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rezezervrvy.y PPřeřemýmýšlšletete , ,, jajajak k kokon-nn-
krététníní sssitittuaau cicii zzvlvlládádnnooututut. KoKohohoho  
a a vv jajakéké mmířířře e popopožážážádadadat tt o oo popopomomomocc c
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NeNevívím,m, jjjakak uuu VVásás ddomomoma,a,a uu nnnásásás 
bybylolo pppototo řeřeř bababa hhhodododněněně lllásásáskykyky aaa pppo-o-o-
rorozuzuměměměníní.. AbAbAby y y momom hhlhli i rorodididičečeče 
chhoditit dddooo prprp ácácáce ee a a a nenepřpřřidididělělělávávávalali i  
ststararosostiti svývývým m m zazazaměměstststnananavavavatetee--
lůlům.m. AAAbybyby ddětětě i i škškškolololu u a a a  krkrkrouououžžkžky y 
zvzvláládldly y y dididisttstanančnčnčně.ě.. AAAbybyy sssiii prprprararo-o--
did če vvv ssereriáiáiálululu úúkokokolůlů aaa pppodododpoporyryry 
nanašlšli i svsvůjůj kkklilil d d d a a a prprprososostototor.r.r. 
Z Z řářádkdkdkůůů jejej zzzřeřeřejmjmjmé,é,é, žžže e e prprproo o mnmnm e e 
rorok 2000202020 bbylyll aa bbbududude e e rrrokekekemmm papapan-n-
dedemimie.ee. PPPevevevněněně vvvěřěřěříímím,, žežee vvv sssououou--
vivislslosostititi sss pppananandedemimimií í sisii kkkažažaždýdýdý  
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mymyslsl aaa kkkrororotititit t t stststrararachchch ooo sssvévévé bbblílílízkzkzké é 
ststálálo o totolilik kk sisis l.l.

AAť ť užuuž jjje ee VáVáVáš š přpřpříbíbíběhěhě zzz pppanana dedede---
mimie e jajaakýkýkýkokokolili,, přpřpřálálála a bybybychchch ssi,ii, 
ababycy hoohom mm sisi ssvévévé nnnovovo ě ě nananabybybytété 
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spspololečeččněněně vvvýzýzý vyvy rrrokokoku u u 2020202121 pppřiřiřijíjíjí-
mamalili ssilililněněně aaa pppokokokororněně aa vvzázázájejejemm-m-
něně ssi i popomámámáhahahalilili pppococochohohopepep nínímm
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TáTáTáňaňaň BBřířířízozozovávává
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

59. zasedání dne 14. září 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 58.

2) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise 
ze dne 24.09.2020 a  realizaci 
všech bodů.

3) Schválila prodloužení nájmů 
bytů dle přílohy.

4) Schválila Plán zasedání rady 
města a jednání zastupitelstva 
města v roce 2021.

5)  Schválila ceník poplatků za ko-
pírování, tisk a laminaci včetně 
návrhu na zrušení služby faxo-
vání z  důvodu jejího nevyuží-
vání s účinností od 01.11.2020. 

6) Svěřila podle § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000, záko-
na o  obcích (obecní zřízení), 
městskému úřadu, tajemnici, 
pravomoc stanovit úřední ho-
diny městského úřadu vzhle-
dem k  opatřením k  řešení 
rizika nákazy SARS-CoV-2 – 
COVID-19.

7)  Schválila kupní smlouvu 
s  Mgr.  Radkem Freivaldem, 
DiS., xxxxxxxxx na pořízení od-
vlhčovače vzduchu SINCLAR 
CFO 45E za  cenu 7.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

8)  Souhlasila s  přijetím účelově 
určeného fi nančního daru 
ve  výši 5.000 Kč od  Ing.  Miro-
slava Vyčítala, xxxxxxxxxxxxxxx 
na  fi nancování výdajů školní 
družiny pro příspěvkovou or-
ganizaci s  názvem Základní 
škola Vamberk, okres Rych-
nov nad Kněžnou, Komenské-
ho 95, 517  54 Vamberk, IČO: 
70156611.

9)  Schválila Dohodu o výkonu vý-
měnné odborné stáže zaměst-
nanců pro pracovníky organi-
zační složky města s  názvem 
Pečovatelská služba Vamberk 
vykonávanou v  Pečovatelské 
službě Rokytnice v  Orlických 
horách, Horská 303, 517 61 Ro-
kytnice v Orlických horách.

10) Schválila výzvu k  podání na-
bídek ve  zjednodušeném 
podlimitním řízení na  veřej-
nou zakázku „Svoz komunál-
ního a  separovaného odpadu 
ve Vamberku“.

11) Schválila výzvu k podání nabí-
dek na  veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce 
kotelny ZŠ Vamberk“.

12) Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo uzavřené 
dne 23.09.2020 na akci „Opra-
va plaveckého bazénu, Vam-

berk“, se zhotovitelem Pavel 
Kučera, č. p. 76, 569 62 Sebra-
nice, fyzická osoba – podni-
katel, IČO: 60121661, kterým 
se mění rozsah díla a  rozpo-
čet se snižuje o  méněpráce 
ve  výši 82.643,12 Kč bez DPH 
a  zvyšuje o  vícepráce ve  výši 
82.528,44 Kč na celkovou cenu 
7.753.055,32 Kč bez DPH a po-
věřila starostu podpisem do-
datku.

Rada města Vamberk se na svém 

60. zasedání dne 27. října 2020 

usnesla:

2)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 59.

2)  Vzala na  vědomí oznámení 
ředitelky Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280 o  sloučení 
obou pracovišť v  době pod-
zimních prázdnin.

3) Schválila smlouvu o  zřízení 
věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-2015142/VB/05 
stavby: Vamberk, p.  č. 954/34, 
Ing.  Vyčítal, 5 RD – kabel NN 
pro kabelové vedení NN umís-
těné v  pozemku p.  č. 1812/1, 
1812/3, 5004, 5838 v  k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve výši 1.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

4)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  veřejném projednání Aktu-
alizace č. 3 Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého 
kraje a vyhodnocení vlivů této 
aktualizace na  udržitelný roz-
voj území, které se koná dne 
26.11.2020 od  9:00 hodin for-
mou vzdáleného přístupu.

5)  Neschválila žádost Tělovýchov-
né jednoty Baník Vamberk, z. 
s., Jůnova 63, 517 54 Vamberk, 
IČO: 48615633 o  změnu úče-
lu dotace a  prodloužení doby 
plnění dotace z rozpočtu měs-
ta Vamberk na  rok 2020 č. j. 
39/2020/MÚVA.     

6)  Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
ve  zjednodušeném podlimit-
ním řízení „Svoz komunální-
ho a  separovaného odpadu 
ve  Vamberku“ ve  složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Luděk Luňák, 
Rudolf Futter a  náhradnice: 
Ing.  Martina Jusková, Ing.  Eva 
Forejtková.

7)  Schválila Operační plán pro 
zimní údržbu místních komu-
nikací a  chodníků ve Vamber-
ku v  zimním období 2020 – 

2021.
8) Projednala petici obyvatel 

na opravu komunikace na Hra-
disku a  uložila starostovi se-
známit petiční výbor  s  tím, že 
oprava je dlouhodobě pláno-
vána a  v  současné době pro-
bíhá majetkové vypořádání 
pozemků, bez kterého opravu 
cesty není možné provést.

Rada města Vamberk se na svém 

61. zasedání dne 11. listopadu 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 60.

2)  Vzala na vědomí výroční zprá-
vu Základní školy Vamberk 
za školní rok 2019/2020.

3)  Schválila Dodatek č. 4 smlouvy 
o  veřejných službách v  pře-
pravě cestujících ve  veřejné 
linkové osobní dopravě k  za-
jištění městské autobusové 
dopravy ve  Vamberku ze dne 
10.01.2019 se společností AU-
DIS BUS s. r. o., Soukenická 242, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 15040500, kterým se pro-
dlužuje účinnost smlouvy 
a  termín poskytování veřejné 
služby do 02.12.2021  a pověři-
la starostu podpisem dodatku.

4) Schválila cenovou nabídku 
na  pásový schodolez Jolly 
Standard 150 KTX pro potře-
by Základní školy Vamberk 
v rámci projektu „Modernizace 
učebny chemie včetně zajiš-
tění bezbariérovosti ZŠ Vam-
berk“ za cenu 135.000 Kč včet-
ně DPH od dodavatele Zdeněk 
Rainhard Náhlík – Schodolezy 
Morava, Novodvorská 225/55, 
747 21 Kravaře IČO: 46116796, 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky    

5)  Projednala Oznámení o  zahá-
jení řízení o odstranění stavby 
„Terénní úpravy u objektu jiné 
stavby č. p. 781“ vydané odbo-
rem Stavební úřad Městského 
úřadu Vamberk a  rozhodla, že 
město Vamberk jako vlastník 
pozemku p.  č. 1469/4 v  k. ú. 
Vamberk nebude žádat o  do-
datečné stavební povolení, 

jelikož není stavebníkem a ne-
provádělo stavební úpravy.  

6) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Podlahy Ficenec, 
s.r.o., Jiráskova 1702, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
08207551 na  realizaci čištění 
a  pokládky podlahových kry-
tin v  rámci projektu „Stavební 
úpravy klubového zařízení 
Sportovní hala Vamberk“ 
za  cenu 95.067 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

7)  Projednala protokol o otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu ve Vamberku“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena se 
společností Marius Pedersen 
a.s., se sídlem Hradec Králo-
vé, Průběžná 1940/3, 500  09 
Hradec Králové, IČ: 42194920, 
která předložila nabídku 
na  směsný komunální odpad 
ve  výši 3.400.800 Kč bez DPH, 
na  separovaný odpad PLASTY 
ve  výši 734.136 Kč bez DPH, 
na  separovaný odpad -  PAPÍR 
ve  výši 379.392 Kč bez DPH, 
na  separovaný odpad – SKLO 
ve  výši 127.224 Kč bez DPH 
a  na  vytříděné odpady ve  výši 
103.505 Kč bez DPH, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

8) Schválila cenovou nabídku 
společnosti ApA Vamberk 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 
180, 517  54 Vamberk, IČO: 
64255727 na  projektovou do-
kumentaci na opravu veřejné-
ho osvětlení:

 a) v  části „Bačinka“, ulice Li-
dická – B. Němcové za  cenu 
15.000 Kč bez DPH,

 b) v  ulici Smetanovo nábřeží 
za  cenu 15.000 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.    

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

12. zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk se koná 

dne 9. prosince 2020 od 18:00 hodin 
ve velkém sále Městského 

klubu Sokolovna.
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Upozornění 
Provoz radnice bude v  době mezi Vánocemi a  Novým rokem 
omezen. Podatelna bude   otevřena v  pondělí 28.12. a  ve  středu 
30.12.2020 od 8:00 hodin do 11:00 (ve dnech 23.12. a 31.12. bude 
uzavřena). Pokladna bude naposledy otevřena v  pátek  18.12. 
v době od 08:00 do 11:00 hodin.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

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 pro-
střednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS., 
494 541 547, 773 097 901, pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o  dění ve  měs-
tě, zaregistrujte se do  městského InfoKanálu, který  umožňuje  zasílání 
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů 
v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen pár mi-
nut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým a známým.

Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později 
upravit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111
Cena odeslání registrační SMS je dle vašeho tarifu do pevné sítě.
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Provozní doba sběrného místa 
města vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
- Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, 

umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
- Pneumatiky
- Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové 

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

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

vlečení, potahy, ubrusy a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlo-
vaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, 
hračky)

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

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!
Podrobné informace o  odpadech najdete na  www.vamberk.cz 
v sekci Praktické informace – Jak nakládat s odpady

Za  krkolomným názvem „inter-
akční prvek“ se skrývá vcelku jed-
noduchá věc, které se odjakživa 
říkalo „alej“. Aleje od  pradávna 
patří do české krajiny, utvářejí její 
ráz a  prospívají nejen přírodě, ale 
i lidem. Dvě takové aleje se podaři-
lo zrealizovat v katastru Merklovic. 
První z  alejí doplňuje zámělskou 
cestu a  jsou na  ní vysazeny pů-
vodní odrůdy ovocných stromů, 
jabloní a švestek. Z jabloní jsou to 
odrůdy Matčino, Jonathan, Boo-
skopské, Čistecké a  James Grieve 
a  ze švestek Hamanova, Wazo-
nova, Gabrovská, Čačanská raná 
a Domácí.
Druhá z alejí doplnila cestu „u Duš-
ků“ v  Merklovicích podél vodo-
jemu, ze které se otevírá krásný 
výhled na  Potštejn. Zde bylo ob-
noveno stromořadí bříz běloko-
rých. 
Projekt, který zahrnuje též tříletou 
následnou péči, byl z větší části fi -
nancován z  dotace z  Operačního 

programu Životní prostředí pro-
střednictvím výzvy Místní akční 
skupiny SPLAV na  realizaci tzv. 
„prvků územního systému ekolo-
gické stability“, které byly navrže-
ny v rámci pozemkových úprav. 
Udělejte si procházku a ať se vám 
aleje líbí. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Interakční prvky 
v Merklovicích vysazeny
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MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana

Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno

602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
602 152 873
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112

05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.

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

Vážení,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby město 
Vamberk opravilo komunikaci z  Dolního Hradiska od  č. p.  106 (kde končí 
nový asfaltový povrch) na  Horní Hradisko po  konec katastru Peklo n. Zd. 
(za křižovatku u č. p. 117). Tato komunikace pokračuje dál na Jahodov. Jed-
ná se o komunikaci o délce cca 800 metrů, která je velmi hojně využívaná 
a je v havarijním stavu. Při opravě novým asfaltovým povrchem bude zajiš-
těna obslužnost Hradiska na dalších 30 let. Na Horním Hradisku se nachází 
30 nemovitostí (domů k trvalému bydlení, chat a chalup). Tuto komunika-
ci využívají desítky aut, cyklistů a  zemědělské techniky, v  období od  jara 
do podzimu ještě mnohem více.

Za petiční výbor Jiří Kulhavý

Vážený pane Kulhavý,
obracím se na Vás jako na zástupce petičního výboru a dovoluji si Vám tím-
to odpovědět na doručenou petici ve věci opravy komunikace na Hradisku. 
Tuto petici projednala Rada města Vamberka na  svém 61. zasedání dne 
11.11.2020  a pověřila mne učiněním této odpovědi. 
Město Vamberk si je vědomo špatného technického stavu této komunikace, 
proto se dlouhodobě zaměřuje na její opravu. To je patrné zejména z toho, 
že v posledních dvou letech byly opraveny první dva zásadní úseky komuni-
kace na Dolním Hradisku. Co se týče zbývajícího třetího úseku (označované-
ho jako cesta C35 a cesta C50), jeho opravě doposud bránily nevypořádané 

majetkové vztahy, neboť několik pozemků, na  kterých komunikace vede, 
nebyly v majetku města a bohužel ke změně stavu nedošlo ani v rámci kom-
plexních pozemkových úprav. Tento stav se městu podařilo zvrátit tím, že 
v letošním roce dojednalo se všemi dotčenými vlastníky odkup, resp. směnu 
pozemků. Proces nabytí pozemků by měl být dokončen v letošním roce.  
Abych však byl upřímný, nedokážu Vám v této chvíli přislíbit konkrétní ter-
mín opravy komunikace, neboť její realizace bude navázána na stav měst-
ských fi nancí. Bohužel situace rozpočtu města do  příštího roku je taková, 
že v důsledku ekonomických dopadů pandemie na státní rozpočet očeká-
váme též výrazné snížení daňových příjmů na  straně města, kdy zároveň 
musíme zajistit profi nancování již běžících velkých investičních akcí.  
Akcí, která by měla v lokalitě Horního Hradiska v nejbližší době proběhnout, 
je oprava komunikace s vybudováním asfaltového povrchu od křižovatky 
u  č.p. 117 po  napojení se silnicí III. třídy na  Rovni (na  katastru Peklo nad 
Zdobnicí se jedná o cestu C51). Tato akce je v režii Státního pozemkového 
úřadu v  rámci komplexních pozemkových úprav k. ú. Roveň. Se Státním 
pozemkovým úřadem o této akci intenzivně jednáme a Město Vamberk již 
poskytlo potřebné souhlasy a vyjádření.  
Věřím tedy, že se v dohledné době podaří situaci na Horním Hradisku zá-
sadním způsobem zlepšit, nicméně podotýkám, že řešení bude plně záviset 
na stavu veřejných fi nancí. Z tohoto důvodu Vás i všechny obyvatele a uži-
vatele komunikace požádám trpělivost. 

S pozdravem                                             Mgr. Jan Rejzl, starosta města

Oprava komunikace
Petice podle § I zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

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: 14,- 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. 

GRAMOFONOVÉ DESKY
Koupím gramofonové desky, mimo vážné hudby, dechovky a lidovky.

Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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Neviditelný virus navštívil naše do-
movy a  přinutil nás k  neobvyklým 
opatřením. Jízda výtahem v  pane-
lovém domě se stala nebezpečnou 
záležitostí. Byli jsme informováni 
doporučeními, která nám mají za-
bezpečit ochranu před neviditel-
ným nepřítelem našeho zdraví.   Při 
vstupu do  kabiny výtahu si máme 
vydezinfi kovat ruce provizorně 
upevněným dávkovačem gelu a  te-
prve potom zmáčknout tlačítko 
poschodí, které je naším cílem. Při 
úklidu se nám doporučuje stříkání 
dezinfekčním roztokem na uchopo-
vané předměty, včetně zvonkových 
tlačítek. Nepodepsaný autor pro-
fesionálně vypadajícího plakátku 
zapomněl na  jedno „R“, kterým je 
kromě respirátoru a roušek i rozum. 
Alkohol v  dezinfekci je hořlavina 
první třídy a  tlačítka jsou elektric-
kým zařízením. Kromě toho je při 
údržbě nutné dodržovat pokyny 
od výrobce, jinak můžeme poškodit 
lakované povrchy nebo zničit citlivá 
zařízení. Přemýšlivý člověk si může 
doma umýt ruce a  tlačítka výtahu 
zmáčknout například kloubem uka-
zováčku, který jsme zvyklí používat 
při zaklepání na dveře, nebo použít 
část oděvu, případně kapesník. Kliky 
a madla u dveří výtahové šachty se 
dají otevřít bezdotykově předloktím 
jedné ruky. Doporučené zakrytí dý-
chacích cest je nezbytnou podmín-
kou ochrany a  v  pandemické době 
jedinou vnější ochranou. Spoléhat 
se na imunitu si vyzkoušeli i světoví 
politici a jejich pýchu zkrotily vysoké 

teploty a plicní ventilátory. To je sou-
časná realita, před kterou se musely 
sklonit i světové velmoci.
Roušky se staly předmětem lidské 
solidarity i  byznysu. Je dobré zkon-
trolovat propustnost materiálu po-
hledem do světla, nebo použít ruční 
rozstřikovač s  vodou a  několikrát 
postříkat roušku nasazenou na  ob-
ličeji. Nevyhovující, propustnou 
řídkou roušku, můžeme použít tam, 

kde je zbytečná, ale bez zakrytí obli-
čeje bychom znepokojovali občany. 
Jednu takovou jsem zdarma obdržel 
od  obětavých občanů a  jejich soli-
darita si nezaslouží znehodnocení 
upřímného úsilí.
Zpět k výtahům: Zavirovaný aerosol 
našeho dechu můžeme přirovnat 
k  neviditelné vůni nebo viditelné-
mu kouři. Proto je správné jezdit 
jednotlivě, pokud možno nemluvit, 
nekašlat, nekýchat, případně zadr-
žet dech. Kýchnutí můžeme přirov-
nat k výbuchu. Rychlost vzduchu je 
rovná vichřici a má za úkol odstranit 
nečistoty dýchacích cest. Proto je 
dobré zakrytí úst rukávem, pokud 
není čas na vylovení kapesníku. Bez 
dobrého větrání se nezbavíme ani 
kouře, ani vůně. Výtahová šachta 
část vzduchu odsaje do  strojovny 
a  prostoru chodby. Tam se může 
nahromadit v  nebezpečné koncen-
traci. Větrání by se mělo provádět 
pravidelně, nejlépe při otevřených 
vchodových dveřích a  balkónových 

dveřích horní podesty. Stačí prů-
van, který vytlačí kontaminovaný 
vzduch. 
Pravidelné čištění klik, madel, tla-
čítek a  dotýkaných předmětů mů-
žeme provést utěrkou namočenou 
v  mýdlové vodě a  čištění dokončit 
suchým hadříkem. Podlahy se při 
„velkém“ úklidu mohou omýt desin-
fekčním prostředkem k  tomu urče-
ným, například Savem s vůní. Dopo-

ručení výrobců čisticích prostředků 
je nutné dodržet vždy. Je škoda, že 
autor doporučení u nás na dezinfek-
ci zapomenul.
Zmatek v  celostátních opatřeních 
bychom měli snášet s  respektem 
a  laskavým humorem. Spolehnout 
se můžeme hlavně na  svoji osobní 
zodpovědnost, zdravý životní styl 
a péči o imunitu našeho těla.
Všechna opatření jsou nedokonalá 
proti neviditelnému projevu života, 
který má stejný původ jako život 
našeho těla.
Rozumem můžeme hodnotit veli-
kost prostoru, ve  kterém se pohy-
bujeme a kolik m2 potřebujeme pro 
jednu osobu. Výtah dopadne nejhůř. 
Zjistíme, že povolený počet osob 
v  autobuse, kostele a  v  jiných pro-
storách je nelogicky rozdílný a  vše-
obecná pravidla neobstojí. Navíc je 
potřeba vzít v  úvahu pohyb vzdu-
chu, který může změnit podmínky.
Velkým pomocníkem při všech pro-
blémech je zdravý rozum a duševní 

rovnováha. Propadat strachu a  pa-
nice nás zbavuje léčivé moci víry. Vě-
řit máme v  sílu života, kterým jsme 
i my sami.
Jeden náš známý duchovní učitel 
napsal: „…kdo dává světu život, 
používá také života k nápravě světa 
a dobře ví, jak to má dělat.“ Zájmeno 
na začátku je vynecháno proto, aby 
si je mohl doplnit každý sám, podle 
své víry nebo zkušeností. Teprve 
dnes si můžeme prakticky potvrdit 
význam těchto slov.
Život je vzácný dar a  člověk jej ob-
držel v těle a v duši. Dárce života je 
sám život a  dobře si střeží všechny 
souvislosti stvoření. Nemůžeme se 
pyšně a beztrestně oddělovat od zá-
kladu našeho životního prostředí, 
kterým je naše modrá planeta. Dě-
jinné zamyšlení, jak si vážíme života, 
ať již ve válkách nebo potratech nás 
lehce usvědčí, že lidské myšlení je 
vadné a může skončit katastrofou.
Pokora, kterou nabízí pandemie, 
může být impulsem k milosrdenství 
a  opravdovému lidství, na  které 
jsme zapomněli v  pýše blahobytu. 
Význam hesla „Bude líp“ lze realizo-
vat ve vlastní duši a lásce k bližním. 
V prostředí naplněném lží, nenávis-
ti a  bezohledným obohacováním 
štěstí nenalezneme. V našem městě 
máme důvod jít příkladem ve vzta-
hu k  Pravdě. Dědictvím otců je Mi-
str Jan Hus a jeho odkaz, že Pravdu 
máme milovat, protože jedině ona 
nás vysvobodí.

J. Nykl

Rok 2020 rozhodně nebyl rokem obvyk-
lým asi v  žádném slova smyslu. Zažili jsme 
(a v době psaní tohoto textu stále zažíváme) 
něco, s  čím se nikdo z  nás dosud nesetkal, 
a všichni se musíme nějakým způsobem vy-
rovnávat s obtížemi, které s sebou pandemie 
přináší. I pro nás v OD5K10, z. s. to bylo obdo-
bí plné změn, které přicházely ze dne na den, 
co bylo včera domluvené, zítra už neplatilo. 
Ve středu 11. 3. jsme měli dohodnuté před-
nášky primární prevence na MŠ a ZŠ v Javor-
nici, které pak měly pokračovat následující 
dva měsíce na školách po celém okrese. Nic-
méně v úterý jsme se z tisku dozvěděli, že se 
chystá uzavření škol a  během hodiny nám 
tuto zprávu telefonicky potvrdila i  ředitelka 
školy. O týden později se pak z vládního na-
řízení na téměř dva měsíce uzavřely i sociální 
služby včetně té naší. 
Díky této situaci byla v daném období ome-
zena i naše služba v ulicích Vamberka, kterou 

jsme sice ofi ciálně vykonávat nemohli, ale 
s  našimi klienty jsme se snažili udržet kon-
takt alespoň online a  pomoci jim (v  rámci 
dobrovolnictví) např. s  distanční výukou 
a doučováním.
Během května, po znovuspuštění sociálních 
služeb, jsme opět začali pracovat v běžném 
režimu a mohli jsme tak pokračovat v dojíž-
dění do Vamberka a  setkávání se s  mládeží 
osobně. Nakonec pak i  po  období určitých 
nejistot proběhl letní výchovně-rekreační 
tábor z pověření OSPOD, na který se mezi 25 
vybraných dětí dostaly i tři děti z Vamberka.
Začátkem listopadu, kdy píši tyto řádky, se 
situace opět změnila a  znovu platí nouzo-
vý stav. Tentokrát však (alespoň prozatím) 
sociální služby fungují. A tak, byť s určitými 
opatřeními a omezeními, můžeme pokračo-
vat v  práci jak v  Rychnově, tak v  Dobrušce 
a ve Vamberku. Co se týče ulic Vamberka, ve-
likou radost máme z toho, že se díky legisla-

tivní změně podařilo zlikvidovat nepojízdné 
vraky několika aut u nedávno vybudované-
ho hřiště. Na ty jsme už dříve upozorňovali, 
protože to bylo nejen nevzhledné, ale pro 
malé i  větší děti až nebezpečné. Stejně tak 
nás těší i pomalu končící práce na přeměně 
bývalé masny v  bytové domy, jelikož i  to 
přispívá k tomu, že ubývá míst, která přímo 
sváděla ke  shlukování a  k  různým nepříliš 
pozitivním věcem. Víme samozřejmě i o tom, 
že děti si nacházejí místa nová, ale přesto jde 
o krok dobrým směrem. 
Opět chceme poděkovat městu Vamberk 
za  fi nanční a  morální podporu naší práce. 
Za  OD5K10, z. s. přejeme obyvatelům Vam-
berka hezké Vánoční svátky a  šťastný Nový 
rok navzdory všem vnějším okolnostem, kte-
rými právě procházíme.  

Bc. Jiří Vrba,
vedoucí Nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež 5KA 

Do redakce došla úvaha pana Nykla s jeho pohledem na  problematiku opatření týkající se koronaviru...

Anticovidové zamyšlení

S Covidem i bez něj…
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Řada lidí s  duševním onemocně-
ním má problém nalézt vhodné 
a  fi nančně dostupné bydlení. 
Mnoho lidí proto nemůže žít sa-
mostatně či takovým způsobem 
a v místě, kde by si přáli. To se sna-
ží s klienty řešit i organizace Péče 
o duševní zdraví, která ve východ-
ních Čechách poskytuje lidem 
s  duševním onemocněním sociál-
ní a zdravotní služby.
Lidé s  duševním onemocněním 
jsou často kvůli nízkým příjmům 
odkázáni žít u rodičů, v zařízeních 
ústavní sociální péče (primárně ur-
čených pro seniory), v ubytovnách 
či jsou dlouhodobě hospitalizo-
váni v  psychiatrických nemocni-
cích a  jejich návratu domů brání 
převážně právě sociální důvody. 
Nedostatečné zabezpečení lidí 
s duševní nemocí v oblasti bydle-
ní potvrzuje i  počet klientů, kteří 
se s  žádostí o  pomoc při hledání 
a udržení si vhodného bydlení ob-
rací na  organizaci Péče o  duševní 
zdraví (PDZ). Jen na  Rychnovsku 
se v  posledních letech jednalo 
o 24 lidí. „Většina klientů, kteří po-
třebují pomoci v  oblasti bydlení, 
nemá možnost žít v  prostředí dle 
vlastní volby. Smyslem naší prá-
ce je snažit se pomoci lidem vést 
normální život a  být úspěšnější 
a spokojenější v prostředí, které si 
sami zvolí,“ říká vedoucí střediska 
PDZ Rychnov nad Kněžnou Pavel 
Provazník. Dobrým příkladem se 
šťastným koncem může být spolu-
práce střediska PDZ Rychnov nad 
Kněžnou s panem Martinem. 
Martin se potýká s duševním one-
mocněním, kvůli kterému si není 
schopen udržet dlouhodobě prá-
ci, a  tak nemá dostatečné příjmy 
na  zaplacení běžných životních 
výdajů. Od roku 2008 proto bydlel 
po  ubytovnách a  žil v  otřesných 
podmínkách. Aby zlepšil svou ži-
votní situaci, začal před 10 lety 
spolupracovat s  PDZ. Organizace 
se mu snažila pomoci se zajištěním 
invalidního důchodu. Ten mu byl 
přiznán 3. stupně, avšak nevznikl 
mu nárok na  jeho vyplácení. Pra-
covníci PDZ mu tak pomáhali v ko-
munikaci s dalšími úřady a zajišťo-
váním sociálních dávek alespoň 
na  bydlení, aby nezůstal na  ulici. 
Příjem z  dávek, které se podařilo 
dojednat, přesto stačil jen na život 
v  ubytovnách. V  nich se ale Mar-
tinovi nedařilo a  měl problémy 
s  ubytovateli. V  kooperaci s  PDZ 
tedy neustále hledali bydlení nové 
a  nové a  urovnávali stále další 
a  další problémy. Nejistota stálé-

ho bydlení a sociální izolace navíc 
nepříznivě působila na  Martinův 
psychický stav. Pracovníci PDZ 
proto pomáhali udržovat Martina 
v  kontaktu s  lékaři a  zajistili mu 
docházení na  terapie. Najít stá-
lejší bydlení byl úkol mimořádně 
složitý vzhledem k  bytové situaci 
v regionu a za podmínek, kterými 
byl Martin limitován. Nakonec se 
nalézt vhodné bydlení ale přeci 
jen podařilo, a  to díky prováza-
nosti mezi jednotlivými středisky 
PDZ v  různých okresech a  dobré 
spolupráci s  dalšími neziskovými 
organizacemi. Za spolupráce s or-
ganizacemi CPDZ a  Naše ulita se 
podařilo najít místo v soukromém 
bytě v  Hořicích. Martin se do  něj 
nastěhoval a  jak sám říká: „Je to, 
nejhezčí bydlení za posledních ně-
kolik let. Jsem tu moc spokojený 
a líbí se mi i Hořice. Přál bych si tu 
zůstat.“ Díky intenzivní spolupráci 
PDZ s klientem a zapojení dalších 
zdrojů došlo v  Martinově životě 
k  zásadním pozitivním změnám, 
které snad dodají jeho životu po-
třebnou stabilitu pro úplně nový 
začátek.
 „Vhodného bydlení pro naše kli-
enty je opravdu poskrovnu, jsme 
za  takovou spolupráci mezi spřá-
telenými organizacemi rádi,“ dopl-
ňuje Provazník z PDZ. Případ pana 
Martina není ojedinělý. Je mnoho 
lidí s  duševním onemocněním, 
kteří se potýkají s  podobnou ži-
votní situací, a  těch, kteří by rádi 
ve svém životě udělali změnu, na-
lezli stálé zázemí či se osamostat-
nili. Bohužel i  přes snahu mnoha 
měst zajistit lidem sociální byd-
lení, je vhodného a  fi nančně do-
stupného bydlení stále obrovský 
nedostatek. 

Péče o duševní zdraví, z. s.  
Nezisková organizace po-
skytující sociální  a  zdravot-
ní služby, která podporuje lidi 
s  duševním onemocněním 
v Královéhradeckém a Pardu-
bickém kraji, aby měli plno-
hodnotný život se všemi prá-
vy a povinnostmi v místě, kde 
chtějí žít. Organizace také 
pořádá osvětové a  kulturní 
akce na  podporu společen-
ského povědomí o životě lidí 
s  duševním onemocněním 
a  organizuje akreditované 
vzdělávací kurzy. 
Více na www.pdz.cz /
www.facebook.com/
Pece.o.dusevni.zdravi  

12 let žil na ubytovně, 
nyní sehnal pořádné bydlení

Úzká Voříškova ulice ve  Vamberku 
vychází z  Husova náměstí na  ná-
roží městské knihovny a  římskoka-
tolické farní budovy. Po  několika 
desítkách metrů se stáčí doprava 
a  míří z  kopce k  mostku pro pěší 
přes řeku Zdobnici. V  místě ohybu 
uličky lze sejít rovně po  schodech 
lemovaných lavičkami k  většímu 
mostu sloužícímu převážně příjezdu 
zaměstnanců fi rmy Pewag přes zmí-
něnou řeku a  dále ke  staré vrátnici 
do železáren. Ulička je zobrazena již 
na mapě stabilního katastru z  roku 
1840, ale její původ je zřejmě mno-
hem starší.
Nárožní dům čp. 84, který je od roku 
1936 sídlem knihovny, byl postaven 
v roce 1867. Zadní přístavba do za-
hrady byla vystavěna roku 1962. 
V roce 2020 byla dokončena revitali-
zace zahrady s novou zdí a altánem.
Druhý nárožní dům má čp. 85 
a  od  roku 1830 slouží jako římsko-
katolická fara. Proto se ulička od 19. 
století nazývala Farská. Ještě mno-
hem starší byl název V  lázni. V prv-
ní polovině 17. století stávala pod 
schody chaloupka, která sloužila na-
šim předchůdcům k očistě těla. Sou-
časný název Voříškova nese ulice 
od druhé poloviny 20. století. Lidově 
se též někdy kopec zove Kašparák 
podle rodiny, která žije v  čp. 169 
na konci ulice u řeky. V první polovi-
ně 20. století zde rodina provozova-
la řeznictví.
Pod schody stávalo  čp. 165 nebo-
li Hostinec Na  Žofíně (říkávalo se 
tady i Na bahýnku nebo jednoduše 
U Dlabků - patřil rodině Dlabkově). 
Dříve býval přes řeku pouze dřevěný 
mostek pro pěší. Na zahradě mívali 
Dlabkovi pro hosty kuželník. Vedle 

hostince stávala socha Zmučeného 
Krista od  Františka Antonína Miel-
nického ml. z  roku 1780. Socha je 
dnes provizorně umístěna na farním 
dvoře.
Vysoký taras nad uličkou se na jaře 
roku 1994 vlivem vytrvalých deš-
ťů sesunul a  znemožnil průchod. 
K opravě opěrné zdi a zprůjezdnění 
Voříškovy ulice došlo na jaře 2001.
Koncem roku 2014 byl zbourán do-
mek čp. 285 nad schody. Za  první 
republiky zde pan Alois Suchánek 
prodával ovoce a zeleninu. Poslední-
mi nájemníky byla rodina Čonkova.
Domek čp. 404 Barvínkových pod 
uličkou byl zbourán koncem 70. let 
20. století. Za  první republiky zde 
žila rodina Krskova.
V  sousedství Voříškovy ulice 
po proudu řeky se od 80. let 19. sto-
letí rozkládal areál Bednářovy tex-
tilní továrny. Od roku 1952 do roku 
1993 objekty sloužily jako sklady vo-
jenských kasáren. Celý areál koupila 
fi rma Pewag. V  roce 2015 budovy 
zbourala a  o  dva roky později zde 
otevřela novou výrobnu sněhových 
řetězů. 
V  souvislosti s  celkovou rekon-
strukcí Voříškovy ulice v  roce 2019 
byl zbourán objekt veřejného WC 
z  roku 1962, který sloužil svému 
účelu do  začátku 90. let. V  rámci 
revitalizace ulice bylo vybudováno 
zcela nové schodiště s odpočívadly, 
osvětlením a záhony.
Voříškova ulice je dnes příjemným 
koutem uprostřed našeho města.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e z archivu

 Milana Sedláčka

Z historie 
Voříškovy ulice
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Příbytek 
páně farářův
Druhým nárožním domem s  Vo-
říškovou ulicí je čp. 85. Prvně zmí-
něn roku 1654 za majitele Kryštofa 
Štíbnického byl samozřejmě ještě 
bez čísla. Po osm desetiletí zde žila 
rodina Wostřebalova. Až roku 1759 
se novým majitelem stal správce 
borohrádeckého panství Mikuláš 
Hubálek. V roce 1766 se dům dostá-

vá do  rukou rychnovského sládka 
Jana Pelikána. Tehdy dostal objekt 
své první číslo 3. V roce 1822 se zde 
narodil významný sochař působící 
ve  Vídni František Mielnický. Roku 
1830 rozhodl majitel panství Franti-
šek Antonín hrabě Kolowrat o pře-
místění obecné školy z čp. 87 do čp. 
86, které dosud sloužilo coby dům 
farní. Pro faru byl zakoupen sou-
sední dům čp. 85. Mydlář František 
Pelikán za něj obdržel 1800 zlatých. 
Ještě téhož roku 1830 byla na  za-

hradě postavena stodola. V souvis-
losti s požárem severní strany vam-
bereckého rynku v  roce 1841 byla 
na domě vyměněna střešní krytina 
a hospodářská budova na zahradě 
byla nově postavena z  kamene. 
Uvnitř se nacházel chlév, konírna, 
dřevník a kolna. Ke konci 19. stole-
tí se po  jižní zdi na  náměstí pnula 
vinná réva. Na  začátku 20. století 
dostala budova novou fasádu oli-
vově zelené barvy. K poslední velké 
opravě celé budovy došlo v období 

2005-2009. Kromě vnitřních úprav 
byla v celém domě vyměněna 
okna a  objekt má novou fasádu. 
V loňském roce byla opravena sou-
sední Voříškova ulice. Katoličtí fará-
ři zde žijí nepřetržitě od roku 1830 
s výjimkou období 1994-2002, kdy 
byla zdejší farnost spravována z Ča-
stolovic.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Alois Kareš byl i příznivcem vamberecké školy, 
do  níž zasílal prostřednictvím Vojty Náprstka 
vzácné přírodniny jako pomůcky k vyučování. 
Dne 31. srpna 1883 přijel do  Vamberka Vojta 
Náprstek společně s  budoucím presidentem 
Tomášem Garrigue Masarykem, aby se pře-
svědčil „jak jsou dary jeho přítele Kareše opat-
řeny“.  A řídícímu učiteli Josefu Prokšovi se do-

stalo zaslouženého uznání za  příkladnou péči 
o zaslané exponáty.    

Kareš v  dopise ze dne 11. 9. 1862 Vojtovi Ná-
prstkovi píše o tom, jak jeho děti neumí po le-
tech strávených v  Brémách již skoro vůbec 
česky. Uvažoval, že by svého syna mohl nechat 
vyučit sladovníkem, a  to u  Náprstkova bratra 

Ferdinanda, který v Praze, v místech dnešního 
Muzea Vojty Náprstka vedl rodinný pivovar. Na-
konec to dopadlo jinak, Anna a Otto do Prahy 
nešli a  v  lednu 1863 vypluli s  otcem do  New 
Yorku.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Střípky ze života Aloise Kareše 
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Začtěme se do vyprávění hudeb-
níků, kteří před více než půl sto-
letím vzpomínali na  zašlé časy 
svého mládí.

Vanický: „Ve  Vamberku byl tou do-
bou (tj. asi r. 1888-1889) varhaník 
Josef Homr. Vojenskej muzikant 
a  podnikavej. Zakládal taky svou 
kapelu. Ale ne, že by bral každýho, 
kdo byl po  ruce. Ten si, panečku, 
hudebníky z celýho okolí doved vy-
brat. Von to taky byl, kterej tenkrát 
zaved pravidelny nedělní koncerty 
na „Stráni“. Bylo to místo nad řekou 
směrem k  Mníšku. Já jsem dostal 
pozvání na fl autu a tak jsem s ním 
hrál. A  jak to pěkně šlo, fajnově… 
Mně se u  něj líbilo. Aby hudebníci 
měli jistej plat, zaved předpro-
dej vstupenek na  měsíc dopředu. 
U měšťanstva měl přízeň, hodně ho 
podporovalo. Kdyby ten člověk byl 
dýl ve  Vamberku, tak by z  muziky 
něco uďál – ale bylo tenkrát přeci 
divny – takovej váženej a  hezkej 
člověk, ženatej, ženskou měl hez-
kou a  k  světu, že se „sčuch“ (zaho-
dil) s takovou sprach šerednou žen-
skou – a  byl konec. Ve  Vamberku 
byl nadobro nemožnej. Odstěhoval 
se jinam.

Čižinský: „Homr na muziku ve Vam-
berku nebyl sám. Byly tam tou do-
bou tři podružnější asi osmičlenné 
kapely. Jedna byla z  Pekla ze členů 
rodiny Pavlištů a  říkalo se jí stará 
„Vamberecká“. Druhá měla základ 
v Merklovicích, pod vedením kapel-
níka Coufala. Té se říkalo „Mladá 
Vamberecká“. Třetí kapela měla 
vedoucího Antonína Sládka z  Lu-
penice. Té se říkalo „Tartasbanda“. 
Rozpadly se všechny tři. Ze všech 
hudebníků utvořena na  to hudba 
jedna, zvaná „Vamberecká“. Hry 
po  nějakou dobu připovídal starý 
Pavlišta z  Pekla. Později, asi kolem 
roku 1890 stal se jejím kapelníkem 
František Pavlišta z Vamberka.“

Vanický: „Kapelník Pavlišta byl 
prudší povahy, ale na  hraní si ne-
lenoval. S  harmonikou chodil učit 
tance třeba po staveních.“

Čižinský: „Něco pochytil taky od ta-
nečního mistra Čtvrtečky z Hradce. 
Jeden roku učil Pavlišta „Besedu“ 
a  „Moravský tance“ v  hospodě 
u  Horáků v  Lupenici. Z  Rovně tam 
hoši a děvčata taky chodili.“

Vanický: „A  vidíš, tohle mělo vliv 
na  vzdělání, chasa z  naší vesnice 
vždycky oproti jiným byla jaksi na-
před.“

Čižinský: „Von si tím Pavlišta pro-
spěl. Dělal si známosti a  tak ho 
potom začali v  celým okolí brát 
k  muzikám. To už jsme u  něj vod 
rychnovsky byli.“

Vanický: „Já jsem byl u  Fendrštá-
ta přebytečnej. Na  první housle si 
chodil hrát sám a na druhou partu 
si vyučil už habrovskýho Hejhala. 
U  vambereckých bylo volný místo 
a tak jsem se chytil s nima.“

S muzikantama to bejvalo nejhorší 
v zejmě. Šenkýři leckde ani v sálech 
netopili s poukazem, že si to taneč-
níci sami za  chvíli zadejchaj. Jed-
nou jsme přišli hrát na ples do Sle-
mena k Vojnarom. Taková tam byla 

peská zima, že jsme se chozením 
po  sále museli zahřejvat. Když to 
uviděla hospodyně, povídala nám: 
„Víte, co, muzikanti, než k nám při-
jdou hosti, jděte se zatím vohřát 
do chlíva…“

V  sálech bejvalo páry a  teklo 
po  zdích, ale nikomu to u  muziky 
nevadilo. Byla-li zábava již v  prou-
du, chodívali si chasníci dáti zahrát 
svou oblíbenou písničku. Dostávali 
jsme za to tuplák piva.

Čižinský: „Bejvalo dřív zvykem, že 
obecenstvo posuzovalo muzikan-
ty podle toho, jak pijí. Čím víc kdo 
snes, tím byl větším hrdinou a  lep-
ším muzikantem. V  tom smyslu 
bylo dobrých muzikantů dost. Jed-
ním z  nich byl i  hornista Myšák ze 
Sebranic. Domů se nepude, dokud 
se všecko nedopije – tvrdíval dů-
razně a na důkaz, že to myslí doo-
pravdy, nešel z hospody dřív, pokud 
nebyly na stolech prázdné všechny 
sklenice.“

Vanický: „To merklovskej Jansa byl 
člověk praktičtější. Věděl jak dů-
ležité je před pitím mít pořádnej 
grunt  v  žaloudku. Proto se vždyc-
ky pořádně najed a  ještě si sebou 

bral něco k jídlu. Jednou jsme hráli 
v  Prorubech na  pohřbu. Pravda, 
manželka mu napekla pěknejch 
placek na  cestu, ale tenkrát ňá-
kýho většího kalibru. Nevadí, řekl 
si v  duchu Jansa a  když mu nešly 
do  kapes, zastčil je do  basu. Jen-
že tady se stala chyba. Jak tak 
jdeme a  hráme, Jansa ve  spěchu 
o  něco škobrt a  svalil se. Z  basu 
mu přitom vylítly dolky a  kulily se 
rovnou okolo faráře Honsnajma-
na k protějšímu příkopu. Řehonilo 
se všechno. I  truchlící se nemohli 
ubránit smíchu.“

Čižinský: „Když Talijáni (Italové) 
stavěli v  Pekle tunel, přišli k  Mi-
mrom k  muzice (hostinec U  pe-

kelné brány). Říkalo se tenkrát, že 
jeden člověk z Pekla s nima vyvolal 
hádku, ale špatně to dopadlo. Ta-
lijáni rozbili lustry a  ve  tmě lítaly 
sem sklenice. Všechno z  hospody 
uteklo, jen starej Pavlišta zůstal 
sedět s klarinetem za stolem. A nic 
se mu nestalo. Představ si, jaká je 
to vejška ze sálu na  zem. A  Jansa 
merklovskej tenkrát skočil z  okna 
dolů i s basem.

Jednou jsem Myšákoj nabíd 
za  dvě koruny posvinče. Že bylo 
laciný, s radostí ho koupil. V neděli 
nato jak jsme stáli ve  Vamberku 
na  rynku, bylo nás asi osm, si ně-
kdo vzpomněl, že jsme zapomněli 
na  „litkup“. Slovo dalo slovo až 
všech nás osm zašlo ke  Koskom 
do „Lutrie“ na víno a společně jsme 
začali připíjeti na  zdraví prasete. 
Kosek tenkrát vařil zvláštní víno. 
Říkali o něm, že je z devatera dru-
hů koření. Byla to jeho specialita 
a  říkali mu „Vinerigo“. Bylo dobré, 
pěkně se táhlo a tak se pilo. Pokud 
jsme byli uvnitř, nic jsme necejtili, 
ale jak jsme vyšli ven na  zdravej 
vzduch, na  Krajana (František 
Krsek z  Pekla čp. 15) jako když to 
sedne. S  fleku to nešlo. Nezbylo 
než ho vzít mezi sebe. U  Helous-

ky, kde jsme zmořeni odpočívali, 
nás předešel pekelský řídící. „Co 
se děje, co je to za  člověka?“, divil 
se. Poznav Krajana, povídá: „Není 
možné, není možné.“ S velikou ná-
mahou dostali jsme se až do Pekla, 
do  chalupy starýho Pavlišty. Tam 
jsme Krajana uložili a  do  večera 
se tam prospal. Probudiv se a  po-
znav starého kamaráda, povídá 
mu: „Karle, dej sem flintu!“ Pavlišta 
udiveně: „Co bys s  ní dělal?“ Kra-
jan: „Zastřelím se!“ Pavlišta: „Proč 
by ses střílel? Vždyť jsi nic zlýho 
neudělal.“ „Ale charakter je pryč! 
Ztratil jsem charakter!“ Naříkal 
a zlobil se na sebe Krajan.

Vanický: „No, jak jsem Krajana znal, 
tohle ho mrzelo. A  jakpak to s  tím 
prasetem dopadlo, nepamatuješ se 
už na to?“

Čižinský: „Ale jo, povídal Myšák, že 
mu pěkně šlo. Když se Krsek odstě-
hoval s rodinou z vejměnku, kde asi 
po patnáct let jako kapelník bydlel 
(chalupa čp. 17), do  hospodářství 
čp. 5, zůstával po  něm v  chalupě 
Pavlišta z  Pekla. Byl konduktérem 
na  dráze, ale taky to byl vojenský 
muzikant, felák (feldvebl – šiko-
vatel). Hrál s  námi na  trombón. 
K  tomu se chodil učit Josef Horák 
z  Forberka a  ten se taky dostal 
na  vojně k  muzice. Po  návratu 
do civilu pěkně troubil na trombón. 
V  tej době byla Pavlištova kapela 
asi na  nejvyšší úrovni. Pak se roz-
dvojila. Druhou část začal pak říditi 
Jan Malý z  Vamberka. Ten se učil 
hrát doma. Jeho otec byl zaměst-
nán v  kruhovce při výrobě kamen, 
ale vedle svého povolání pěstoval 
hudbu. Troubil trubku nebo křídlov-
ku, hrál na housle, violu a byl i dob-
rým hornistou. No a  jeho hoši hraj 
dobře všichni tři. Nejmladší Jarka 
se dostal na vojně k muzice a dnes 
je u  bubnů v  orchestru Národního 
divadla v Praze. Po Pavlištově smr-
ti dělal kapelníka po  nějaký čas 
klarinetista Kubec z  Vamberka, ale 
dohodou daly se obě kapely dohro-
mady a Jenda Malý dělá kapelníka. 
Dost si toho hledí.“

Vanický: „Milej hochu, muzikanti, 
cirkusáci a komedianti, to je všech-
no jedna banda. Ty se znaj vespolek 
na sto honů.“

Strojopis ze 60. let 20. století se 
vzpomínkami neznámého hu-
debníka pochází z  pozůstalosti 
po  bývalém kronikáři Antonínu 
Bartošovi

Ze vzpomínek starých muzikantů
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Základní škola Vamberk

Přírodovědný 
klokan online   
V  době, kdy byla i  naše škola 
uzavřena, jsme soutěžili. Žáci 
8. a 9. ročníku se zúčastnili on-
line soutěže v  Přírodovědném 
klokanovi. Soutěž byla dobro-
volná, ale 28 soutěžících mělo 
chuť poměřit si své vědomosti 
se svými spolužáky. Soutěžilo se 
v otázkách z matematiky, fyziky, 
přírodopisu, zeměpisu a  che-
mie. I  v  letošním ročníku jsme 
se dočkali opět překvapení. Žáci                                                                                      
8. ročníku obsadili přední příč-
ku. Nejvyššího počtu bodů 
z  naší školy získala žákyně Te-
reza Matyková a  obsadila tedy                                                                             
1. místo. Na 2. místě se umístila 
Valerie Vídeňská, na  3. místě 
jsou 2 soutěžící z  9. ročníku – 
Adam Kotyza a  Jan Kodytek. 
Všem soutěžícím patří velká 
pochvala za  odvahu se této 
vědomostně náročné soutěže 
zúčastnit.                 Jitka Chárová

Na  projekt s  názvem Získáváme 
vědomosti i  praktické poznání 
jsme získali peníze od  Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 
V  jeho rámci se žáci připravovali 
na  různé přírodovědné soutěže 
– Přírodovědný klokan, Mladý za-
hrádkář, Poznávání rostlin a živoči-
chů, Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR. Příprava na jednotlivé 

soutěže byla přerušena uzavřením 
školy na  jaře a  i  teď v  podzim-
ním období. Zmiňované soutěže 
na  jaře neproběhly, ale již v  září 
se 3 žáci zúčastnili Floristické sou-
těže, ve  které Z. Nedvídek získal 
1. místo a  K. Pavlištová 3. místo. 
Zdeněk si své kreativní umění vy-
zkoušel v  zemském kole, které se 
konalo v Olomouci. Před podzim-

Zhodnocení přírodovědného projektu
ním uzavřením školy se někteří 
žáci 9. ročníku zúčastnili školního 
kola soutěže „Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR“ a tři nejlepší 
postoupili do dalšího kola. V listo-
padu se žáci 8. a 9. ročníku zúčast-
nili online soutěže Přírodovědný 
klokan. Na jaře a ještě i v září jsme 
stihli uspořádat několik výstavek 
rostlin, na  kterých rostliny slou-
žily žákům jako studijní materiál. 
Velmi nám pomohly 2 fotoaparáty 
k zaznamenání rostlin a vytvoření 
databáze, kterou budou žáci vyu-
žívat k dalšímu studiu a k přípravě 
na poznávačky rostlin v soutěžích. 
Nákupem 3 sad na mikroskopová-
ní a modelu broskvoně žákům více 
zpřístupníme právě to praktické 
poznání. Také se nám podařilo 
na podzim loňského roku zúčastnit 
se výstavy v Častolovicích Zahrada 
Čech a v rámci naplánovaných ex-
kurzí jsme navštívili Přírodovědné 
muzeum v Doudlebách n. O. 

 Jitka Chárová
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Ze života mateřské školy

„Hudry, hudry, dupy, dupy, 
čert k nám leze do chalupy. 
Hudry, hudry, už tu je, 
už na okna bubnuje. 
Dlouhý ocas, krátké uši, 
to ti teda čerte sluší! 
Celý černý – samý chlup, 
metlou dělá šupy, šup“.

Barvy spadaného listí a  vlastně 
i  to padající listí je jedna z  nejza-
jímavějších věcí na  podzimu. Je 
skvělé, jak se příroda krásně zbarví 
do všech těch barviček a my jsme 
si to s dětmi náramně užili.
 Strašidýlko „Emílek“ nám při-
chystal cestu za  dobrodružstvím 
po  naší krásné zahradě. Děti cho-
dily cestičkou označenou barev-
nými fáborky a  plnily připravené 
úkoly. Vyjmenovávaly roční obdo-
bí, určovaly znaky podzimu, zpí-
valy písničky o drakovi a podzimu 
a  také nasbíraly přírodniny, z  kte-
rých vytvořily podzimníčka .
Společně si také zahrály hru: „Tiše, 
tiše, ježek spí“ a po zahradě se rozlé-
hal smích a veselí. Mezi tvořivé a vel-
mi zábavné úkoly také patřilo sesta-
vování rozstříhaných obrázků draka 
a  dýně, sestavování stejných straši-
del. Na  posledním stanovišti našly 
děti špejle, na které napichovaly listy, 
z nichž se vyklubalo spoustu rozkoš-
ných, barevných housenek a  každá 
z nich ozdobila budovu školky.

Nejtajemnější úkol byl plný oče-
kávání, a  to, najít poklad! Děti se 
rozeběhly po  celém prostranství 
zahrady a  pečlivě hledaly. Paní 
učitelky napovídaly…“Přihořívá, 
přihořívá, zima, zima, přihořívá… 

Hoří !“ Poklad byl nalezen pod ke-
řem společně s obrovským klíčem, 
kterým jsme zamkli zahradu pro 
zimní spánek.
A  co v  pokladu bylo ukryto? Sa-
mozřejmě samé dobroty. Sušené 

banány a slané tyčinky, také nafu-
kovací balónky a omalovánky.
Počasí nám přálo, a  sluníčko nás 
hřálo svými přívětivými paprsky.
Ve  třídě u  Šnečků nám zahrála 
paní učitelka maňáskové divadél-
ko , které děti odměnily dlouhým 
potleskem a jmenovalo se: „ Míček 
Flíček a drak Mrak“. To jsme se na-
smáli a také zazpívali společně ně-
kolik písniček.
Sněhové nadílky jsme se s  pří-
chodem Svatého Martina sice 
nedočkali, ale zato jsme tuto le-
gendu pořádně oslavili. U žabiček 
se pekly svatomartinské rohlíčky 
a u  rybiček se vyráběly podkovič-
ky z alobalu. Také bílý kůň, kterého 
děti tvořily z  papíru, zdobil naše 
chodby. Jeden krásnější než dru-
hý…ach jak jsou ty děti šikovné! 
Dokonce jsme se naučili taneček 
svatého Martina na  židličkách 
a moc jsme se pobavili.
Vůně jehličí, světla svíček a cukro-
ví, to vše patří k Vánocům a  i  nás 
čeká sváteční atmosféra v  naší 
bezva školičce. Těšíme se na  Je-
žíška a na nové dárečky.
A  Vám milí čtenáři přejeme krás-
né české Vánoce, splnění tajných 
snů, klid, mír a pohodu. Do nové-
ho roku pak mnoho štěstí a zdraví 
a nashledanou v roce 2021.

Kolektiv MŠ Vodníček

Vážení čtenáři, milí rodiče,
dovolte mi pár krátkých vět. Touto cestou bych chtěla po-
děkovat nejen všem zaměstnankyním naší mateřské školy 
Vodníček a Sluníčko. Ale především Vám, milí rodiče. Děkuji! 
Velmi si vážím vaší spolupráce, ohleduplnosti a taktu v neleh-
ké situaci, ve  které jsme se všichni ocitli. Přeji nám, aby se 

vše ustálilo do původních kolejí a vánoční svátky byly opět 
svátky klidu a pohody.
Ze srdce Vám přeji mnoho zdraví, štěstí a  rozzářených dět-
ských očí nejen u vánočního stromečku.

Bc. Anna Kotlářová, 

ředitelka Mateřské školy Vamberk
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Podzim hýří barvami, 
ptáci letí nad námi.   
Houfují se, čekají, 
za sluncem se chystají.
Nebe modré zrádné je, 
hned se mraky pokryje.  
Stromy se tu ohýbají, 
listy dolů opadají. 
Podzime, podzime, 
s tebou se loučíme.
Za rok přijdeš zas, 
až nastane tvůj čas.

Listopad v  naší školce probíhal 
stále v  režimu opatření Covid 19. 
Nekonaly se žádné hromadné ani 
veřejné, sportovní, kulturní či jiné 
akce MŠ. Přesto jsme pracovali 
s  dětmi i  nadále a  snažili se jim 
nahradit zrušené aktivity jiným 
adekvátním programem. V  tomto 
podzimním období jsme se věno-
vali na všech třídách ekologickému 
programu s  názvem „Máme rádi 
zvířata“ a také lesu a jeho zvířecím 
obyvatelům. “ V lese jako doma“ tak 
se nazývalo podzimní téma o  lese 
a opravdu tak se cítila i naše Ptáčát-

ka v centrech aktivit. Tady děti pra-
covaly s listy, přírodninami a plody 
lesa. Při výtvarných činnostech 
obtiskovaly různé tvary a druhy na-
sbíraných přírodnin do  modelíny, 
vyráběly se sovičky z vylisovaných 
listů, na  listy se kreslilo tuší a  čer-
nou temperou. Při dalších vzdělá-
vacích aktivitách se hrálo lesní do-
mino a skládaly se puzzle, společně 
se povídalo o  lesním království 
a prohlížely se naučné knihy o lese. 
Děti také poznávaly jednotlivé části 
stromu a  procvičovaly matematic-
kou gramotnost tak, že doplňovaly 
ježkovi bodlinky a podle čísel připí-
naly kolíčky. Také u Žabiček a u ma-
lých Kuřátek se povídalo o lese. Děti 
poznávaly lesní zvířátka a  jejich 
doupátka i  potravu. Společně se 
sbíraly přírodniny a  listy a  potom 
se už jenom malovalo, hrálo a tvo-
řilo. Děti si postavily kouzelné lesní 
zátiší i  zvířecí domečky. Nejmenší 
Kuřátka se podívala s  Čmeldou 
a Brumdou do světa pohádek. Na-
vštívila lesní chaloupku třech med-
vídků, společně si postavila boudu 

budku a  nakonec si odnesla po-
učení z  příběhu o  Koblížkovi. Děti 
od Žabiček zase ozdobily úžasnou 
strašidýlkovou dýni a  povídaly si 
o  svátku Dušiček.   A  všichni spo-
lečně jsme se začali těšit na tajnou 

návštěvu z  nebe a  z  pekla. Copak 
nám letos asi přinese?

Všem Vám přejeme mnoho klidu 
a trpělivosti v dnešních dnech.

MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy
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MC VAMBERECKÝ 
DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen. 
V  případě otevření se budou ko-
nat povolené akce a  to v  souladu 
s  vládním nařízením. Aktuální in-
formace sledujte na  FB, či webo-
vých stránkách.

Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.

Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí.  

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

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od 9:00 – 10:00 hod. v pro-
storách herničky (Tyršova 25). 
Vstupné 20 Kč. 

MASÁŽE MIMINEK 

Každé ÚTERÝ se můžete těšit 
na  pravidelné masáže miminek. 
Vždy od  10:00 hod.. Prosím místo 
si rezervujte na  tel. 602  338  516: 
Těšit se na Vás bude Pája. Vstupné 
20 Kč.

HERNIČKA 

každou středu v DRÁČKU 

(Tyršova 25) 8:30 - 11:00 hod.

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 Kč. První návštěva je 
zdarma. 

DOPROVODNÉ
AKCE PROSINEC
2020
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat. 

MIKULÁŠ V DRÁČKU 

2.12.2020 v 9:30 hod.

Dovolte nám, pozvat Vás na  mi-
kulášskou nadílku v naší herničce. 
Pokud to situace dovolí, navští-
ví nás Mikuláš s  andílkem. Čerti 
do naší herničky nechodí, protože 
máme hodné dětičky.  Děti mo-
hou říct básničku, nebo zazpívat 
písničku a Mikuláš je za to odmění. 
Rezervace je nutná. Vstupné 20 Kč.

VÁNOCE V DRÁČKU 

16.12.2020 v 9:30 hod.

Zveme Vás na  vánoční posezení 
v dráčkovské herničce. Ježíšek urči-
tě i letos nezapomene    na Dráček 
a budeme se těšit na  jeho návště-
vu. Pokud bude hernička zavřená, 
určitě dárečky rozbalovat nebude-
me a počkáme s nimi na naše malé 
návštěvníky. Vstupné zdarma.
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz   či na face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 605  765  686, 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY

 MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

ZUŠ Kostelec nad Orlicí
pobočka Vamberk
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka nových knih – prosinec 2020Norman Vincent Peale 
„Stačí mávnout vánoční kouzelnou 
hůlkou nad tímto světem,
a spatříte, že všechno je jemnější 
a mnohem krásnější.“

Vážení přátelé,
přejeme Vám všem šťastné a  lás-
kyplné svátky vánoční prožité 
s Vašimi nejmilejšími a  se srdcem 
na dlani…
V novém roce již po dvacáté prvé 
v  21. století si přejme navzájem 
svět bez násilí, válek. A pevné zdra-
ví především.

PŮJČOVNÍ DOBA 
v závěru měsíce prosince
Pokud vládní nařízení dovolí, na-
posledy jsme Vám k dispozici:
* 21. prosince e všech odděleních 
v běžné půjčovní době
* 28. prosince od  8:00 - do  12:00 
v dospělém oddělení
První půjčovní den roku 2021 je 
ve všech odděleních  v pravidelné 
půjčovní době pondělí 4. ledna.

Pravidelná půjčovní doba

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí +  čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí +  čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

PODĚKOVÁNÍ
I  v  závěru letošního podivné-
ho roku - snad jen s ještě větší 
úctou - patří naše velké podě-
kování všem těm, kteří nás na-
vštěvují, kteří nám pomáhají 
a kteří knihovnu podporují.
Spolupráce s  těmito dobro-
dinci nás velice těší a  hřeje. 
Stejně jako velký zájem vel-
kých i  malých čtenářů a  ná-
vštěvníků nám dodává chuť 
k další práci. 
Děkujeme také našim rodi-
nám, přátelům a  kolegům, 
s jejichž nezištnou pomocí do-
stává naše práce nové inspira-
ce a rozměry.
A já osobně připojuji poděko-
vání mým kolegyním. Náš té-
měř rodinný minitým dokáže 
věci až nevídané. Děkuji Vám 
za  Vaši obětavost. Za  tento 
vzácný dar.

Vážení přátelé knih,
věříme i  nadále, že knihovny 
byly, jsou a zůstanou nedílnou 
součástí vašich životů. 

Jaroslava Martinová

vedoucí MK Vamberk

Děkujeme:

MUDr.  Dagmar Kašparové, 

paní Vendulce Havlové, paní 

Ivě Říčařové, paní Zuzaně 

Zezulkové, paní Světlaně 

Myšákové a  dalším, kteří 

nám pomáhají, ale nepřejí si 

být jmenováni.

Vážíme si vaší pomoci.

 CORNWALL, Patricia: 

     Chaos

Americký kriminální thriller ze sé-
rie o  soudní patoložce Kay Scar-
pettové, která řeší velmi záhadné 
úmrtí mladé cyklistky. 
 JACOBS, Anne: 

     Kavárna u Anděla 

     – Osudová léta

Pokračování jedné kavárenské dy-
nastie v polovině dvacátého století. 
Kavárna u  Anděla sice přežila dru-
hou světovou válku a  Kochovi se 
postavili na nohy, nyní se ale musí 
vypořádat s  novou konkurencí 
i osobními milostnými trablemi. 
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

     Oko za oko, manžel za manžela

Román vypráví příběh ženy, která 
se po  téměř třiceti letech man-
želství musí vyrovnat s  rozvodem 
a vybudovat si zcela nový život. 
 HŘEBEJKOVÁ, Hana:

     Ať žijí padesátnice

Sbírka humoristických povídek ze 
života padesátnic. Když se přes 
člověka převalí páté kulatiny, 
spousta věcí je najednou jinak. 

 PONCAROVÁ, Jana: 

     Alžběta a Nina

Třetí román současné české au-
torky přibližuje na pozadí vřelého 
vztahu mezi babičkou a  její vnuč-
kou průběh mnohdy bouřlivých 
událostí dvacátého století, které 
se odehrály na  neklidném území 
Sudet. 
 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Křišťálový klíč – Jarmarečník

Třetí pokračování kroniky seve-
ročeského sklářského rodu Heř-
manů. Dědicové Ignáce Heřmana 
přijdou o Falknovskou huť, kterou 
získá Leopoldova bývalá snou-
benka Hildegarda, jejímž hlavním 
cílem je pomstít se rodu Heřmanů. 

NAUČNÁ LITERATURA
 CÍLEK, Roman: 

     Smyčka se stahuje

Vánoce 1944 – květen 1945. Strhu-
jící válečné fi nále.
 DVOŘÁK, Otomar 

     SNĚTIVÝ, Josef Pepson: 

     Krajinou prvních Přemyslovců

Autoři zvou čtenáře do  tajemné, 

mnohdy neznámé a  opomíjené 
„krajiny prvních Přemyslovců“, 
v níž se rodila česká státnost. 

 FUČÍKOVÁ, Renáte a kol.: 

     Hrdinky

Příběhy významných českých žen 
od  nejstarších dob až po  součas-
nost. 
 MACH, Jiří: 

     Toulky krajem Orlických hor

Turistické zajímavosti hor, pod kte-
rými žijeme. 
 NEKOLA, Martin: 

     Na cestě za svobodou

Češi v  uprchlických táborech 
po únoru 1948.

Připravujeme pro vás nejen novin-
ky, ale i akce, které jsme byli nuce-
ni odložit. Mezi ně patří například 
koncert skvělé harfenistky Kata-
ríny Ševčíkové, přednáška Milana 
Zacha Kučery: Tajemství Jantarové 
komnaty a také nepřijdete o oblí-
beného hosta naší knihovny – Klá-
ru Mandausovou.
V nadcházejícím roce bychom rádi 
dali prostor nejen oblíbeným ces-
tovatelským přednáškám, ale také 
méně „tradičním“ tématům. Začát-
kem března se můžete těšit napří-
klad na  téma „přírodní zahrady“ 
s lektorkou Petrou Hejtmánkovou. 
Pro zklidnění po náročném obdo-
bí nás čeká workshop antistresové 
kresby „Zentagle“ s  paní Evou To-
maštíkovou. (Zentagle je relaxační 
kresba spojující v  sobě umělecké 
dílo a prvky relaxační jako je uvol-
nění, uklidnění, zlepšení nálady. 
Na tento typ kresby nepotřebujete 
zvláštní nadání a můžete se velmi 
snadno realizovat).

Celým rokem se pak bude prolí-
nat tzv. „literární pásmo – Na živo“, 
do  kterého jsme zařadili autorské 
čtení Pavla Tomeše, který je spíše 
známý jako stand-up komik, ale již 
méně jakou autor příběhů. Dalšími 
hosty budou členové divadelního 
spolku Tyl z Rychnova nad Kněžnou 
a  další osobnosti. Většina těchno 
akcí by měla proběhnout v novém 
knihovnickém altánu, který jim 
dodá neopakovatelnou atmosféru.
Samozřejmě se můžete těšit 
i na tradiční knihovnické akce jako 
Noc literatury, Měsíc čtenářů, Noc 
s Andersenem a další.
Prostory knihovny také opět ožijí 
sérií výstav v průběhu celého roku. 
Budete moci vidět dřevořezby, 
obrazy i  fotografi e rozmanitých 
tvůrců.
 
Věříme, že se naše akce uskuteční 
a  budeme se opět moci setkávat 
osobně s vámi, našimi čtenáři, ná-
vštěvníky a fanoušky.

Čtenářské konto
Chtěli bychom požádat naše 
čtenáře, aby si v  knihovně 
zřídili svůj čtenářský účet 
(čtenářské konto) v  on-line 
katalogu knihovny, přes kte-
rý mohou velmi jednoduše 
obsluhovat všechny základ-
ní služby knihovny, třeba 
i  ve  svém chytrém telefonu. 
Lze si tak kontrolovat své vý-
půjčky, řešit velmi rychle pro-
dloužení i  rezervace knížek. 
Díky on-line katalogu máte 
i  také dobrý přehled o  všech 
našich knížkách.  
Rádi vám se založením účtu 
poradíme a vše vysvětlíme.

Plánované akce 
na rok 2021
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

Několik desítek ulic a uliček se kli-
katí naším městem... Několik desí-
tek ulic má v paměti kroky všech, 
kteří jimi po  generace procházeli 
dávno před námi. Jen některé však 
plnily svůj úkol už v  dobách, kdy 
se na  skalním ostrohu nad řekou 
Zdobnicí tyčil hrad ukrytý mezi 
hustými lesy s  názvem Walden-
berg.
Ulička Voříškova(Farská) je jednou 
z nich. Kráčel tudy každý, kdo chtěl 
vstoupit brodem kolem mlýnů 

na pozemky pod hradem... I proto 
je ulicí výjimečnou. A  my vám ji 
nyní nabízíme v celé její současné 
kráse znásobené vánoční výzdo-
bu.
Přijměte prosím naše pozvání 
na  adventní procházky touto čás-
tí města. A když vám vyjde chvíle 
zastavit se, silueta zbytků  ohra-
zení nad Voříškovou vám aspoň 
na  chvíli připomene ten dávný 
čas... I tehdy tu žili lidé.
Pokojné a šťastné  adventní dny.

Aktuální informace o konání kulturních akcí 
sledujte na  stránkách www.vamberk.cz, in-
formačních plochách, případně se informuj-
te na tel. 494 541 484.

UPOZORNĚNÍ!
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
Výuka bude pokračovat, jakmile to epidemiologická 
situace umožní. 
Info: www.vamberk.cz 

ADVENTNÍ  PROCHÁZKY 
VOŘÍŠKOVOU ULICÍ

Krásné Vánoce
a pevné zdraví

v roce 2021 
přeje

 LTVS
Tel. 734 282 449, 606 143 570

ROZVOZ 
DRŮBEŽÍHO MASA
AŽ K VÁM DOMŮ
KUŘECÍ MASO 
CHLAZENÉ

Celé kuře ............................................................62 Kč
Kuřecí stehno ...................................................69 Kč
Kuřecí čtvrtky ...................................................40 Kč
Kuřecí prsa ........................................................95 Kč
Kuřecí prso ........................................................95 Kč
Kuřecí křídla ......................................................55 Kč
Polévková směs (skelet) ...............................28 Kč
Polévková směs skelet s křídlem ...............38 Kč
Kuřecí játra ........................................................62 Kč
Kuřecí žaludky..................................................62 Kč
Kuřecí srdce ......................................................59 Kč
Vykoštěné kuřecí stehno z kůží .................95 Kč
Vykoštěné kuřecí stehno bez kůže ...........95 Kč
Kuřecí guláš ......................................................85 Kč

Kuřecí paličky ...................................................68 Kč
Kuřecí horní stehno .......................................60 Kč

KRŮTÍ MASO CHLAZENÉ

Krůtí prso ........................................................ 140 Kč
Krůtí stehno s kostí ........................................89 Kč
Krůtí stehno bez kostí ................................ 130 Kč
Krůtí křídla .........................................................55 Kč
Krůtí játra ...........................................................62 Kč
Krůtí žaludky ....................................................65 Kč
Celá krůta 7 kg. ............................................. 100 Kč
Celý krocan 15 kg. ........................................ 100 Kč

Cena je uvedená za 1 kg.
Dodání zboží po telefonické domluvě.
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Společenská kronika

V prosinci 2020 oslaví:

98 let Anna Václavíková
92 let Marie Kubíčková
91 let Irena Šklíbová
90 let Jozef Behan
85 let Miloslava Svěráková
80 let  Pavel Nechuta
80 let Jana Kurucová
80 let Miloslav Kříž
80 let  Marie Jánská

75 let  Vladimír Jakimčík
75 let Petr Šimeček
75 let Soňa Mandausová
75 let  Anna Nyklová

Město Vamberk do  odvolání ruší 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záleži-
tosti. Děkujeme za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Kdo umírá - neodchází navždy, zůstává stále živý 
ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi. Ztratili jsme to 
nejdražší, co jsme měli, zůstalo jen bolavé srdce a v na-
šich životech jen smutek.
9.12.2020 vzpomeneme páté výročí úmrtí naší mi-
lované babičky, maminky a  manželky paní HELENY 

BARVÍNKOVÉ

Život jde dál, ale smutno a  prázdno za  člověkem,
který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají 

vnučky, vnuci,dcery, manžel a celá rodina.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Dne 15. prosince tomu budou už 4 roky, co nás navždy 
opustil náš tatínek, bratr, švagr a  strýc pan VÁCLAV 

VITVAR

Stále vzpomínají dcery Lenka a Věra s rodinami.

Dne 26. prosince uplyne 10 let, kdy nás opustil            
pan LADISLAV HLAVÁČEK.

S láskou vzpomínají rodina a přátelé

Dne 30.12.2020 uplyne rok od  doby, kdy zemřel 
ve věku 77 let pan PETR DLABKA z Vamberka. 

Stále vzpomínají manželka 

a synové Jiří s Nelinkou a Sofi nkou 

a Pavel s rodinou.

Dne 16.12.2020 uplyne 10 let, kdy nás opustila               
paní VENUŠE FROLÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají sestra Eva, 

bratr Zdeněk a rodina Ďurišova

Před 115 lety
Dne 17. prosince 1905 se v Pekle uskutečnilo první představení míst-
ního ochotnického souboru.

Před 110 lety
Dne 4. prosince 1910 byl založen Spolek pro pojišťování dobytka pro 
Peklo, Roveň a Vamberk.
U příležitosti krajkářské výstavy ve Vídni v prosinci 1910 promluvil vam-
berecký obchodník Bohumil Kosek s  císařem Františkem Josefem I. 
o vambereckém krajkářství.

Před 105 lety
Dne 2. prosince 1915 byla ve městě založena odbočka Červeného kříže.

Před 90 lety
Ve městě žilo k 1. prosinci 1930 3 517 obyvatel v 594 obytných budo-
vách. Kromě Čechů to bylo 20 Němců a 10 obyvatel jiných národností.
V Pekle byl 20. prosince 1930 dobudován veřejný vodovod s vodo-
jemem.

Před 80 lety
Antonín Koblic byl 20. prosince 1940 opětovně zvolen obecním sta-
rostou. Funkci zastával již od srpna 1939, kdy odstoupil Josef Izák.

Před 50 lety
K  1. prosinci 1970 žilo ve  městě 3  957 obyvatel. Kromě Čechů zde 
mělo trvalý pobyt 53 Slováků, 6 Ukrajinců, 5 Němců a 3 Poláci. Vam-
beráci tehdy vlastnili 289 motocyklů a 263 osobních automobilů.

Před 45 lety
Koncem roku 1975 se na Vyhlídce konalo poslední zasedání Místního 
národního výboru Merklovice. Od nového roku byla obec připojena 
k Vamberku.

Před 30 lety
Na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva 3. prosince 1990 se 
starostou města stal projektant Lubor Bořek (Československá strana 
lidová).
Do věže kostela svatého Prokopa byl 15. prosince 1990 umístěn nový 
zvon, který byl fi nancován z veřejné sbírky konané ve Vamberku, Pek-
le, Merklovicích, Lupenici, Rovni a Jahodově.

Před 25 lety
V prosinci 1995 byl postaven nový silniční most mezi Peklem a Vam-
berkem u pekelské železniční zastávky.

Před 10 lety
Dne 1. prosince 2010 byl slavnostně otevřen závěrečný třetí úsek sil-
ničního obchvatu města s  500 metrů dlouhým mostem nad údolní 
nivou řeky Zdobnice.

Před 5 lety
Na  místě rodného domku historika Josefa Kalouska byla v  prosinci 
2015 znovuodhalena pamětní deska s informačním panelem. Domek 
musel v 70. letech ustoupit nově vzniklému sídlišti Struha.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 02.12.1940 zemřel v Rychnově n. K. Václav Stoklasa, sedlák. Dlou-
há léta pracoval v zastupitelstvu a radě za agrární stranu. Byl předsedou 
rady starších v československé církvi. 80. výročí úmrtí (* asi 1888)
 27.12.1830 se v  Pohodlí narodil Antonín Bednář, podnikatel. 
V  roce 1855 založil barvířství, bělidlo a  tiskárnu plátna. Textilní fi rmu 
úspěšně rozvíjel a v 80. letech ji předal synům, kteří podnik dále rozšířili, 
byli velkými mecenáši mnoha místních spolků. 190. výročí narození († 
03.07.1896)
 29.12.1940 zemřel v Rychnově n. K. Ladislav Uhlíř, sedlák, legio-

nář a starosta. Pracoval jako hospodářský úředník. V první světové vál-
ce bojoval na ruské frontě a vstoupil do čs. legií. Později převzal rodinné 
hospodářství. V  období 1923-1931 byl obecním starostou za  agrární 
stranu. 80. výročí úmrtí (* 19.06.1886)

V této nelehké době z nařízení vlády, kdy nebylo mož-
né se rozloučit ve větším počtu s panem FRANTIŠ-

KEM VEVERKOU, chceme touto cestou poděkovat 
všem za  projevení soustrasti, květinové dary a  kon-
dolence.

manželka, dcery Marie a Dana
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Hledáme spolehlivého 

DORUČOVATELE/
DORUČOVATELKU 
Vambereckého zpravodaje 

po Vamberku 
na dohodu 

o provedení práce.

Bližší informace Vám podá tajemnice 
Městkého úřadu Vamberk

Ing. Martina Jusková
tel: 605 006 265

e-mail: juskova@vamberk.cz
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Dne 24.09.2020 jsme uspořádali 
měsíc náborů v  městském fotba-
lovém areálu V  Lukách. Tuto akci 
každoročně pořádá Fotbalová 
asociace ČR ve spolupráci s fotba-
lovými kluby. Je zaměřena na děti 
předškolního věku a první stupeň 
ZŠ. Děti mají možnost vyzkoušet 
si fotbalový trénink a  všeobecné 
sportovní disciplíny. Této akce se 
ve Vamberku zúčastnily předškolní 
třídy MŠ Vodníček a  MŠ Sluníčko, 
první a  druhé třídy ZŠ Vamberk, 
celkem 121 dětí. Během dopole-
dne se zde vystřídaly všechny tří-
dy, aniž by spolu přišly do  styku. 
Děti byly dopraveny postupně 
do a z areálu autobusem, který byl 
pravidelně dezinfi kován. Při pří-
jezdu byly děti přivítány v  areálu 
a  předány trenérovi, který s  nimi 
prošel všechny disciplíny. Na  roz-
hýbání a  rozproudění krve byla 
připravena klasická hra na  babu. 
Po zahřátí se děti přesunuly k dis-
ciplíně přeskoků, zde si děti moh-
ly samy vybrat, zda-li zvolí lehčí 
variantu s  nižšími překážkami, či 
tu složitější s  většími překážka-
mi. Překvapivě, většina zvolila tu 
těžší variantu, což nám udělalo 
velkou radost. Následoval slalom 
mezi kužely, rychlé nohy přes že-

břík a slalom mezi tyčemi a rychlý 
návrat zpět. Zde již bylo patrné, 
že se děti dostávají do správného 
tempa. Po  této disciplíně se děti 
přesunuly do rohu hřiště, kde byla 
připravena hra „na  zloděje“, tato 
hra spočívá v  tom, že jsou děti 
rozděleny do  dvou skupin a  ka-
ždá je umístěna na  jednu stranu 
hřiště a  má svou barvu vyznačo-
vacích kloboučků. Cílem hry je co 
nejrychleji po  jednom kloboučku 
posbírat všechny kloboučky sou-
peřovi. Tato hra se dětem velmi 
líbila, děti motivuje vyhrát. U těch 
starších: ti co prohráli, zazpívali 
písničku těm, co vyhráli. Poté se 
děti přesunuly k  velké bráně, kde 
byly umístěny obruče do  rohů 
a panák (gólman) ve středu brány. 
Děti měly za  úkol trefi t co nejví-
ce branek, s  tím, že trefi t se k tyči 
je lépe bodově hodnoceno. Pro 
některé děti to byl první kontakt 
s  fotbalovým míčem, nicméně si 
s  tím bravurně poradily. Poté co 
se děti vyřádily ve  střelbě z  pe-
nalty, se přesunuly na  disciplínu 
zvanou člunkový běh, kde měly 
co nejrychleji projít od  jednoho 
bodu k  druhému, prvně začaly 
s  nahrávkou trenérovi, proběh-
ly mezi body a  dostaly přihráv-

ku zpět, následně celé s  míčem 
u nohy. S tímto nelehkým úkolem 
řada dětí zápolila. Následovala dis-
ciplína proběhnout s míčem slalo-
mem z  tyčí a  vystřelit na  branku, 
kterou bránil opravdický gólman 
Jaroslav Klofanda, brankář našeho 
A  mužstva. Vzhledem k  tomu, že 
mezi dětmi byli i  kluci a  holky co 
k nám na  fotbal již chodí a věděli 
kdo je Gigi Klofanda, tak se po ka-
ždé vstřelené brance radovali, jako 
kdyby dali branku v zápase. V další 
disciplíně měly děti vést balón ko-
lem kuželů a  co nejrychleji mezi 
nimi proběhnout, zde už bylo vel-
mi patrné zlepšení ve vedení míče. 
Poté byly děti rozděleny do  dvou 
skupin a  následovala hra 1v1, čili 
jeden na  jednoho. Útočník vybě-
hl s  míčem a  měl za  úkol vstřelit 
obránci branku, ten se však nedal 
a  bránil útočícímu ze všech sil, 
po  vstřelené brance, či ubráněné 
střele, se musel útočník rychle pře-
sunout zpět ke své brance, neboť 
v momentě, kdy vystřelil, se z brá-
nícího stal útočník a ten rychle ma-
zal oplatit branku na  soupeřovu 
bránu. Takto se děti několikrát pro-
střídaly. Pak následovalo to, na co 
se všechny děti těšily celé dopole-
dne, fotbálek. Děti byly rozděleny 

do dvou skupin a  trenér jim dělal 
rozhodčího. Použily snad vše, co 
se dnes naučily a  nic si vzájemně 
nedarovaly. U každé skupiny vždy 
padlo několik gólů a  nechyběly 
tudíž ani skupinové oslavy. V  zá-
věru děti dostaly náramek fotba-
lová hvězdička, pitíčko, Brumíka 
a  dopis pro rodiče, ve  kterém jim 
reprezentant Vladimír Darida vy-
světluje, co dnes děti zažily a  zve 
je na  fotbal. Dále jsme k  tomuto 
dopisu přiložili informaci o  tom, 
kdy se trénuje fotbal ve Vamberku 
(pondělí, středa, pátek od  16:30) 
a v jakých soutěžích naše týmy pů-
sobí. Neopomněli jsme dětem na-
bídnout i jiné sporty, které zastře-
šuje naše tělovýchovná jednota. 
Z radosti dětí jsme přesvědčeni, že 
se jim náš den náboru líbil, a pro-
to doufáme, že se za  námi vrátí 
a  zkusí si další fotbalový trénink. 
Děkuji panu řediteli ZŠ Martinu Vr-
koslavovi a paní ředitelce MŠ Anně 
Kotlářové, v  neposlední řadě pa-
ním učitelkám, že se s námi do to-
hoto projektu zapojili a  pomohli 
nám tak pro děti vytvořit krásný 
sportovní zážitek.

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové mládeže 

TJ Baník Vamberk,  z. s.

Vzpomeňte s námi.
Děti si užily „měsíc náborů“
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Před prezentací roku 2020 je nutné 
sdělit, že tento rok byl ojedinělý. 
Veškeré dění bylo ovlivněno vel-
kými omezeními. Plány byly veliké, 
ale vše nakonec dopadlo jinak.
Rok 2020 byl koncipován jako pří-
pravný rok, na  rok 2021, protože 
se budou dít velké věci. Český svaz 
orientačních sportů (ČSOS) bude 
po  mnoha letech pořádat Mist-
rovství světa v  orientačním běhu 
(WOC 2021), které se uskuteční 
03. 07. – 09. 07. 2021 v Libereckém 
kraji. Pro rok 2020 jsem byl vybrán 
do  reprezentačního družstva ČR, 
a myšlenka toho, že je tu možnost 
si zabojovat o nominaci na některé 
z  disciplín na  Mistrovství světa, je 
obrovská. Zaběhnout si na domácí 
půdě, se už nikdy opakovat nebu-
de.
Přes zimu jsem byl na několika sou-
středěních. Snažil jsem se systema-
ticky a smysluplně trénovat, abych 
mohl na  jaře v  klidu pilovat ma-
povou techniku pro nadcházející 
první velké závody. První společný 
kemp reprezentace byl těsně před 
všemi těmi zákazy, v  Portugalsku. 
Super počasí, terény a celkově tré-
ninkové prostředí hned dodá pěk-
nou dávku motivace, proč to vlast-
ně dělám. Po příletu zpět do Česka 
jsem měl trošku smůlu a  zlomil 
jsem si nos. Po  kontrole a  konzul-
taci v  Orlickoústecké nemocnici, 
jsem další den nastoupil na zákrok, 
který proběhl bez problémů. Násle-
dovala pauza 6 týdnů dlouhého nic 
nedělání a smutnění, že tato pauza 
se bude těžko dohánět. Štěstí v ne-
štěstí a  všechny závody se týden 
po  týdnu bohužel rušily. Bohužel 
toto zasáhlo nás všechny, nejen 
sportovce, a tak jsem brousil vam-
berecké lesy, křížem krážem.  
První závody a porovnání se s kole-
gy kamarády, jak si stojím po  jarní 
neplánované pauze, proběhlo 
o  prázdninách na  konci července. 
Na  třídenních závodech Sandsto-
nes, které se konaly v  Doksech. 
V konkurenci všech kamarádů z re-
prezentace a  menší mezinárodní 
konkurence z  Maďarska, Polska 
i Švýcarska, se mi podařilo být v cel-
kovém pořadí na 3. místě. Závodu 
se také účastnili bratři Hubmanno-
vé, kteří patří ke světové extra třídě. 
Další velmi cennou zkušenost, se 
mi podařilo nabrat na  Slovensku. 
A to konkrétně na Štrbském Plese, 
kde jsme strávili 14 dnů vysokohor-

ské přípravy, s cílem posbírat krvin-
ky na podzimní část sezóny. Forma 
měla vygradovat na Euromeetingu, 
tedy na přípravných závodech pro 
nadcházející MS. 
Kvůli jarní odmlce, nejen všech 
mistrovských závodů, nás na  pod-

zim čekala smršť všech mistrovství 
a  to každý víkend jedno. Závody 
byly důležité, protože jsme sbírali 
z  každého závodu body do  nomi-
načního žebříčku, na  nadcházející 
podzimní vrchol, Euromeeting. Po-

dařilo se mi na  tento závod nomi-
novat, ale závod se nakonec bohu-
žel neuskutečnil. Mělo to být jediné 
pořádné mezinárodní porovnání, 
jak si stojíme v  nabité konkurenci 
v  domácích skalnatých terénech 
pro příští rok.

Prvním podzimním závodem bylo 
MČR ve  sprintu. Byl jsem velmi 
dobře připraven, ale na  třetí kon-
trole jsem vůbec neviděl mezírku 
mezi zdmi, a  tak vznikla chyba 50 
s. a závod byl ten a tam. Odpoled-

ne jsme si spravili chuť 2. místem 
ve  sprintových štafetách. Běželi 
jsme v  příměstské části Pardubic, 
konkrétně v  Ohrazenicích, kde je 
fi nská zástavba. Až jsem si skoro 
připadal, jako bych byl ve  Skandi-
návii. Následovalo MČR na klasické 
trati v okolních lesích u nádrže Vír. 
Trať byla velmi náročná, s parame-
try 13,1km a  870 metrů převýšení 
(vzdušnou čarou). Závod se mi moc 
nevydařil. Volil jsem špatné volby 
a udělal i pár chybek a skončil jsem 
na 13. místě. Měl jsem určitě na víc, 
ale zmohla mě nervozita, protože 
jsem věděl, že na  to mám. Dalším 
závodem bylo MČR ve  štafetách 
u Opavy. Rozbíhal jsem na prvním 
úseku naši tříčlennou štafetu. Při-
nesl jsem v kontaktu a kluci na dru-
hém a  třetím úseku (Jan Petržela 
a  Pavel Kubát) z  toho vykouzlili 
nádherné druhé místo. Posledním 
mistrovským závodem byl závod 
na  krátké trati u  České Kamenice. 
Pořadatelé z Nového Boru připravili 
velmi náročný závod v kopcovitém 
skalnatém terénu. Tedy velmi rele-
vantním pro nadcházející Mistrov-
ství světa. Zadařilo se mi a zacinka-
lo to 2. místem za vítězným Vojtou 
Králem. Závodu se mimo soutěž 
účastnili i  švýcarští reprezentan-
ti, kteří měli v  tu dobu přípravné 
soustředění na  MS. Kdyby se po-
čítali do  ofi ciálních výsledků, tak 
bych skončil na 3. místě. Mezi mne 
a Vojtu Krále by se vměstnal Daniel 
Hubmann. Zbytek závodů kvůli re-
strikcím byl zrušen, včetně vrcholu 
Euromeetingu. 
Cíl na příští rok je tedy jasný. Účast 
na Mistrovství světa. Tato příležitost 
se už nebude opakovat, jak už jsem 
výše psal, pokud bych tedy nebyl 
Jarda Jágr. Nebude to lehké, bude 
na  tom práce jako na  kostele, ale 
já jdu do  toho! Pro příští rok jsem 
opět zařazen do  reprezentace ČR. 
Začátkem února letíme na  šestitý-
denní běžecké soustředění do Keni 
a  letošní Euromeeting je přesunut 
na konec března, tak snad už bude 
vše v pořádku.
Velké díky patří těm, kteří mi dů-
věřují a  podporují. Zaprvé bych 
chtěl poděkovat Městu Vamberk. 
Dále panu Hlaváčkovi z TTV Group 
a  také mému klubu OK99 Hradec 
Králové. Velmi si toho vážím a pod-
pora mne velmi pomáhá na  mé 
cestě. Děkuju!

Daniel Vandas

Daniel Vandas:
„Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 
pořádané v ČR je obrovská příležitost 
a opakovat se nebude“
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Rok 2020 byl zcela výjimečný. Náš 
svaz, jako každý jiný, zrušil všechny 
jarní závody až do prázdnin, a tak 
jsme se s bráchou míjeli navzájem 
v lese. Bylo to dlouhé čekání. Prv-
ní mapová příprava s TSM týmem 
(Tréninkové Středisko Mládeže 
Královéhradeckého kraje) byla až 
poslední víkend v  květnu. A  s  ju-
niorským týmem až začátkem 
srpna. Už jsme se všichni na sebe 
těšili, protože to bylo velmi dlou-

hé čekání od  podzimních závodů 
roku 2019. Fyzicky jsem se cítila 
docela dobře, ale mapová přípra-
va mi z  jara chyběla. Snažili jsme 
se ji co nejrychleji dohnat, aby-
chom byly na  podzimní sezónu 
zase rozkoukaní a  mohli si zazá-
vodit. Bohužel jsem před koncem 
prázdnin onemocněla. Na  první 
závody v září jsem přijela nerozbě-
haná. A zrovna to bylo Mistrovství 
ČR ve  sprintu. Doběhla jsem nad 

mé očekávání na 4. místě. Na tře-
tí Báru Smolkovou mi chybělo 9 
vteřin. S  výsledkem jsem hodně 
spokojená. O  čtrnáct dní později 
jsme si spravili chuť na MČR ve šta-
fetách, kde se nám podařilo s vel-
kým náskokem zvítězit. Dobrým 
výsledkem bylo i 5. místo na MČR 
na  krátké trati, kde jsem doběhla 
30 vteřin za  medailí. A  to byl ko-
nec sezóny, protože zbytek závo-
dů nám zrušili. Poslední akcí bylo 

pro nás celorepublikové testování 
mládeže (TSM), abychom mohli 
být na  příští rok zařazeni podle 
výkonnosti do  týmů. Testem jsou 
3  000 m na  dráze, test pozornosti 
a  O-400 (zapamatování kontrol 
při běhu a  následné zakreslení 
do mapy). Pro následující rok 2021 
jsem tedy zařazena do reprezenta-
ce juniorů s vrcholem sezony, kte-
rým je Mistrovstvím světa juniorů 
v Turecku.             Adéla Vandasová

Adéla Vandasová:
„Ráda bych ochutnala turecký med“
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RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz až 1 Gbps 

od 250 Kč

Děkujeme. Pf 2021

Letošní rok byl jiný.
Zdraví se stalo tím nejdůležitějším,
ne jen častou prázdnou frází.

A my jsme dělali vše pro to,
abychom tu vždy byli pro Vás.

Přejeme Vám klidné Vánoce
a pevné zdraví v novém roce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna,

na kterou se můžete spolehnout.

Spoléhá na nás již přes 145 tisíc klientů.
Přidejte se k nám již od ledna 2021.

www.zpskoda.cz


