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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

94. zasedání dne 23. února 2022 

usnesla:

1)  Schválila podání žádosti o  za-
řazení pozemní komunikace 
na pozemku p. č. 1100/4 v k. ú. 
Vamberk do kategorie komuni-
kace IV. třídy Úřadu pro zastu-
pování státu ve  věcech majet-
kových. 

2)  a) Schválila zadávací dokumen-
taci veřejné zakázky na dodáv-
ky s  názvem „Zvýšení kapa-
city předškolního vzdělávání 
ve  městě Vamberk“ zahrnující 
Část 1. Nábytek, Část 2. Elekt-
rospotřebiče, Část 3. Vybavení 
gastroprovozu, Část 4. Herní 
prvky, Část 5. Drobný mobiliář, 
registrační číslo projektu CZ.06
.2.67/0.0/0.0/18_110/0009934 
dle zákona a Pravidel IROP.  

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení na-
bídek pro veřejnou zakázku 
na dodávky s názvem „Zvýšení 
kapacity předškolního vzdělá-
vání ve  městě Vamberk“ zahr-
nující Část 1. Nábytek, Část 2. 
Elektrospotřebiče, Část 3. Vy-
bavení gastroprovozu, Část 4. 
Herní prvky, Část 5. Drobný mo-
biliář, registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/000
9934, ve složení: Mgr. Jan Rejzl, 
Bc.  Anna Kotlářová, Zuzana 
Rousková, náhradník: Ing. Mar-
tina Jusková.

3) a) Schválila výzvu k podání na-
bídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu s názvem „Zvýšení 
kapacity předškolního vzdělá-
vání ve  městě Vamberk – Ven-
kovní dětské hřiště“, registrační 
číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.
0/18_110/0009934 dle Pravidel 
IROP.  

 b) Jmenovala komisi pro oteví-
rání obálek a  hodnocení nabí-
dek pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu s názvem „Zvýšení 
kapacity předškolního vzdělá-
vání ve  městě Vamberk – Ven-
kovní dětské hřiště“, registrační 
číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0
.0/18_110/0009934 ve  složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Bc.  Anna Kotlá-
řová, Zuzana Rousková náhrad-
ník: Ing. Martina Jusková.

4)  Schválila uzavření Příkazní smlou-
vy na výkon technického dozoru 
investora (TDI) na  akci „Oprava 
rozvodů a  strojovny koupaliště 
Vamberk“ se společností FOREN-
TA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČO: 25963082 
za cenu 86.000 Kč bez DPH. 

5) a) Rada města v působnosti val-
né hromady VAMBEKON, s.r.o. 

uložila jednateli společnosti 
vypracování písemné zprávy 
o  průběhu nákupu zemního 
plynu v roce 2022 a její předlo-
žení radě města.

 b) Pověřila starostu města 
zajistit cenové nabídky od  re-
nomovaných poradenských 
společností na vykonání auditu 
tepelného hospodářství ve spo-
lečnosti VAMBEKON, s.r.o.

6) Na  žádost jednatele společ-
nosti VAMBEKON, s.r.o., IČO: 
601 12 981, se sídlem Na Stru-
hách 536, 517  54 Vamberk 
o udělení pokynu týkajícího se 
obchodního vedení společnos-
ti přijala Rada města Vamberk 
ve  funkci valné hromady spo-
lečnosti následující rozhodnutí:

 V  souladu s  ustanovením § 195 
odst. 2 a ustanovením § 51 odst. 2 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích RM ve  funkci 
valné hromady společnosti uděli-
la jednateli pokyn k nákupu 20 % 
plánovaného objemu plynu 2. Q. 
2022 dne 24.02.2022 dle aktuál-
ních cen na trhu.

Rada města Vamberk se na svém 

95. zasedání dne 2. března 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 94.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 21 ze dne 16.02.2022.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar spolku Veterán POLICIE ČR 
z. s., Olšanská 2176/2, 130  58 
Praha 3, IČO: 22693904 ve  výši 
3.000 Kč na  pořádání akce 
Spanilá jízda historických po-
licejních vozidel, která se koná 
28.05.2022, a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

4)  Schválila zveřejnění záměru pro-
deje nově oddělených pozem-
kových parcel č. 1863/3, výměra 
10 m2 (oddělena z  parcely č. 
1863/1, druh pozemku ostatní 
plocha), č. 5006/2, výměra 1084 
m2 (oddělena z  parcely č. 5006, 
druh pozemku orná půda) a  č. 
5005/2, výměra 344 m2 (oddě-
lena z parcely č. 5005, druh po-
zemku ostatní plocha), vše v obci 
a katastrálním území Vamberk. 

5) Schválila uzavření Smlouvy 
o veřejných službách v přepra-
vě cestujících ve  veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve Vamberku se společností AU-
DIS BUS s. r. o., Soukenická 242, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 15040500.

6) Schválila uzavření Smlouvy 
o poskytování služeb autorské-
ho dozoru projektanta při reali-
zaci stavby „Oprava plaveckého 
bazénu, Vamberk“ a  „Oprava 
rozvodů a strojovny koupaliště 
Vamberk“ se společností Bazé-
ny a wellness s. r. o., Nad Šutkou 
41 E, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, 
IČO: 27941931. 

7) a) Schválila výzvu k podání na-
bídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce ob-
jektu školních dílen ZŠ Vamberk 
včetně zajištění bezbariérovosti 
– stavební práce“, registrační 
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0
.0/16_075/0014436, realizova-
nou v  souladu s  Metodickým 
pokynem pro zadávání VZ IROP.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstruk-
ce objektu školních dílen ZŠ 
Vamberk včetně zajištění bez-
bariérovosti – stavební práce“ 
registrační číslo projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_075/0014436 
ve složení: Mgr. Jan Rejzl, Martin 
Vrkoslav, Zuzana Rousková a ná-
hradnice: Ing. Martina Jusková.

 c) Schválila výzvu k podání na-
bídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce ob-
jektu školních dílen ZŠ Vamberk 
včetně zajištění bezbariérovosti 
– dodávky nábytku a učebních 
pomůcek“ (část 1 dodávky 
nábytku – školní dílny; část 2 
učební pomůcky – školní dílny); 
registrační číslo projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_075/0014436, 
realizovanou v souladu s Meto-
dickým pokynem pro zadávání 
VZ IROP.

 d) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce 

objektu školních dílen ZŠ Vam-
berk včetně zajištění bezba-
riérovosti – dodávky nábytku 
a učebních pomůcek“ registrač-
ní číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/
0.0/16_075/0014436 ve složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Martin Vrkoslav, 
Zuzana Rousková a náhradnice: 
Ing. Martina Jusková.

8) Projednala petici výborů SVJ 
proti navýšení záloh společnos-
tí VAMBEKON, s.r.o. s tím, že věc 
je průběžně řešena s  pracovní 
skupinou delegovanou spole-
čenstvími vlastníků.

9) Projednala cenovou nabídku fi r-
my Pavel Kučera, č. p. 76, 569 62 
Sebranice, fyzická osoba – pod-
nikatel, IČO: 60121661 a schváli-
la uzavření objednávky na fl exi 
trubky a  fi tinky včetně práce 
– 49 bm, 190 Kč/m2   za  cenu 
9.310 Kč bez DPH a  Pe trubky 
průměr 300 mm včetně elektro 
spojek 21 bm za cenu 84.819 Kč 
bez DPH na akci „Oprava plavec-
kého bazénu Vamberk“.

10) Projednala nabídku společnosti 
EKOLA České Libchavy s.r.o., čp. 
172, 561 14 České Libchavy, IČO: 
49813862 na  plastové nádoby 
a  schválila uzavření objednáv-
ky na  20 ks černých plastových 
nádob 1100 litrů včetně dopra-
vy za  cenu 5.981 Kč bez DPH/
ks a  2 ks černých plastových 
nádob 240 litrů včetně dopravy 
za cenu 918 Kč bez DPH/ks. 

11) Schválila uzavření nájemní 
smlouvy s  panem Ladislavem 
Odehnalem (pronajímatel), 
xxxxxxxxxxx na pronájem bytu 
o velikosti 2+1 v domě čp. 587 
v  ulici Janáčkova, za  nájemné 
ve  výši 1 Kč, na  dobu určitou 
od 03.03.2022 do 31.05.2022.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 22. veřejném zasedá-

ní dne  09.03.2022 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 2 
pro rok 2022 v kompetenci za-
stupitelstva města.

2)  Schvaluje dle svých kompeten-
cí vyhrazeným zákonem o  ob-
cích poskytnutí dotací na  rok 
2022 v rámci dotačních progra-
mů dle přílohy a zároveň schva-
luje uzavření veřejnoprávních 
smluv na schválené dotace.

3)  Schvaluje změnu zajištění bu-
doucích dluhů společnosti 

Vamberecká voda s.r.o., IČO: 
25973495, která vyplývá z  uza-
vřeného Dodatku ke  smlouvě 
o kontokorentním úvěru ve výši 
maximálně 2.000.000,00 Kč, kte-
rý byl uzavřen dne 15.02.2022 
mezi Komerční bankou a.s. 
a  společností Vamberecká 
voda, s.r.o. k  prodloužení splat-
nosti kontokorentního úvěru 
na  dobu maximálně 1 roku. 
Zajištění budoucích dluhů spo-
lečnosti Vamberecká voda s.r.o., 
IČO: 25973495 bylo poskytnuto

(dokončení na další straně)

Ze zasedání Zastupitelstva města
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Technické služby Vamberk organi-
zují svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu.
Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.
Ve dnech 11.04.2022 - 14.04.2022 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ:
Pondělí 11.04.2022    

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

Úterý 12.04.2022

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

Středa 13.04.2022    

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                    
Peklo (bytovky)                
Peklo (horní plácek u Bednářových)     
       
Čtvrtek 14.04.2022

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

Kontejnery budou přistaveny 
v daný den od 12:00 do 18:00 ho-
din. Žádáme občany, aby pořeza-
né větve zkrátili cca na 1 m z důvo-
du manipulace a skladování.

Upozorňujeme, že se jedná pou-

ze o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU SE JIŽ NEPROVÁDÍ. OB-
ČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČ-
NÝ ODPAD PŘEDAT NA  SBĚRNÉM 
MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTEVÍRA-
CÍ DOBĚ.

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

středa od 13:00 do 17:00 hodin

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek

tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky)

  Pneumatiky
  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové 

obaly, plechovky od potravin všech druhů)
  Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, 

pesticidy, léky, domácí chemikálie)
  Elektrozařízení 
  Textil a  oděvy (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, 

povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauz-
lovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné 
boty, hračky)

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

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

Místní poplatky
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že výše místního poplatku za obecní sys-
tém 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, Zá-
dolí 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 Vam-

berk (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 upozor-
nění k platbám místních poplatků. 

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

SVOZ 
KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU

  formou ručení města Vamberk 
na  základě Smlouvy o  ručení   
uzavřené 25.02.2019 mezi Ko-
merční bankou a.s. a  městem 
Vamberk a  změna závazku 
vyplývající z  prodloužení splat-
nosti úvěru maximálně o  1 rok 
bude odsouhlasena souhlasem 
ručitele s dohodou Banky a Kli-
enta o změně závazku.

4)  a) Schvaluje prodej pozemkové 
parcely č. 5840, druh pozem-
ku orná půda, výměra 924 m2, 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk (pro výstavbu rodin-
ného domu), prodej veřejnou 
soutěží nejvyšší nabídce, mini-
mální cena 990 Kč/m2 a zároveň 
pověřuje Radu města Vamberk 
schválením ostatních ujedná-

ní kupní smlouvy a  schvaluje 
oprávnění Rady města Vam-
berk nabídkovou cenu snížit 
v případě, že se prodej za tuto 
nabídkovou cenu nepodaří. 

 b) Schvaluje prominutí smluv-
ní pokuty za  zmeškání ujed-
naného termínu kolaudace 
rodinného domu na  Bačince 
ve Vamberku, pozemková par-
cela č. 5852, vlastníci manželé 
Šilhánovi, smluvní pokuta činí 
celkem za celou dobu prodlení 
175.000 Kč, kolaudace proběh-
la dne 09.02.2022.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
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Otevřený dopis

Vážený pane starosto, rado, zastupitelstvo města, 
vedení Vambekonu,
myslel jsem si, že po  mimořádném zasedání 
přijmete výtky a  budete tiše pracovat ve  snaze 
(marné) je napravit. Ale v březnovém Zpravodaji 
se v článcích p. J. Nováka a J. Rejzla objevila ne-
uvěřitelná slovní vata s  cílem vysvětlit nevysvět-
litelné a hlavně rozostřit zodpovědnost! Musí být 
znovu řečeno a opakováno, že jste stran nákupu 
plynu jednali naprosto nezodpovědně, riskantně, 
hráli ruskou ruletu, hráli jste vabank, ale nikoliv 
za  svoje peníze! Neustálé zaklínání se „experty“, 

kteří Vám tento postup radili, stejně tak, jako že 
to několik let předtím vycházelo, prostě nemůže 
obstát!! Mimochodem, kolik jste „expertům“ za ty 
rady zaplatili?? Stejně postupoval a jako Vy dopa-
dl p. Písařík ze skupiny Bohemia energy, který tak-
to v říjnu 2021 ožebračil skoro milion zákazníků! 
I to Vás mělo varovat! O tom, že jste jednali zcela 
mimo obvyklé hranice předběžné opatrnosti, 
svědčí i to, že mají Vamberáci, když ne nejdražší, 
tak skoro nejdražší plyn v ČR.        

Shrnuto: Můžete dělat jak chcete hluboké audi-
ty nákupu plynu Vambekonem, můžete se radit 
s  kýmkoliv na  dalším postupu, výsledek bude 

vždy stejný, VŠECHNO zaplatí postižení občané 
ze své kapsy a město Vamberk z rozpočtu!
Do budoucna si Vám, zcela bez nároku na odmě-
nu, dovoluji „expertně“ selským rozumem pora-
dit: Nakupujte průběžně!

Poznámka
Za  zcela chucpe považuji pasáž příspěvku 
Mgr.  Rejzla s  připomenutím války na  Ukrajině 
ve  zřejmé snaze problém plynu marginalizovat. 
Pokud se tomuto tématu chtěl věnovat, tak měl 
být Ukrajině věnovaný samostatný článek!

Libor Janeček

Reakce jednoho z účastníků veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk dne 16.02.2022

Faktická poznámka:
Jak bylo v textu mého článku uvedeno, vznikal 
24. února. Nevím, jak kdo prožíval tento den, 
ale pro mne byl pohled na  televizní zprávy 

s bombardovaným hlavním městem evropské-
ho státu šokem a defi nitivním uvědoměním si, 
že zemní plyn byl zbraní a  nástrojem našeho 
vydírání. Evropa skočila Putinovi na špek. Pod 

tímto dojmem článek vznikl a snažil se zohled-
nit aktuální změnu ve  světě. Na  marginalizaci 
nebyl čas. Jen se ukazuje, že není nic staršího, 
než včerejší noviny.       Mgr. Jan Rejzl, starosta

přijme pro zajištění provozu koupaliště 
ve Vamberku na sezónu 2022 

plavčíky a pokladní 
Pracovní poměr VPP, podmínkou věk 18 let. 

Potřebné školení zajistíme. 
Možný nástup dle dohody. 

Kontakt: Luděk Luňák 778 777 858
e-mail: jednatel@vambekon.cz

Pomoc občanům 
Ukrajiny 

a ubytovatelům 
ve městě a nabídka 
pomoci od obyvatel

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Jusková

Tel: 605 006 265
E-mail: juskova@vamberk.cz

Další informace najdete na www.vamberk.cz

Vážení odběratelé,
dovolte mi, abych vás informoval 
o  změně ceny tepla a  výše záloh 
pro období červen - prosinec 2022. 
Původní cena za  tepelnou energii 
2.500 Kč/GJ byla snížena a  nově 
stanovena předběžnou cenovou 
kalkulací na  2.052 Kč/GJ. Zálohy 
budou přepočítány a  jejich výše 
stanovena podle skutečně spo-
třebované tepelné energie v  roce 
2021 v  jednotlivých bytových jed-
notkách a  nově kalkulované před-

běžné ceny za  tepelnou energii. 
Průměrně se výše zálohy na tepel-
nou energii sníží od měsíce června 
o 20 %. Ke změně předběžně kalku-
lované ceny dochází z důvodu zjiš-
těného rozdílu mezi kalkulovanou 
a skutečnou nákupní cenou tepel-
né energie z kogenerační jednotky. 
Snížení výše záloh je výsledkem jed-
nání pracovní skupiny složené z ve-
dení města Vamberk, Vambekonu 
a předsedů jednotlivých SVBJ, kteří 
projevili o  spolupráci zájem. Jejím 

cílem je nalezení dalších možností, 
jak snížit celkové náklady na vytápě-
ní. Jedním z výsledků je doporučení 
pro jednotlivá SVBJ na snížení teplo-
ty ekvitermní křivky. Toto opatření 
bylo provedeno po dohodě s měs-
tem a vedením jednotlivých organi-
zací u městských objektů, kde byla 
snížena ekvitermní křivka -5°C. Toto 
opatření prokazatelně snižuje nákla-
dy na vytápění. 
Pracovní skupina také doporučuje, 
za  jakých podmínek mají být jed-

notlivé nákupy zemního plynu v le-
tošním roce realizovány. Cílem této 
spolupráce je průběžné informová-
ní o  vývoji ceny plynu a  dodávek 
tepelné energie, jak členů pracovní 
skupiny, tak jednotlivých odběrate-
lů. Jednotlivým členům bych chtěl 
tímto poděkovat za dobrou a kon-
struktivní spolupráci.

Luděk Luňák, 

jednatel společnosti 

VAMBEKON, s.r.o.

INFORMACE K SNÍŽENÍ CENY TEPELNÉ ENERGIE
DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ VAMBEKON, s.r.o.
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02. 04.
03. 04.
09. 04.
10. 04.
15. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.
23. 04.
24. 04.
30. 04.
01. 05.
07. 05.
08. 05.

MDDr. Zdráhal Zdeněk
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)
MUDr. Bergmanová Dita
JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)
MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie)
Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Kapołková Simona)
FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Kašparová Dagmar

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Záhumenská 445, České Meziříčí, 517 71
Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 517 21
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Kvasiny 145, , 517 02
Kvasinská 129, Solnice, 
U Stadionu 954, Rychnov n. Kněžnou, 51601
U Stadionu 954, Rychnov n. Kněžnou, 51601
Tyršova 515, Opočno, 517 73
Záhumenská 445, České Meziříčí, 517 71
Komenského 44, Rychnov n. Kn., 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kněžnou, 516 01
Voříškova 169, Vamberk, 517 54

721 460 150
737 791 333
734 324 600
494 371 088
494 622 114
771 155 445
602 152 873
604 878 560
604 878 560
777 667 353
734 324 600
775 224 093
494 515 693
602 514 715

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

Pronikavý zvuk varovné sirény 
znamená vždy nějaké nebezpečí. 
Může se jednat například o povo-
deň, rozsáhlý požár nebo havárii 
s únikem nebezpečné látky. V pří-
padě hrozby či  vzniku podobné 
mimořádné události je důležité, 
aby ohrožení lidé byli varová-
ni.  a  správné varování obyvatel-
stva zajišťuje v  České republice 
síť poplachových sirén (rotační 
v  případě našeho města Vamber-
ka, částečně také elektronický 
rozhlas města), které jsou dálkově 
ovládány z  tzv.  vyrozumívacích 
center, tj.  převážně z  operačních 
středisek hasičských záchranných 
sborů krajů.
Na  území České republiky se pro 
varování obyvatelstva při hrozící 
nebo nastalé mimořádné událos-
ti používá pouze jediný varovný 
signál „Všeobecná výstraha“. Tento 
signál je vyhlašován kolísavým tó-
nem sirény po dobu 140 sekund (2 
minuty 20 sekund) a  může zaznít 
až 3  × za  sebou v  cca tříminuto-
vých intervalech. U elektronických 
(tzv. „mluvících“) sirén je varovný 
tón doplněn o hlasovou informaci, 
která upřesňuje charakter ohrože-
ní (nebezpečí zátopové vlny, che-
mická havárie, radiační havárie) 
a je doplněna o výzvu ke sledování 
vysílání Českého rozhlasu a České 
televize.
Dalo by se říct, že pouze tento sig-
nál „Všeobecné výstrahy“ je jediný, 
který zajímá občany pro zajištění 
jejich bezpečí.

Obr. č. 1: Všeobecná výstraha

Zpravidla každou první středu 
v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme 
tzv.  „Zkušební tón“. Tento signál 
provází pravidelnou akustickou 
zkoušku sirén. Jedná se o  nepře-
rušovaný tón sirény trvající 140 
vteřin. V  případě elektronických 
sirén je následně vysílána ver-
bální informace „zkouška sirén, 
zkouška sirén, zkouška sirén, právě 
proběhla zkouška sirén, zkouška 
sirén.“ Tato zkouška zajímá pouze 
pracovníka civilní ochrany, který 
ověřuje funkčnost systému. U nás 
ve  městě Vamberk se tato siréna 
rozezní vždy například z  budovy 
městského úřadu.

Obr. č. 2: Zkušební tón

Dále se můžeme setkat se signá-
lem, který není ani varovný ani 
zkušební. Slouží ke svolání jedno-
tek požární ochrany. Nazýváme 
jej „Požární poplach“ a je vyhlašo-
ván rotační sirénou přerušovaným 
signálem (25 sekund trvalý tón, 10 
sekund  přerušení, 25 sekund  tr-
valý tón) po  dobu jedné minuty 
anebo v  případě elektronické si-
rény napodobením tónu trubky 
„HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné 
minuty. Tato siréna je zpravidla sly-
šet od  budovy hasičské zbrojnice 
v  ulici Jůnova nebo v  Merklovi-
cích a  svolává místní dobrovolné 
hasiče. Na  určité typy událostí 
siréna „nehouká“, ale zpravidla je 
nejspolehlivějším způsobem svo-
lání hasičů. Z tohoto důvodu siré-
na svolává hasiče i  v  noci. Neradi 
spoluobčanům města narušujeme 

noční klid. Ale je třeba si uvědomit, 
že mimořádná událost si nevybírá 
den ani hodinu a pomoc spoluob-
čanům při řešení mimořádné udá-
losti je pro nás na  prvním místě, 
ačkoliv někdy na  úkor komfortu 
nás všech.

Obr. č. 3: Požární poplach

DOPORUČENÁ ČINNOST 
PO ODEZNĚNÍ 
„VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné 
budově, kterou může být úřad, kan-
celář, obchod, veřejná budova i sou-
kromý dům, a  to raději  ve  vyšších 
patrech (nikoliv nejvyšších)  z  dů-
vodu ochrany před  šířením nebez-
pečných látek (většina z nich je těžší 
vzduchu, tj. drží se při zemi).
Jestliže cestujete autem a uslyšíte 
varovný tón sirény, odjeďte smě-
rem od místa mimořádné události 
nebo zaparkujte auto a vyhledejte 
úkryt ve  vyšších patrech nejbližší 
vhodné budovy.

2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
V budově okamžitě zavřete a utěs-
něte okna a  dveře. Siréna může 
s velkou pravděpodobností signa-
lizovat únik nebezpečných látek 
a uzavřením prostoru snížíte prav-
děpodobnost vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO 

     NEBO TELEVIZI

Informace o tom, co se stalo, proč 
byla spuštěna siréna a  varováno 

obyvatelstvo a co dělat dále, usly-
šíte v  mimořádných zpravodaj-
stvích televize či rádia. Tyto infor-
mace mohou být sdělovány také 
obecními rozhlasy, elektronickými 
sirénami popřípadě megafony zá-
chranářských vozidel.
V případě varování o hrozící nebo 
již nastalé mimořádné události se 
snažte dodržovat následující zása-
dy, které ochrání Vás a Vaše blízké 
a  zároveň pomohou  záchranným 
složkám při zásahu:

RESPEKTUJETE a snažte se získávat 
informace z ofi ciálních zdrojů (roz-
hlas, televize, místní rozhlas, poky-
ny zaměstnavatele)

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neově-
řené zprávy

VARUJTE ostatní ohrožené osoby 
ve svém nejbližším okolí (sousedy)

NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – te-
lefonní síť je v  situacích ohrožení 
přetížena

NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci

POMÁHEJTE dle možností souse-
dům a lidem ve svém okolí

UVĚDOMTE SI, že největší hodno-
tou je lidský život a zdraví a až poté 
majetek

UPOSLECHNĚTE pokynů zasahu-
jících záchranářů, představitelů 
orgánů státní správy a samosprávy

ZDROJ: Hasičský záchranný sbor ČR

Pro potřeby města upravil 
Adam Drtina 

velitel JSDH Vamberk

O sirénách a varování obyvatelstva
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 úterý 5. 4. 9:00 - 16:00

Motivace a digitální gramotnost s 3D modely - Mgr. Martin Bukáček
Základní škola Solnice, Dobrušská 81, 517 01 Solnice
 
 čtvrtek 21. 4. 15:00 - 17:00

Autorské právo ve škole - Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
online MS TEAMS
 
 čtvrtek 28. 4. 8:00 - 15:30

Začít spolu - Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Mateřská škola Láň, Českých bratří 1387, Rychnov n. Kn.
 
 čtvrtek 28. 4. 14:30 – 17:30

Kulatý stůl malotřídek 4.
ZŠ a MŠ Kvasiny, č.p. 142
 
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

Sdružení SPLAV, z.s. 
a Místní akční plán 
vzdělávání 
na Rychnovsku 
pořádá v dubnu 2022:

I  když lidová pranostika říká, že 
„na  svatého Řehoře, čáp letí přes 
moře“, tedy již na  začátku břez-
na, v  praxi přilétají čápi do  svých 
hnízd až zkraje dubna. Podle úda-
jů České ornitologické společnosti 
je v  naší zemi téměř patnáct set 
hnízd, do  kterých se tito dlouho-
nozí opeřenci každoročně vrací 
z teplých krajů, aby přivedli na svět 
nová mláďata. A  jelikož čápi mají 
rádi přehled po okolí, jsou pro je-
jich hnízda ideální staré tovární 
komíny a  jiná vysoko položená 
místa. Možnosti moderní techniky 
pak přivedly pozornost veřejnos-
ti ke  sledování  života čápů, kdy 
za  pomocí webkamer je možno 
přes internet sledovat v  přímém 
přenose celý průběh hnízdění 
čápů, snesení vajec, vyklubání 
mláďat a  mnoho dalších podrob-
ností z jejich života. 
A  protože i Vamberk má své čapí 
hnízdo, do kterého se čápi každo-

ročně rádi vrací, naskytla se pří-
ležitost připojit se k  řadě dalších 
měst, kde již do  života čápů je 
možno nahlédnout bez toho aniž 
by byli rušeni. Díky iniciativě pana 
Zdeňka Havla ze sídliště Jiráskova 
a  podpoře společnosti Tlapnet 
s.r.o., která instalovala webkame-

ru s připojením za režijní náklady, 
můžeme i  my počínaje letoškem 
sledovat hnízdění čápů v  našem 
městě. Zatím ještě nepřiletěli. 
Napjatě je však můžeme vyhlížet 
na  stránce: https://youtube.co-
m/c/Tlapnetsro. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Čapí hnízdo na Jiráskově lze sledovat online

Čapí hnízdo na Jiráskově 
můžete sledovat 

na adrese:

https://youtube.com/c/
Tlapnetsro Po technické stránce je vše na přílet čápů připraveno. Od letoška můžeme na-

hlédnout do jejich života a sledovat celé hnízdění v přímém přenosu. 



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 8

Z pokladů starých fotografi í
Pohled na  expozici Městského muzea ve  Vamberku. Muzeum bylo 
umístěno v čp. 84 na Husově náměstí (dnes zde sídlí Městská knihov-
na). Sestávalo ze tří místností, historické síně, expozice dělnického hnutí 
a  vamberecké krajky. Zásluhu na  vybudování muzea měl učitel Bohu-
mil Pavel se svými spolupracovníky. Slavnostní otevření se uskutečnilo 

v květnu 1961. Počátky vambereckého muzea sahají do roku 1929, kdy 
byla zpřístupněna stálá výstava zdejší krajky.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ve správě MGOH Rychnov n. K.

František Hájek patřil k  předním 
osobnostem obce v  první polovi-
ně 20. století. Narodil se v Merklo-
vicích 30. března 1878 v  rodině 
Františka Hájka a  Anny, rozené 
Charousové. Otec se přiženil z Lib-
chav a v období 1883 až 1896 byl 
merklovickým obecním starostou. 
Matka Anna pocházela z  merklo-
vického gruntu čp. 39. Hájkovi 
měli několik dětí. Synové Franti-
šek a Josef založili roku 1910 parní 
pilu a velkoobchod se dřevem. Pila 
byla postavena na  vambereckém 
katastru při cestě do  Merklovic. 
Na pěti velkých katrech se zpraco-
vávaly surové kmeny. Po čase bratr 
Josef odešel do  Častolovic, kde si 
postavil podobnou pilu. František 
v  letech 1918-1934 hospodařil 
jako nájemce na Klecově statku čp. 

83. Roku 1948 byla Hájkova pila 
znárodněna a v roce 1961 zrušena.
František se oženil s  Antonií Su-
chomelovou z  Vamberka čp. 81. 
Začátkem 20. let 20. století si pře-
stavěli čp. 89 v Merklovicích.
František Hájek se stal podobně 
jako kdysi jeho otec obecním sta-
rostou v  Merklovicích. Tuto funk-
ci zastával v  období 1922-1934. 
V  té době obec doznala značné-
ho rozkvětu. V  říjnu 1925 byl dán 
do užívání obecní vodovod. V ob-
cích na  Rychnovsku to byl jeden 
z  prvních vodovodů zásobujících 
pitnou vodou celou obec, a navíc 
přebytek vody dodával do  sou-
sedního Vamberka. Další velkou 
akcí byla elektrifi kace obce (1926). 
Za Hájkova starostování byl též re-
gulován Merklovický potok a roku 

1931 postavena silnice na  Bedná-
řovu chatu. 
V  roce 1933 se zvedla vlna kritic-
kých hlasů vůči práci starosty Háj-
ka. V jejich čele stál učitel Antonín 
Mach. Obec se rozdělila na  dva 
tábory a  nevraživost neskončila 
ani po Machově odchodu. Obecní 
zastupitelstvo odstoupilo a  obec 
poté vedl vládní komisař.
Pan Hájek byl velkým milovní-
kem ochotnického divadla. V čele 
merklovických divadelníků, s  ni-
miž nacvičil desítky her, stál té-
měř dvacet let. V  období 1940 až 
1946 řídil vamberecký Zdobničan. 
Merklovickou Besedu řídil v letech 
1930-1948. Dále byl činný v  Ob-
čanské záložně, Klubu českoslo-
venských turistů a  Okrašlovacím 
spolku. Podporoval i  vamberecké 

muzeum, kterému věnoval řadu 
cenných předmětů.
Pan František Hájek zemřel 
v  Merklovicích 6. dubna 1952 
ve věku 74 let. Od jeho úmrtí uply-
nulo 70 let.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 

Milana Sedláčka

Merklovický patriot
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Již někdy před rokem 1847 pojal 
Jan Stőhr spolu s  dalšími sedmi 
vambereckými měšťany úmysl 
postavit si vlastní pivovar. Povole-
ní na  výstavbu pivovaru obdrželi 
2. srpna 1850 a začali s výstavbou 
pivovaru v tehdejší Radnické ulici. 
Pivo však měšťané vařit nezačali. 
Doba, kdy byl trh uvolněn od stře-
dověkých regulí, ještě nenastala 
a  měšťané byli donuceni pivovar 
prodat vrchnosti. 
Postupné probíhající uvolnění po-
litických, ale hlavně ekonomických 
poměrů po  roce 1848 a  možnost 
svobodného podnikání zname-
nalo rychlý rozmach zejména 
textilního průmyslu. Vždyť jen mi-
strů tkalcovských bylo v roce 1850 
ve  Vamberku na  šedesát. Možná 
i  to byl jeden z  důvodů, proč Jan 
Stöhr změnil obor podnikání a vsa-
dil na obchod s dřívím. Spolu s Ja-
nem Svobodou z  Rychnova nad 
Kněžnou zavedli v roce 1854 pltní 
plavbu. V Doudlebách  schraňovali 
dříví z hor, plavící se v nevázaném 
stavu zejména po  Divoké Orlici 
a  Zdobnici. A  zde, za  soutokem 
obou řek stavěli vory, s nimiž voraři 
pluli dále až do Labské Týnice, Po-
děbrad, Brandýsa, Roudnice nebo 
Mělníka. Ročně se takto vyvezlo 
dříví za  45.000 zl. a  k  tomu prkna 
a fošny za 20.000 zl. Tento způsob 
plavení dříví trval až do 80. let 19. 
století, kdy byl zcela nahrazen že-
leznicí. Odběrateli byly zejména 
velké německé loděnice, které dře-
vo potřebovaly na stavbu velkých 
plachetnic. V tu dobu Stöhr možná 
zaměstnával i Aloise Kareše, krerý 

se vrátil z Uher, byl zcela bez peněz 
a pod kuratelou rakouského zaty-
kače. Nejspíš pro Stöhra v  zahra-
ničních loděnicích dojednával pro-
dej dřeva s tamními loďaři. Do této 
dedukce by zapadala i  událost, 
která se udála začátkem roku 1855 
v Děčíně-Podmoklech, kdy byl po-
licejními špehy Kareš přistižen při 
setkání s  hamburským agentem 
a  kupcem Johannem Christianem 
Rübkem. Oba při výslechu vypově-
děli, že jednali o obchodu s dřívím 
pro stavbu lodí.  
Od  22. června roku 1864 je Stöhr 
uváděn jako obchodník v  dříví. 
Zřejmě tak rozšířil svůj obchod 
s  dřívím o  zpracování části plave-
ného dříví na vlastní pile ve Vam-
berku. Dále tak mohl prodávat 
již hotové výrobky - trámy, fošny, 
prkna a  latě a  zároveň zajistil ob-

živu pro několik místních chlapů. 
Pila se nacházela přímo u  mostu, 
v  místech u  náhonu k  bývalému 
dolnímu mlýnu. Později byla bu-
dova mlýna a  prostor pily zasta-
věny rozrůstající se Bednářovou 
tkalcovnou. 
Spolu s  Františkem Karešem uva-
žoval Stöhr počátkem roku 1870 
i o stavbě papírny, což by plně za-
padalo do  jeho obchodu s dřívím 
a k jeho dalšímu využití. Ze zámě-
ru však nakonec sešlo, nejspíše 
z důvodu Karešovy nemoci a jeho 
předčasného úmrtí. Další možnos-
tí jak využít rozběhnutý obchod 
s dřívím viděl Jan Stöhr ve výrobě 
skla. Možná chtěl takto navázat 
na  práci svých předků, ale spíše 
šlo o další odbyt dříví a navíc mož-
nost proniknout do  zcela nového 
oboru. V  roce 1872 proto kupuje 

pozemky v  Koutech (Oberdorf, 
mezi Rokytnicí v  O. h. a  Říčkami), 
kde stál původně mlýn se zaniklou 
sklářskou dílnou. Zároveň podal 
18. května žádost na  c.k. okresní 
hejtmanství v Žamberku o vydání 
povolení na stavbu sklárny a záro-
veň sklářské živnosti. Sklárna se-
stávala z budovy samotné sklárny 
(hutě), stupárny, dílny a  stavení 
pro dělníky. Provoz sklárny byl 
úředně schválen dne 27. února 
1873. V témže roce bylo zažádáno 
o možnost postavení brusírny skla. 
Sklárna, které se podle majitele ří-
kalo „Stöhrov“ zpočátku vyráběla 
pouze tabulové sklo, ale později 
i  duté sklo křišt‘álové, alabastro-
vé, rubínové a jinobarevné. Odbyt 
kromě blízkého okolí byl zejména 
na Pražském tržišti, kde si Stöhro-
vo sklo, proslulé zvláštní bělostí 
a čistotou, získalo nemalou oblibu. 
Pro část výroby se podařilo najít 
odbyt i v zahraničí, do Francie (láh-
ve na  víno), Anglie a  dále do  zá-
moří. Avšak provoz sklárny neměl 
dlouhého trvání. Již 12. září 1882 
obchodní senát krajského soudu 
v  Hradci Králové na  žádost Jana 
Stöhra rozhodl o  výmazu fi rmy. 
Zřejmě drahý přísun potřebných 
surovin, odbytové nesnáze a  do-
prava výrobků na  nejbližší želez-
niční nádraží vedly k postupnému 
krachu. Poslední zmínku o sklárně 
máme z  roku 1891. Později byly 
některé budovy strženy a na jejich 
místě zřízena pila. 
Ale to už jsme v  době, kdy Jan 
Stöhr přesunul nejen svůj velko-
obchod s  dřívím (1885), ale i  svůj 
domov (1890) do  Prahy. Obchod 
s dřívím ve Vamberku je inzerován 
ještě v  roce 1891, v  roce 1895 již 
funguje již pouze v Praze.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Jan Stőhr - starosta, poslanec, podnikatel, vlastenec - 3. díl

pila

sklárna
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Váleční uprchlíci, slovní spojení, 
které jsme vnímali jako dávnou 
historii nebo něco zeměpisně 
vzdáleného. Od  minulého měsíce 
máme díky ruské agresi uprchlíky 
i v našem městě.
V minulém století se naši předko-
vé setkali několikrát s  válečnými 
běženci z  různých oblastí. První 
světová válka přivedla do  Vam-
berka utečence z Haliče. Toto roz-
sáhlé území bylo k  habsburské 
monarchii připojeno v  roce 1772 
při tzv. dělení Polska mezi tři mo-
narchie, Prusko, Rusko a Rakousko. 
Haličsko-vladiměřské království 
zahrnovalo mj. Krakov, ale i oblast 
východně od  Lvova. V  19. století 
se ujal pojem haličská bída, která 
vyháněla desetitisíce obyvatel ne-
jen do průmyslovějších zemí habs-
burské monarchie, ale i do Evropy 
a zámoří.
Po  vypuknutí první světové války 
se i  území Haliče stalo bojištěm. 
Na podzim 1914 se dařilo ruským 
vojskům proniknout hluboko 
do  haličského území, což vyvo-
lalo útěk civilního obyvatelstva 
do rakouského vnitrozemí. Byla to 
pestrá směsice národností, Poláci, 
Rusíni, Židé. V lednu 1915 přidělilo 
okresní hejtmanství v  Rychnově 
k  ubytování ve  Vamberku 25 ži-
dovských rodin a  4 děti ztracené 
rodičům, celkem 71 osob. Byly pro 
ně připraveny byty v Bednářových 
dělnických domcích, v bytech Her-
nychovy továrny a  v  Suchánkově 
domku. Uprchlíci byli ve velmi zu-

boženém stavu, a  proto městský 
úřad vyzval obec ke sbírce oděvů 
a  ložních potřeb. V  krátké době 
se sešlo mnoho oblečení, prádla, 
bot a pokrývek, a to nejen ve Vam-
berku, ale i  v  početné židovské 
náboženské obci v Kostelci. Přistě-
hovalci byli 19. ledna podarováni 

potřebnými věcmi za  přítomnosti 
obecního starosty Antonína Bed-
náře a několika kosteleckých měš-
ťanů. Kromě toho dostala každá 
rodina čaj, cukr a mýdlo.
O  dvě desítky let později. Říjen 
1938. Ve  Vamberku přebývá 200 
osob z  pohraničí zabraného Ně-
meckem. Ubytování mnohých je 
velmi svízelné. Koncem měsíce 
kupuje Báňská a hutní společnost 
(BaH) prázdné objekty bývalé 
Hernychovy textilky. Do  města se 
stěhuje nejen technika, ale i  lidé, 
zaměstnanci BaH i  celé rodiny 
z  Třince a  Jesenicka. Město žádá 

své občany, aby poskytli podle 
možnosti ubytování nově přícho-
zím. Občas musí sáhnout i  k  ná-
tlaku a  v  nevyužitých bytových 
prostorách neochotných majitelů 
umístit nejpotřebnější. Časem se 
podařilo napjatou situaci uklidnit. 
Hasiči a Sokolové uspořádali v led-

nu 1939 sbírku potravin, šatstva 
i fi nancí. Další sbírka se uskutečnila 
v říjnu. Mezi příchozími ze Slezska 
byla i  nová ředitelka Krajkářské 
školy Františka Říčařová a  účetní 
městského úřadu Vladimír Durčák. 
K  výrazným příchozím osobnos-
tem patřil i úředník BaH Jan Fajkus, 
který vytvořil zprvu mužský a po-
sléze až 120členný smíšený pěvec-
ký sbor Sokola.
S  postupným obratem na  bojiš-
tích druhé světové války přichá-
zeli do Vamberka znovu utečenci, 
tentokrát z  Německa. V  červnu 
1943 zabrali němečtí okupanti 

Bednářovu chatu na Vyhlídce pro 
ubytování dětí z přístavního měs-
ta Kiel. Spolu s učiteli tam bydlelo 
70 osob. Pro veřejnost byla chata 
otevřena pouze v neděli. Chata zů-
stala obsazena i  přes zimu, i  když 
děti před Vánoci odjely. Na  pod-
zim 1943 byla polovina vambe-
recké školní budovy vyčleněna 
pro německé děti, zabrán pro ně 
byl i Hotel Hrad. Děti byly na  jaře 
následujícího roku přestěhovány 
do Potštejna, část školy však zůsta-
la zabrána pro další zimu. V lednu 
1945 dorazilo do  města 140 dětí 
z  Těšínska, které našly ubytování 
ve škole. Spolu s nimi přišlo i znač-
né množství dospělých, především 
matek s  malými dětmi, pro něž 
zabral okresní úřad několik sou-
kromých bytů. V téže době dorazili 
na  Vyhlídku polovojenští němeč-
tí běženci ze Slezska a  Kladska. 
Přespávali na  slámě na  verandě. 
V  okolí chaty cvičili se zbraněmi. 
Počátkem května se přemístili 
do  sokolovny a  dále prchali před 
Rudou armádou.
Útěk z  válečných oblastí patří 
k  nejtěžším životním zkouškám. 
Lidé prchají v  chvatu, s  sebou 
jen to nejnutnější, netuší, kdy 
a zda vůbec se budou moci vrátit 
do svých domovů. V této době se 
ukazuje síla lidskosti a solidarity.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 

Milana Sedláčka

11. 3. 2022 uspořádal Spolek přátel historie 
Vamberka promítání starých fi lmů o Vamberku. 
Jednalo se o historické fi lmové unikáty, které se 
díky našim občanům podařilo nalézt, zachrá-
nit, a následně zdigitalizovat, aby bylo možné 
je promítnout.
Chronologicky jsme tak proletěli období od 2. 
světové války – rekvírování zvonů z  našeho 
kostela v  roce 1942, příjezd Rudé armády 
na  koních v  roce 1945 a  jedinečné pohledy 
na Vamberk a  jeho tradice z této doby. Násle-
dovaly krátké záběry ze Závodu míru v  roce 

1968, kdy u nás startovala jedna z etap závodu. 
Závěr patřil unikátnímu dokumentárnímu fi l-
mu z roku 1978 o Železárnách Antonína Zápo-
tockého, vytvořený při příležitosti výročí 40 let 
od založení, ve kterém řada diváků s emocemi 
zavzpomínala na svá mladá léta, kolegy a pří-
buzné a známé. 
Tyto dobové záběry mají své jedinečné kouzlo 
a  poetiku, nicméně jsou také připomenutím 
toho, že se jednalo období velkých ohrožení 
pro naši zemi a náš národ, kterým jsme museli 
čelit a které jsme vždy dokázali zvládnout. Je to 
také aktuálním připomenutím, že v náročných 
dobách máme tendenci se vracet ke svým ko-
řenům a své minulosti. 
Ještě jedou bychom velmi rádi poděkovali 
všem, kteří natočili anebo poskytli fi lmový ma-
teriál – jmenovitě rodině Podolských a  Pavlo-
vých, rodině Vyčítalových a Rudolfovi Futterovi, 
a  také všem dalším, kteří nám cokoli poskytli 
nebo plánují poskytnout. Současně bych rád 
poděkovat Jirkovi Sejkorovi a Bohouši Jindrovi, 
kteří neúnavně hledají a zpracovávají staré fi l-
mové a obrazové materiály. V neposlední řadě 
Vám všem, kteří přišli a  projevili zájem. Chtěli 

bychom těmito aktivitami zase „vrátit život na-
šemu městu“. Proto nás velmi potěšila obrov-
ská účast na této akci, ale i zájem o další promí-
tání (např. promítání pro děti ze strany Skautů). 
Proto v  reakci na  tento zájem plánujeme dal-
ší promítání na narozeninové oslavě Historiků 
(v květnu) a obdobný fi lmový večer na podzim 
tohoto roku. Těšíme se na další promítání spo-
lečně s Vámi, a také pomoc při hledání dalších 
zajímavých materiálů.  

Vladimír Sodomka

Spolek přátel historie Vamberka

Naše město a uprchlíci v minulosti

Hledání ztraceného času – aneb promítání starých fi lmů o Vamberku
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Letos si připomeneme jeho 120. 

výročí narození. Svým životem 

a působením se zapsal jako nej-

významnější občan 20. století 

v Pekle. Mnoho jeho prací a čin-

ností slouží veřejnosti do dnes. 

Narodil se 7. dubna roku 1902 
v Ještěticích.  Krátce na to se rodi-
če přestěhovali do Pekla. Zde hos-
podařili na kraji katastru sousedící 
s  Rovní. Všechny jejich pozemky 
byly ve  svahu a  tak každý rok se 
stávalo, že při svážení úrody na úz-
kých žebřinových vozech se fůry 
převracely. Půda byla kamenitá, 
málo úrodná a  těžce se zde hos-
podařilo. 
Mladý Bohumil už jako školák tou-
žil po vzdělání a věřil, že vzdělaný 
a  pokrokový zemědělec dokáže 
více, než kdo hospodaří po staru. 
Tajně se přihlásil na zemědělskou 
školu v  Opočně a  po  ní na  Vyšší 
školu zemědělskou v  Chrudimi. 
Po  absolvování začíná jako učitel 
ve  škole v  Lukavici. V  roce 1927 
byl vydán zákon o  základním ze-
mědělském školství. To ho inspiro-
valo založit v Pekle Švehlovu lido-
vou školu zemědělskou, ve  které 
učil a  byl správcem školy 23 let. 
Během toho spoluzakládal a  učil 
v  dalších devíti školách v  okrese. 
Do  nich dojížděl na  motocyklu, 
kole, nebo chodil pěšky. Vyučova-
lo se od  podzimu do  jara. Pekel-
skou školou prošlo 977 studentů 
ze čtrnácti okresů Čech a  Mora-
vy. Například až z  horního kon-
ce Sopotnice chodili posluchači 
do  pekelské školy denně pěšky 
a za každého počasí. Cestou si po-
vídali nebo zpívali, aby jim to lépe 
utíkalo. Zde se posluchači pře-
vážně seznamovali se správným 
pěstováním zemědělských plodin 
a s chovem hospodářských zvířat. 
Nechyběla nauka o  zelenině, sa-
dařství, chovu včel a  zemědělské 
účetnictví. Dívky měly kurzy šití, 
vaření, péče o  dítě a  domácnost. 
Tato škola podporovala i  kulturní 
a  společenský život. Nacvičilo se 
několik divadelních her, proběhla 
řada besed, večírků a  kurzů tan-
ce. Například ve válečných letech 
byly přísně zakázány taneční zá-
bavy. Kurzy tance a  společenské 
výchovy však zakázány nebyly. 
Škola je pořádala po  tři roky, zá-
jem byl veliký. Hlásilo se až 200 
uchazečů. I  v  přeplněném sále 
byli mladí vděčni, že si zde mohli 
zatancovat. V  poválečných letech 
byly oblíbeny poznávací zájez-
dy a  výlety. Některé byly až šesti 
denní a  nejvyšší počet účastníků 
se vyšplhal na 180. Na dráze byly 

předem rezervovány jeden až dva 
vagóny na tyto akce. 
V  prvních letech druhé světové 
války se pan Bohumil Steklík za-
sadil o  ponechání 43 posluchačů 
ve  škole, aby nebyli odvedeni 
na  nucené práce do  Německa. 
Za tento čin byl v roce 1944 vyšet-
řován gestapem v  Praze. Rodina 
i známí se strachovali, zda se vrátí 
zpět živý. Stalo se. Byl za  to sesa-
zen z  funkce správce školy a  byl 
dán pod policejní dozor. Po  válce 

sepsal metodiku a  učební osnovy 
pro zemědělské školy. Tyto byly 
příslušným ministerstvem schvá-
leny. 
Pekelská Švehlova zemědělská 
škola byla zásluhou Bohumila 
Steklíka vyhodnocena jako nejlep-
ší v celé republice. 
Ve dvacátých letech bylo do obce 
zavedeno telefonní spojení. Nákla-
dy na  celou trasu fi nancoval pan 
Bohumil Steklík. Ve  dvaceti osmi 
letech si vzal na  starost vybudo-
vání veřejného vodovodu. V lednu 
1930 byl dodán projekt a  v  pro-
sinci téhož roku byl zprovozněn. 
Tato stavba si v  těžkých podmín-
kách vyžádala velké práce občanů 
a největším problémem bylo zajis-
tit peněžní krytí. Tak rychle zhoto-
vená stavba byla ojedinělá v rámci 
republiky. 
Bohumil Steklík celý život zasvě-
til zvelebování obce. Podílel se 
na  vybudování veřejného osvět-
lení, místního rozhlasu, zděných 
zastávek autobusu, na úpravě cest 

na  Hradisko a  Zákopanku, rekon-
strukci divadelního sálu včetně 
šatny a sociálního zařízení. Posled-
ní akcí byla přístavba u školy, pro-
story pro umístění školky. Jeho pri-
oritou byla starost o školu a obec 
a  až po  té přišla na  řadu rodina. 
Velké fi nanční obnosy věnoval 
obci.  Ať již zmíněná telefonní linka 
neb pořízení vybavení školy. Nejví-
ce přispěl na vodovod a další akce.
Založil v  obci pobočku Kampelič-
ky, kde vykonával 19 let účetní-

ho. Svoje organizační schopnosti 
uplatnil také ve  sboru dobrovol-
ných hasičů, kde byl předsedou 
31 let.
V roce 1957 se v těžkostech zalo-
žilo zemědělské družstvo, kde pů-
sobil jako účetní a  v  podstatě ho 
celé vedl. V  krátkém čase byl po-
staven kravín a skladovák. Po pěti 
letech od  založení se zařadilo 
zdejší družstvo mezi 10 nejlepších 
v okrese. Po sloučení s Rovní a Ja-
hodovem pracoval jako stavbyve-
doucí. Po  odchodu do  důchodu 
byl přemluven k  obsazení místa 
předsedy JZD Rybná nad Zdobni-
cí na 2 roky. 
Dlouhá léta působil ve  sboru 
pro občanské záležitosti. Mnozí 
pamětníci si ještě vzpomenou 
na setkání novomanželů na úřadě, 
vítání nových občánků do  života, 
smuteční projevy na poslední ces-
tě člověka.
Už za  jeho působení ve  škole se 
u  něho projevil zájem o  histo-
rii. K  tomu vedl i  své posluchače. 

Vzniklo tak 180 almanachů, kte-
ré byly doplňkem k  závěrečným 
zkouškám. Obsahovaly historii 
svého rodu, obce, rodného stavení, 
rozvaha o pozemcích, hospodaření 
apod. V  té době pan Steklík začal 
psát školní kroniku a  po  té se do-
stal ke kronice obecní. Následovala 
kronika osobní, gruntovní a požár-
nická. Roku 1957 získává pekelská 
kronika v  krajské soutěži 1. místo 
v kategorii vesnických kronik.
Pak přišel rok 1968 a  vpád vojsk 
Varšavské smlouvy do  naší země. 
Poutavě a  vlastenecky o  tom na-
psal do  obecní kroniky. Nastu-
pujícím „novým komunistům“ se 
to ale nelíbilo. Nejenže v  dalších 
letech musel napsat své pochy-
bení, ale byl pak sledován a  pod 
nátlakem, že mu zakáží pokračo-
vat v kronikářské práci. Byl nucen 
ve svém psaní tu a tam projevovat 
slávu Sovětskému svazu a  úspě-
chům naší komunistické strany. 
On sám nikdy v  žádné straně 
nebyl. V  důchodu rozjel psaní 
kronik ve  velkém. Protože vyrostl 
v  zemědělství, psal kroniky JZD. 
První byla pro místní družstvo, 
následovalo Dobré, Tutleky, Čes-
ké Libchavy, Čestice, Nová Ves, 
Dobruška, Chleny, Lično a  Trnov. 
Mezi tím 8 kronik pro Brigády so-
cialistické práce, Svazu žen a jiné. 
Vrcholem jeho psaní byla okresní 
zemědělská kronika Svazu druž-
stevních rolníků, jediná tohoto 
druhu v republice. Na tu byl velice 
pyšný. Při psaní druhého dílu mu 
začali představitelé zemědělské 
správy házet klacky pod nohy, což 
se projevilo na  jeho zdraví. Tento 
díl již nedokončil. Za  svůj plodný 
život napsal 29 kronik, což před-
stavuje 7 000 stran. Psaní se sklá-
dá ze 3 etap. Nejvíce času zabere 
příprava: prostudování tisíců pro-
tokolů, zápisů, různých písemnos-
tí, návštěv archívů apod. Z toho se 
vytvoří text a po korekci se násled-
ně přepíše do kroniky. Svému ko-
níčku se věnoval každý den. Ráno 
vstával před šestou a o půl sedmé 
seděl za  stolem a  psal až do  sed-
mé hodiny večerní a  to i v neděli 
nebo ve  svátek. Za  svou činnost 
obdržel mnoho českých uznání 
a diplomů. On sám toužil po stát-
ním vyznamenání, ale že nebyl 
straník, nikdy ho nedostal. Celý ži-
vot a práce Bohumila Steklíka byly 
poznamenány touhou pomáhat 
lidem. Jeho krédo na  stole znělo: 
„Chceš-li lidem blaho přáti, nikdy 
vděku nečekej“.
Zemřel 25. června 1979 ve  věku 
77 let.

  Milan Lenfeld

Vzpomínka na Bohumila Steklíka, kronikáře z Pekla
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Návštěva Městské 
knihovny Vamberk
Protože březen je měsíc knihy a čtenářů, vydali jsme se s žáky 2. A do zdej-
ší městské knihovny. Děti si vyzkoušely najít konkrétní knihy a  s  paní 
knihovnicí Terezou Michelovou si popovídaly o  tom, jak vlastně taková 
kniha vzniká a jak se dostane až k nám, čtenářům. Dostaly také přihlášku 
do knihovny, kam se mohou zaregistrovat. Snad z nich budou dobří čte-
náři.                                                                                                           Jitka Rykalová

Milí čtenáři a příznivci knihovny,  

měsíc březen přinesl nám všem 
do  již tak obtížného období dal-
ší výzvy, kterým je potřeba čelit. 
Po  dvou letech s  covidem si asi 
nikdo z  nás nepomyslel, co ještě 
může přijít.

Protože je knihovna informační in-
stituce, rozhodli jsme se na našich 
webových stránkách umístit infor-
mační rozcestník, který se snažíme 
aktualizovat. Jsou zde jak informa-
ce pro občany města, tak i odkazy 
a  důležité zdroje pro přicházející 
ukrajinské rodiny. Najdete zde 
odkazy na stránky důležitých insti-
tucí, kontakty na probíhající sbírky 
(hmotné, fi nanční), prostředky pro 
komunikaci (slovníčky, překladače, 
rozhlas), ale i  opomíjené odkazy 
na pomoc psychologickou.
Další podrobnosti na webu: 
www.knihovna-vamberk.cz

Hledali jsme možnost, jak se jako 
knihovna zapojit do  pomoci při-
cházejícím rodinám z  Ukrajiny. 
První možnost je nabídnout to, co 
je stejné i  pro naše čtenáře a  ná-
vštěvníky – prostor pro odpočinek, 
počítače s připojením k internetu, 
příjemné místo k  setkání, infor-
mace. Jako další krok jsme zvolili 
kurzy českého jazyka pro cizince. 
Před uzávěrkou Zpravodaje ještě 
nemáme podrobnosti, ale v  prů-
běhu dubna by mohli první zájem-
ci začít s výukou.

Celý březen byl ale v  knihovně 
nejen ve  znamení pomoci, ale 
hlavně byl MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ. 
Srdečně vítáme všechny nově 
registrované čtenáře a  máme ra-
dost, že se jim u  nás líbí. Hlavně 
na  dětském oddělení bylo v  po-
sledních dnech živo.
K  tomu dopomohly dětské ver-
nisáže spojené s  bibliografi ckými 
lekcemi pro všechna oddělení MŠ 
Vamberk. Díky tomu jsme šestkrát 
stříhali slavnostní pásku, připíjeli 
ze skleniček bublinky, poslouchali 
hudbu, ochutnávali občerstvení 
a  obdivovali všechna vystavená 
díla. Jak se na vernisáži sluší a pat-
ří. Nadšení dětí bylo nakažlivé.

Stihli jsme i  bibliografi cké lekce 
pro druháčky ze ZŠ Vamberk, ši-
kovné začínající čtenáře.

S  podporou Nadace Vodafone se 
nám podařilo uspořádat seminář 
pro seniory – Jak na  chytrý tele-
fon a tablet. Kurz byl plně obsazen 
a doufáme, že v podobných téma-
tech budeme moci pokračovat.

Plně obsazený sálek knihovny byl 
i  na  dalších akcích - historicko-li-
terární přednášce J. P.  Snětivého 
a cestopisném vyprávění P. Kvardy 
a P. Chluma o Malopolsku.

Co chystáme 
v knihovně v dubnu

Do čtvrtka 14. 4. bude možné na-
vštívit výstavu Barevný svět, kte-
rou jsme připravili s  dětmi z  MŠ 
Vamberk. Ke  konci dubna zaplní 
výstavní prostory fotografi e pana 
Malého. Výstava ponese název: 
Mezi drátem a krajkou.

Pro všechny milovníky knížek při-
pravujeme BURZU KNIH V  ALTÁ-
NU. Burza bude probíhat od 26. 4. 
do 12. 5. v prodejních dnech. Díky 
delšímu trvání burzy se ke  kníž-
kám dostane více lidí a my bude-
me schopni burzu navíc postupně 
doplňovat. V  nabídce budou jak 
knížky pro dospělé, tak pro děti. 
Také si budete moci zakoupit vyřa-
zené časopisy.
Vstup do altánu v zahradě knihov-
ny je přes hlavní vchod knihovny 
z ulice Voříškova.

Prodejní dny:
- pondělky 8:00 – 11:00, 
 13:00 – 17:00
- úterky 8:00 – 11:00
- středy 8:00 – 11:00
- čtvrtky 8:00 – 11:00, 
 13:00 – 17:00

Na  závěr nám dovolte malé po-
děkování paní Blance Růžičkové, 
která dlouhá léta pracovala v naší 
knihovně. V  posledních letech se 
starala o  tzv. Regionální funkce, 
které zahrnují péči o malé poboč-
ky knihovny v  okolních obcích. 
Přejeme Blance pevné zdraví a ne-
utuchající smysl pro humor.

Tereza Michelová
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BELETRIE
 BROWN, Sandra: 

     Lest

Detektivní příběh o hledání podvodníka, který 
vyměnil nespočet jmen a převleků. 
 FOLLET, Ken: 

     Nikdy

Nejnovější špionážně-politický thriller o tom, co by 
se nikdy nemělo stát. 
 JOHNSON, Jane: 

     Dům na útesu

Skrývané tajemství úzkostlivě skrývané po ge-
nerace a týkající se jednoho domu a dvou žen.

 TAYLOR, Patrick: 

     Doktore, to bude bolet !

Další kniha o  obětavém doktoru O´Reillym 
v malém irském městečku Ballybudklebo. 
 VANDERAH, Glendy: 

     Kde se les dotýká hvězd

Román o záhadném dítěti, které naučí dva do-
spělé, co to znamená věřit a milovat. 

NAUČNÁ LITERATURA
 KONOPKA, Vladimír: Lidice

Kniha o vypálené obci Lidice a jejich obyvate-
lích jako připomínka historické paměti. 

 KOPECKÁ, Martina Viktorie: 

     Deník farářky

Život moderní nekonvenční farářky. 
 MOTL, Stanislav: 

     Děti Antonína Kaliny

Rozšířené vydání vzpomínek českého vězně A. 
Kaliny z Třebíče. 
 SALISBURY, Mark: 

     Není čas zemřít

Obrazová kniha z natáčení fi lmu s hlavním hrdi-
nou – James Bondem. 
 SEDLICKÁ, Magdalena: 

     „Není přítel jako přítel“

Osudy Židů v národním státě 1945 – 1948.

Dubnová nabídka nových knih – 2022
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Základní škola Vamberk

V úterý 8. března 2022 proběhlo ve Voděra-

dech okresní kolo přeborů škol ve  stolním 

tenisu.

Naší ZŠ Vamberk reprezentovalo družstvo 
chlapců ve  IV. kategorii. A  nevedlo si špatně. 
Vyhrálo svojí skupinu a  ve  fi nále podlehlo 
v utkání o 1. místo po vyrovnaném boji chlap-
cům Gymnázia Dobruška. Takže skončilo na 2. 
místě. 3. místo obsadili chlapci ZŠ Kostelec nad 
Orlicí. Naše družstvo hrálo ve  složení Dalibor 
Šembera, Martin Koblic, Antonín Skokan a Jan 
Novotný. V záloze byl ještě Šimon Stránský.
Blahopřejeme k postupu do krajského kola.
Děkujeme panu Podolkovi a  Zezulkovi za  od-
voz a trenérské vedení.

Jana Vrkoslavová

Stolní tenis 
- přebor škol
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk

Ve  dnech 9. 3. až 15. 3. 2022 

proběhla na základních umělec-

kých školách v Dobrušce, v Týni-

šti nad Orlicí a  v  Rychnově nad 

Kněžnou okresní kola soutěží 

žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT 

ČR pro školní rok 2021/2022 

v sólovém zpěvu, ve hře na dře-

věné a žesťové dechové nástro-

je. Naši žáci si vedli skvěle. 

V  sólovém zpěvu si krásná umís-
tění a  to 2. místa vyzpívaly žá-
kyně paní učitelky Kláry Horáč-
kové Čižinské - Barbora Viková, 
Liliana Šklíbová, Markéta Absolo-
nová, Markéta Řeháková a  Hana 
Švandrlíková. Do  krajského kola 
na  ZUŠ Habrmanova 22. 3. 2022 
v  Hradci Králové s  nejvyšším po-
čtem bodů postoupila  1. místem 
Viktorie Matějková. 
Žáci pana učitele Roberta Hrušky 
Maya Temo (trubka) a  Vít Lounek 
(trubka) získali krásná 1. místa s po-
stupem  do krajského kola, které se 
koná v Trutnově 13. - 14. 4. 2022.  
Žáci pana učitele Borka Smékala 
Jakub Pišl (saxofon) získal 2. místo, 
Adéla Fišerová (klarinet) a  Jolana 
Cabalková (klarinet) a Matouš Cimfl  
(saxofon) obdrželi skvělá 1. mís-
ta s  postupem a  v  krajském kole 

v  ZUŠ Jičín 8. 4. 2022 budou dále 
hájit naše barvy. 
Žákyně paní učitelky Jarmily Če-
chové Krečmerové a  to Kateřina 
Vaňková (zobcová fl étna) získala 
1. místo a Natálie Kazinotová (zob-
cová fl étna) 3. místo. Dívky, které 
hrají na  příčnou fl étnu, získaly 
nádherná ocenění – Petra Bělková 
2. místo a další Klára Irena Bašová, 
Anna Svátková a Tereza Andrysová 
1. místa s  postupem. Krajská kola 
se uskuteční 8. 4. 2022 v Jičíně. 

Na  klavír naše soutěžící doprová-
zeli paní ředitelka Jana Polnická, 
paní učitelky Táňa Pešková a  Ire-
na Havlínová, pan Ladislav Vaněk 
a na kytaru páni učitelé Milan Du-
spiva a Jaroslav Jetenský. 
Všem našim žákům blahopřejeme 
a děkujeme za svědomitou přípra-
vu na  jejich soutěžní vystoupení. 
Zároveň veliké poděkování patří 
všem vyučujícím za  poctivou pří-
pravu malých i  velkých zpěváků 
a  všech hudebníků v  této těžké 

době. Nelze zapomenout na rodiče 
a  také jim poděkovat, protože to 
jsou oni, kteří své ratolesti trpělivě 
podporují v  jejich umělecké čin-
nosti. Všem žákům, kteří dále po-
stupují do  krajských kol, přejeme 
pěkný zážitek, radost ze hry, hod-
ně soutěžního štěstí a  co nejlepší 
umístění. Děkujeme za  vzornou 
reprezentaci školy. O výsledcích Vás 
budeme i nadále informovat.

Vedení ZUŠ F. I. Tůmy 

Kostelec nad Orlicí

Úžasných 9 postupů do krajských kol 
soutěží žáků ZUŠ ČR 2021/2022
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Milé maminky, v dubnu nás v Dráč-
ku čekají pravidelné herničky 
a hrátky s písničkou. Dále nás čeká 
přednáška o dentální hygieně, kte-
rou nás provede DiS Iva Brandejso-
vá, se zajíčkem Trousílkem budeme 
hledat zatoulanou velikonoční 
nadílku a v neposlední řadě si uva-
říme polévku s  čarodějnicí Drače-
nou. Všichni jste srdečně zváni.

KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provo-
zuje herničku v budově Krajkářské 
školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Z důvodu malého prostoru v naší 
herně je nutné si místo rezervovat. 
Rády by jsme Vás tam měly všech-
ny najednou a všechny děti pohro-
madě, ale není to možné. Menším 
počtem maminek zajistíme dětem 
možnost si trochu pohrát. Děkuje-
me za pochopení.

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.
Hrátky s písničkou jsou plánované 
na  každé pondělí. Aktuální infor-
mace sledujte na fb stránkách.

DOPROVODNÉ AKCE:
 6. 4. 2022  v 15:30 hod. – DiS 
Iva Brandejsová – přednáška 
o dentální hygieně 
Přijďte si poslechnout paní Bran-
dejsovou a ujistit se, že pro zoubky 
nejen našich dětí, děláme jen to 
nejlepší. Vstupné 30 Kč na osobu.
 22. 4. 2022 v 9:00 hod. – ZAJÍ-
ČEK TROUSÍLEK – Zajíček Trousílek 
je pěkný nezbeda. Poztrácel veli-
konoční nadílku a ta se mu rozku-
tálela v dolním parku u vlakového 
nádraží. Zveme všechny dětičky, 
aby nám ji pomohly najít. Připra-
vené budou i soutěže.
 29. 4. 2022 v  9:00 hod. – ČA-
RODĚJNICE – Odcházet se bude 
od  herničky a  půjde se směrem 
na  hřiště v  Merklovicích. Cestou 
budou děti plnit úkoly a sbírat pří-
sady do polévky, kterou si pak s ča-
rodějnicí Dračenou uvaří. Na hřišti 

si mohou děti pohrát, vyběhat se 
a bude i možnost si opéct vuřty.  
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii 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

Přijímáme nové děti
Od 4. dubna 2022 je možné podávat elektronickou přihlášku do ZUŠ

 na následující školní rok 2022/2023. 

Více informací najdete na stránkách školy: www.zus-kostelec.cz

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
„Když se březen vydaří, 
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku, 
narazíš hned na sněženku.
Ptáci už si zpívají, 
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo, 
sluníčko nás potěšilo.“

Vážení a milí spoluobčané, přízniv-
ci naší mateřské školy.
V  minulém čísle zpravodaje, jsme 
Vás informovali jako každý mě-
síc o tom, co se v naší školce děje 
a co nás čeká další měsíc. Slibovali 
jsme Vám, že si budeme povídat 
o  návštěvě Městské knihovny 
Vamberk., ve  které právě probíhá 
vernisáž prací našich dětí. A  pro-
tože březen je měsíc čtenářů, byli 
jsme pozváni i my paní knihovnicí 
Terezou Michelovou.
Ta měla pro děti připravené po-
hoštění formou přípitku a  slad-
kého ovoce. Jako na  opravdové, 
umělecké vernisáži. Děti si pro-
hlédly výstavu a  hledaly, které 
dílo je zrovna jejich. Měly obrov-
skou radost, protože úplně ka-
ždý svůj výtvor našel. Měli jsme 
možnost projít si celé prostory 
od knihovny pro dospělé a samo-
zřejmě pro děti. Paní knihovnice 
dětem vyprávěla o  skřítkovi, kte-
rý je v  knížkách schovaný a  dbá 
na to, aby se s knížkami zacházelo 
tak, jak si zaslouží. Vysvětlila nám 
také rozdíl mezi knihkupectvím 
a  knihovnou. Mnohé děti se hlá-
sily k  tomu, že knihovnu s  rodiči 
navštěvují a také si knihy půjčují. 
Musí je však vrátit, aby další čte-
náři měli možnost si knížku zapůj-

čit. Pak už přišla řada na malé čte-
náře, kteří si mohli knížku, která 
se jim líbila půjčit a prolistovat si 
ji a prohlédnout si ilustrace. Také 
jsme se dozvěděli, něco o historii 
a  o  tom kolik svazků knih a  ča-
sopisů je v  ni uschováno. Tato 
návštěva byla pro děti velkou ra-
dostí a  jako dárek, jsme si mohli 
knížky, které se dětem líbily nejví-
ce zapůjčit do školky.
Další velmi příjemnou akcí byla 
návštěva expozice Muzea krajky 
Vamberk, která představuje staré 
lidové krajky a  sleduje vývoj kraj-

kářství. Není náhoda, že náš Školní 
vzdělávací program pro před-
školní děti vychází právě z  krásy 
vytvořené nitkami, paličkami, ale 

hlavně umem, fantazií a trpělivostí 
krajkářek. Stejně jako krajkářky po-
třebují paní učitelky např. herdule, 
které pro ně zrcadlí podmínky pro 
vzdělávání, špendlíky, kterými jsou 
představovány jako organizace 
vzdělávání. Paličky jsme si půjčili 
od krajkářek jako metody a formy 
vzdělávání a  nitky, ty zase pomá-
hají ve  vzdělávacích oblastech. 
Paní muzejní pedagožka nás celou 
expozicí provedla, vyprávěla dě-
tem pohádku o princezně Kraječce 
a  pavouku Edovi, která se dětem 
velmi líbila. Mohli jsme obdivo-
vat nádherné krajkářské výtvory 
ve  vitrínách a  hledali jsme ptáka 
Ohniváka, kterého jedna z  krajek 
skrývala. 
Jak vidíte, máme za sebou naplně-
ný měsíc zážitky. Jsme obohaceni 
krásu nejenom vnímat, ale také ji 
vědomě vyhledávat a  hlavně tvo-
řit. Pouze harmonické uspořádání 
nitek může vytvořit krásu společ-
nou, která se odráží do  vzájem-
ných vztahů, pohodového a  přá-
telského společenství nás všech.
Mějte se krásně a za měsíc jsme tu 
pro Vás opět.

Kolektiv MŠ Vodníček

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat k  nám, do  Mateřské školy Vamberk, Tyršo-

va 280 k, „Zápisu dětí do  předškolního vzdělávání pro školní rok 

2022/2023“ a to v termínu 3. 5. - 4. 5. 2022.

Novinkou pro školní rok 2022/23 je otevření nové třídy pro děti 2 leté 
(děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 dva roky)
Přijímací řízení bude probíhat s účastí dětí, které se hlásí do MŠ. Zákonný 
zástupce se dostaví v určeném termínu a čase. Rodiče zkontaktují ředi-
telku školy v týdnu od 25. 4. 2021 do 29. 4. 2022 od 8.00 – 14.00 hodin, 
kde Vám bude přidělen čas zápisu. (tel. číslo:  739 455 243).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 
2022 pěti let. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Nepřihlá-
šení dítěte nebo zanedbání péče o  povinné předškolní vzdělávání je 
považováno za přestupek.
  Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve výše uvedené dny 
pouze v  budově MŠ Tyršova 280, Vamberk – MŠ„Vodníček“ pro obě 
vzdělávací pracoviště.
V  tyto dny bude zároveň probíhat i „Den otevřených dveří“ na  obou 
vzdělávacích pracovištích – MŠ Tyršova 280 „Vodníček“ i MŠ Tyršova 260 
„Sluníčko“.

Bc. Anna Kotlářová, ředitelka MŠ

Zápis do Mateřské školy Vamberk
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Haló, haló, voláme jaro!“
Takto se určitě nejen děti snaží při-
volat první hřejivé paprsky, které 
k  nám paní zima nechce jen tak 
pustit. Proto si čekání na jaro pojď-
me zpříjemnit s dalšími zážitky ze 
sluníčkové školky. Děti ze tříd Mo-
týlků a Berušek se věnovaly téma-
tu o lidském těle, zdraví a hygieně. 
Naučily se pojmenovat základní 
části obličeje, těla i  některé orgá-
ny. Zopakovaly si, co je potřebné 
k  tomu, aby si udržely své tělo 
zdravé, jaké potraviny přispívají 
ke správnému vývoji nebo naopak 
co našemu zdraví může uškodit. 
Motýlci se zaměřili na  zkoumání 
okolí pomocí našich smyslů pro-
střednictvím Kimovy hry, sluchové 
hry Na  šeptandu nebo prstového 
cvičení Ručky a  písničky Kde jsou 
prsty. Berušky objevovaly lidské 
tělo pomocí mikroskopu nebo hry 
na  lékaře. Vymodelovaly si také 
lidské postavy nebo skládaly te-
matická slova z písmenek. 
Ze světa bádání a  objevování se 
pomalu přesouváme do světa po-
hádek. Děti ze třídy Berušek i Mo-
týlků si dále povídaly o  knížkách. 
Paní učitelky pohádky přiblížily 

prostřednictvím zajímavých čin-
ností v  centrech aktivit. Včeličky 
a  Berušky se s  knížkami více se-
známily 9. 3. a  11. 3. při návštěvě 
místní knihovny. Zde jim paní kni-
hovnice ukázala dětské oddělení, 
seznámila je s  příběhem o  skřít-
cích a  děti si také mohly vyzkou-
šet, co práce knihovníka obnáší. 

Součástí byla také vernisáž dět-
ských prací, kterou děti slavnostně 
zahájily, prohlédly si výtvory své 
i  svých kamarádů a  vše zakončily 
společným přípitkem a občerstve-
ním. S  různými povoláními se se-
znamovaly i naše Včeličky. Osvojily 
si náplň práce jednotlivých profesí 
např. záchranných složek a  nauči-

ly se důležitá telefonní čísla. Děti 
dále zkoušely pojmenovat místa, 
kde jsou určité profese vykonává-
ny a také je najít v našem městě.
10. 3. se Včeličky vydaly navštívit 
i místní Muzeum krajky, kde na ně 
čekal program pro děti Od  nitky 
ke krajce pro nejmenší. Děti si pro-
hlédly vystavené modely krajek, 
dozvěděly se zajímavé informace 
o  její výrobě a  také se na  vlastní 
oči přesvědčily, že paličkování je 
opravdové umění.
Tento měsíc se děti vydaly společ-
ně s paní učitelkami také do Rych-
nova nad Kněžnou, kde pro ně byl 
připravený program Pípáci aneb 
letem ptačím světem. Včeličky pa-
mátník Karla Plachetky navštívily 
11. 3. a  Berušky 14. 3. Prohlídka 
vystavených exemplářů děti na-
prosto uchvátila. Paní průvodkyně 
si pro kluky i holky připravila nejen 
zajímavé povídání, ale také pohy-
bovou hru, poslech ptačího zpěvu 
nebo tematické puzzle.
Plni nových zážitků se loučíme 
z  naší školky a  těšíme se, až se 
s Vámi budeme moci podělit o dal-
ší dobrodružství. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

Pro školní rok 2022/23 se uskuteční 

od 24.5. – 26. 5. 2022 od 8.00 – 12.00 hod. 

v MŚ Tyršova 280, Vamberk

hlavní podmínky přijetí:

 věk dítěte od 1 roku
 povinné očkování
 vyplněná přihláška
Co nabízíme:

 zahájení provozu 1. 9. 2022
 pro děti od 1 roku

ZÁPIS DĚTÍ DO NOVÉ DĚTSKÉ SKUPINY
„KNOFLÍČEK“ ve Vamberku

 individuální přístup k dětem
 pestrý doprovodný program
 aktivity dle ročního období
 možný odečet z daní
 provozní doba 7.00 – 16.00 hodin
 zajištěna kvalitní strava určena pro dětské strávníky

Tyto dny budou i dny otevřených dveří v MŠ Tyršova 260, 

kde bude od 1. 9. 2022 DS knofl íček otevřena.

V případě dalších informací nás kontaktujte 
na tel. 739 455 243
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM DUBEN 2022

PŘIJÍMÁME 
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.  

 2. dubna v 19:00 hodin

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ 
Zbigniew Czendlik 

 6. dubna v 19:00 hodin

OSM EUR NA HODINU
JT PROMOTION s.r.o. 
Zběsilá komedie o sobectví i štěd-
rosti. Jacques a  Laurence, bohatý 
buržoazní pár středního věku, za-
městnává na černo podivnou paní 
na úklid. Rosa je hotová nešťastni-
ce, nejenže se nechá vykořisťovat 
svými zaměstnavateli a  stará se 
o svého přítele, který se od ní ne-
chá živit, ale každý den se ji přihodí 
nějaký malér. Jednou ztratí tele-
fon, podruhé si zablokuje krk, třetí 
den krvácí z nosu… 
Hrají: M. Zounar, M. Kraus, M. Ran-
dová nebo D. Šinkorová, A. Pro-
cházka nebo Z. Pantůček.
Prodej vstupenek v  kanceláři MK 
Sokolovna.
Vstupné 350 Kč. 

 8. dubna v 8:30 a v 10:00 hodin

DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Když se to narodilo, bylo to takové 
malé nic, do  hrsti se to vešlo, ale 
anžto to mělo pár černých ušisek 
a vzadu ocásek, uznali jsme, že je 
to psisko a  protože jsme si přáli 
psí holčičku, dali jsme ji jméno 
Dášenka. Jeden z nejúspěšnějších 
dětských příběhů od  Karla Čapka 
nyní na  jevišti. Pohádka o  malém 

nezbedném štěněti, plná hravosti, 
humoru, písniček a dojetí. 
Vstupné 30 Kč. 
 8. dubna v 17 hodin

FRANTIŠEK KOUKOL 
Poslední let letounu 
Anson Mk. I R9649
Přednáška Vladislava Severína.

PŘIPRAVUJEME:
 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
Koncert.
Vstup zdarma.

 7. května ve 20:00 hodin

KOMUNÁL A ALCHYMIE
Koncert. 
Předprodej vstupenek na  portálu 
Tickektstream. 
Vstupné 340 Kč.
 16. – 18. května

BURZA ODĚVŮ A  DOPLŇKŮ 
DO TANEČNÍCH
16. května – příjem 
17. května – prodej 
18. května – výdej 

Před 105 lety
Školní mládež vysázela 27. dubna 1917 alej třešňových stromků 
po pravé straně silnice od horního náměstí k mostu v Zádolí.

Před 95 lety
Hasiči obdrželi 2. dubna 1927 novou automobilovou stříkačku v hod-
notě 110 000 Kč. Vozidlo sloužilo do 50. let.

Před 80 lety
Dne 16. dubna 1942 byly odvezeny k válečným účelům čtyři zvony 
z kostela svatého Prokopa a zvonek z merklovické zvoničky.

Před 75 lety
Novým předsedou Místního národního výboru se 25. dubna 1947 stal 
zámečník Jaromír Vondra (KSČ). Funkci vykonával do srpna následu-
jícího roku.

Před 65 lety
Dne 1. dubna 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. De-
vět zakládajících členů hospodařilo na  54 ha. Prvním předsedou se 
stal Václav Držmíšek.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 01.04.1862 se narodil Ladislav Bednář, průmyslník a mecenáš. 

Narodil se do rodiny zakladatele textilní továrny. Spolu s bratrem Anto-
nínem převzali podnik a dále jej rozvíjeli. Ladislav podporoval vambe-
recký kulturní život. Byl předsedou Měšťanské besedy a starostou So-
kola. Byl jmenován čestným občanem Vamberka. Městu odkázal svůj 
dům čp.84, kde dnes sídlí knihovna. 160. výročí narození († 02.02.1935 
Nice, Francie)

 06.04.1952 zemřel v  Merklovicích František Hájek, podnikatel 

a obecní starosta. Spolu s bratrem Josefem založil mezi Merklovicemi 
a  Vamberkem pilu. V  období 1922-1934 byl merklovickým starostou. 
Roku 1948 mu byla pila znárodněna. 70. výročí úmrtí (* 30.03.1878 
Merklovice)

 07.04.1902 se narodil Bohumil Steklík, učitel a kronikář. Za 2. svě-
tové války zachránil 43 studentů od nucených prací v Německu. Sepsal 
29 kronik o 7000 stranách. († 25.06.1979)

 10.04.1872 zemřel ve Velkém Meziříčí František Sedláček-Vam-

berský, učitel a hudební skladatel. V mládí byl ředitelem kůru v rod-
ném městě. Později učil ve Velkém Meziříčí. Skládal duchovní i světskou 
hudbu. 150. výročí úmrtí (* 24.10.1818 Vamberk)

 18.04.1932 zemřela v Londýně Anna Gustava hraběnka Lützowo-

vá, majitelka velkostatku. V roce koupila žampašský statek a s manže-
lem Františkem žila střídavě na Žampachu a v Londýně. Po manželově 
smrti zdědila roku 1916 vamberecký statek. Pochována je na  starém 
hřbitově ve Vamberku. 90. výročí úmrtí (* 06.01.1853 Paříž)

 18.04.1962 zemřel Jan Kubec, tesař a hudebník. Byl vrchním mis-
trem v místní textilce. Od mládí hrál na klarinet ve vamberecké kapele. 
Od  20. let 20. století stál v  čele menšího hudebního tělesa. 60. výročí 
úmrtí (* 13.05.1881)

 19.04.1992 zemřel Ing.  Jaroslav Veselý, fotbalový funkcionář. 
V  mládí hrál fotbal, později se stal trenérem. V  letech 1959-1982 stál 
v čele vambereckého fotbalu. 30. výročí úmrtí (* 28.01.1920)

 20.04.1972 zemřel ve Vamberku Karel Erben, úředník a politický 

vězeň. Pracoval jako poštmistr v Javornici. Věnoval se myslivosti. Během 
2. světové války byla rodina zapojena v odboji. V  letech 1953 až 1960 
byl vězněn za  protistátní činnost. Roku 1990 byl plně rehabilitován.                        
50. výročí úmrtí (* 15.11.1909 Chvalkovice)
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou         DUBEN 2021

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz

 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástup-
ce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. 
Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodá-
ka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Čes-
koslovenské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických 
spolků a organizací.

 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na  města 
v  rychnovském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst 
– Borohrádek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniš-
tě nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice v  Orlických horách a  Rychnov nad 
Kněžnou. Historii regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek 
fotografi í, a to nejstarší pocházejí z 19. století až 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 jednot-
livá města měnila a jaké významné stavby v nich postupně přibývaly. 
Vystavené fotografi e zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové 
části. Místním obyvatelům, ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rych-
novsku již nenaleznou.

 22. duben 2022, od 15 hodin
Akce „Jarní botanická vycházka“
Jarní botanická vycházka do  okolí Týniště nad Orlicí (ve  spolupráci 
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, sraz účastní-
ků u železniční stanice v Týništi nad Orlicí.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, 
www.moh.cz

 30. duben–30. říjen 2022
Výstava „Kočárky“
Výstava představí unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbír-
ky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 
a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výbě-
ru  budou  zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i  hluboké, 
dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy se stanou také dobo-
vé nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografi e.

 30. duben–30. říjen 2022
Mikrovýstava „Uniforma příslušníka Chasseurs Britanniques“
Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírkovým 
předmětům. V tomto roce bude prezentována zrestaurovaná uniforma 
příslušníka Chasseurs Britanniques. Výstava bude doplněna textovou 
částí popisující historii a původ kabátce, doprovodnou fotodokumenta-
cí a detailní snímky uniformy.

 30. duben–30. říjen 2022
Výstava „Rok v Orlických horách. Dlouhodobá expozice“
Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické 
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých te-
matických a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím 
uměleckých děl bude možné sledovat proměnu krajiny regionu v růz-
ných ročních dobách, proměnách počasí i  jak sezonní činnost lidí pro-
měňovala její náladu.

 30. duben–12. červen 2022
Výstava „Karel Kolínský (1897–1992)“
V roce 2022 uplyne 125 let od narození malíře a profesora kresby na Pe-
dagogické fakultě Karlovy Univerzity v  Praze a  na  Lidové škole umění 
Karla Kolínského. Akademický malíř prožil většinu svého aktivního živo-
ta ve Velké Chuchli, ve vile ve Starolázeňské ulici, ale jeho život je také 
spjat s obcí Pěčín v podhůří Orlických hor, kam dojížděl na léto a tvořil.
 30. duben–12. červen 2022
Výstava „Daisy Mrázková / Výběr z volné a ilustrační tvorby“
Daisy Mrázková (1923-2016) patří svojí tvorbou k výtvarníkům, kteří jsou 
neodmyslitelně spjati s autorskou knihou. Její práce zná několik genera-
cí malých i velkých čtenářů.
 30. duben–12. červen 2022
Výstava „Tomáš Pilař / Písně faunů“
Mladý talentovaný malíř Tomáš Pilař (*1979) žije mimo velká centra 
v Podlažicích u Chrudimi, kde se věnuje farmaření. Svébytný životní styl 
a okolní krajina podmiňuje jeho malířskou tvorbu.
 30. duben–12. červen 2022
Výstava „Můj plakát / Výstava studentů grafi ckého designu SUPŠ 
Uherské Hradiště“
Výstava představí práce jednoho z  výtvarných oborů, který se zabývá 
grafi ckým designem. Odborná činnost zmíněného oboru bude prezen-
tována zejména plakáty věnovanými festivalům, umělcům či institucím.
 30. duben–12. červen 2022
Výstava „Daisy Mrázková / Co by se stalo, kdyby …“
Druhá z výstav umělkyně Daisy Mrázkové je věnovaná především dět-
ským návštěvníkům a  je úzce provázána s  novou prostorou dětského 
ateliéru.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz
 16. duben 2022, od 10 do 17 hodin
Akce „Velikonoce v Sýpce“
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Ple-
tení pomlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční deko-
race, drátkování a další.
 23. duben 2022
Akce „Den památek“
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO, je každo-
ročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti 
každoročně Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor předsta-
vuje známé i neznámé památky Rokytnicka.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
 30. duben–28. srpen 2022
Výstava „Emilie Paličková a pokračovatelé“
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textil-
ních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku 
své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v  Emilii Pa-
ličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla 
k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného 
úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativ-
ního a  průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti čes-
kého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě pedagogů.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit dle plat-

ných protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a  bližší 

informace na našich webových stránkách WWW.MOH.CZ a na face-

booku muzea a jeho poboček.
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kouzelné svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLYBYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ KONTROLER/KA
IWE – MEZINÁRODNÍ 
SVAŘOVACÍ INŽENÝR

TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA
TECHNOLOG/KONSTRUKTÉR

NÁKUPČÍ
ELEKTROMECHANIK
SERVISNÍ TECHNIK

SEŘIZOVAČ SVAŘOVACÍ LINKY 
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY

MONTÁŽNÍ DĚLNICE
SEŘIŽOVAČ MECHANICKÝCH 

OHÝBAČEK
SKLADNÍK/MANIPULANT

VEDOUCÍ ÚDRŽBY
PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ/MECHANIK

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 

 fl exipassy  fi remní telefonní tarify 
 odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti 

 vzdělávací kurzy  školení

Své žádosti spolu s životopisem zasílejte 
na personální oddělení společnosti: 

job@pewag.cz,  pewag s.r.o.,

Smetanovo nábřeží 934, Vamberk

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. 
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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



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 24

Společenská kronika

V dubnu 2022 oslaví:

94 let Drahoslava Vorlická
85 let Anna Dvořáková
80 let Miluše Koutská
80 let  Jaroslav Dušek
80 let Anna Luňáková
80 let Marie Hynková

75 let Miroslava Bečvarovská
75 let Jiří Katzer
75 let Václav Hrdina
75 let Marie Klekarová
75 let František Olbrich
75 let Eva Prokopová
75 let Anna Jedlinská

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 18.3.2022 by býval oslavil kulaté 60. narozeniny 
Ing. JIŘÍ MAZÚCH.

S láskou vzpomínají rodiče, manželka, 

děti s rodinami a bratr.

Dne 5. dubna 2022 uplyne deset dlouhých let od chví-
le, kdy nás opustil náš starostlivý táta, pan JOSEF          

MUDRUŇKA.

Za vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 22. dubna uplyne jeden smutný rok, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný syn, otec, bratr a strýc pan 

LUKÁŠ FIŠER.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

rodiče Jaroslava a Karel Fišerovi, bratr Luboš, 

synové Lukáš a Tobias a synovec Martin.

Děkujeme za tichou vzpomínku všem,

kdo jste ho znali a měli rádi.

VZPOMÍNKA

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01. 08. 

2021 do 31. 03. 2022, že město Vamberk připravuje na měsíc čer-

ven slavnostní uvítání nových občánků.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný přiložený formulář na  Městský úřad 
ve Vamberku, odd. matriky, nejpozději do 18. 05. 2022. Městský úřad 
Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 
494 548 124, prokesova@vamberk.cz a redakční rada Vamberecké-
ho zpravodaje.
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:      ..................................................................................

..................................................................................

Bydliště: ........................................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

syna ..................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

dcery ................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne .....................................................................................................     

Podpisy rodičů: ...............................................       ....................................................
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DOROST
JUTAGRASS Pohár staršího dorostu 

U 19 - skupina D

Neděle, 27.02.2022 09:30 FC České Meziří-
čí - TJ Baník Vamberk UMT Rychnov n. Kn. 
2:2 (PK2:3) Branky: Rücker, Müller.
Neděle, 06.03.2022 09:30 FC Spartak Rychnov 
n. Kn. - TJ Baník Vamberk UMT Rychnov n. Kn.
4:1 Branky: Müller.
Dorost obsadil druhé místo ve skupině.

Genext KS staršího dorostu 

U 19 - fi nále, jaro 2022

19. 3. 2022 jsme sehráli první mistrovské utká-
ní fi nálové skupiny krajské soutěže Genext 
staršího dorostu U19. Prohra 6:2 (2:0) s TJ Dvůr 
Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná. V 10. minutě 
po  silném úderu míčem do  obličeje z  utká-
ní odstoupil Rücker. Od  40. minuty jsme hráli 
v  desíti, po  odstoupení z  utkání zraněného 
Žáka. I  přes obrannou hru jsme byli schopni 
vstřelit dva góly, v  71. Minutě po  rohu Saksla 
a v 85. Minutě po skvělém centru kapitána Svr-
bíka a  perfektnímu zakončení Müllera. Hráči 
předvedli bojovný výkon. Pochvala přísluší 

zejména starším žákům, kteří doplnili naše 
stavy, s  ohledem na  naši rozsáhlou marodku. 
Všichni čtyři odehráli celé utkání v  rychlém 
tempu a ukázali, že se v dorosteneckém fotba-
le neztratí. Sestava: Koníček (brankář), Svrbík 
(kapitán), Kopřiva, Forche, Rücker, Kaute, Žák, 
Müller, Saksl, Žežule, Mrázek, Koblása. Trenér: 
Miroslav Žežule. Vedoucí: Zdeněk Hampl.

Mladší žáci - 13.03.2022 

UMT Rychnov nad Kněžnou

VAMBERK : KOSTELEC A 3:5, VAMBERK : SOLNI-
CE 0:2, ČERNÍKOVICE : VAMBERK 0:5

Starší přípravka - 05.03.2022 

Kostelec nad Orlicí

SOLNICE B : VAMBERK 4:2, DOBRUŠKA/OPOČ-
NO B : VAMBERK 2:2, VAMBERK : DOULDEBY/
SOPOTNICE 4:4, ČERNÍKOVICE B - VAMBERK 3:5

Mladší přípravka - 19.03.2022 

Rokytnice v Orlických horách  
ČERNÍKOVICE A  : VAMBERK 10:1, RYCHNOV : 
VAMBERK 8:2, ČERNÍKOVICE B : VAMBERK 1:3, 
DOBRUŠKA/OPOČNO : VAMBERK 1:0

Předpřípravka - 26.02.2022 

Voděrady

VAMBERK : KOSTELEC  2:2, TÝNIŠTĚ : VAMBERK  
2:1, VAMBERK : PŘEPYCHY 4:6, SLATINA : VAM-
BERK 2:4, VAMBERK : JAVORNICE 3:5

Ondřej Frejvald, koordinátor fotbalové 

mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

Výsledky přípravy A mužstva
V  neděli 06.03.2022 umělá tráva v  Rychnově 
nad Kněžnou. TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Lu-
kavice 9:2 (7:1), branky: Šrom 4x, Šimeček 2x, 
Šponar, Daniel Halamka, Bulovciak. Sestava: Cit 
(brankář), Hostinský, David Hamerský, Kotýza, 
Richter, Šimeček, Müller, Daniel Halamka, Špo-
nar, Šrom, Bulovciak, střídali: Dostál, Bek. Muž-
stvo v tomto složení podalo především v prv-
ním poločase velmi dobrý výkon. Důrazem 
a startem na míč si vytvořilo převahu a šance, 
které se podařilo proměnit. Vzhledem k velmi 
chladnému počasí jsme střídali hokejově. Zá-
pas se dohrál bez komplikací a  hlavně zraně-
ní. Příští neděli snad se hrajeme další utkání 
a  potom nás už čeká 19. března generálka se 
Zdelovem.
V  sobotu 12.03.2022 umělá tráva v  Rychnově 
nad Kněžnou. TJ Baník Vamberk – TJ Lokomoti-
va Borohrádek 3:4 (1:0), branky Šponar, Klofan-
da, Halamka. Sestava: Cit (brankář), Hostinský, 
Hamerský, Malý, Kotýza, Šimeček, Stieber, Ha-
lamka D., Šponar, Bek, Bakus, střídal: Klofan-
da. Zbytečná prohra i přes potíže se složením 
týmu.               Josef Souček, trenér A mužstva

Všechna utkání jarní části sezóny 2021/2022   
Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Poznámka
Dorost U19 19.3. so 10:15 TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná TJ Baník Vamberk hřiště Bílá Třemešná
Dorost U19 26.3. so 12:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Chomutice/Sokol Milíčeves
Muži A 26.3. so 14:00 TJ Sokol Třebeš B TJ Baník Vamberk hřiště Všesportovní UMT
Dorost U19 2.4. so 13:30 TJ Velké Poříčí TJ Baník Vamberk
Muži A 2.4. so 16:30 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Lípa nad Orlicí
Dorost U19 9.4. so 13:30 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva Borohrádek
Muži A 9.4. so 16:30 T.J. Sokol Hejtmánkovice TJ Baník Vamberk
Muži B 9.4. so 16:00 TJ SOKOL Voděrady Vamberk B
Dorost U19 15.4. pá 14:30 TJ Baník Vamberk SK Roudnice/Sokol Lhota pod Libčany
Dorost U19 16.4. so 13:30 MFK Nové Město nad Metují TJ Baník Vamberk
Muži B 16.4. so 13:30 Vamberk B SK Dobré
Muži A 16.4. so 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Spartak Opočno
Dorost U19 23.4. so 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Železnice/SK Robousy
Muži A 23.4. so 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Slavoj Předměřice nad Labem
Muži B 23.4. so 16:30 SK FC Labuť Rychnov nad Kněžnou Vamberk B hřiště Slatina n. Z.
Dorost U19 30.4. so 14:15 SK Roudnice/Sokol Lhota pod Libčany TJ Baník Vamberk
Muži A 30.4. so 14:00 TJ Sokol Javornice TJ Baník Vamberk
Muži B 30.4. so 17:00 Vamberk B SK Týniště nad Orlicí
Dorost U19 7.5. so 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná
Muži A 7.5. so 17:00 TJ Baník Vamberk SK Smiřice
Muži B 7.5. so 17:00 TJ Sokol Žďár nad Orlicí Vamberk B
Dorost U19 14.5. so 10:00 TJ Sokol Chomutice/Sokol Milíčeves TJ Baník Vamberk
Muži A 14.5. so 10:15 FC Slavia Hradec Králové B TJ Baník Vamberk
Muži B 14.5. so 17:00 Vamberk B TJ Sokol Křivice
Muži B 21.5. so 11:00 Vamberk B SK Petrovice nad Orlicí
Dorost U19 21.5. so 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Velké Poříčí
Muži A 21.5. so 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva Meziměstí
Muži A 28.5. so 17:00 TJ Sokol Malšovice TJ Baník Vamberk
Muži B 28.5. so 17:00 FO Křovice Vamberk B
Dorost U19 29.5. ne 15:00 TJ Lokomotiva Borohrádek TJ Baník Vamberk hřiště Čermná n. O.
Muži B 4.6. so 11:00 Vamberk B TJ Velešov Doudleby nad Orlicí B
Dorost U19 4.6. so 14:00 TJ Baník Vamberk MFK Nové Město nad Metují
Muži A 4.6. so 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Stěžery
Muži A 11.6. so 17:00 FC České Meziříčí TJ Baník Vamberk
Dorost U19 12.6. so 14:00 TJ Sokol Železnice/SK Robousy TJ Baník Vamberk

Mládež bude doplněna po zveřejnění rozlosování okresním fotbalovým svazem.      

Výsledky fotbalové mládeže
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18. 3. – 20. 3. 2022 – Běleč nad Orlicí

Jarní pohár, který již tradičně zahajuje sezónu 
orientačních běžců, uspořádal oddíl OK 99 Hra-
dec Králové. Centrum závodu bylo na rozlehlé 
louce v  Bělči nad Orlicí. Zdejší rovinatý terén 
bez obtížného podrostu s  hustou sítí cest byl 
na úvod sezóny vhodný a velmi pěkný. Na zá-
vodníky čekalo nádherné jarní počasí.
V pátek 18. 3. se běžel veřejný závod v nočním 
orientačním běhu. Naše závodnice Markéta 
Vandasová v  něm získala 1. místo v  kategorii 
D45. Gratulujeme!
V  sobotu 19. 3. pokračoval Jarní pohár závo-
dem v klasice. Tratě byly velmi pěkné a rychlé, 
střídaly se krátké a dlouhé úseky s volbami po-
stupů. Protože tento závod byl zároveň prvním 

kolem východočeského poháru, zúčastnilo se 
ho více než 1100 závodníků. Zde jsou výsledky 
vambereckých běžců:

D10N    2. Jedlinská Kateřina       
D14C  40. Netopilová Simona
D21D    9. Klapalová Hana           
D45D    8. Mudruňková Romana        
D55C    2. Klapalová Jana           
D55D    3. Kulová Jana              
H14D    4. Jedlinský Martin         
H35C    9. Veverka Tomáš            
            10. Vandas Luděk             
H45C    1. Netopil Libor            
H45D    6. Mikyska Alan             
H55D    8. Rykala Karel            

HDR (hoši + dívky s rodiči)
             7. Vaněk Václav             
          17. Martincová Daniela Sofi e 
          32. Klapal Tomáš             
P       11. Mudruňková Barbora Nikol 
          21. Mikysková Adéla          
          28. Sršňová Natálie     

Závěrečným závodem Jarního poháru byl v ne-
děli 20. 3. závod štafet. Naše mužská štafeta 
ve složení Viktor Hladký, Petr Drhlík a Jiří Andrš 
obsadila v kategorii H105 krásné 2. místo. Bla-
hopřejeme!

Děkujeme Městu Vamberk za fi nanční podporu 
našeho oddílu. Za OB Vamberk Jitka Rykalová

Orientační běh

V sobotu 19. března se konal v lá-
zeňském městě Pohár Českého no-
hejbalového svazu dvojic mladších 
žáků. Mezi čtrnácti startujícími bo-
jovala i dvě pekelská želízka. Áčko 
tvořila zkušenější dvojice Vojta 
Prachař a Adam Kopecký. Za béč-
ko sbírali první ostré zkušenosti 
Jakub Hejný a Šimon Teplý. Druhá 
jmenovaná sestava si při své pre-
miéře nevedla vůbec špatně, ale 
bohužel si vybrali nováčkovskou 
daň, a v základní skupině vypadla. 
Zisk dvou setů ve  třech vyrovna-
ných duelech a dobrý herní projev 
je ale příslibem do dalších turnajů.
První formace si vedla ještě o  po-
znání lépe. Základní skupinu kluci 
ovládli s velkým přehledem a v prv-
ním kole vyřazovací části vyřadi-
li domácí béčko po  setech 10:5 

a  10:3. Rozjeté Peklo v  semifi nále 
čekaly malé derby s  Holicemi, jež 
měly v sestavě i  jednoho z dvojice 
úřadujících mistrů České republiky. 
Proti silnému soupeři se svěřenci 
Pavla Prachaře opět blýskli a po se-
tech 10:6 a  10:8 zamířili do  fi nále. 
Posledním soupeřem se stal zkuše-
ný Žďár nad Sázavou. 
„Po napínavém prvním setu, který 
skončil 10:9, jsme se ujmuli vede-
ní 1:0. Ve druhém setu jsme utekli 
soupeři o dva body a tento náskok 
jsme udrželi až do konce. Naši klu-
ci zaslouženě turnaj vyhráli bez 
ztráty setu. Tento turnaj hodnotím 
jako odměnu pro kluky, kteří tvrdě 
trénovali, a  výsledek si zasloužili.“ 
Zhodnotil fi nálový duel a  úspěš-
nou pouť turnajem trenér Pavel 
Prachař.                Michal Hostinský 

Letošní rok bude pro nohejbalisty 
z Pekla intenzivnějším. Vedle již tra-
dičních soutěží se bude jednat také 
o  společný projekt ligové soutěže 
s Holicemi. 
Již několik měsíců trénují vybraní do-
rostenci, nebo čerství nováčci mezi 
dospělými z obou klubů dohroma-
dy. Společným zájmem se stala II. 
Liga mužů, která bude v  Holicích 
vystavěna na  ose mladých hráčů. 
Důvodem je další rozvoj potenciálu 

těchto hráčů, kteří se již musí měřit 
se silnějšími soupeři.  Za Peklo jsou 
do  projektu zapojeni Petr Šimeček, 
Josef Čižinský, Adam Ferebauer, Lu-
káš Kotyza, Vojtěch Kopecký a zná-
mý hostující Ondřej Fries. Zájemci 
budou moci jejich snažení sledovat 
15. dubna a 14. května vždy od 14 
hodin i u nás. Tyto zápasy s Nohej-
balovým klubem Znojmo a TJ Spar-
tak MSEM Přerov byly vybrány, aby 
se i v Pekle opět prezentoval ligový 

mužský nohejbal. I  zde platí, že při 
nepřízni počasí budou utkání ode-
hrány ve Vamberecké hale.
Krom této novinky bude další dů-
ležitou soutěží Botas Dorostenecká 
liga, kde chtějí Pekelští po loňském 
bronzu zabojovat o  ještě lepší 
umístění. Vedle toho budou muži 
tradičně hrát Krajský přebor Králo-
véhradeckého kraje a  žáci budou 
měřit síly na  krajských turnajích 
mládeže. Společně s  dalšími ce-

lorepublikovými jednorázovými 
akcemi pro mládež, jako jsou Mis-
trovství České republiky a  turnaje 
Poháru Českého nohejbalového 
Svazu, čeká čerty našlapaná sezó-
na. Pokud se k  tomu podaří uspo-
řádat po  odmlce i  tradiční turnaj 
Pekelská smeč, bude náročná mise 
pro rok 2022 splněna.
Děkujeme městu Vamberk i dalším 
sponzorům za podporu klubu v naší 
činnosti. 

Mladší čerti fantasticky triumfovali v Karlových Varech

Úspěšná pekelská výprava. Zleva 

dole: Vojtěch Prachař, Adam Kopec-

ký, Šimon Teplý a Jakub Hejný. Naho-

ře Petra a Pavel Prachařovi. 

Foto TJ Peklo

Kluci převzali pohár a medaile od ka-

pitána reprezentace České republiky 

Jana Vankeho.                      Foto TJ Peklo

Peklo bude bojovat na více frontách

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA skupina B - základní část
den datum hodina domácí soupeř
neděle 10.04.2022 12:00 TJ SLAVOJ Český Brod, z.s TJ Peklo nad Zdobnicí
neděle 24.04.2022 14:00 TJ Peklo nad Zdobnicí TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
neděle 08.05.2022 14:00 TJ Peklo nad Zdobnicí Tělocvičná jednota SOKOL Holice
neděle 15.05.2022 14:00 TJ Peklo nad Zdobnicí MNK mobilprovás Modřice
neděle 22.05.2022 14:00 TJ Peklo nad Zdobnicí TJ SLAVOJ Český Brod, z.s
neděle 29.05.2022 10:00 TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice TJ Peklo nad Zdobnicí
neděle 12.06.2022 14:00 Tělocvičná jednota SOKOL Holice TJ Peklo nad Zdobnicí
neděle 19.06.2022 12:00 MNK mobilprovás Modřice TJ Peklo nad Zdobnicí

*Zápasy jsou hrány na hřišti v Pekle nad Zdobnicí, při nepříznivém počasí ve sportovní hale ve Vamberku.






