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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
96. zasedání dne 9. března 2022
usnesla:
1) Schválila uzavření Smlouvy
o dílo se společností KONKRET
CZ, spol. s r. o., Smetanovo
nábřeží 304, 517 54 Vamberk,
IČO: 25942352 na desku pod
filtrační zařízení v rámci opravy koupaliště Vamberk za cenu
278.817,52 Kč bez DPH.
2) a) Projednala Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu: „Pořízení vozidla
pro pečovatelskou službu Vamberk“ ze dne 07.03.2022 a rozhodla výběrové řízení zrušit.
b) Schválila výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu
Vamberk - OPAKOVANÁ“ registrační číslo projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_072/0016817,
dle Pravidel IROP.
c) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení vozidla
pro Pečovatelskou službu Vamberk - OPAKOVANÁ“ registrační
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0
.0/16_072/0016817 ve složení:
Mgr. Jan Rejzl, Lucie Grunclová,
DiS., Ing. Martina Jusková a náhradnice: Ing. Eva Forejtková.
3) Schválila uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
22RGI02-0012 z Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546 na poskytnutí
účelové dotace na financování
výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „XVII.
Mezinárodní setkání krajkářek
a X. Bienále české krajky“.
Rada města Vamberk se na svém
97. zasedání dne 16. března
2022 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 95.
2) Schválila Organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení
Zastupitelstva města Vamberk
č. 22 ze dne 09.03.2022.
3) Projednala a schválila zápis
z jednání grantové komise ze
dne 28.02.2022.
4) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem
o obcích, poskytnutí dotací
z dotačního programu PROVOZ a AKCE A REPREZENTACE
– 1. kolo na rok 2022 dle přílohy a uzavření veřejnoprávních
smluv na schválené dotace.

5) Projednala žádost paní Jany
Sejkorové o prominutí nájemného za měsíce únor a březen
2022 za pronájem občerstvení
v Městském klubu Sokolovna
a rozhodla o prominutí nájemného za měsíc únor 2022 z důvodu absencí akcí v Městském
klubu Sokolovna.
6) V souladu s ustanovením §
195 odst. 2 a ustanovením §
51 odst. 2 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích
RM ve funkci valné hromady
společnosti udělila jednateli
společnosti Vamberecká voda
s.r.o., Radniční 102, Vamberk,
IČO: 25973495 pokyn k nákupu
elektrické energie na roky 2022
– 2024 do výše 4.800 Kč/MWh.
Rada města Vamberk se na svém
98. zasedání dne 30. března
2022 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 96 a 97.
2) Schválila změny rozpočtu č. 3
na rok 2022 v kompetenci rady
města.
3) Schválila ukončení a prodloužení nájemních poměrů k bytům podle přílohy.
4) Projednala nabídku na úrazové
pojištění hasičů a schválila uzavření příslušné pojistné smlouvy se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČO: 47116617.
5) Schválila uzavření Dodatku
č. 8 k pojistné smlouvě č.
7720962279 na pojištění majetku a odpovědnosti města Vamberk se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČO: 47116617.
6) Schválila uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2022405/
VB/01 Vamberk, parc. 666/16
– úprava kNN, pro kabelovou
přípojku NN, umístěnou v pozemku p. č. 1777/3 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene
ve výši 1.000 Kč bez DPH.
7) Schválila uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č. 22_SOP_4121942994 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO: 24729035,
jejíž předmětem je připojení
odběrného elektrického zařízení
resp. zajištění zvýšeného rezer-

vovaného příkonu na odběrném
místě č. parc. 206/1, Žižkova,
Vamberk za podíl na nákladech
ve výši 5.670 Kč.
8) Projednala Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce objektu školních
dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti – stavební
práce“ a rozhodla, že smlouva
bude uzavřena s dodavatelem, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu 969.900 Kč
bez DPH, společností REMING,
s.r.o., IČO: 47454687, se sídlem
Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
9) Projednala Zprávu o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ
Vamberk – dodávky nábytku
a učebních pomůcek“ a rozhodla, že smlouva na část 1 zakázky
„Dodávka nábytkového vybavení“ bude uzavřena s dodavatelem, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu 693.440 Kč
bez DPH, společností KXN CZ,
s.r.o., IČO: 28784111, se sídlem
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
10) Projednala Zprávu o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ
Vamberk – dodávky nábytku
a učebních pomůcek“ a rozhodla, že smlouva na část 2 zakázky
„Dodávka učebních pomůcek“
bude uzavřena s dodavatelem,
který předložil nejnižší nabídkovou cenu 224.650 Kč bez DPH,
společností KXN CZ, s.r.o., IČO:
28784111, se sídlem Říčařova
611/30, 503 01 Hradec Králové,
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
11) Projednala Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou
službu Vamberk“ a rozhodla,
že smlouva bude uzavřena
s dodavatelem, který předložil nejnižší nabídkovou cenu
756.507 Kč bez DPH, společností Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o., IČO: 47124652,
se sídlem Vrchlického 18/31,
150 00 Praha 5, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
12) Projednala Zprávu o hodnocení nabídek Protokol o posouzení splnění podmínek účasti
a dalších zadávacích podmínek
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u nabídky ekonomicky nejvýhodnější na veřejnou zakázku
„Zvýšení kapacity předškolního
vzdělávání ve městě Vamberk:
Venkovní dětské hřiště“ a rozhodla, že smlouva bude uzavřena s dodavatelem, který předložil nejnižší nabídkou cenu
728.830 Kč bez DPH, společností
hřiště.cz, s.r.o., se sídlem Příkop
838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČO: 28354303, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
13) Projednala Protokol o otevírání
obálek a Zprávu o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
„Zvýšení kapacity předškolního
vzdělávání ve městě Vamberk
Část 1. Nábytek“ a rozhodla, že
smlouva bude uzavřena s dodavatelem, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu 2.132.502 Kč
bez DPH, společností MY DVA
holding a.s., se sídlem Osadní
1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25676059, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
14) Projednala Protokol o otevírání
obálek a Zprávu o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
„Zvýšení kapacity předškolního
vzdělávání ve městě Vamberk
Část 2. Vybavení gastroprovozu“ a rozhodla, že smlouva
bude uzavřena s dodavatelem, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu 1.208.570 Kč
bez DPH, společností GASTRO
komplet UO s.r.o., se sídlem M.
R. Štefanika 71, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČO: 07589492, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
15) Projednala Protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek
k veřejné soutěži o nejvýhodnější nabídku na předmět
prodeje „pozemek parcelní
číslo 5840 – orná půda v k. ú.
Vamberk“ a rozhodla, že kupní smlouva bude uzavřena
s uchazečem, který předložil
nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 1.450 Kč/m2,
tj. společnost VASPO VAMBERK
s.r.o., IČO: 47470046, se sídlem
Smetanovo nábřeží 180, 517 54
Vamberk, schválila podmínky
kupní smlouvy a pověřila starostu podpisem kupní smlouvy.
16) Projednala cenovou nabídku
společnosti TEKAM ZÁMĚL s.r.o.,
Záměl 9, 517 43 Potštejn, IČO:
06003621 na zhotovení elektroměrového pilířku z pískovcových kvádrů u budovy Krajkářské školy v ulici Tyršova čp.
25 za cenu 71.490 Kč bez DPH
a schválila uzavření objednávky.
dokončení na další straně
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Ze zasedání Rady města
17) Schválila uzavření Dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo č. 113/2020
ze dne 21.09.2021 na akci „Stavební úpravy včetně zateplení
objektu MŠ A JESLE a DDM –
Jugoslávská Vamberk“, se společností VALC, s.r.o., Pražská
třída 13/84, 500 04 Hradec Králové, IČO: 45537151, kterým
se mění rozsah díla a zvyšuje
rozpočet o 1.395.881,43 Kč bez
DPH a celková cena díla činí
40.857.727,64 Kč bez DPH.

18) Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč panu
Richardu Sokolovi, xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx na pořádání akce
„Pekelský ples“, který se koná
01.04.2022 v Pekelské hospodě, a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva města Vamberk,
které se koná dne 8. června 2022
od 18:00 hodin ve velkém sále
Městského klubu Sokolovna.

Vyhodnocení bezpečnostní
situace v katastru města Vamberk
Na Obvodním oddělení Policie České republiky v Kostelci nad Orlicí
bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru města
Vamberk za období od 01.01.2021
do 31.12.2021.
V katastru města Vamberk bylo
za uvedené období spácháno 48
trestných činů, z toho 39 se podařilo objasnit. Došlo ke spáchání
325 přestupků, z toho bylo 255
přestupků na úseku bezpečnosti
silničního provozu, 20 přestupků
proti majetku a 24 přestupků proti
občanskému soužití.
Bezpečnostní situace v katastru
města Vamberk je po několik let
obdobná a lze ji hodnotit jako
stabilizovanou. Ze strany Obvodního oddělení Policie ČR v Kostelci
na Orlicí je snaha působit především preventivně, a tím zabraňovat trestné činnosti a páchání
přestupků.
Ze strany Policie ČR bude i nadále
pokračováno v úsilí, aby práce policistů vedla ku prospěchu Vaší obce
a občanů. Nadále bude prováděna
hlídková činnost, která je zaměřena především v nočních hodinách
na řidiče pod vlivem alkoholu a ji-

ných návykových látek, na opuštěné, nedostatečně zajištěné objekty
a především také na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku jako
takového.
Obvodní oddělení Policie ČR v Kostelci nad Orlicí má ve svém služebním obvodu 32 obcí s celkovou
rozlohou 161 km2 a toto teritorium
čítá cca 20 041 osob. V kalendářním
roce 2021 bylo celkem ve služebním obvodu spácháno 137 trestných činů, z toho 106 případů bylo
zpracováno policisty OOP Kostelec
nad Orlicí. Celková objasněnost
u trestných činů činila 70,07 %. Dále
bylo zpracováno celkem 652 čísel
jednacích a 934 přestupků, z nichž
bylo v 693 případech řešeno v příkazním řízení v celkové částce
288.000 Kč a to převážně na úseku
BESIP. U 14 řidičů bylo zjištěno požití alkoholu a ve 33 případech jiné
návykové látky.
Všechny tyto výsledky byly dosaženy v průměru s 20 policisty OOP
Kostelec nad Orlicí.
Policie České republiky
obvodní oddělení
Kostelec nad Orlicí

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům
starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.
Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901
pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, Jůnova 35, 517 54 Vamberk
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Provozní doba sběrného místa
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00 hodin, sobota od 8:00 do 12:00 hodin
od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00 hodin
Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723
Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
 Pneumatiky
 Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly,
plechovky od potravin všech druhů)
 Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do uzavíratelných nádob).
Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz v sekci Praktické informace - Jak nakládat s odpady
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) pro rok 2022 činí
960 Kč za osobu přihlášenou v obci/za objekt, kde není přihlášena žádná
osoba.
Úleva se poskytuje osobám, které v daném kalendářním roce dovrší 70
let a více věku (úleva je poskytována vždy od 01.01. roku následujícího
po dovršení 70 let věku) nebo jsou držiteli průkazu ZTP/P, a to ve výši
50 % z celkové sazby poplatku tj. 480 Kč za kalendářní rok.
Splatnost poplatku je 30.04.2022 nebo ve dvou splátkách
30.04.2022 a 30.09.2022.
Místní poplatek ze psů zůstává beze změny, tj.:
a) za psa chovaného v místních částech Merklovice, Peklo, Helouska,
Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebranice, Zádolí
a Mníšek v rodinném domě .......................................................................... 200 Kč
b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v činžovním
domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném domě ..... 300 Kč
c) za psa v ostatních případech ................................................................1.000 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................... 200 Kč
e) za druhého a každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek podle
a) - d) zvýší o 50 %.
Splatnost poplatku je 31.05.2022 nebo ve dvou splátkách
31.05.2022 a 30.10.2022, pokud je poplatek vyšší než 500 Kč.
Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
(při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vamberk
(přízemí)
Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:00
Další informace k platbám resp. k místním poplatkům včetně poskytnutí
variabilního symbolu Vám poskytnou referentky městského úřadu:
Irena Šponarová, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz,
Alena Bartošová, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz
UPOZORNĚNÍ: V roce 2022 nebudou zasílány složenky ani jiná upozornění k platbám místních poplatků.

www.vamberk.cz

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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Mikroregion Rychnovsko, jehož je
naše město členem, se v letošním
roce zaměřil na podporu a rozvoj
cyklodopravy. Hlavní myšlenkou,
která bude postupně naplňována,
je zřízení tzv. regionální cyklotrasy
propojující podhůří Orlických hor
s Orlickými horami. Její podoba se
po několika jednáních s Klubem
českých turistů a na úrovni Královéhradeckého a Pardubického kraje
ustálila v podobě trasy Týniště nad
Orlicí – Doudleby – Vamberk – Rybná – Orlické Záhoří. Její výhodou je
z větší části vedení po stávajících
cestách a cyklostezkách, chybějícím
úsekem však dosud bylo propojení
Doudleb s Rybnou přes Vamberk.
Od letošního dubna proto přibyl
nový šestikilometrový značený úsek
cyklotrasy začínající na Smetanově
nábřeží ve Vamberku, vedoucí přes
areál V Lukách na Libštejn a do Rybné, kde se napojuje na již existující
cyklotrasu směrem do hor. Značení
bylo financováno z prostředků Škoda Auto věnovaných na rozvoj cyklodopravy, ze kterých byla dále pořízena odpočinková místa pro cyklisty
v různých částech Mikroregionu.
V měsíci dubnu se pak na radnici
ve Vamberku konala koordinační
schůzka mezi zástupci Královéhradeckého kraje a místních samospráv
se zástupci Centrály cestovního ruchu a Destinační společností Orlické

hory a Podorlicko, kteří se vzájemně
informovali o dvou rodících se regionálních cyklotrasách, a sice o trase
od vodní nádrže Rozkoš do Doudleb
vedoucí přes Rychnov a již zmíněné
trase z Týniště do Orlického Záhoří.
Jak přítomné informoval doudlebský starosta Ivan Keprta, pro zadání
projektu cyklostezky z Doudleb
do Vamberka zbývá vyřešit poslední majetkoprávní záležitost na za-

čátku trasy u brodu v Doudlebách,
nicméně po zprovoznění obchvatu
Doudleb v příštím roce je reálná
možnost vedení prozatímního značení trasy po stávající silnici tak, aby
celá regionální cyklotrasa mohla
obdržet své číselné označení a být
zařazena do celostátní sítě cyklotras
a mohla být zahájena propagace trasy mezi návštěvníky kraje. Přítomní
se shodli, že vznik cyklotras má velký

význam i pro rozvoj navazujících služeb pro veřejnost. Jak věřím, dokladem toho bude zejména úsek nové
cyklotrasy vedoucí Vamberkem přes
areál V Lukách, který se letos dočká
opravy asfaltového povrchu a společně s koupalištěm a navazujícími
již opravenými úseky komunikací se
tak má šanci stát živým místem pro
veřejnost, a to nejen na kolech.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Pracovního setkání k rozvoji regionální cyklodopravy se na vamberecké radnici zúčastnili (na fotce zleva) ředitel Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Martin Soukup, zástupci odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje Jakub Klimeš a Martina Kubešová, starosta města
Vamberka Jan Rejzl, místostarostka města Rychnov nad Kněžnou Jana Drejslová a starosta městyse Doudleby nad Orlicí Ivan Keprta
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Výsadba alejí na Hradisku a Sebranicích
První dubnovou sobotu proběhla pod patronací SDH Peklo nad Zdobnicí krásná sousedská akce, při které se na Hradisku vysadilo 26 nových lip.
Sešli se sousedé jak z Pekla, tak i blízkého okolí s dětmi. Vzájemnou pomocí a pod odborným dohledem se podařilo vysadit lipovou alej, která
je první částí obnovy zeleně. Na podzim nás čeká další část.
O druhé dubnové sobotě pak proběhla pod záštitou Města Vamberka
a za přispění SDH Merklovice a Merklovického okrašlovacího spolku výsadba aleje při cestě na Sebranice, na kterou dorazili merklovičtí dobrovolníci s dětmi. Vysazeno bylo 24 jabloní, celkem pěti původních odrůd.
Děkujeme všem za výpomoc a doufáme, že jste si výsadbu užili. Bude to
památka pro příští generace.
Zdeněk Kubový a Jan Rejzl

Spanilé jízdy historických policejních vozidel
v sobotu dne 28.05.2022
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Králíky............................. 09:00 .......................................3 km ..............10 min.
Králíky Hůrka ............... 09:10 ............ 10:10 ...............7 km ..............10 min.
Červená Voda .............. 10:20 ............ 10:50 ............ 28 km ..............35 min.
Letohrad ........................ 11:25 ............ 11:55 ............ 20 km ..............25 min.
Ústí nad Orl. ................. 12:20 ............ 12:50 ............ 25 km ..............40 min.
Kostelec n. O. ............... 13:30 ............ 14:30 ...............7 km ..............15 min.
Vamberk ................14:45 ....... 15:15 ....... 15 km ..........20 min.
Žamberk ........................ 15:35 ............ 16:05 ............ 27 km ..............35 min.
Králíky ............................ 16:40

voz
Roz berku
am
po Va okolí
rma
zda
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Jak jsme se v roce 2021
podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město
Vamberk může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 51,16 t.
Na každého obyvatele tak připadá 11,17 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 601,94 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2?
232 ks

Nebylo nutné vytěžit 29 993,35 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
1122 krát.
Došlo také k úspoře 308 757,55
kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 308758 krát.
Podařilo se recyklovat 29 453,23 kg
železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít
pro výrobu 1208 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1 037,81 kg
mědi, což by postačilo pro
ražbu 184500 1€ mincí, nebo
1 259,56 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 83971 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021 úspěšnou
spolupráci ocenil 35 000,00 Kč ze
svého motivačního programu.

Ochrana životního prostředí
je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si
v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se
součástí našich každodenních
činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů.
Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém
ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu
životnímu prostředí, se dozvídáme
z environmentálního vyúčtování
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci
vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin,
vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obec
k ochraně přírody v roce 2021.
Vyplývá z něj, že díky množství
námi odevzdaných elektrozařízení
jsme uspořili 26,6 MWh elektřiny,

www.vamberk.cz

2 217,67 litrů ropy, 495,92 m3 vody
a 3,68 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů CO2 ekv. o 5,55 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje
okyselování prostředí) o 149,25 kg.
Každý kus vytříděného elektra
se počítá, což dokazuje příklad
100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté
spotřebě elektřiny rodiny žijící
ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří takové množství ropy, které
by stačilo na výrobu benzínu pro
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad
a přispívají tak k ochraně životního
prostředí.
Environmentální vyúčtování je
vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life
Cycle Assessment), která vypovídá
o dopadech výroby a recyklace
jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje
všech 6 skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL zajišťuje.

Vamberecký
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PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE
Na co je příspěvek určen?
Dávka, která přispívá rodinám nebo jednotlivcům
s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení.
Kdo může žádat?
Vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu, věcné břemeno užívání.
Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek
na bydlení?
Základní podmínkou jsou uhrazené náklady
na bydlení v rozhodném období.
Kdy se žádá o příspěvek na bydlení?
Rozhodným obdobím pro příspěvek na bydlení je kalendářní čtvrtletí – tj. za leden – březen
2022 se žádá nejdříve 1. dubna 2022.
Kam se podává žádost o příspěvek na bydlení?
Žádost o příspěvek na bydlení se podává na určeném tiskopise na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR tj. pro občany

Vamberka je to kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR v Rychnově nad Kněžnou, který sídlí na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou, Havlíčkova
136 (budova na pěší zóně, v přízemí vlevo).
Kde získám formulář žádosti o příspěvek
na bydlení?
- Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR –
Úřad práce ČR v Rychnově nad Kněžnou, který sídlí na Městském úřadě v Rychnově nad
Kněžnou, Havlíčkova 136.
- Ke stažení k dispozici na https://www.mpsv.cz/
-/zadost-o-prispevek-na-bydleni, kde je k dispozici i elektronický formulář.
- U sociální pracovnice městského úřadu
Ing. Šárky Vyskočilové, Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 1. patro nebo u vedoucí Pečovatelské služby Lucie Grunclové,
DiS.

Kdo pomůže s vyplněním žádosti?
Příspěvek vyplácí Úřad práce České republiky,
ale s vyplněním žádosti Vám pomůže sociální
pracovnice Městského úřadu Vamberk Ing. Šárka Vyskočilová, 1. patro Městského úřadu
Vamberk, tel: 494 548 125, e-mail: vyskocilova@vamberk.cz, vedoucí Pečovatelské služby
a sociální pracovnice Lucie Grunclová, DiS.,
tel: 494 541 547, e-mail: pecovatelska.sluzba@
vamberk.cz přip. jiný určený pracovník.
Kde najdu bližší informace o příspěvku
na bydlení?
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
(najdete zde i instruktážní video, jak žádat
o příspěvek na bydlení).

ZUBNÍ POHOTOVOST - ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01. 05.
07. 05.
08. 05.
14. 05.
15. 05.
21. 05.
22. 05.
28. 05.
29. 05.
04. 06.
05. 06.

MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
MUDr. Malátková Ludmila
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
MDDr. Motyčka Martin
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Voříškova 169, Vamberk, 517 54
Komenského 127, Opočno, 517 73
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Kvasinská 129, Solnice,
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54

775 224 093
494 515 693
602 514 715
494 621 665
737 791 333
494 515 696
737 791 333
602 152 873
775 224 093
721 200 244
721 200 244

www.vamberk.cz
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Setkání v postní době

Poděkování městu Vamberk
za podporu Domácího hospice Setkání
Město Vamberk finančně podpořilo i v tomto roce 2022 Domácí
hospic Setkání.
Domácí hospic Setkání poskytuje služby již devátým rokem, ale
nebylo by to možné bez finanční
podpory dárců, dotací kraje, měst
a obcí nebo příspěvků nadací. Touto cestou děkujeme městu Vamberk, že také díky letošní podpoře
sociálního poradenství můžeme
nadále pomáhat v rodinách těžce nemocných lidí, kteří chtějí se
svou nemocí zůstat doma ve svém
prostředí. Těší nás zájem veřejnosti o tuto službu a stále jsme plni

obdivu, s jak úžasnou péčí, obětavostí a láskou se často v rodinách
nemocných setkáváme.
Naše služba lékařů, zdravotních
sester, sociální pracovnice, psychoterapeutky i duchovních je
k dispozici všem potřebným. O pomoc si pečující mohou zavolat 24
hodin denně po celý rok. Díky spolupráci pečujících rodin a celého
týmu hospice se daří zvládnout
náročnou situaci i velkou zátěž
a společně doprovázet nemocné
v domácím prostředí až do konce
jejich života. Za hospic Setkání
Hana Tylšová

Každý rok před Velikonocemi se snažíme do naší
farnosti pozvat hosta, který promluví na duchovní
témata. V postní době bychom se měli více zamýšlet nad naším vztahem k Bohu, duchovním životem.
Letos přijal pozvání známý farář z Lanškrouna
P. Zbigniew Czendlik. V našem městě jsme jej mohli
již dříve přivítat na koncertu zpěvačky Lucie Bílé.
Tentokrát přijel v první dubnovou sobotu před 18.
hodinou. Přišel do kostela, kde se již shromažďovali
lidé. Navázal s nimi neformální kontakt, oťukával si hřiště. V 18 hodin začala
bohoslužba. V kázání P. Czendlik rozebral biblický příběh Ježíšova setkání
s cizoložnicí. Farizeové a učitelé zákona přivedli k Ježíši ženu, která byla přistižena při cizoložství, nepovoleném mimomanželském sexuálním styku.
Chtěli tak Ježíše dostat do úzkých. Podle mojžíšovského zákona mohla být
tato žena ukamenována. Ježíš přítomné nečekaně vyzval, ať první hodí kamenem ten, kdo je bez hříchu. Nato sklonil hlavu a cosi psal do písku. Lidé
pomalu odcházeli, až na místě zůstal jen Ježíš a žena. Ptal se jí: „Nikdo tě
neodsoudil?“ Odpověděla: „Ne, Pane, nikdo.“ Ježíš: „Ani já tě neodsuzuji, jdi
a už nehřeš.“ Jde o ukázku Božího přístupu k člověku, kdy odsuzuje hřích, ale
hříšníka miluje. Podmínkou však je změna smýšlení a jednání člověka. Což
je i podstata postní přípravy na Velikonoce, každoroční připomínku Ježíšova
ukřižování a zmrtvýchvstání.
Po mši svaté pokračovalo setkání s naším hostem ve slušně zaplněném malém sále Městského klubu Sokolovna. Zbigniew Czendlik vyprávěl příběhy
ze života své farnosti, postřehy z kněžské služby, které prokládal humorem.
Jen tu a tam zavedl řeč na vážnější témata k zamyšlení. Kdo má uši k slyšení, slyš. V průběhu večera přišel i náš farář Pawel Nowatkowski, který se
s hostem zná po dlouhá léta. Došlo i na několik málo otázek z řad publika
a podpisy knih. Příjemný večer se nachýlil, snad všichni přítomní odcházeli
spokojení a odnesli si i něco k zamyšlení nad vlastním životem.
Miroslav Berger, foto Zbigniew Czendlik

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán vzdělávání
na Rychnovsku pořádá v květnu 2022:
 čtvrtek 19.5. 12:20 - 15:30
Metoda vědomé stopy pohybu: 3. sdílení akad.mal. Táňa Svatošová
Mateřská škola Láň, Českých bratří 1387, Rychnov n. Kn.
 neděle 22.5. 10:00 – 16:00
Den pro rodinu – vzdělávání
Poláčkovo náměstí, Rychnov n. Kn.
Corinth a Včelka do škol:
Moc rádi jsme podpořili z projektu MAP II. rozvoj vzdělávání
ve školách, a to jak matematickou
gramotnost a informační myšlení,
tak čtenářskou gramotnost. Pořídili jsme školám na Rychnovsku,
které měly zájem, online nástroje
Corinth a Včelka.
Téměř 2.000 žáků z pěti základních
škol na Rychnovsku a jejich peda-

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

gogové mají nyní online přístupy
ke Corinthu, který propojuje moderní technologie se špičkovým
výukovým obsahem. Pedagogové
tak obohatí žákům výuku o 1.500
interaktivních 3D modelů, které
mohou pomáhat při výuce mnoha předmětů a usnadní tak žákům
představit si prvky a děje z lidské
biologie, biologie zvířat, biologie
rostlin, paleontologie, chemie,

fyziky, geometrie, astronomie,
geologie a kultura. Skvěle Corinth
funguje s interaktivní tabulí nebo
dataprojektorem. A jak Corinth
do výuky zařadit, jak ho propojit
s ostatními aplikacemi na přípravu
výuky a co vše v něm lze dělat se
pedagogové naučili a vyzkoušeli
si na celodenním školení. Školám
zbývá už jen pořízení brýlí na virtuální realitu, což je třešnička
na dortu v možnosti zobrazení.
https://www.corinth3d.com/cs
Do sedmi základních škol z Rychnovska přilétla Včelka, online výukový program obsahující více
než 100 zábavných interaktivních
cvičení pro trénink čtení, cizích
jazyků (angličtiny, němčiny, španělštiny, slovenštiny, polštiny)
a nově také matematiky. Včelka je
skvělá pro prvočtenáře a začínající
čtenáře, dyslektiky, děti s SPU, děti

www.vamberk.cz

i dospělé s odlišným mateřským
jazykem, anebo také pacienty
po mozkové příhodě. 1.300 žáků
těchto základních škol má nyní individuálního trenéra čtení a cizích
jazyků, tak je Včelka ve spolupráci
se speciálními pedagogy vyvíjena.
Každý čtenář může projít důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností, a proto je následná cesta
aplikací a cvičeními pro každého
čtenáře na 100 % unikátní. Jak
správně Včelku používat a zařadit
do výuky se naši pedagogové naučili na celodenním vzdělávacím
semináři přímo s odbornou garantkou programu, PaedDr. Renatou Wolfovou. Informací zaznělo
opravdu mnoho a díky tomu, že
byl seminář online, ho mají pedagogové nahraný a mohou se
ke školení kdykoliv vracet.
Sdružení SPLAV, z.s.

Vamberecký
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První dáma
české grafiky

Z pokladů starých fotografií
Pohled od hlavního vchodu k oltáři farního
kostela svatého Prokopa v roce 1891. Vidíme
interiér ještě před mohutný požárem, který
zachvátil chrám roku 1898. Viditelné rozdíly
oproti dnešnímu stavu jsou původní pískovcová podlaha, starší rozměrné obrazy křížové cesty, tmavá výmalba výklenků bočních

oltářů, dřívější lustr před hlavním oltářem
a lucerny na okrajích lavic.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ve správě MGOH
Rychnov n. K.

Soupis obyvatel před 75 lety
Podle vládního nařízení bylo v českých zemích
provedeno v noci ze 22. na 23. května 1947 sčítání všeho obyvatelstva podle povolání.
Provedení soupisu si vynutily především velké
poválečné změny, dosídlování pohraničí po odsunutých Němcích, a naopak vysídlování vnitrozemských okresů. Stát nechtěl se zjištěními
čekat až na pravidelné sčítání lidu plánované
na rok 1950. Nešlo o sčítání v pravém slova smyslu, v českých zemích bylo primárním účelem
získat podklady pro přípravu národního pojištění. Velký důraz byl kladen na zjištění hlavního
osobního povolání, na postavení v povolání
a na objektivní povolání (závod, ústav, odvětví). Každá domácnost dostala soupisný arch
a ten musel přednosta domácnosti odevzdat
na Místním národním výboru.
Soupis ukázal, že ve Vamberku tehdy žilo 3 114
obyvatel (1 480 mužů a 1 634 žen). 346 občanů
pobíralo důchod. V zemědělství pracovalo 54,

v továrnách a živnostech 776 dělníků a dělnic.
Mistrů a vedoucích v továrnách a živnostech
bylo 54, učňů 55. Samostatných zemědělců
bylo 48, státních úředníků a zaměstnanců 33,
veřejných zaměstnanců (železničáři) 24, jiných
veřejných úředníků a učitelů 41, soukromých
úředníků 141, samostatných obchodníků, živnostníků a průmyslníků 158, svobodných povolání (lékaři, advokáti, učitelé hudby) 5, ostatní obyvatelé (ženy v domácnosti, děti, mládež,
nemocní) 1 725.
Zjištěné počty jsou zajímavé i vzhledem
k tomu, že již v následujícím roce 1948 byli postupně zlikvidováni průmyslníci, obchodníci,
živnostníci, samostatní zemědělci, svobodná
povolání. Skladba obyvatel se vlivem turbulentních událostí během krátké doby značně
proměnila.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

www.vamberk.cz

Autorkou pamětní desky na místě rodného domu
výrazné vamberecké osobnosti hudebního skladatele Jana Václava Hugo Voříška je Ludmila Jiřincová.
Na svět přišla před 110 lety 9. května 1912 v Praze
jako třetí, nejmladší dítě v rodině stavebního podnikatele a majitele krejčovské firmy Stanislava Jiřince
a jeho ženy Emilie Kremserové. Otec měl smysl pro
umění a duchovní hodnoty, matka, výborná klavíristka a malířka, dětem vštěpovala lásku k hudbě
a umění. Jiřina vystudovala školu malířskou, keramickou a krajinářskou. Během studia na pražské
AVU (1935-1939) absolvovala stáž v Paříži. Později
působila i jako pedagožka.
Ve svém díle se zpočátku věnovala typicky ženským
tématům, přírodním motivům květin, zátiší a krajinářství. Později objevovala nové možnosti, například litografii na asfaltu. Věnovala se i kreslenému
filmu a známkové tvorbě.
O rozsahu jejího díla svědčí to, že ilustrovala 360
knih (především básnických), vytvořila více než
1 200 grafických listů, pro Atlas léčivých rostlin
(1951) vytvořila 120 akvarelů květin. Ráda malovala
krajinu a přírodu, vytvořila více než 2 000 obrazů.
Středem její výtvarné tvorby byla mladá žena jako
symbol lidského údělu. Podílela se i na výzdobě
budov (kostely, školy, obchodní prodejny, vinné
sklípky). Pro poetické vidění skutečnosti a stylizaci
postav bývala její tvorba srovnávána s dílem Jana
Zrzavého.
Její umění bylo prezentováno na četných tuzemských i zahraničních výstavách (Polsko, Švédsko,
Itálie, Británie, Mexiko, Indie, Izrael ad.). V roce 1960
získala ocenění za nejkrásnější knihu Československa, o čtyři roky později v New Yorku za nejkrásnější
knižní obálku. Svými díly je zastoupena ve sbírkách
Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, muzea v Mělníku a mnoha dalších.
Ludmila Jiřincová zemřela 22. ledna 1994 v rodném městě ve věku 81 let. Je pohřbena v rodinném
hrobě v Praze-Ďáblicích. Ve své závěti odkázala Národnímu muzeu téměř celé zařízení svého ateliéru
s prosbou, aby vznikla stálá expozice připomínající
její život a dílo. Její přání bylo splněno.
Pamětní deska z bílého mramoru na domě čp. 87
na Husově náměstí ve Vamberku byla odhalena
16. září 1951, v roce 160. výročí Voříškova narození.
V předvečer se konal slavnostní koncert, na němž
zazněla jeho nejslavnější symfonie D dur z roku
1821.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografie ze zdrojů Wikipedie
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Jan Stőhr - starosta, poslanec, podnikatel, vlastenec - 4. díl
Co vedlo Jana Stöhra k přestěhování svého podnikání a později
i rodiny do Prahy nevíme. Ale pravděpodobně se jednalo o podobné
důvody jako dnes. Velké město
znamená více lidí, a tím větší odbyt
zboží. V Praze se více stavělo, bylo
možné zde získat nové kontakty
a v neposlední řadě zde bylo i více
škol různého zaměření pro řádné
vzdělání početného potomstva.
V roce 1885 zakládá Jan Stöhr v Praze filiálku vamberecké firmy Jan
Stöhr se sídlem v Karlíně na Rohanském ostrově a písárnou v hotelu
„U červené hvězdy“. Ve vedení firmy
jsou kromě otce Jana (63 let) i dva
jeho synové, Jan (32 let) a Miroslav
(26 let). Firma se postupně rozrůstá

4, František na Florenci 15, Miroslav
v Ostrovní ulici čp. 4 na Smíchově.
Jaroslav žil v Kladské ulici čp. 15,
Vratislav byl v té době na škole
v Přerově, Marie (Uhlířová) bydlela
na Vinohradech, v ulici Na Smetánce čp. 8, Eliška (Kožíšková) v Karlíně
čp. 231. Mimo práci se rodina zapojila i do kulturního a společenského
života v novém domově, o čemž
svědčí např. volba Jana Stöhra
za předsedu odboru zábavního
Měšťanské besedy v Karlíně dne
14. prosince roku 1889. On se však
zejména kvůli zaneprázdněnosti
této funkce vzdal a uvolnil místo
Hugo Demartinimu. Spolu se syny
Františkem a Václavem se však stali
členy výboru.

o novou filiálku na Žižkově (Rokycanova ulice), vzniklou na pozemcích,
které Stöhr koupil v listopadu roku
1888 na sousední Riegrově třídě
(dnes Urxova ulice) od Antonína
Dlabače. Jednalo se o pozemky
o velikosti 60 čtverečních sáhů
za které zaplatil celkem 1.380 zlatých. Ještě před tím, v únoru téhož
roku získal v exekuční dražbě dům
na Cimburkově třídě č. 476 (Žižkov), patřící Emanueli Kulhánkovi,
za cenu 12.250 zl. A v únoru 1889
kupuje další dům v exekuční dražbě, tentokrát konané u okresního
soudu na Královských Vinohradech. Za dům čp. 155 v Nuslích, patřící Vojtěchu Zemanovi zaplatil Jan
Stöhr 7.050 zlatých.
Dne 19. 2. 1889 se rodina oficiálně
přestěhovala do Prahy, konkrétně
do čp. 1023/II. (dnes Lucemburská
ulice na Vinohradech). Konkrétně
Jan Stöhr s manželkou a už jen se
syny Josefem a Václavem. Syn Jan
bydlí na Jungmannově náměstí čp.

V červnu 1890 zakládá Stöhr obchodní společenství Jan Stöhr a synové, velkoobchod s dřívím, které
přebírá původní hlavní obchod
firmy Jan Stöhr ve Vamberku s filiálkou v Karlíně. Sídlo nové firmy je
na Florenci č. 15 – palác Desfour,
s filiálkami na Žižkově (Šlikova ulice
proti čp. 527), na Rohanském ostrově a v Nuslích (u Vinohradské stanice), obchodem s dřívím ve Vamberce, parní pilou v Porabce (Halič)
a továrnou na duté skleněné zboží
v Stöhrově. Obchodu s dřívím se v té
době zřejmě nebývale dařilo, neboť
v roce 1891 firma přikupuje parní
pilu v Prachaticích a Jan Stöhr kupuje dům ve Vratislavově ulic čp. 687
za 11.040 zlatých. Následující rok,
počátkem dubna, koupil od stavitele Jana Kohouta pozemek u Bezovky
na Žižkově za 12.000 zl. a v květnu
velkostatek Houštka u Brandýsa nad
Labem s lázněmi od Karla Salvatora,
arcivévody rakouského a prince toskánského (z vedlejší linie Habsbur-

sko-Lotrinské dynastie). Velkostatek
obsahoval 25 hektarů polí, 85 hektarů lesů a menší plochy luk a pastvin. Lázně nabízely železité, borové
a solné vanové koupele, parní a tušové lázně z železitých pramenů.
Jednadvacátého září roku 1894
Janu Stöhrovi zemřela manželka.
O tom, že rodina v té době udržovala kontakty s tehdejšími osobnostmi, svědčí např. soustrastný dopis
k úmrtí manželky od politika a poslance Českého zemského sněmu
Františka Ladislava Riegra.
Z inzerátu, uveřejněného v katalogu k Národní výstavě konané v roce
1895 se dozvídáme, co přibylo
do portfólia firmy. Ústřední písárna
je v Praze II., na Poříčí čp. 1894, manipulační sklady ve Vlašimi a v Makově (na železničních stanicích),
parní síly v Pravoníně, Kopanině,

podstaty firmy Jan Stöhr a synové.
Kupcem dříví z konkursu se stal
pan Bedřich Marjanko ml., nájemce
dvora na Jungmannově třídě čp. 33
na Vinohradech.
Ani lázně Houška neplnily očekávání majitelů a přes nějaké investice
se nepodařilo získat více klientely.
A tak byly v roce 1897 odprodány
První záložně ve Vysokém Mýtě.
V srpnu se pak u c. k. okresního
soudu na Královských Vinohradech koná druhá exekuční dražba
do konkursní podstaty firmy Jan
Stöhr a synové. Pod vedením správce konkursní podstaty JUDr. Tondra
se dražil dům čp. 266 v Nuslích
s přilehlým pozemkem.
Ze zatím nezjištěných příčin koncem roku 1898 Jan Stöhr vrátil diplom čestného měšťanství udělený
mu městem Vamberk. Zastupitelé

Alberechtově, Sydzině a Kolamije, vodní síly v Praze II, Klimentské
ulici, velkostatek Pravonín u Vlašimi
a lihovar Stattenbrunn u Lukavce.
V roce 1896 se na podnikatelském
nebi objevil první mráček. Hrozba konkursu na firmu. Zatím jen
hrozba, neboť většinoví věřitelé,
zastoupení advokátem JUDr. Ferdinandem Tondrem se na schůzi, konané 14 dubna usnesli, že úpadek
Stöhrovy firmy bude výhodnější
vyřešit mimosoudně mimo konkurs, a to konkrétně tak, že jmění
firmy a všech společníků bude odevzdáno věřitelům a na jeho řádné
zpeněžování bude dohlížet věřitelský komitét, aby byli alespoň částečně uspokojeni i menší věřitelé.
Jednalo se o pohledávky v celkové
výši 258.113 zlatých 11 krejcarů.
Firma tak zatím přežila, byť s většími obětmi vlastníků, rodinných
příslušníků a jejich rodin. V listopadu se v novinách začaly objevovat
inzeráty na levný prodej dřevních
zásob koupených z konkursní

na svém zasedání dne 18. listopadu
věc odmítnutí vzali na vědomí a starosta k tomu poznamenal, že tak
pan Stöhr snad učinil po zralé úvaze.
V roce 1899 bydlel Jan Stöhr opět
na nové adrese. V Táborské ulici čp.
9, kde ho 3. května zastihla smrt.
Pohřeb se konal 5. května v kostele sv. Apolináře na Novém Městě
pražském. Pochován byl do rodinné hrobky na Olšanských hřbitovech.
I následkem úmrtí otce došlo následně i ke změnám ve firmě Jan
Stöhr a synové. Jan Stöhr ml. z firmy vystoupil a jediným vlastníkem
firmy se tak stal František Stöhr.
Nové sídlo firmy je v Košířích, kam
se přestěhovalo z Karlína. František
následně začal teď již svou firmu
stabilizovat a vše, co nesouviselo
přímo s prodejem dříví, se rozhodl
odprodat (kotel, brus na nože, hřídele, ložiska, řemenice, ozubená
kola, okružní pily, atp.).
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

květen 2022 - výročí 200 let od narození Jana Stőhra
www.vamberk.cz
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Jako zájemce o historii Vám děkuji za to, jak se ve Vambereckém zpravodaji věnujete oblasti
místní a regionální historie. Je to
pro mne vždy zajímavé a poučné
čtení. Přesto chci na tomto místě
alespoň zmínit některé osobnosti a události, které naše město
a region přesahují a na jaře k nim
připadají kulatá výročí. A také si
dovolím hledat u nich analogie
k současnému dění.
Dne 28. března uplynulo 430 let
od narození Jana Amose Komenského (1592-1670). Tento rodák
z…no vlastně odkud? (dodnes
není jasné, zda jeho rodištěm je
Nivnice, Uherský Brod nebo Komňa, která by odpovídalo jeho
příjmení). Tak tedy řekněme z jihovýchodní Moravy. Většině z nás
je znám jako „učitel národů“ díky
energii, kterou věnoval oblasti rozvoje vzdělávání a školství. Na den
jeho narození připadá také mezinárodní den učitelů. A není se co
divit. Byl to právě tento moravský
rodák, který vytyčil základní principy pro vzdělávání, které v obměnách přetrvávají dodnes. Nicméně
je potřeba říci, že Komenský se
zabýval i dalšími oblastmi života
a vědy. Jako poslední biskup Jednoty bratrské se věnoval teologii,
je znám také jako filosof, věnoval
se jazykům a spisovatelství, skládal
písně. Byl také kartografem – velmi
ceněným a známým dílem je jeho
mapa Moravy z roku 1624. Je třeba
zmínit jeho vazbu na náš kraj. Několik let po bitvě na Bílé hoře pobýval v nedalekém Brandýse nad
Orlicí. Zde napsal jedno ze svých
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nejslavnějších děl Labyrint světa
a ráj srdce (a lze zde navštívit i pomyslný přírodní labyrint). V souvislosti se současnou situací považuji
za důležité zmínit, že Komenský
je (našim možná nejslavnějším)
exulantem. Po rekatolizaci Čes-

hal čilý ruch plný tance a zábavy.
I my jsme si nyní v Evropě užívali
dlouhé doby rozvoje, klidu a míru
ve zdánlivě „bezpečných vodách“,
ačkoli nedaleko od nás se zuřivě
již dlouhé roky bojovalo a bojuje
(Afghánistán, Sýrie, Jemen apod).

Jarní výročí
kých zemí byl v souvislosti se svoji
protestantskou vírou v roce 1628
nucen odejít z vlasti a už se do ní
nevrátil. Právě v exilu (Polsko, Uhry,
Švédsko, Nizozemí) dostal šanci začít nový život a napsat zde mnohé
své slavné spisy. I my máme možnost dát lidem, kteří k nám přicházejí, šanci uskutečňovat jejich sny
i mimo původní domovy.
RMS Titanic
(110 let od potopení)
Dne 10. dubna vyplula ze Southamptonu v Anglii na svoji první plavbu v té době největší loď
na světě (společně se sesterskou
lodí Olympic). Nikdo tehdy netušil, že tato tzv. panenská plavba
do New Yorku bude pro tento parník plavbou poslední. V noci ze 14.
na 15. dubna se loď setkala s ledovou krou a po několika hodinách
se potopila. Titanic pro nás může
být varováním hned z několika důvodů. Ukazuje nám to, že sebevětší a sebebezpečnější stroj se vždy
může obrátit proti lidem a stát se
pro nás pastí. Na Titanic můžeme
nahlížet jako na obraz dnešní situace ve světě. Ačkoli ihned po srážce s ledovcem začala proudit
do lodi voda, na palubách probí-

A je otázka, zda náhodou jako Češi
a Evropané dále netančíme valčík
na horní palubě a (ne)dohlížíme,
jak jsme zranitelní, a to skrze spodnější části naší lodi.
Atentát na Heydricha
a osud Lidic a Ležáků
Situace v Protektorátu Čechy a Morava v září 1941 se zhoršila jmenováním nového zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Ten
v té době patřil k vrcholným představitelům nacistické moci Třetí
říše a jedním ze strůjců genocidy
židovského obyvatelstva v Evropě.
Genocida Slovanů včetně českého obyvatelstva měla následovat
po německém vítězství ve válce.
Po nástupu do svého úřadu spustil
Heydrich na území protektorátu
teror, který spočíval v odstraňování kohokoli, kdo nebyl přátelský či
podrobivý vůči okupantům. Česká
exilová vláda v Londýně se proto rozhodla pro podniknutí akce
na likvidaci tohoto „Hitlerova kata“.
Operace dostala kód Anthropoid.
Na konci roku 1941 bylo provedeno několik výsadků na naše území
s vojáky, kteří se na celé akci podíleli. Samotný atentát byl v Praze
proveden 27. května 1942 byl Hey-
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drich zraněn a po týdnu v nemocnici zemřel. Odvetným akcím Třetí
říše se říká Heydrichiáda.
V rámci ní vypálili nacisté dne 10.
června 1942 obec Lidice. Tato vesnice byla vyhlazena a zničena, přestože neexistoval žádný důkaz o napojení jejích občanů na domácí či
zahraniční odboj. Přímo v Lidicích
a na dalších popravištích a v koncentračních táborech zemřelo dohromady 340 lidických občanů.
O 14 dní stejný osud potkal obec
Ležáky na Chrudimsku. Důvodem
vyhlazení byla vysílačka Libuše,
kterou ukryli vojáci z výsadku Silver A, jedné ze skupin podílejících
se na atentátu na Heydricha. Při
popravách v Zámečku v Pardubicích zemřelo všech 33 dospělých
obyvatel. 11 dětí bylo později zavražděno v plynových komorách
vyhlazovacího tábora v Chelmnu.
Na památku poslední cesty ležáckých dětí Československá obec legionářská každoročně pořádá akci
pro školy Oheň beznaděje.
Málokdo si dokázal představit, že
zločiny proti lidskosti, které se děly
za druhé světové války, se budou
někdy v našich zeměpisných šířkách opakovat. Můžeme je překvapení a šokovaní sledovat téměř
v přímém přenosu v televizích
a na sociálních sítích. A stejně jako
před 80 lety těžko hledáme řešení,
jak tyto krutosti rychle a nadobro
zastavit.
S pozdravem celé redakci
Ve Vamberku dne 20.4.2022
Dušan Lacko
Email: tapin@centrum.cz
Tel: 774 648 351

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.

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Milí čtenáři a příznivci knihovny,
i v měsíci dubnu jsme pokračovali v návštěvním „módu“ a přivítali
jsme u nás děti z Mateřské školy
v Rybné nad Zdobnicí. Děti u nás
strávily část dopoledne. Absolvovaly výstavu dětských obrázků, ale
zvládly i první bibliografickou lekci
v dětském oddělení.
Dalšími návštěvníky dětského oddělení byli prvňáčci naší ZŠ Vamberk, se kterými jsme se naposledy
potkali ještě jako s předškoláčky
na začátku loňského léta. Za tu
dobu udělali velké pokroky a překvapili nás nekončícím přívalem
otázek. Doufáme, že jsme se úkolu hostitele a nositele informací
zhostili se ctí :)
Jako vzdělávací instituce jsme se
rozhodli nabídnout naše prostory
pro kurzy češtiny pro cizince. Kurz
probíhá jednou týdně v málo frekventovaném čase v sálku knihovny. Kurz je plně obsazen. Věříme,
že i malá pomoc může přispět
ke zvládnutí nelehké situace.

Informace, které se týkají aktuální
situace s Ukrajinou jsme zpracovali do informačního rozcestníku
na našich webových stránkách:
www.knihovna-vamberk.cz.
Tereza Michelová
BURZA KNÍŽEK V ALTÁNU
A ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Na konci dubna odstartuje v knihovnickém altánu BURZA KNIH.
Začátek burzy je 26. 4.
Burza bude pokračovat až do 12.
května. Altán s nabídkou knih
k odkoupení bude přístupný
v prodejních dnech:
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
Ve dnech 11. a 12. května bude v rámci burzy možné zakoupit v knihovně
i tradiční žluté kytičky na podporu
Českého dne proti rakovině. Letošní
kytičky mají fialovou stužku

a minimální cena je stále 20 Kč.
Letos proběhne již 26. ročník této
sbírky.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Od 25. 4. do 10.6. bude v knihovně
k vidění výstava fotografií Iva Malého, která nese název Mezi drátem
a krajkou. Autor nahlíží známá místa z našeho okolí jinou perspektivou. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny: pondělí a čtvrtek
8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00.
JAK NA CHYTRÝ TELEFON
A TABLET – pro seniory 65+
Po úspěšném prvním kurzu Jak
na chytrý telefon a tablet s Nadací Vodafone bychom rádi nabídli
stejný kurz dalším zájemcům.
Nový termín tohoto kurzu je v úterý 10. 5. od 9:00 do 13:00.
Kurz je určen věkové kategorii 65+.
Je pro začátečníky, kteří by se rádi
naučili základní dovednosti s chytrým telefonem nebo tabletem.
V případě vašeho zájmu nás kon-
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taktujte: knihovna@vamberk.cz,
777 484 203.
Kurz proběhne pouze v případě, že
bude dostatečný počet zájemců.
UZAVÍRKA V ČERVENCI
Přestože je knihovna i kulturní
a vzdělávací institucí, jejím hlavním
bodem zájmu jsou knížky a péče
o knihovní fond. Proto se i naší
knihovny týká zákonná povinnost
provést revizi knihovního fondu.
Můžete si to představit trochu jako
inventuru v obchodě. Po dobu revize bude knihovna uzavřena (11.
- 22. 7.). Pro jakoukoli delší uzavírku se snažíme využít letní měsíce,
kdy je provoz v knihovně menší,
než ve zbytku roku. Termín vrácení
knížek bude v systému nastaven
tak, aby byl mimo dobu uzavírky.
Po dobu revize však bude i nadále
otevřen bibliobox na vracení knížek
u vchodu do knihovny.
Prázdninový provoz knihovny zveřejníme v příštím vydání. Děkujeme Vám za pochopení.
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Nabídka nových knih
na květen 2022
BELETRIE
 CROCKER, Gereth:
Zachraň Jacka
Velmi silný a neskutečně lidský
příběh. Přátelství mezi člověkem
a zvířetem je navždy.
 KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa:
Slzy a smích
Další příběh dvou žen od známé
slovenské spisovatelky.

NAUČNÁ LITERATURA
 HERLING-GRUZINSKI Gustav:
Jiný svět
Autentické svědectví o sovětském
gulagu.
 LAKOSIL, Jan:
Sudety ve stínu Mnichova
Rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích.

 VONDRUŠKA, Vlastimil:
Morový testament
Historická detektivka ze série Hříšných lidí Království českého.

 MÁRA, Jiří:
S Jirkou po Evropě
Cestopisné vyprávění o výletech
po Evropě s nemocným synem Jirkou je poslední knihou jeho cest.

 SIGURDARDÓTTIR, Yrsa:
Panenka
Pátá kniha série se sympaticky
ošuntělým detektivem Huldarem
a psycholožkou Freyjou.

 MIK, Jeannine – TEML-JETTER,
Sandra: Maminko, nekřič!
Kniha je návodem, jak nalézt ztracený vnitřní kompas, jak se vypořádat s hněvem a impulzivností.

 WALTEROVÁ BENEŠOVÁ,
Barbora: Úřednice z vigvamu
Humoristický román jedné rodiny.
Autorka chce čtenáře vytrhnout
ze všedních dní a vykouzlit jim
na tváři úsměv.

 SMOLEN, Štěpán:
Cikánský evangelia
Otevřená výpověď Viktora a Františka, kteří vyrůstali v romské
komunitě a s knězem Štěpánem
se zamýšlejí nad svým dřívějším
životem.

Babiččino údolí již po dvanácté
ožije Ovčáckými slavnostmi
Tisková zpráva dne 19. 4. 2022
Ratibořice – Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Královéhradecké
sdružení svazu chovatelů ovcí a koz
a Správa NKP státního zámku Ratibořice Vás srdečně zvou na tradiční
Den Země, známý také pod názvem Ratibořické ovčácké slavnosti, který se uskuteční v sobotu 30.
dubna od 10 hodin. Pro návštěvníky jsou letos připraveny ukázky
pastvy a stříhání oveček, práce
ovčáckého psa, nebo přehlídky plemen ovcí a koz. Na své si jistě přijde
každý návštěvník.
„Návštěvníci se mohou těšit na různé výrobky ze dřeva, bytové doplňky, malovaný a batikovaný textil,
šité a háčkované hračky, nebo háčkované přívěšky na klíče. Najdete
zde také ručně vyráběné letované
šperky z polodrahokamů a skla,
originální šperky z FIMA, čepice,
čelenky, dětské oblečení, dámské
sukně, nebo také výšivky rybí šupinou“, uvedla Aneta Zvarová.
Ani letos nebudete ochuzeni o tradiční nabídku produkce od drobných zemědělců, chovatelů či
pěstitelů. Pro milovníky psů bude
připraven program v podobě psích
agility, na své si také jistě přijdou
milovníci vesmíru, jelikož ani na letošním ročníku nebude chybět
pozorování Slunce s Hvězdárnou
v Úpici. Na programu bude i předvedení práce kovářů a ručního
zpracování vlny.
„Pokud návštěvníci dostanou chuť
na teplé lázeňské oplatky, tak i ty
budou mít na slavnostech své
zastoupení. Můžete se také těšit
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na čerstvě praženou kávu, Hořické
trubičky, horké i studené nápoje,
horkou čokoládu, med, nebo například medovinu, která v případě studeného počasí krásně zahřeje. Dále
budou v nabídce ovocné křížaly,
marmelády, pečené čaje, zvěřinové klobásy a salámy“, uvedla Aneta
Zvarová.
Samozřejmě budete moci také
zavítat ke stánkům s výrobky a rukodělnými předměty místních výrobců. Těšit se na vás budou i regionální výrobci se svými produkty.
O doprovodný program ve formě
hudby se v letošním roce postará
hudební skupina KLAPETO.
„Den Země v Babiččině údolí je tradiční osvětová akce, která po dvouleté odmlce letos opět ožije. Dvanáctý ročník Ovčáckých slavností
se koná od 10 – 16 hodin. Vstupné
je 50 Kč, děti do 15ti let 20 Kč, do 6
let zdarma. Každý, kdo chce strávit
příjemný a poslední dubnový den
v Ratibořickém údolí, je srdečně
zván“, zve Jiří Kmoníček.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
Jana Gereczová
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Základní škola Vamberk

Zápis do školy
V sobotu 9. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Dostavilo se 50
dětí, pro které byly připraveny pohádkové úkoly.
Na úvod děti přednesly nebo zazpívaly básničku či písničku. Pak se už
pustily do plnění nejrůznějších úkolů – na interaktivní tabuli porovnávaly,
co je větší či menší, počítaly obrázky, vyjmenovávaly barvy. Dále určovaly
geometrické tvary, ukazovaly levou a pravou stranu či na obrázcích hledaly rozdíly. Pak ještě určovaly, co je na obrázku špatně a říkaly, jak by to
mělo být správně a hledaly, jaká zvířátka jsou na obrázcích. Na závěr si každý předškolák jako dárek mohl vybrat omalovánku, pohádkovou figurku
a záložku do knížky.
Během čekání si čas děti krátily ve školní družině. Zde si mohly vyzkoušet
zavázat tkaničky, zapínat knoflíky nebo vymalovat obrázky.
Zápisu předcházela další akce pro předškoláky. Děti si ve středu 6. 4.
a čtvrtek 7. 4. dopoledne prohlédly školu, aby věděly, kam půjdou k zápisu a podívaly se na výuku v hodinách. Další akce pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče ještě plánujeme. Děti zde budou hravou formou řešit úkoly
a rodiče se dozví základní informace o pomůckách a průběhu vyučování.
Paní učitelky předškoláky a jejich rodiče provedou po škole, ukážou jim,
kde co je a budou připraveny zodpovídat jejich otázky. Více informací
bude na www.zsvamberk.cz a vývěsce před školou.
Vedení školy

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
tel. č. 494 541 324, e-mail: skola@zsvamberk.cz

hledá Pedagoga
volného času
do Domova dětí a mládeže při ZŠ
Popis pozice:
 100% úvazek
 vedení několika zájmových útvarů v odpoledních hodinách
 příprava a realizace akcí a táborů o prázdninách
 spolupráce na dalších aktivitách pro veřejnost
a další organizace ve městě.
Nástup od srpna, podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání
s pedagogickým minimem.
Kontaktní osoba: Kateřina Joachimsthalerová, DiS., vedoucí DDM
Kontaktní email: ddm.vamb@tiscali.cz
Kontaktní telefon: 736 443 729, 494 541 324

Lektoři ze Škoda Auto vyprávěli
o bezpečnosti v dopravě

Floristická soutěž
Této soutěže se zúčastnili čtyři žáci z naší školy a opět s velkým úspěchem. Markéta Pavlištová podobně jako vloni obsadila 1. místo, Lucka
Kotlářová poskočila o stupínek výše a umístila se na 2. místě. Ale i zbývající dva soutěžící vytvořili krásné misky, které si můžete prohlédnout
na fotografiích. Moc gratulujeme a přejeme hodně dalších pěkných nápadů.
Jitka Chárová

V druhé polovině března naši školu navštívili lektoři ze společnosti
Škoda Auto, kteří žákům vyprávěli
o bezpečnosti moderního dopravního provozu. Každý ročník měl
téma přizpůsobené jejich věku
a schopnostem. Vyprávění všech
tří lektorů bylo zajímavé a žáci
se dozvěděli mnoho nových informací o současné bezpečnosti
i nejmodernějších bezpečnostních
opatřeních, aby se nehod na silnicích stávalo co nejméně.
Devátý ročník měl téma Morální
aspekty dopravní nehody. Kdo
může za nehodu? Kdo je viník?
Podrobný rozbor nehody, kdy řidič
na přechodu porazil patnáctiletého chlapce, ukázal, že odsouzen
bude řidič. Ale co chodec? Přes
přechod přebíhal v tmavém oblečení s kapucí na hlavě, nehlídal
očima své okolí. Nerozum? Chyba? Hloupost? Řidič je odsouzen,

ZŠ Vamberk třetí
Dne 23. 3. 2022 se v Hostinném uskutečnilo
Krajské kolo přeboru škol ve stolním tenisu.
V kategorii IV. se na tento turnaj probojovalo
i družstvo chlapců naší základní školy. A nevedlo si špatně. Skončilo na stupních vítězů
na 3. místě, což lze považovat za úspěch. Vítězem se stalo Gymnázium Dobruška před
Gymnáziem Hradec Králové. Vamberskou
školu reprezentovali Dalibor Šembera, Martin Koblic a Antonín Skokan. Chlapcům gratulujeme.
Děkujeme panu Podolkovi za trenérské vedení.
Jana Vrkoslavová

www.vamberk.cz

zaplatí pokutu, přijde o řidičský
průkaz. Možná ani nebude moci
vykonávat své povolání, nebo
neodveze děti do školy. A co lidé,
kteří podobnou nehodu viděli?
Mohou mít psychické problémy,
traumata do konce života. Starosti
přidá nehoda i státu. Je-li zraněný
člověk v dlouhodobé neschopnosti, nemůže stát využívat jeho
potenciál a často roky přispívá
dávkami na jeho život. Zajímavým
způsobem jsme se tedy zamýšleli nad otázkou, zda má chodec
na přechodu vždy přednost. Děkujeme lektorům ze Škoda Auto
za nový úhel pohledu na život
na silnicích a přechodech. P.S.:
A možná si po dnešku odpustíme
mobil, sluchátka v uších a chatování během přecházení přes přechod. Pochopili jsme proč.
Mgr. Alena Svačinková,
Mgr. Vlasta Šibíková

Vamberecký
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Třídíme
odpad

Recyklace hrou
Do naší školy zavítal v pondělí 4.
dubna výjezdní program „Recyklace hrou“, kterého se zúčastnili žáci
prvního až šestého ročníku.
Víte, za jak dlouho se rozloží odpad, který zahodíte na zem? Různé odpadky se rozkládají různou
dobu. Navíc i stejný materiál se
může rozkládat mnohem kratší či
mnohem delší dobu, protože záleží na místě, kde odpadek leží. Dozvěděli jsme se, že zatímco například ohryzek jablka se rozloží asi
za 16 dní, papír za 4 měsíce, slupka
od banánu za 5 měsíců, nedopalek
cigarety s filtrem za 15 let, plasty

za 50 až 100 let a sklo či polystyren
se nerozloží možná vůbec. Proto je
nezbytně nutné odpad třídit a recyklovat.
Děti si procvičily barevné rozlišení kontejnerů na plasty, papír,
sklo, elektrospotřebiče, nápojové kartony nebo směsný odpad.
Ujasnily si, kam patří baterie či
kompostovatelný odpad a k čemu
slouží sběrný dvůr. Třídění zvládaly skvěle, patří jim velká pochvala.
Je důležité, aby si děti tento návyk
osvojily a naši přírodu tímto způsobem chránily.
Jitka Rykalová

V loňském roce jsme
v naší škole sebrali celkem 41 kg použitých
baterií. Pomáháme tím
šetřit přírodu a její zdroje
a přispíváme také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě
vodních zdrojů.
Kromě baterií odevzdáváme k recyklaci také
vysloužilé drobné elektrospotřebiče a mobily.
Samozřejmostí je také třídění dalšího odpadu jako
je papír, plasty a nápojové
kartony.
Jitka Rykalová

Mobilní planetárium
Další akcí, která se konala na přelomu března a dubna, bylo MOBILNÍ
PLANETÁRIUM, které nám doslova vyrostlo před očima ve školní tělocvičně. Neobvyklé promítání ve stanu kupolovitého tvaru žákům
přiblížilo nejen vesmír, ale i vznik života na Zemi. Mohli si prohlédnout aplikaci, ve které jsou zachyceny všechny dosud známé planety
a hvězdy. Fascinující pohled byl i na jiné galaxie. Poučený výklad byl
už jenom skvělým bonusem.
Mgr. Alena Svačinková

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk
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Milé maminky, v dubnu nás
v Dráčku čekají pravidelné herničky a hrátky s písničkou. Dále nás
čeká návštěva herny v Letohradu,
výlet vláčkem do Rokytnice v Orlických horách, beseda s Mgr. Martinem Vlasákem a jarní minifocení
s Petrou Kmecovou. Všichni jste
srdečně zváni.
KDE NÁS NAJDETE?
Mateřské centrum Dráček provozuje herničku v budově Krajkářské
školy (Tyršova 25) v přízemí.
Z důvodu malého prostoru v naší
herně je nutné si místo rezervovat.
Rády bychom Vás tam měly všechny najednou a všechny děti pohromadě, ale není to možné. Menším
počtem maminek zajistíme dětem
možnost si trochu pohrát. Děkujeme za pochopení.
Pravidelné akce:
Herničky máme otevřené vždy
ve středu 8:00-11:00 hodin. Vstupné je 20 Kč. Je nutné se rezervovat,
počet míst máme omezený. V rámci možností budeme herničku otevírat vícekrát za měsíc. Případné
otevření herničky bude vždy zveřejněno.

Hrátky s písničkou jsou plánované
na každé pondělí. Aktuální informace sledujte na fb stránkách.
Doprovodné akce:
 05.05.2022
(9:00 – 12:00 hodin)
Výlet do herny Skipi
Všechny děti milují herny a zábavu. Zveme Vás na výlet do Letohradu. Vstupné na 3 hodiny je 198

Kč/dítě + 1 doprovod. Sraz bude
v 9:00 hodin u Skipi. Doprava vlastní. V případě zájmu dejte vědět.
 09.05.2022
(10:00 – 12:51 hodin)
Výlet vlakem do Rokytnice
S dětmi vyrazíme na výlet do Rokytnice. Sraz bude ca v 9:45 hod.
na vlakovém nádraží ve Vamberku. V Rokytnici se přesuneme
k Rokytence. Zde budou mít děti

Vamberecký
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možnost si pohrát
a maminky posedět
v příjemném prostředí. Aktuální
info sledujte na fb. V případě špatného počasí se zvolí jiný termín.
 18.05.2022 v 16:00 hodin
Beseda s Mgr. Martinem Vlasákem
na téma „Vzdor a vztek u dětí do 6
let – Jste srdečně zváni na interaktivní besedu. Vstupné zdarma.
Rezervace nutná.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.mcdracek.webnode.
cz
či na facebooku (MC Dráček
Vamberk). Dále se prezentujeme
na nástěnkách u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je možné na tel.
čísle 605451810, nebo na emailu:
mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby náplň akcí.
Aktuální informace sledujte na FB,
či webových stránkách.
MAMINKY
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

kouzelné
svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383
www.vamberk.cz
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
„Duben má rád legraci,
stále mění počasí
Chvíli svítí sluníčko,
hned zas prší maličko
Dokonce i padá sníh,
tenhle duben má rád smích.“
Vážení spoluobčané, milí rodiče
a příznivci naší mateřské školy.
Jako každý měsíc, i tento Vás chceme potěšit a podělit se s Vámi o zážitcích a novinkách z naší mateřské
školy „ Vodníček.“
A protože se našim předškoláčkům blíží pomalu, ale jistě nástup
do základní školy, byli jsme pozváni k návštěvě ze strany školy,
abychom mohli nahlédnout, jak
vypadá opravdová základní škola,
jakou atmosférou „dýchá“ a jak vypadá uspořádání tříd. Prvňáčkové
a paní učitelka nám velmi ochotně poskytli ty nejcennější zážitky.
Naši předškoláci nejdříve sledovali to, jak se děti učí číst a počítat,
jaké formy a metody jsou ve škole
uplatňovány a poté měli možnost
si vyzkoušet, jaké to je být školákem. Ochotně naslouchali paní
učitelce a zapojili se do zkoumání
písmenek a číslic.
Radostnou událostí bylo, že
po dlouhé covidové pauze jsme
konečně mohli do divadla na představení pod názvem: „ Dášenka.“

Ano, hádáte správně, Čapkova
Dášenka, která je jednou z nejoblíbenějších českých vyprávění
o jednom malém štěněti, které se
narodilo jenom jako takové bílé
nic. Pojednává o životě roztomilé
foxteriérky od narození až po chvíli, kdy odchází od maminky ke své
nové rodině. Mezi těmito dvěma
událostmi však štěněcí slečna zažije spoustu dobrodružství, při
nichž se učí, hraje si, vyvíjí se, roste
a u toho se baví. Bavily se nejenom
děti, ale i paní učitelky.
A jak jsme oslavili Velikonoce?
Zajisté víte, že naši školku nemůže minout žádná tradice nebo
zvyk bez povšimnutí. Velikonoce
jsou hned po Vánocích pro děti
tím nejoblíbenějším svátkem. Je
to oslava začátků jara, pomlázky
a hodování. Kromě toho, že jsme
barvili vajíčka, zaseli travičku,
upletli pomlázku a naučili se básničku – „Hody, hody, doprovody“,
jsme se také vydali na cestu za velikonočním překvapením. Zajíčkova cestička nás zavedla ke stanovištím na naši školní zahradě, kde
děti plnily úkoly. Pomlázka, kterou
jsme si nesli, se plnila pentličkami
za každý splněný úkol. Například
jsme počítali, kolik teček mají nalezené berušky v trávě, pomáhali
žabičce přeskočit přes překážku,

ježkovi Hugovi jsme postavili
domeček z přírodnin, nebo jsme
pojmenovávali barvy motýlků.
Odměnu si děti ale musely nalézt
v prostoru zahradního domečku.
Byla sladká, voňavá a barevná,
v podobě čokoládových vajíček
ukrytých v proutěném košíku. Sluníčko nás hřálo svými paprsky a ra-

www.vamberk.cz

dost se smíchem a štěstím v očích
našich dětiček, byly odměnou
nám, paním učitelkám.
A co nás čeká příště?....“Nechte se
překvapit.
Posíláme Vám dobrou náladu
a hodně sluníčka, které nám už tolik chybělo.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
,,Zimo, zimo, běž už pryč,
nebo na tě vezmu bič!“
Milí čtenáři, opět je tu další měsíc a s ním i nové zprávy z Mateřské školy Sluníčko. Děti ze třídy
Motýlků navštívily 24. 3. místní
knihovnu, kde jim paní knihovnice pověděla zajímavé informace
o knížkách, ale také o její práci.
Návštěva byla spojena i s vernisáží dětských výrobků. Následující den se celá sluníčková školka
vydala společnými silami vyhnat
babku zimu a přivítat vytoužené
jaro. Všechny třídy vyrazily, v čele
s Morenou, průvodem k řece a to
i za doprovodu Orffových nástrojů a říkanek. Se zimou se všichni
řádně rozloučili a pozorovali, jak
odplouvá z našeho města.
Ve třídách se děti věnovaly jarnímu probuzení. Při procházkách
hledaly a pozorovaly jarní květiny,
povídaly si o zvířátkách i jejich mláďátkách a užívaly si prvních jarních
paprsků. Motýlci vytvořili hyacinty
pomocí otisků korku, naučili se
pohybovou hru Včelky hýbejte se!

nebo skládali truhlíky pro květiny
z magnetické stavebnice. Berušky
ozdobily kamínky jarními motivy
a také si zahrály hru Na schované
semínko. Včeličky se naučily poskládat tulipány z barevných papírů, vytvořily společnou jarní louku
nebo si zahrály na klavír oblíbené
jarní písničky.
S příchodem měsíce dubna se
blíží zápisy do prvních tříd a naši
předškoláci se pomalu chystají
na nové role žáků. 6. 4. se z nich
na chvíli stali už velcí školáci, kteří
byli pozváni na ukázku hodiny matematiky a českého jazyka do prvních ročníků místní základní školy.
Prvňáčci své mladší kamarády mile
přivítali a ukázali jim, co se od září
ve škole naučili. Nebyla opomenuta ani prohlídka třídy a školních
pomůcek. Dětem se ve škole moc
líbilo a už nemohou dočkat, až budou její součástí.
7. 4. děti ze třídy Berušek navštívily
místní Muzeum krajky. Paní průvodkyně si pro ně připravila prohlídku nejrůznějších druhů krajek
a ukázala jim umění jejich výroby.

Děti si odnesly spoustu zajímavých informací a zážitků.
Nastalo období Velikonoc, které
nebylo opomenuto ani v našich
hmyzích třídách. Děti zdobily vajíčka všemi různými způsoby, zasely si pšenici, naučily se nové velikonoční koledy a také se dozvěděly
více o velikonočních svátcích a tradicích. 13. 4. se uskutečnila Cesta
za velikonočním překvapením.

www.vamberk.cz

Děti nejprve plnily úkoly, které si
pro ně připravila různá pohádková stvoření. Poté se vydaly hledat
velikonoční překvapení. Cesta
byla napínavá, ale nakonec všichni
svou odměnu úspěšně našli. Děti
si putování velice užily a spokojeni
se vydaly vstříc svátkům jara.
Přejeme krásné prožití sluníčkových dnů všem našim čtenářům.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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PŘIJÍMÁME
CHLAPCE
DO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

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

PROGRAM KVĚTEN 2022
 1. května v 15:00 hodin
VAMBERECKÁ DECHOVKA
Koncert.
Velký sál MK Sokolovna.
Vstup zdarma.
 7. května ve 20:00 hodin
KOMUNÁL + ALCHYMIE
Koncert.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MK Sokolovna a v síti Ticketstream.
Vstupné 340 Kč.

 9. května v 19:00 hodin
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
AGENTURA HARLEKÝN s.r.o. PRAHA
Komedie Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější díla
známého amerického autora Neila
Simona. Řadu sezón bavila diváky na Broadwayi. Už od roku 2010
hraje tuto hru Simona Stašová s Petrem Nárožným a stále je o ni velký
zájem po celé České republice.
Majitel rybí restaurace pan Tringold je už velmi dlouho ženat.
Jinou ženu než svou vlastní manželku v podstatě takříkajíc nikdy
nepoznal. Svou ženu má ovšem
stále rád, žije se mu fajn, přesto se
mu zdá, že ve svém všedním životě postrádá ještě jeden krásný, povznášející zážitek. Jednou a dost.
A tak se odhodlá k milostnému
dobrodružství…
Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MK Sokolovna.
Vstupné 350 Kč.

 13. května v 8:30 hodin
VESELÁ POUŤ
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA „LOUDADLO“
Už samotný název nás zavádí tam,
kam děti s rodiči velice rádi chodí
– do světa hudby, kolotočů a říše
cizokrajných zvířat. Na pouti se
s vámi setkají také dvě roztomilá
strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba
a neposední hadi. V představení
nás navštíví Jů a Hele a společně se
přeneseme do míst plných kouzel,
zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť
vás volá!“
Pohádku mohou navštívit i děti,
které nechodí do MŠ.
Vstupné 30 Kč.

 13. května v 17:00 hodin
10 LET SPOLKU PŘÁTEL HISTORIE
VAMBERKA
 16. května
8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
BURZA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ
DO TANEČNÍCH – PŘÍJEM
 17. května 8:00 – 11:00,
12:00 – 17:00
BURZA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ
DO TANENÍCH – PRODEJ
 18. května 8:00 – 11:00,
12:00 – 16:00
BURZA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ
DO TANEČNÍCH – VÝDEJ
 19. května v 10:00 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Tajemství staré Bambitky 2 je filmové pokračování úspěšné pohádky Iva Macharáčka. První Bambitka je jednou z nejoblíbenějších
a tím pádem i nejreprizovanějších
televizních pohádek posledních
let. Nespočet jejich fandů si na pokračování muselo počkat celou
dlouhou dekádu, láska k originálu ovšem z druhého dílu je cítit
na sto honů. Výsledek je oproti
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Zahájení: září 2022
Zájemci se mohou hlásit
na tel. 494 541 484
nebo elektronicky na e-mail:
mestsky.klub@vamberk.cz

němu povedenější, citelně výpravnější a hlavně skvěle pracuje
se svými postavami. Do svých rolí
se vrátili Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus
a Miroslav Vladyka. Nové postavy
ztvárnila Veronika Khek Kubařová,
Václav Noid Bárta a další.
Pro I. st. ZŠ.
Vstupné 60 Kč.
 20. května v 10:00 hodin
ZÁTOPEK
Zátopek je český hraný film režiséra Davida Ondříčka z roku 2021
o Emilu Zátopkovi a jeho ženě
Daně Zátopkové. V hlavních rolích
manželů-olympioniků
účinkují
Martha Issová a Václav Zneužil.
Pro II. st. ZŠ.
Vstupné 60 Kč.

PŘIPRAVUJEME
VE SPOLUPRÁCI:
 4. června
VAMBERK FIGHT NIGHT

www.vamberk.cz

NUTNÉ NAHLÁSIT:
Jméno, příjmení, adresu,
telefonní číslo, e-mail.

Výročí osobností
 09.05.1892 se narodil Jan Šrogl, truhlář. V letech 1931 až 1948
byl členem zastupitelstva a rady
za lidovce. Po únoru 1948 vyloučen
ze zastupitelstva. Během 2. světové
války byl zapojen v odboji. Zastával
post starosty Orla. 130. výročí narození
 09.05.1912 se v Praze narodila
Ludmila Jiřincová, výtvarnice.
Věnovala se zejména volné a užité
grafice, ex libris a ilustracím. Autorsky se podílela na kresleném filmu.
Od roku 1941 byla členkou Sdružení
českých umělců a grafiků Hollar. Je
autorkou Voříškovy pamětní desky
na čp. 87 ve Vamberku. 110. výročí
narození († 22.01.1994 Praha)
 11.05.1952 zemřel v Rychnově
nad Kněžnou Antonín Bednář,
průmyslník a mecenáš. Byl majitelem textilní továrny ve Vamberku.
V letech 1905-1908 a 1912-1918 byl
obecním starostou. Stál v čele několika spolků (ochotníci, turisté, kuratorium krajkářské školy). V roce 1930
získal čestné občanství. 70. výročí
úmrtí (* 26.07.1863 Vamberk)
 16.05.1762 se ve Vamberku
narodil Jan Machan, lékař. Působil
jako profesor porodnictví, speciální
patologie a chirurgie ve Lvově. 260.
výročí narození († 16.12.1824)
 23.05.1822 se ve Vamberku narodil Jan Stöhr, obchodník a politik. Provozoval obchod se dřevem
a sklárnu. Ve dvou obdobích byl
vambereckým starostou (18641873 a 1877-1883). V roce 1878 byl
zvolen do sněmu Českého království. Od roku 1885 žil v Praze. V roce
1898 získal čestné měšťanství v rodném městě. 200. výročí narození
(† 03.05.1899 Praha)
 31.05.1912 se narodila Miloslava Čižinská, dentistka. Zubní praxi
provozovala od 50. do 70. let na roku
horního náměstí a Jiráskovy ulice.
110. výročí narození († 30.07.1991)
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou KVĚTEN 2021
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce
255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka
je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografiích
Obnovená expozice historických fotografií se zaměřila na města v rychnovském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst – Borohrádek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí,
Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii
regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek fotografií, a to nejstarší
pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. století. Opomenuta nebyla
ani současnost, proto na výstavě nechybí řada zajímavých míst, která byla
vyfotografována pro srovnání i v roce 2019. Během výstavy návštěvníci
uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města měnila a jaké významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografie zobrazují nejen centra
měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, ale i širšímu okolí tak
i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.

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: Dětské a loutkové kočárky 1860–1960“
Výstava představuje unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně
z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy se staly také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.
 30. duben–30. říjen 2022
Výstava „Rok v Orlických horách. Dlouhodobá expozice“
Sezónní dlouhodobá expozice představuje významná díla sbírky Orlické
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím uměleckých děl je možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních dobách, proměnách počasí, i jak sezonní činnost lidí proměňovala 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 Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Lidové škole umění
Karla Kolínského. Akademický malíř prožil většinu svého aktivního života 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 generací 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 grafického designu SUPŠ
Uherské Hradiště“
Výstava představuje práce jednoho z výtvarných oborů, který se zabývá
grafickým designem. Odborná činnost zmíněného oboru je prezentována 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 dětským návštěvníkům a je úzce provázána s novou prostorou dětského
ateliéru.
 28. květen 2022, od 10 do 16 hodin
Akce „Jarní tvůrčí dílna / Leporelo“
Přijďte si na motivy pohádek Daisy Mrázkové vyrobit vlastní leporelo.
Všechen potřebný materiál pro vás bude připraven na místě.

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
 14. květen 2022, od 10 do 17 hodin
Akce „Hmyzí hotýlky“
Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček pro
hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou
vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může
být i použitý) o průměru kolem 10 cm. Všechny materiály budou k dostání na místě. V rámci dílny si budete také moci vyrobit semínkovou
bombu pro včely a motýly.
 28. květen 2022
Akce „Muzejní noc“
Muzejní noc je každoroční příležitostí navštívit muzeum v netradičních
večerních hodinách. Kromě prohlídky muzea čeká na návštěvníky doprovodný kulturní program. Sýpka se, jako již tradičně, otevře návštěvníkům ve večerních hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno tradiční posezení při svíčkách pod ořechem, káva a občerstvení.

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 textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku
své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, 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 dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě pedagogů.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Fisherova 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
 19. květen a 26. květen
Cyklus přednášek „Vědecké čtvrtky v Synagoze“
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky. Mnohem
méně je však známo, že sloužily také k výuce. Bližší program přednášek
bude zveřejněn na webových stránkách muzea www.moh.cz.
Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit. Sledujte prosím aktualizace a bližší informace na našich webových stránkách WWW.
MOH.CZ a na sociálních sítích muzea a jeho poboček.

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 480 lety
Panství Nový Vamberk získal 22. května 1542 Václav Zachař z Pašiněvsi. Městečko bylo tehdy rozděleno na dva statky, Zachař vybudoval
na Podřezově druhé centrum s tvrzí.

Před 350 lety
Držitel vambereckého statku Václav Záruba z Hustiřan 18. května
1672 na kosteleckém zámku potvrdil Vambereckým smlouvu danou
v roce 1637 svou tchýní Magdalenou Grambovou z Grambu.

Před 275 lety
Listinou danou na rychnovském zámku 30. května 1747 oznámil František Karel hrabě Kolowrat-Liebsteinský, že svému synu Františku Josefovi předává vamberecké panství.

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ
KONTROLER/KA
IWE – MEZINÁRODNÍ
SVAŘOVACÍ INŽENÝR
TECHNOLOG/
KONSTRUKTÉR
NÁKUPČÍ
ELEKTROMECHANIK
SEŘIZOVAČ
SVAŘOVACÍ LINKY
OBSLUHA
VÝROBNÍ LINKY
SKLADNÍK/
MANIPULANT
PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ/
MECHANIK
SVÁŘEČ

Před 105 lety
Čtyři stovky žen z Vamberka protestovaly 1. května 1917 u rychnovského okresního hejtmana proti drahotě a nedostatku potravin.

Před 100 lety
Elektrárenský svaz začal dodávat 18. května 1922 elektřinu pro osvětlení vambereckých domácností.

Před 80 lety
Od 4. května 1942 byla v provozu přečerpávací stanice z dolního
do horního vodojemu, který v létě trpěl nedostatkem vody.

Před 75 lety
Ke dni 22. května 1947 byl uskutečněn soupis obyvatelstva.
V Pekle se 25. května 1947 uskutečnil sjezd a následná třídenní výstava u příležitosti dvacetiletí zdejší zemědělské školy.

Před 65 lety
Dne 19. května 1957 se uskutečnily volby do národních výborů.
Ve Vamberku byl počet členů rady rozšířen na devět. Na ustavujícím
zasedání byl předsedou Místního národního výboru (MNV) zvolen
Mikuláš Harcinik, poslanec Národního shromáždění. V Merklovicích
se novým předsedou MNV stal Antonín Fišer, v Pekle Josef Šajc.

Před 60 lety
Za budovou knihovny bylo 1. května 1962 otevřeno veřejné WC. Tento již zdevastovaný objekt byl zbourán roku 2017 v souvislosti s úpravami Voříškovy ulice.

Před 50 lety
V květnu 1972 byla dosavadní dobrovolná pečovatelská služba profesionalizována.

Před 40 lety
Dne 9. května 1982 se uskutečnil první ročník Rallye ŽAZ Vamberk, automobilový závod oblastního přeboru. Akce byla pořádána do roku 1988.

Nabízíme:
 zajímavou práci ve stabilní společnosti
 nadstandardní ohodnocení
(bonusy, výročí, odměny ze zisku společnosti)
 5 týdnů dovolené  3 dny sick days
 příspěvek penzijního připojištění od 760 Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120 Kč/den
 flexipassy  firemní telefonní tarify
 odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti
 vzdělávací kurzy  školení
Své žádosti spolu s životopisem zasílejte
na personální oddělení společnosti:

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

www.vamberk.cz
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V květnu 2022 oslaví:
90 let
Ladislav Polanský
90 let
Milada Hynková
85 let
Zdeňka Hrádková
80 let
Věra Weinhauerová
75 let
Jan Kubias

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Pavel Horák
Petr Kotlář
Ivanka Bolehovská
Marie Káňová
Ludmila Švorčíková
Zdeňka Jedlinská

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01. 08.
2021 do 31. 03. 2022, že město Vamberk připravuje na měsíc červen 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 Vambereckého zpravodaje.
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
Jména a příjmení rodičů:

Dne 25. 5. 2022 oslaví pan LADISLAV POLANSKÝ
90 let.
Do dalších let přejí hodně zdraví
děti s rodinami.

24

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

Bydliště: .....................................................................................................................
...
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

PODĚKOVÁNÍ

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

Vážení přátelé, známí, přijměte naše upřímné poděkování za účast při
rozloučení se zesnulým panem LUBOŠEM WENZLEM.
Manželka a synové s rodinami

datum nar. ..........................................................................................
dcery .................................................................................................,
datum nar. ..........................................................................................

VZPOMÍNKA
Zemřel JAROSLAV FRYDRYCH, dlouholetý tajemník Městského národního výboru ve Vamberku. Vzpomínat na něj budeme jako na dobrého
člověka, přátelského kolegu, kterého jsme vždy rádi potkali a popovídali
si. Všichni kdo jste ho znali, vážili si ho, měli ho rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Za bývalé kolegy Jolana Richterová
Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.
Dne 23. 4. 2022 jsme vzpomněli smutné 2. výročí, kdy
nás předčasně a navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička MILADA HUDOUSKOVÁ.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
Miroslav, dcera Milada s manželem
a vnouček Daniel.
Dne 30. dubna 2022 uplynulo již 8 let, co nás nečekaně
a navždy opustil pan Ing. JOSEF KRSEK. Tento rok by
mu bylo 70 let a určitě by své kulaté narozeniny s radostí oslavil.
Děkuji každému, kdo si vzpomněl na Jožina.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta
a děti s rodinami
Dotlouklo navždy to dobré srdce,
klesly studené ty upracované ruce,
anděl smrti políbil tu milou ustaranou tvář.
Dne 9. května tomu bude 5 let, co nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička paní VĚRA
VITVAROVÁ.
V srdci Tě stále nosí a navždy vzpomínají
dcery Lenka a Věra s rodinami.
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku,
jímž mohlo žíti.
Dne 27. května uplyne páté výročí od smrti naši maminky, babičky, prababičky, manželky paní VERONIKY
SUCHÁNKOVÉ.
Stále vzpomínají manžel Josef, dcery Veronika,
Monika, Irena a vnoučata Veronika, Martina,
Aneta, Daniel, Lenka, Jirka, Markéta
a pravnoučata Verunka, Matyášek,
Lukášek a Pepíček.

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání
ke slavnostnímu uvítání dětí.
Ve Vamberku dne .....................................................................................................
Podpisy rodičů: ...............................................

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

Pomoc občanům Ukrajiny
a ubytovatelům ve městě a nabídka pomoci od obyvatel.
Po dohodě možnost využít šatník z humanitární sbírky.
Kontaktní osoba: Ing. Martina Jusková
Tel: 605 006 265, E-mail: juskova@vamberk.cz

Stolní tenis Baník Vamberk
– pád z divize
Nejdůležitější zápas sezóny jsme
hráli 26. 2. v Kostelci n. Orl. Karty
byly rozdány tak, že když vyhrajeme, bude šance se udržet v divizi
i pro příští rok. Pokud prohrajeme,
bude sestup téměř jistý. Kostelec,
kterému se uzdravil jejich nejlepší
hráč Karel Malík, se na nás sešel
ve velmi silné sestavě. Bojovalo se,
ale všechny vyrovnané pětisetové
zápasy jsme bohužel prohráli. Výsledkem je až krutá prohra 10 : 2.
Poslední kolo soutěže jsme odehráli na domácích stolech v sobotu 2.
4. – dopoledne se Starou Pakou
a odpoledne s Jičínem. Za nemocného Radka Ducháče nastoupil
o tomto víkendu Michal Macháček
a nevedl si vůbec špatně. Stará
Paka přijela ve slabé sestavě jen se
třemi hráči. Výhra 10 : 3.
Odpoledne to byl větší boj, rozhodoval každý míček a set. Prohra
8 : 10 zamrzí, ale i případná výhra

www.vamberk.cz

by, s ohledem na výsledky dalších
týmů, náš pád z divize neodvrátila.
V průběhu sezóny nám naše pozice v tabulce dávala naději na udržení divize, ale závěr vyšel lépe
kolegům z Kostelce n. Orl. a Rtyně
v Podkrkonoší. Příští rok nás tedy
čeká opět Krajský přebor 1. třídy.
TTC Kostelec nad Orlicí A – TJ Baník Vamberk A 10 : 2
Body: Jakubec 1, Kotyza 1
TJ Baník Vamberk A – Sokol Stará Paka 10 : 3
Body: Jakubec, Kotyza, Macháček
– všichni 2, Valášek 1, WO 3
TJ Baník Vamberk A – TJ Jičín 8
: 10
Body: Jakubec 3, Kotyza 2, Macháček 2, čtyřhra Macháček-Kotyza 1
M. Vrkoslav
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Galavečer Královéhradeckého
krajského fotbalového svazu
Dne 14. 4. 2022 se konal galavečer Královéhradeckého krajského fotbalového svazu v městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náhodě. Večerní program byl rozdělen na několik částí, kdy
v první byly oceněny kluby, za dobrou práci
s mládeží, nejhezčí fotbalový trávník, nejlepší
fotbalové prostředí (stadion, fanoušci, prostředí), fotbalová obec (obec do 3tis. obyvatel).
V další části byli oceněni cenou fair play hráči,
kteří se zachovali správně ve vypjatých situacích, jako tomu bylo v případě Pavla Procházky
z Hořic, který zachránil život hráči, kterému při
souboji na hřišti zapadl jazyk. Ocenění fotbalový starosta roku – cenu Miloše Jóna - získal
starosta Častolovic Ing. Zdeněk Praus, nutno
podotknout, že tuto cenu získal na minulém
galavečeru starosta Vamberka Mgr. Jan Rejzl.
Mezi oceněné zvláštní cenou Královéhradeckého KFS se zařadil emeritní senátor JUDr. Miroslav Antl, který dlouhodobě podporuje fotbal
v našem kraji. Následovalo vyhodnocení trenérů desetiletí v kategorii mládeže – cena Josefa
Součka, shoda jmen s trenérem A mužstva TJ
Baník Vamberk není náhodná, jedná se o otce
našeho pana trenéra. Trenérem desetiletí v kategorii mužů se mimo jiné stal i Milan Frýda,
který co by kapitán gardy FC Hradec Králové
vedl svůj tým k vítězství v utkání starých gard
na oslavě 115 let fotbalu ve Vamberku. Oceněni byli i rozhodčí desetiletí. Hosté galavečera
zvolili hráče desetiletí, kterým se stal Martin

Merganc. V závěru večera byla vyhlášena cena
nejprestižnější, a to cena Jana Modřického.
Tuto cenu předával hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.,
předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu Václav Andrejs a legendární trenér Ladislav Škorpil. Tuto cenu a potlesk ve stoje obdržel Zdeněk Vodák, dlouholetý sportovní
funkcionář a organizátor z Vamberka. Zdeněk
Vodák pracoval v komisích fotbalového svazu

přes 48 let, fotbalová asociace ho za jeho práci ocenila již v roce 2010, a to cenou nejvyšší:
cenou Dr. Václava Jíry. Pro tělovýchovnou jednotu Baník Vamberk je ctí, že nejprestižnější
fotbalové ocenění našeho kraje obdržel náš
dnes už čestný člen a bývalý funkcionář. Gratulujeme Zdeňkovi a děkujeme za jeho práci pro
náš oddíl, jednotu, okres a kraj.
Ondřej Frejvald, tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.
Zdroj: Lubomír Douděra

Výběry okresního fotbalového svazu
– reprezentace okresu za účasti Vamberáků
Výběr U9
V sobotu 2. 4. 2022 se okresní výběr U9 Rychnova zúčastnil velmi
kvalitně obsazeného fotbalového
turnaje v Uhlířských Janovicích,
nedaleko Kutné Hory. Mimo jiné
zde byly zastoupeny i zástupci prvoligových týmů, jako například
Baník Ostrava, Slovan Liberec,
FC Hradec Králové, Sparta Praha
a další. Turnaj byl rozdělen do 6
základních skupin, ve kterých sehrály týmy zápasy systémem každý s každým. V mrazivém počasí
se rychnovský výběr ve skupině E
postupně střetl s FC Kuřim (výhra
3:2), se Slovanem Liberec (výhra
1:0), se Sokolem Sudoměřice u Bechyně (výhra 3:0) a s Viktorkou Žižkov (výhra 6:1). Tyto skvělé výsledky holkám a klukům zajistily první
místo a jasný postup do finálové
skupiny o 1. až 6. místo.
Do těchto bojů výběr vstoupil zápasem se soupeřem OFS Náchod.
Ve vysokém tempu odehrané
utkání nakonec skončilo výhrou
2:1. Velmi ceněná je remíza 2:2
s Baníkem Ostrava, při které rych-

novští předvedli vysokou kvalitu
a bojovnost. Poté již následovaly
zápasy se dvěma týmy, které nakonec skončily na prvních dvou místech, TJ Sokol Stodůlky zvítězil 4:1
a MAS Táborsko 5:1. Na závěr přišla
ještě jedna prohra v celkem vyrovnaném zápase, a to s FC Hradec
Králové v poměru 4:2. V konečném
pořadí obsadil tým okresního výběru OFS Rychnov VÝBORNÉ 4.
místo.
Na turnaji byli i zástupci vambereckého fotbalu: Ondřej Mazúch
a Tomáš Hájek, trenér mladší přípravky TJ Baník Vamberk v roli
trenéra okresního výběru. Gratulujeme.
Výběr U17
Dne 14.4.2022 se uskutečnil memoriál Josefa Šurala venkovních
přeborů okresních fotbalových
svazů kategorie U17 ve fotbalovém areálu V Lukách ve Vamberku.
Jednalo se o druhé kolo těchto
výběrů. První kolo se odehrálo
ve Vrchlabí na podzim. Na dvou
perfektně připravených hřištích se

utkaly výběry OFS Hadec Králové,
OFS Náchod, OFS Rychnov nad
Kněžnou a OFS Trutnov (OFS Jičín
se bohužel nedostavil).
Turnaj se hrál na 2x22 minut s minutovou přestávkou mezi poločasy a 15 minutovým oddechem
před dalším zápasem. Během
turnaje jsme viděli velice vyrovnané zápasy, mnoho zajímavých
akcí, technických fint a i krásných
branek. Asi nejzajímavějším zápasem celého dne byl mezi výběry
Rychnova a Hradce, kde se hrálo
o celkové vítězství. Hradecký výběr potřeboval zápas vyhrát, aby
mohl ještě bojovat o celkové prvenství. Hradec se ujal brzkého
vedení 2:0. Rychnov do poločasu
stihl snížit na 2:1 z přímého kopu
po chybě brankáře. Ve druhém
poločase Rychnov trpělivou hrou
dokázal zápas srovnat. Po srovnání se přelévala hra z jedné strany
na druhou, šance střídala šanci,
ale žádná další branka už nepadla a díky remíze 2:2 už bylo jasné,
že celkovým vítězem se stane OFS
Rychnov nad Kněžnou. Hodně

www.vamberk.cz

zajímavý byl ještě souboj o celkové třetí místo, které nakonec
obsadil výběr OFS Náchod, díky
vzájemnému zápasu z předešlého
turnaje ve Vrchlabí. K hladkému
průběhu turnaje přispěla šestice
rozhodčích. Po turnaji byli oceněni
nejlepší střelec, nejlepší brankář
a nejlepší hráč.
V turnaji nastoupil zástupce domácího klubu Marek Soběslav
(v širší nominaci byl i Josef Jansa
a Vojtěch Forche) a trenérem výběru okresního fotbalového svazu
byl Marcel Olšavský, šéftrenér fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk.
Vítězství „domácích“, čili výběru
OFS Rychnov zajistil oběma zmíněným místo v týmu krajské reprezentace U17, Marek Soběslav v pozici hráče a Marcel Olšavský v roli
hlavního trenéra. Gratulujeme.
Z podkladů Romana Havla
a Miroslava Slezáka
zpracoval a upravil
Ondřej Frejvald,
sekretář
OFS Rychnov nad Kněžnou
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Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
Muži A
JAKO 1. B třída mužů - skupina B
Sobota, 26.03.2022 15:00, TJ Sokol
Třebeš B - TJ Baník Vamberk UMT
Všesportovní stadion 5:0. První jarní mistrovské utkání skončilo bez
překvapení. Už sestava dávala tušit, že v ofenzivě mnoho šancí nebude a tak domácí od začátku měli
více ze hry a rychlý gól to potvrdil.
Škoda, že některé obdržené branky byly velmi laciné. Všem hráčům
patří uznání za obětavý výkon. Sestava: Klofanda (brankář), Kotýza,
Olšavský, Svrbík, Hostinský, Bek,
Šimeček, Müller, Halamka D., Šponar, Cit.
Sobota, 02.04.2022 16:30, TJ Baník
Vamberk - TJ Sokol Lípa n. O. 1:3.
Důležité utkání pro další průběh
soutěže se nám příliš nevydařilo.
Na začátku se zdálo, že budeme
mít tlak, ale šance se nedotáhly
do gólového efektu. S přibývajícím
časem se hra vyrovnávala. Hosté se
dostali do několika slibných akcí,
se kterými si naši hráči poradili.
Bohužel před koncem poločasu
přišel faul před naší brankou a nařízenou penaltu Mondík proměnil.
Po přestávce jsme začali aktivně
a v 50min Stieber pohotovou hlavičkou vyrovnal. Místo dalších šancí přicházely zbytečné ztráty míče
ve středu hřiště a následné útoky
Lípy byly nebezpečné. Nakonec
z našich chyb dokázali hosté dvakrát skorovat a dotáhnout zápas
do vítězného konce. Našim hráčům nelze upřít snahu, ale ta k bodovému zisku nestačila. Sestava:
Klofanda (brankář), Kotýza, Olšavský, Svrbík, Hostinský, Bek, Müller,
Stieber, Šafařík, Šrom, Hamerský
David, střídali: Mudruňka, Cit.
Sobota, 09.04.2022 16:30, T.J. Sokol
Hejtmánkovice - TJ Baník Vamberk
5:0. Utkání jsme nezvládli a porážka
bohužel odpovídá hře. Nedařilo se
vůbec nic a domácí nás ve všech
herních činnostech přehrávali. Nakonec jediná přímá střela na domácí branku přišla v 86 minutě.
Den blbec ještě „vylepšil „ terén
a tentokrát i rozhodčí, který podlehl domácímu brečení a žalování.
Ani tyto okolnosti však neomlouvají náš výkon. Pokud nechceme mít
komplikace v soutěži, musíme zlepšit nejen hru, ale i přístup k fotbalu.
Sestava: Klofanda (brankář), Kotýza,
Olšavský, Svrbík, Malý, Bek, Müller,
Šrom, Chochola, Čopík, Hostinský,
střídal: Hájek Matěj.

Sobota, 16.04.2022 17:00, TJ Baník Vamberk - TJ Spartak Opočno
4:2. Toto utkání se nám vydařilo
ve všech směrech. Od úvodního
hvizdu rozhodčího jsme byli důrazní a v pohybu což znamenalo
ve 12. minutě vedení 2-0. Bohužel
za několik minut přišlo nucené
střídání Pavla Šponara a soupeř
postupně vyrovnal hru a vstřelil
i kontaktní gól. Po přestávce byla
hra vyrovnaná, ale větší touha
po další brance vyzařovala z našich hráčů a po zásluze byli odměněni. Hosté ještě jednou překonali
v závěru Klofandu ovšem střelecky
disponovaný Šrom svým čtvrtým
gólem stanovil konečnou podobu výsledku. Všem našim hráčům
patří uznání za předvedený výkon.
Zdobila nás vůle po vítězství, bojovnost a nasazení, to vše v součtu
se Šromovou střeleckou exhibicí
znamenalo zaslouženou výhru
a tři body. Sestava: Klofanda (brankář), Hamerský, Olšavský, Chochola, Malý, Šimeček, Stieber, Halamka
D., Šponar, Šrom, Tobiška. Střídali:
Halamka O., Hostinský, Müller, Bek.
Josef Souček, trenér A mužstva.
Muži B
INDIGO OP III. třídy
Sobota 9. 4. 2022 16:00, TJ SOKOL
Voděrady, z.s. - TJ Baník Vamberk,
z.s. B 5:1 (2:0). Sestava: Dostál
(brankář), Držmíšek, Kráčmer, Hlaváč, Handl, Hamerský, Bakus, Mudruňka, Štverák, Procházka, Sýkora
K., střídali: Frejvald, Koníček, Rücker. Branka: Tomáš Mudruňka
Sobota 16. 4. 2022 13:30, TJ Baník
Vamberk, z.s. B - SK Dobré, z.s. 2:1
(0:0). Sestava: Cit (brankář), Hlaváč,
Držmíšek, Hamerský D., Mudruňka, Sýkora T., Žampach, Handl, Olšavský, Hamerský A., Halamka O.,
střídali: Chochola K., Bek, Tobiška,
Procházka, Sabo, Kráčmer. Branky:
Jiří Handl, Ondřej Bek.
Dorost
Genext KS staršího dorostu U 19
- finále, jaro 2022
Sobota 19. 3. 2022 10:15, TJ Dvůr
Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná TJ Baník Vamberk 6:2 (2:0). Sestava:
Koníček (brankář), Kopřiva, Svrbík,
Forche, Rücker, Kaute, Žák, Müller,
Saksl, Hlaváček, Mrázek, Koblása.
Branky: Saksl, Müller.
Sobota 26. 3. 2022 12:00, TJ Baník
Vamberk - TJ Sokol Chomutice/
Sokol Milíčeves 8:2 (5:1). Sestava:

Koníček (brankář), Šafařík, Mrázek,
Forche, Rücker, Kaute, Žák, Müller,
Saks, Koblása, Janak, Soběslav, Kařízek, Jansa, Kodytek. Branky: 3x
Müller, 3x Žák, Soběslav, Janak.
Sobota 9. 4. 2022 13:30, TJ Baník
Vamberk - TJ Lokomotiva Borohrádek 0:4 (0:2). Sestava: Koníček
(brankář), Šafařík, Kopřiva, Mrázek,
Forche, Rücker, Kaute, Žák, Saksl,
Koblása, Janak, Kařízek, Jansa, Kodytek, Soběslav.
Pátek, 15.04.2022 14:30, TJ Baník
Vamberk - SK Roudnice/Sokol Lhota p. L. Vamberk 0:8 (0:3). Sestava:
Koníček (brankář), Šafařík, Kopřiva,
Šebesta, Mrázek, Forche, Rücker,
Soběslav, Koblása, Kaute, Saksl,
Štěpánek, Janak, Kařízek, Jansa,
Kodytek.
Sobota 16. 4. 2022 13:30, MFK
Nové Město nad Metují - TJ Baník
Vamberk 6:0 (3:0). Sestava: Koníček (brankář), Šafařík, Kopřiva,
Forche, Rücker, Saksl, Štěpánek,
Kařízek, Jansa, Šebesta, Mrázek.
Starší žáci
OP starších žáků - jaro 2022
Středa 13. 4. 2022 17:00, Viking
Union Rokytnice/TJ Baník Vamberk - Černíkovice/Solnice 1:6
(0:4). Sestava: Čapek, Chochola,
Kaute, Horský, Helásek, Horenská,
Saksl, Kopřiva, Kopsová, Veverka,
Říha, Fišerová, Trnčák, Khol. Branka: Horský.
Středa 20. 4. 2022 17:00, Doudleby/Rychnov - Viking Union Rokytnice/TJ Baník Vamberk 10:2 (4:0).
Sestava: Čapek, Bartoš M., Forche,
Kaute, Horský, Saksl, Helásek, Kopsová, Veverka, Trnčák, Bartoš V., Fišerová, Kušta, Mrázek, Říha, Horenská, Khol. Branky: Kopsová, Forche.
Mladší žáci
OP mladších žáků - jaro 2022
Pátek 15. 4. 2022 turnaj Vamberk.
Sestava: Čapek, Hamerská, Hamerský, Klement, Bartoš V., Bartoš M.,
Kušta, Franc, Hájek, Fišerová, Osvald, Chochola, Sedláček. 09:00,
TJ Baník Vamberk, z.s. - FC České
Meziříčí, z.s. 2:1 (1:0). Branky: Kušta, Franc. 11:00, TJ Baník Vamberk,
z.s. - Černíkovice/Solnice 4:0 (2:0).
Branky: 2x Kušta, Franc, Sedláček.

Hanousek Š., Jedlinský, Kupka,
Mazúch, Dolek, Chaloupka. 09:00,
Sportovní klub Přepychy, z.s. - TJ
Baník Vamberk, z.s. 4:12 (3:4).
Branky: 6x Hamerský, 2x Mazúch,
2x Kupka, Dolek, Klička. 09:45, FC
České Meziříčí, z.s. - TJ Baník Vamberk, z.s. 4:10 (2:6). Branky: 3x Hanousek O., 3x Kupka, 2x Mazúch,
Hanousek Š., Hamerský. 10:30, TJ
Lokomotiva Borohrádek, z.s. - TJ
Baník Vamberk, z.s. 6:8 (2:4). Branky: 3x Hanousek Š., 3x Hamerský,
Mazúch, Kupka.
Neděle 17. 4. 2022 turnaj Opočno. Sestava: Klička, Hamerský,
Veverka, Dolek, Kupka, Falta, Hanousek O., Jedlinský, Hanousek
Š., Mazúch, Chaloupka. 09:00, TJ
Baník Vamberk, z.s. - TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. 5:2 (2:1). Branky: 4x Hamerský, Jedlinský. 09:45
Dobruška/Opočno B - TJ Baník
Vamberk, z.s. 9:6 (3:3). Branky: 3x
Hamerský, 2x Hanousek Š., Kupka.
10:30 TJ Baník Vamberk, z.s. - FC
České Meziříčí, z.s. 10:1 (5:1). Branky: 3x Hamerský, 2x Falta, 2x Hanousek Š., 2x Mazúch, Hanousek O.
Mladší přípravka
OP mladší přípravky - jaro 2022
Pátek 15. 4. 2022 turnaj Vamberk.
Sestava: Paštika, Mazúch O., Dolek,
Tobiška, Mazúch J., Čonka K., Čonka L. 09:00 TJ Baník Vamberk, z.s.
- TJ Sokol Černíkovice,z.s. BÍLÁ 3:7
(2:4). Branky: 2x Dolek, Mazúch.
09:45 TJ Baník Vamberk, z.s. - TJ
Sokol Černíkovice,z.s. ČERVENÁ
2:8 (1:5). Tobiška, Čonka K. 10:30
TJ Baník Vamberk, z.s. - Sportovní
klub Solnice, z.s. 10:3 (6:1). Branky:
8x Mazúch, Dolek, Čonka L.
Předpřípravka
OP předpřípravek – jaro
Středa 20. 4. 2022 16:30 turnaj
Vamberk. Vamberk – Černíkovice
Bílá 1:7, Vamberk – Černíkovice
červená 5:7, Vamberk – Solnice 1:5.
Rozpis utkání a turnajů mládeže
na www.banikvamberk.cz
Ondřej Frejvald,
koordinátor fotbalové mládeže
TJ Baník Vamberk, z.s.

Starší přípravka
OP starší přípravky - jaro 2022
Neděle 10. 4. 2022 turnaj České
Meziříčí. Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, Falta, Hanousek O.,
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Salon
Marťa
manikúra

pedikúra

Ɣpéče o přírodní
nehty
Ɣp-shine
Ɣgel lak
Ɣmodeláž nehtů
Ɣparafínové zábaly

Ɣpéče o nohy
mokrou technikou
Ɣgel lak
Ɣdepilace

solárium
Ɣzdravé opalování

Martina Jedlinská, Tyršova 928, Vamberk

Tel.: 605 185 220
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INTERNET!
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od 250 Kč

www.tlapnet.cz

10 let Historiků
"historie může být i zábavná"
zajímavé přednášky, nová expozice Vamberka, narozeninový dort

13. května 2022
17:00 Městský klub Sokolovna

