutěž v  požárním útoku 

v Kostelecké Lhotě. O tuto soutěž 
byl obrovský zájem, a proto se bě-
želo jen na jedno kolo. Do druhého 
kola postoupily jen první tři druž-
stva s  nejlepším časem. My jsme 
měli dvě družstva starších. Od za-
čátku až do konce do bylo obrov-
ské drama, záleželo na  šikovnosti 
našich dětí a taky trochu bylo štěs-
tí. Nakonec se družstvo A umístilo 
na  čtvrtém místě a  družstvo B si 
přivezlo pohár za třetí, krásné mís-
to. V branných disciplínách se nám 
tolik nedařilo a  čeká nás spousta 
práce na jejich zlepšení.
Kromě cvičení a  soutěží jsme 
s dětmi byli již druhý rok na tříden-
ním soustředění v  Potštejně. Ten-
tokrát nám počasí přálo a  všichni 
jsme si to parádně užili. Kromě tré-
ninku a bazénu jsme byli na hradě 
Potštejn.
Jelikož nám některé děti přecháze-
jí do dorostu, rádi bychom přivítali 
v našich řadách nové členy. Schá-
zíme se přes zimní období v  tělo-
cvičně pod školou, každou neděli 
od  15:00-17:00 hodin. Bližší info 
na  našich stránkách nebo na  tel. 
724 755 605.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat našim sponzorům, hlavně 
městu Vamberk, SDH Vamberk, 
fi rmě Chládek a Tintěra. Za pomoc 
vedení kroužku děkujeme členům, 
hlavně řidičům SDH Vamberk.

Za kroužek mladých hasičů 
Regina Pavelková 

Mladí hasiči ve Vamberku
Jako každý rok hodnotíme práci mladých hasičů ve Vamberku. Stejně jako předloni, byla naše činnost 

silně omezena opatřeními kvůli koronaviru. Přesto jsme se snažili, abychom co nejvíce času využili pro 

splnění naplánované činnosti.

Po  sérii nešťastně prohraných zápasů (Broumov, Rtyně) a  jas-

ně prohraných zápasů (Hostinné, Nová Paka a  DTJ HK) se nám 

konečně podařilo vyhrát. Uchovali jsme si tak naději porvat se 

o udržení v divizi i pro příští rok. O všem nejspíš rozhodne vzá-

jemný zápas s Kostelcem.

Prohry s Broumovem a Rtyní nás velmi mrzí. V Broumově jsme díky 
oslabené a nekompletní sestavě soupeře dlouho drželi nadějné ve-
dení, ale druhá polovina utkání se nám hrubě nepovedla. Ve Rtyni 
jsme podle očekávání dokázali po celou dobu držet krok, ale nako-
nec jsme prohráli nejtěsnějším rozdílem. V dalších prohraných zápa-
sech nebyla šance na úspěch, i proto jsme z důvodu nemocí a covidu 
odehráli tyto zápasy v neúplné sestavě.
19. 2. se nám na domácích stolech konečně podařilo vyhrát – porazili 
jsme Nový Bydžov. Jakubec a Kotyza zahráli fantasticky, když vyhráli 
všechny své zápasy. Valášek a Ducháč přispěli bodem v důležitých 
momentech a mohli jsme slavit zasloužené vítězství.

TJ Slovan Broumov – TJ Baník Vamberk A 10 : 7

Body: Jakubec 2, Valášek 1, Macháček 1, WO 3

TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší – TJ Baník Vamberk A 10 : 8 

Body: Jakubec 4, Valášek 2, Kotyza 1, čtyřhra Kotyza-Macháček 1 

Tatran Hostinné C – TJ Baník Vamberk A 10 : 1 

Body: Ducháč 1 

TJ Nová Paka – TJ Baník Vamberk A 10 : 0 

TJ Baník Vamberk A – DTJ Hradec Králové C 1 : 10

Body: čtyřhra Jakubec–Ducháč 1

TJ Baník Vamberk A – Jiskra Nový Bydžov 10 : 5

Body: Jakubec 4, Kotyza 3, Ducháč 1, Valášek 1, čtyřhra Valášek-Ko-
tyza 1 

TJ Baník Vamberk - poslední domácí zápasy A-mužstva:

 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 Vamber-
ku.                                                                                                       M. Vrkoslav

Stolní tenis Baník Vamberk 
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A  mužstvo Baníku Vamberk zahá-
jilo ve  středu 12. ledna přípravu 
na  jarní část mistrovské sezo-
ny a  v  neděli 23. ledna sehrálo 
v  Dobrušce na  umělé trávě první 
ze série přípravných zápasů. TJ 
Baník Vamberk - SK Dobruška „B“ 
5:4 (3:3), branky: Muller 2x, Žák 2x, 
Šimeček. Sestava: Cit (Brankář), Ku-
lang, Olšavský, Rodr, Malý (46´Ko-
tyza), Šimeček, Müller, Šponar 
(46´Hájek), Halamka (46´Svrbík), 
Šrom, Žák (46´Kařízek). Průběh 
plně odpovídal dlouhé tréninkové 
a herní pauze. Po půlročním zraně-
ní se vrátil Pavel Šponar a  příleži-
tost dostali tři naši dorostenci. Dal-

ší novou tváří je obránce Jaroslav 
Kulang. Hrálo se od branky k bran-
ce, nebyla nouze o pěkné akce, ale 
také minely v koncovce i obranné 
hře. Naši hráči byli produktivnější 
v  zakončení, a  to rozhodlo o  vý-
sledku.
V  neděli 30.1.2022 14:00 umělá 
tráva v  Dobrušce. TJ Baník Vam-
berk - SK Třebechovice pod Ore-
bem 2:5 (1:0), branky: Halamka, 
Šrom. Sestava: Cit (Brankář), Ko-
tyza, Olšavský, Svrbík, Malý, Tyl, 
Müller, Šponar, Halamka, Šrom, 
Kařízek, střídali: Žežule, Rypal. Dal-
ší přípravné utkání jsme odehráli 
v poskládané sestavě s dorostenci 

a  všichni podali dobrý výkon, ze-
jména v prvním poločase. Soupeř 
měl více ze hry, ale nedokázal se 
brankově prosadit. Naopak Ha-
lamkova prudká střela v síti skon-
čila. Po přestávce už Třebechovice 
některé šance proměnili a  otočili 
výsledek. Škoda některých zavá-
hání a nepřesností, které nás stály 
lepší výsledek. Důležité, že se ni-
kdo nezranil.
V  sobotu 19. 2. 2022 umělá trá-
va v  Novém Městě nad Metují. 
MFK Nové Město  n/M - TJ Baník 
Vamberk 4:0 (1:0). Sestava: Cit 
(Brankář), Halamka Ondřej, Svrbík, 
Müller, Kotýza, Žežule, Šrom, Ha-

lamka Daniel, Šafařík, Kařízek, Žák. 
Utkání probíhalo převážně na naší 
polovině hřiště. Sice jsme brzo in-
kasovali po rohovém kopu branku, 
ale jinak první půle v obranné fázi 
a dané sestavě nebyla špatná. Bo-
hužel po  30 minutách odstoupil 
Žák a  v  55 minutě Kařízek, takže 
se dohrávalo v devíti lidech. Všich-
ni zbývající hráči zaslouží uznání, 
podali výkon na své maximum ne-
zabalili to a výsledek je přijatelný. 
Dokonce jsme měli v závěru i pří-
ležitost, kterou domácí brankař 
zmařil.

Josef Souček, 

trenér A mužstva

Dorost TJ Baník Vamberk zahájil přípravu 12. 1. 
2022 intenzivní tréninkovým režimem převáž-
ně na umělé trávě ve Vamberku. V neděli 20. 2. 
2022 sehráli dorostenci první přípravné utkání 
na  umělé trávě v  Dobrušce. TJ Baník Vamberk 
– SK Třebechovice pod Orebem 3:2, branky: 
Müller 2x, Rücker. Třebechovičtí hrají o  třídu 
vyšší soutěž, nicméně nestačili našim borcům, 
kteří udrželi svůj náskok. Příští přípravné utkání 
hraje dorost 27. 2. 2022 od 9:30 na umělé trávě 
v Rychnově nad Kněžnou s FC České Meziříčí.
Mladší žáci TJ Baník Vamberk trénují na  umělé 
trávě a  hrají seriál turnajů zimní ligy pořádané 
okresním fotbalovým svazem Rychnov nad 
Kněžnou. V  neděli 13 .2. 2022 na  umělé trávě 
v Rychnově nad Kněžnou sehráli svůj první tur-
naj. VAMBERK : KOSTELEC A  1:5 , SOLNICE : VAM-
BERK 7:2 , ČERNÍKOVICE : VAMBERK  1:2.
Starší přípravka TJ Baník Vamberk trénuje 
ve  sportovní hale a  hraje seriál turnajů zimní 
ligy okresního fotbalového svazu Rychnov nad 
Kněžnou. Zimní ligu zahájili v neděli 30. 1. 2022 
na UMT v Černíkovicích ve spojení s 1. FC Rokyt-
nice v Orlických horách (Rokytnice měla mmálo 
hráčů, tak jsme se spojili, aby si všechny děti za-
hrály). ROKYTNICE/VAMBERK : LÍPA 6:2, ČERNÍ-
KOVICE A : ROKYTNICE/VAMBERK 4:3, ROKYTNI-

CE/VAMBERK : RYCHNOV 2013 5:3, ROKYTNICE/
VAMBERK : ČERNÍKOVICE A  3:5 , DOBRUŠKA/
OPOČNO : ROKYTNICE/VAMBERK 8:5. Druhý tur-
naj se konal v sobotu 12.2.2022 na umělé trávě 
v  Kostelci nad Orlicí. VAMBERK : ČERNÍKOVICE 
A  2:1, VAMBERK : KOSTELEC/ČASTOLOVICE 8:1, 
VAMBERK : SOLNICE A  1:3, VAMBERK : ČESKÉ 
MEZIŘÍČÍ 6:1.
Mladší přípravka TJ Baník Vamberk trénuje 
ve  sportovní hale a  hraje seriál turnajů zimní 
halové ligy okresního fotbalového svazu Rych-
nov nad Kněžnou. Zimní halovou ligu zahájila 
na domácí půdě ve sportovní hale ve Vamberku 
v  sobotu 8. 1.2 022. PŘEPYCHY : VAMBERK 0:9, 
VAMBERK : SOLNICE 4:0, ČERNÍKOVICE B : VAM-
BERK 0:2. V sobotu 12.2.2022 ve sportovní hale 
v  Rokytnici v  Orlických horách sehrály mladší 
přípravky svůj druhý halový turnaj. VAMBERK : 
JAVORNICE 3:1, VAMBERK-ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 7:2, 
VAMBERK-KOSTELEC 9:4.
Předpřípravka TJ Baník Vamberk trénuje ve spor-
tovní hale a  hraje seriál turnajů zimní halové 
ligy okresního fotbalového svazu Rychnov nad 
Kněžnou. Bohužel do prvního turnaje nemohla 
předpřípravka nastoupit s ohledem na karanté-
ny a nemoc dětí a nastoupily až v druhém tur-
naji 6. 2. 2022 ve sportovní hale ve Voděraděch. 

VAMBERK : SOLNICE 1:5, TÝNIŠTĚ : VAMBERK 3:6, 
VAMBERK : PŘEPYCHY 3:2, ČERNÍKOVICE B : VAM-
BERK 8:2, VAMBERK : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 2:8.
Naši mládež čekají fi nálové turnaje zimní a zim-
ní halové ligy. Věříme, že se slušně umístí a za-
končí tak zimní období na  umělých trávnících 
a  ve  sportovních halách a  brzy se sejdeme 
na  trénincích na  stadionu V  Lukách. Je třeba 
zmínit i nominace našich hráčů do výběru okres-
ního fotbalového svazu U9, Ondřej Mazúch, To-
máš Dolek, Adam Tobiška. Za  fotbalový výbor 
děkuji rodičům, že s  námi vydrželi přes zimu, 
která nás silně omezuje v  počtu tréninkových 
dnů, a to s ohledem na ostatní sporty ve spor-
tovní hale. Byť jsme nejpočetnější oddíl ve Vam-
berku, na zimu se vždy musíme omezit. Z naší 
strany se jedná o gesto vůči ostatním oddílům, 
neboť ctíme, že do haly se musí dostat alespoň 
jednou týdně každý. Věříme, že po  dokončení 
rekonstrukce školky v  Jugoslávské ulici, bude 
možné využívat těchto prostor i k organizované 
činnosti sportovních oddílů, které nepotřebují 
ke své činnosti celou sportovní halu a dojde tak 
k rozšíření tréninkových hodin ve sportovní hale 
právě pro vaše/naše malé fotbalisty.

Ondřej Frejvald, koordinátor fotbalové 

mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

Zimní příprava fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk

Mládež TJ Baník Vamberk
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