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Charita ČR oznamuje, že v důsledku opatření vlády se letošní Tříkrálová sbírka uskuteční v jiné formě 
než obvykle. VE VAMBERKU JE MOŽNÉ PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY NA FAŘE 

(VEDLE KNIHOVNY) VŽDY VE STŘEDU - 6., 13. A 20. LEDNA  V DOBĚ OD 10 DO 16 HODIN, 

KDE BUDE K DISPOZICI TAKÉ POSVĚCENÁ KŘÍDA. 
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

62. zasedání dne 25. listopadu 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 61.

2)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk o uzavře-
ní obou pracovišť mateřské ško-
ly v  době vánočních prázdnin 
od 23.12.2020 do 03.01.2021 (tj. 
5 pracovních dnů). 

3) Projednala příkaz starosty měs-
ta k  zajištění provedení inven-
tarizace veškerého majetku, 
zásob, pohledávek, závazků 
a rozvahových účtů za rok 2020 
v  účetní jednotce „Město Vam-
berk“ a  schválila složení inven-
tarizačních komisí.    

4) Schválila prodloužení nájmu 
bytu panu Tomáši Dolkovi 
v budově Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova čp. 280, Vam-
berk, na  dobu určitou 5 let 
od  01.01.2021, za  stávajících 
podmínek.

5) Schválila prominutí nájem-
ného z  provozovny, zavřené 
z  důvodu nařízení vlády a  sice 
na  dobu, po  kterou bude mu-
set být podle tohoto nařízení 
provozovna uzavřena (nejdéle 
však do 31.12.2020), s účinnos-
tí od  01.10.2020, nájemci paní 
Sandře Potužníkové, vinárna 
v  Sokolovně, měsíční nájemné 
3.000 Kč.

6) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu stavební parcely 
č. st. 79/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, jejíž součástí je stav-
ba „Pekelské hospody“ čp. 43 
a  dále stavební parcely č. st. 
79/2, jejíž součástí je jiná stavba 
bez čp.

7)  Neschválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemkových parcel 
č. 2347, o výměře 419 m2, druh 
pozemku zahrada a  č. 2531, 
výměře 126 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v  obci a  katas-
trálním území Vamberk a  po-
stoupila žádost k  projednání 
zastupitelstvu města.

8)  Neschválila zveřejnění záměru 
směny pozemkové parcely č. 
5857, výměra 1360 m2, druh 
pozemku orná půda, v k. ú. Vam-
berk, vlastník Město Vamberk, 
za  část pozemkové parcely č. 
5001, o  stejné výměře, druh 
pozemku orná půda, v k. ú. Vam-
berk, vlastníci manželé Vyčítalo-
vi a postoupila žádost k projed-
nání zastupitelstvu města.

9) Schválila zveřejnění záměru 
pachtu pozemků podle přílohy.

10) Schválila pacht pozemkové 
parcely č. 5006, druh pozemku 

orná půda, výměra 13708 m2, 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk, pachtýř Jiří Šalda, 
pachtovné 3.000 Kč ročně za          
1 ha, celkem tedy 4.112 Kč roč-
ně, pachtovné bude splatné 
vždy k  31.12. běžného roku, 
pacht od  01.12.2020, na  dobu 
neurčitou s  výpovědní dobou 
v  trvání 6 měsíců, výpověď je 
možné podat  tak, aby pacht 
skončil 30.09. běžného roku.

11) Schválila podnájem místnosti 
č. 3 v  suterénu budovy čp. 25 
v Tyršově ulici o podlahové plo-
še 23 m2, nájemce paní Pavla 
Kaiserová, užívá prostor jako 
hudební zkušebnu, podnájem-
ce Radek Nekvinda, také bude 
místnost užívat jako hudební 
zkušebnu střídavě s nájemcem.

12) Neschválila pronájem pozem-
kové parcely č. 3315, výměra 
2655 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, v  obci Vamberk 
a  katastrálním území Peklo 
nad Zdobnicí, panu Michalu 
Malátkovi, k  využití jako past-
vinu, od  01.12.2020, na  dobu 
neurčitou za  snížené nájemné 
4.500 Kč ročně.

13) Schválila podání žádosti o  po-
skytnutí dotace na  projekt 
Městské knihovny Vamberk „Li-
terární pásmo roku 2021 – na-
živo“ z rozpočtu Odboru umění 
literatury a  knihoven Minister-
stva kultury v  rámci dotačního 
programu „Knihovna 21. století“ 
ve výši 17.000 Kč, celkové nákla-
dy projektu 38.000 Kč, a pověři-
la starostu podpisem žádosti.  

14) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti DABONA, s.r.o., Soko-
lovská 682, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 64826996 na re-
alizaci zadávacího řízení na vy-
bavení Mateřské školy a  jeslí 
a  Domu dětí a  mládeže v  ulici 
Jugoslávská v  rámci projektu 
„Zvýšení kapacity předškolního 
vzdělávání ve  městě Vamberk“ 
za  cenu 43.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

15) Projednala žádost o  zjednání 
nápravy a  pro zamezení vzniku 
škod společnosti LDZ, s.r.o. uči-
něné prostřednictvím zmocněn-
ce, pana Milana Daníčka, a návrh 
odpovědi a schválila plnou moc 
pro JUDr.  Miloslava Tuzara, ad-
vokáta, Palackého 108, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou k  zastu-
pování města ve  věcech souvi-
sejících s  řešením stékání vody 
z  pozemku parcelní číslo 5006 
v  katastrálním území Vamberk 
ve  vlastnictví města Vamberk 

na  pozemek parcelní číslo 2/1 
v  katastrálním území Vamberk 
a  dále pozemky navazujícího 
areálu, vše ve vlastnictví společ-
nosti LDZ, s.r.o., se sídlem Na Ka-
meni 116, 517 54 Vamberk, a to 
zejména při odpovědi na žádost 
zmocněnce společnosti LDZ, 
s.r.o. o nápravu v dané věci.

16) Vzala na  vědomí informaci ta-
jemnice o  omezení provozu 
městského úřadu v době mezi 
Vánočními svátky a Novým ro-
kem.

17) Schválila na  základě zhodno-
cení výsledků za druhé pololetí 
2020 odměnu ředitelce Mateř-
ské školy Vamberk, řediteli Zá-
kladní školy Vamberk, jednateli 
společnosti VAMBEKON, s.r.o. 
a  jednateli společnosti Vambe-
recká voda, s.r.o. dle přílohy.

18) Schválila cenovou nabídku 
fi rmy František Dvořák – elekt-
roinstalace ELOZZ, Struha 793, 
517 54 Vamberk, IČO: 08887021 
na  realizaci elektroinstalace 
– osvětlení schodiště ve  spor-
tovní hale za  cenu 16.680 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

19) Schválila cenovou nabídku fi r-
my Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 
62, 517  42 Doudleby nad Or-
licí, IČO: 67466231 na  realizaci 
podhledů a  výmalby na  scho-
dišti sportovní haly za  cenu 
33.095 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

20) Schválila cenovou nabídku 
společnosti AT Com plus a.s., 
U Habrovky 247/11, 140 00 Pra-
ha 4, IČO: 27521559 na realizaci 
zabezpečovací signalizace sys-
tém JA-100 a datových rozvodů 
za  cenu 31.726,20 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

21) Schválila cenovou nabídku 
fi rmy Jaroslav Vorlický, Vyhná-
nov 62, 517  42 Doudleby nad 
Orlicí, IČO: 67466231 na  reali-
zaci skladu nářadí ve sportovní 
hale za cenu 21.580 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

22) Jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce kotel-
ny ZŠ Vamberk“ ve  složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Rudolf Futter, 
Luděk Luňák a  náhradnice: 
Ing.  Martina Jusková, Ing.  Eva 
Forejtková.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter 

místostarosta města

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

od 01.12. do 28.02. 
kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: 
Zdeněk Vavroušek
Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá 

tyto druhy odpadů:

Velkoobjemový odpad 

(např. starý nábytek, ko-
berce, 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, rozpouště-
dla, oleje, pesticidy, léky, 
domácí chemikálie)

Elektrozařízení 

Textil a  oděvy (veškeré 
oděvy, bytový textil – zá-
clony, závěsy, povlečení, 
potahy, ubrusy a  deky za-
balené v  zavázaných (za-
uzlovaných) igelitových 
taškách, spárované (sváza-
né) nositelné boty, hračky)

Jedlé oleje (opotřebované 
kuchyňské oleje z  domác-
nosti, slité do  uzavíratel-
ných nádob).

STAVEBNÍ ODPAD 

SE NEPŘIJÍMÁ!

Podrobné informace 
o odpadech najdete na 
www.vamberk.cz

v  sekci Praktické infor-
mace – Jak nakládat 
s odpady
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MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata 
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František 
MUDr. Beránek Jan 
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí

494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 515 694
494 531 955
734 324 600

11.01.
12.01.
18.01.
19.01.
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.

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

Zastupitelstvo města Vamberk se 

na  svém 12. veřejném zasedání 

dne  09.12.2020 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 15 
pro rok 2020 v  kompetenci za-
stupitelstva města a bere na vě-
domí změny rozpočtu č. 12 - 14 
pro rok 2020 v kompetenci sta-
rosty města dle přílohy.

2)  Schvaluje zápis z Finančního vý-
boru č. 9. 

3)  Schvaluje rozpočet města pro 
rok 2021 podle předloženého 
návrhu, závazné ukazatele roz-
počtu dle přílohy a  dle svých 
kompetencí vyhrazených záko-
nem o  obcích poskytnutí do-
tací na rok 2021 v té výši a těm 
fyzickým a právnickým osobám 
jaké jsou uvedené v  tabulkové 
části tohoto materiálu a zároveň 
schvaluje veřejnoprávní smlou-
vy na schválené dotace.

4)  Schvaluje dotační programy 
na rok 2021 „AKCE A REPREZEN-
TACE“ a „PROVOZ“ dle přílohy.

5)  Schvaluje změnu zajištění bu-
doucích dluhů společnosti 
Vamberecká voda s.r.o., IČO: 
25973495, která bude vyplývat 
z budoucího uzavřeného dodat-
ku kontokorentního úvěru ve výši 
maximálně 2.000.000,00 Kč, který 
bude uzavřen mezi Komerční 
bankou a.s. a  společností Vam-
berecká voda, s.r.o. k  prodlou-
žení splatnosti kontokorentní-
ho úvěru na  dobu maximálně                                     
1 roku. Termín uzavření Dodatku 
ke  smlouvě o  kontokorent-
ním úvěru bude nejpozději 
k 15.02.2021. Zajištění budoucích 
dluhů společnosti Vamberecká 
voda s.r.o., IČO: 25973495 bylo 
poskytnuto formou ručení měs-
ta Vamberk na základě Smlouvy 
o  ručení   uzavřené 25.02.2019 
mezi Komerční bankou a.s. 
a městem Vamberk a změna zá-
vazku vyplývající z  prodloužení 
splatnosti úvěru maximálně o  1 
rok bude odsouhlasena souhla-

sem ručitele s  dohodou Banky 
a Klienta o změně závazku.

6)  a) Schvaluje koupi nově odděle-
né pozemkové parcely č. 280/6, 
druh pozemku ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o  výměře 
325 m2, v obci Vamberk a katas-
trálním území Peklo nad Zdobni-
cí (původní parcela č. 280), vlast-
ník Marie Jehličková, za  cenu 
podle znaleckého posudku 
79,20 Kč/m2, celkem 25.740 Kč. 

 b) Schvaluje koupi nově odděle-
né pozemkové parcely č. 471/8, 
druh pozemku ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o  výměře 
394 m2, v obci Vamberk a katas-
trálním území Peklo nad Zdob-
nicí (původní parcela č. 471/4), 
vlastník Josef Frejvald, za  cenu 
podle znaleckého posudku 
79,20 Kč, celkem 31.205 Kč.

 c) Schvaluje koupi stavební 
parcely č. st. 695, druh pozem-
ku zastavěná plocha a  nádvoří, 
o výměře 295 m2, jejíž součástí je 
stavba: Vamberk, čp. 546, bydlení 
a pozemkové parcely č. 1061/11, 
druh pozemku zahrada, o výmě-
ře 412 m2, vše v obci a katastrál-
ním území Vamberk, zapsané 
na LV č. 551, za cenu 1.200.000 Kč, 
vlastníci manželé Puškovi. 

 d) Schvaluje koupi nově od-
dělené pozemkové parcely č. 
3304/2, druh pozemku orná 
půda, o výměře 555 m2 (původní 
parcela č. 3304), v obci Vamberk 
a  katastrálním území Merklovi-
ce, vlastník Farma Tichý a  spol. 
a.s., za  cenu 50 Kč/m2, celkem 
27.750 Kč, a to za účelem realiza-
ce výsadby interakčního prvku.

 e) Schvaluje směnu nově od-
dělené pozemkové parcely č. 
320/7, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 93 m2, v obci Vamberk 
a katastrálním území Peklo nad 
Zdobnicí, vlastník pan Adolf Pa-
páček, v ceně podle znaleckého 
posudku 79,20 Kč/m2, celkem 

7.366 Kč, za  pozemkovou par-
celu č. 321, druh pozemku lesní 
pozemek, o  výměře 1712 m2, 
v  obci Vamberk a  katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, vlast-
ník Město Vamberk, v  ceně cca 
8 Kč/m2, celkem 13.696 Kč, bez 
doplatku, neboť uskutečnění 
směny je v  zájmu města Vam-
berk, jde o  komunikaci, kterou 
potřebujeme získat do majetku 
města, z  toho důvodu nepoža-
dujeme doplatek rozdílu ceny.

 f) Neschvaluje zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemkových parcel 
č. 2347, výměra 419 m2, druh 
pozemku zahrada a  č. 2531, 
výměra 126 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v  obci a  katas-
trálním území Vamberk, žadatel 
pan Vladimír Klár.

 g) Neschvaluje zveřejnění zámě-
ru směny pozemkové parcely č. 
5857, výměra 1360 m2, druh po-
zemku orná půda, vlastník Měs-
to Vamberk, za část pozemkové 
parcely č. 5001, o stejné výměře, 
druh pozemku orná půda, vlast-
níci manželé Vyčítalovi, v  obci 
a katastrálním území Vamberk.

7)  Volí paní Dagmaru Kružíkovou 
a paní Janu Zbořilovou přísedí-
cími u Okresního soudu v Rych-
nově nad Kněžnou.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter 

místostarosta města

Černá kronika 
aneb chudák 
čuník
Vždycky jsem měl rád příběhy 
ze soudních síní, tzv. soudničky, 
písně Ivo Jahelky či příběhy ze 
starých novin vycházející v rub-
rice obvykle zvané Černá kroni-
ka. Příběhy nepostrádaly humor 
a protože byly z  reálného živo-
ta a  opravdu se staly, plynulo 
z nich leckdy ponaučení o tom, 
jací my lidé vlastně jsme. Z na-
šeho regionu je neocenitelnou 
knížka Aleny Jankové z  roku 
2011, vydaná Městskou knihov-
nou v  Kostelci nad Orlicí, pod 
názvem Černá kronika Posla 
z Podhoří 1886 – 1916, ve které 
jsou zpracovány skutečné udá-
losti z  celého Podorlicka. Vřele 
doporučuji k přečtení. 
Už, už jsem si začínal myslet, že 
nejrůznější sousedské taškařice 
končící na  policejních služeb-
nách jsou jen příběhy, kterých 
se už dnes nedočkáme a o kte-
rých si můžeme jen číst. Z omy-
lu mne vyvedl příběh, který se 
ve  Vamberku stal koncem loň-
ského roku. Hlavní roli v  něm 
sehrál vepř domácí. 
Dva vamberští občané se do-
hodli, že jeden z  nich coby 
zemědělec vykrmí druhému 
za úplatu čuníka. Jak už to bývá, 
když jde o peníze, došlo k nedo-
hodě a objednatel výkrmu chtěl 
své peníze zpět. O tom však cho-
vatel nechtěl ani slyšet, protože 
co si kdo objednal, to má také 
dostat. Milého čuníka naložil 
do auta, uvázal ho do slušivého 
obojku a  doručil jej objednali 
na  sídliště Struha, kde jej přivá-
zal k brance. A aby snad nedošlo 
k záměně, napsal vepříkovi spre-
jem na záda jméno objednatele. 
Celá akce pochopitelně neušla 
bdělému oku policie a  tak byla 
ve  večerních hodinách přivo-
lána z  Kostelce hlídka čuníkovi 
na pomoc. Ten se, nebožák, třásl 
zimou, protože večer už silně při-
tuhovalo. Aby zkřehlý pašík ne-
znečistil služební oktávku, musel 
být na  pomoc přivolán „anton“, 
který by posloužil k  přepravě 
zvířete. Naštěstí se díky jménu 
objednatele napsanému na  zá-
dech vepře podařilo velmi rychle 
vypátrat chovatele a pašík mohl 
být eskortován zpátky do chlív-
ku, kde, jak pevně doufám, šťast-
ně a  ve  zdraví dožije zabijačky. 
Věřte nebo ne, i  takové věci lze 
dnes ve Vamberku zažít.          

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Dotační 
programy 
na rok 2021
Zastupitelstvo města Vamberk 
schválilo na  svém 12. zasedání 
dne 09.12.2020 dotační progra-
my na  rok 2021 - dotační pro-
gram „PROVOZ“ a  dotační pro-
gram „AKCE A REPREZENTACE“.
Žádosti do dotačního programu 
„PROVOZ“ se podávají od 11.01. 
do  11.02.2021 do  11:00 hodin 
a do dotačního programu „AKCE 
A  REPREZENTACE“  do  I. kola 
od 11.01. do 11.02.2021 do 11:00 
hodin a do II. kola do 26.05.2021 
do 16:00 hodin na předepsaném 
formuláři na podatelnu Městské-
ho úřadu Vamberk.
Znění vyhlášených dotačních 
programů včetně Pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
města a formulářů jsou k dispo-
zici na www.vamberk.cz v sekci 
Dotace z rozpočtu města.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Ze zasedání Zastupitelstva města
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych využil příležitosti novoroční-
ho vydání Vambereckého zpravodaje a pokusil 
se ohlédnout a  zhodnotit fungování města 
v uplynulém roce. 
Vede mě k tomu několik důvodů. Předně, jsou 
tomu dva měsíce, kdy jsme vstoupili do  dru-
hé poloviny volebního období, čili je určitě 
na místě podívat se na činnost města z pohle-
du stávajícího zastupitelstva města, které vstu-
puje do „druhého poločasu“. 
Za druhé, máme za sebou výjimečný rok daný 
pandemií, která přinesla nepoznané zásahy do 
našich životů. Věřím a přeji si, aby se na obzoru 
přiblížila doba, která nás zbaví obav o zdraví 
našich blízkých i naše vlastní. Bohužel, dů-
sledky zejména v hospodářské oblasti se nám 
zřejmě nevyhnou, jak se ostatně projevilo na 
schváleném rozpočtu města pro rok 2021. 
A v neposlední řadě je vstup do nového roku 
příležitostí poděkovat všem zaměstnancům 
města, městských organizací a  všem dalším, 
kteří ve výborech, komisích a dalších složkách, 
nezřídka dobrovolnicky, vykonávali a  vyko-
návají práci pro město a  jeho občany, což rád 
činím a jménem Města Vamberka jim za jejich 
práci děkuji.

Z hlediska koncepce rozvoje města byl uplynu-
lý rok důležitý pracemi na dvou zásadních do-
kumentech, které v budoucnu ovlivní podobu 
města. Jednak byla dokončena územní studie 
lokality bývalé masny, která v samotném cen-
tru města stanoví regulativy pro uspořádání 
území a  vznik plnohodnotné městské čtvrti. 
S  tím souvisela i  nezanedbatelná investice 
do  získání budovy a  pozemků, které zajistí 
dopravní přístup do lokality a její propojení se 
stávající zástavbou včetně školního sportovní-
ho areálu. 
Dále byl zastupitelstvem města odstartován 
proces změny č. 4 územního plánu, který si 
vedle zapracování desítek návrhů od  občanů 
klade za  cíl důkladně prověřit veškeré vazby 
a  využití území města, a  to po  více jak deseti 
letech fungování stávajícího územního plánu. 

Byť pochopitelně veřejnost nejvíce vnímá až 
výsledek stavební činnosti, je to právě územní 
plánování, kde je role města při „vytyčení hřiš-
tě“ a stanovení pravidel nezastupitelná, neboť 
následná realizace se přímo dotýká kvality ži-
vota nás všech.    

Co se týče investiční činnosti, s  potěšením 
mohu konstatovat, že veškeré naplánované 
akce zdárně proběhly a  byly realizovány bez 
ovlivnění probíhající pandemií. O všech zásad-
ních investicích jsme informovali ve Vamberec-

kém zpravodaji, dovolte mi však připomenout 
nejdůležitější z nich. 
Objemem investovaných prostředků byla nejvý-
znamnější oprava objektu bývalých prvních tříd 
na Tyršově ulici a  jeho vybavení pro mateřskou 
školu po dobu, než bude dokončena rekonstruk-
ce kmenové budovy na Jugoslávské ulici. Neje-
nom, že se vše stihlo a  prvního září nastoupili 
školáčci do  nové školky, ale městu se podařilo 
zachránit chátrající objekt „v  hodině dvanácté“. 
I poté, co se školka vrátí do původních prostor, 
bude tato budova plnohodnotně sloužit veřej-
nosti, kdy je předpoklad jejího využití pro mateř-
ské centrum a jako herna stolního tenisu.   
V kapitole komunikací se podařilo opravit ko-
munikaci V  Roští, která tak plynule navazuje 
na  již opravené úseky a  propojuje sportovní 
Areál V  Lukách, který se, troufám si říci, mění 
ze „shluku hřišť“ na  významné centrum spor-
tu. Dokončené mobilní dopravní hřiště i nová 
autobusová zastávka „Peklo nad Zdobnicí, žel. 
zast.“ pak jen doplnily nově opravenou lokalitu. 
V  centru města byla rekonstruována veškerá 
veřejná prostranství v okolí Sokolovny, oprave-
ny byly chodníky, veřejné osvětlení a nově byla 
založena veřejná zeleň. Opravena byla jižní fa-
sáda Sokolovny. 

ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU 2020
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Dále to byla Městská knihovna, která dostala 
nový nátěr fasády. Pokud tyto řádky čtou maji-
telé nemovitostí (nejen) v centru města, věřím, 
že se pro ně stane postup města příkladem, ne-
boť na náměstí již má Město Vamberk veškeré 
své nemovitosti opraveny a přispívá tak k pozi-
tivnímu vzhledu středu města. 
Pokud zůstaneme u  náměstí, nemohu nezmí-
nit též dokončený Altán Městské knihovny, 
který významně podpořila společnost Škoda 
Auto a.s. Z důvodu protiepidemických restrikcí 
na své plné využití bohužel ještě čeká. A záro-
veň první etapu stavebních úprav dolní části 
Husova náměstí, kterou se podařilo skloubit 
s obnovou vánočního osvětlení.      

Poslední z  důležitých investic bylo zakoupení 
Pekelské hospody, kterou hodlá Město Vam-
berk zachovat jako důležitou součást společen-
ského života v Pekle a ve spolupráci s SDH Pek-
lo jako provozovatelem postupně zvelebovat. 
Loňský rok, jak již bylo zmíněno v úvodu, přinesl 
bohužel i neradostné události, se kterými jsme 
se museli všichni vypořádat. Všudypřítomně 
zmiňovaná pandemie přinesla i nebývalou vlnu 
solidarity a  pomoci a  velké poděkování znovu 
míří ke všem, kteří se podíleli na jarním šití rou-
šek, zajišťování dezinfekce či péči o seniory. 
Další poděkování pak míří ke všem členům na-
šich tří sborů dobrovolných hasičů, kteří měli 
v  červnu hned dvakrát plné ruce práce s  pří-
valovými dešti a jimi vyvolanými lokálními zá-

plavami. Nemluvě o dalších desítkách zásahů, 
které museli v průběhu roku řešit. Díky nim se 
můžeme spolehnout na to, že v případě potře-
by nezůstaneme bez pomoci. 
Uplynulý rok byl mimořádně zdařilým v oblasti 
čerpání dotací, které pomáhají vylepšit hospo-
daření města a  přispívají k  jeho rozvoji. Jejich 
přehled si můžete přečíst v samostatné tabul-
ce. Byť je samozřejmě příjemné, že díky dota-
cím plynou do  města prostředky „navíc“, dru-
hou stranou mince je nesmírná administrativní 
náročnost a byrokracie s celým procesem spo-
jená. Moje poděkování proto směřuje ke všem 
zaměstnancům města, kteří se musejí s agen-
dou vypořádávat. A  snad i  celospolečenské 
„povzdechnutí“ nad tím, je-li celá ta „dotační 
mašinérie“ smysluplná, efektivní a hospodárná. 
Odpověď si, prosím, dosaďte, sami. 

Co nás čeká dál? Zřejmě všichni vnímáme ak-
tuální dění v souvislosti s pandemií a jejím do-
padem na národní hospodářství. Je to situace 
nová, nepoznaná a  je velice těžké odhadnout 
budoucí vývoj. Pro městský rozpočet je samo-
zřejmě stěžejní tzv. rozpočtové určení daní 
a  celostátní politika směrem k  obcím. Loňské 
sestavování rozpočtu města na rok 2021 probí-
halo v době legislativního chaosu ohledně zru-
šení tzv. superhrubé mzdy, což by samo o sobě 
(bez případných kompenzacích, o  kterých se 
stále jedná) představovalo „díru“ do  našeho 
rozpočtu ve výši devíti milionů korun.  
V  podmínkách našeho města výpadek v  pří-
jmech, na který se připravujeme, znamená jed-
nu zcela konkrétní věc, a sice že nám např. chy-
bí spoluúčast na dofi nancování dotace na další 
etapu Revitalizace sídliště Jiráskova, kterou si 
aktuálně nemůžeme dovolit, a  že „z  krize“ se 
tímto stylem rozhodně „neproinvestujeme“.     
I přes to však musím uvést jednu pozitivní věc, 
a sice že rozpočet města pro rok 2021 byl sesta-
ven a zastupitelstvem schválen v podobě, která 
díky provozním škrtům umožňuje pokračování 
a dokončení již probíhajících investičních akcí 
– tedy zejména rekonstrukci MŠ a DDM na Ju-
goslávské ulici, opravu velkého bazénu na kou-
pališti a  též výměnu zdroje vytápění v  naší 
základní škole (příklad jedné z „neviditelných“ 
investic, bez kterých to ale nejde). V  ostatním 
nás čeká spíše „údržbářský“ rok. 
To by nás však nemělo odradit od  pohledu 
do  budoucnosti. Mám-li totiž vyhodnotit stav 
města na prahu třetí dekády tohoto století, je 
dobré se vrátit ke  Strategickému plánu, který 
pro období 2014 – 2024 schválilo předminulé 
zastupitelstvo města. Přečtete-li si tento doku-
ment, zveřejněný na  vamberk.cz/rozvoj-mes-
ta-a-uzemi/strategicky-plan-mesta/, dojdete 
k  závěru, že kromě průběžných věcí, které je 
třeba plnit neustále, byly prakticky všechny 
vytyčené cíle za posledních šest let naplněny. 
Poté, co proběhne v příštím roce ve dnech 27. 
a  28. března 2021 Sčítání lidu, domů a  bytů, 
které poskytne statistický a informační odrazo-
vý můstek pro další práci, bylo by dobré se k té-
matu strategie města vrátit a  říci si, jaký Vam-
berk chceme za deset let mít. Těším se na tuto 
práci společně s vámi. 
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál hodně 
zdraví a energie v právě započatém roce 2021 
a všechno dobré.           

Mgr. Jan Rejzl, starosta
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Dětské hřiště Peklo
dotace: 336.000,- Kč vlastní zdroje: 555.332,- Kč

Komunální elektromobil pro město Vamberk
přidělená dotace: 500.000,- Kč vlastní zdroje: 764.450,- Kč

Modernizace učebny chemie včetně zajištění 
bezbariérovosti ZŠ Vamberk
přidělená dotace: 2,374.719,75 Kč předpokládané vlastní zdroje:124.985,39 Kč

Pořízení nového DA pro JSDH Merklovice
přidělená dotace GŘ HZS 450.000,- Kč vlastní zdroje: 936.135,- Kč
přidělená dotace KHK 300.000,- Kč

Prezentace tradice krajkářství na Vamberecku
přidělená dotace: 112.500,- Kč předpokládané vlastní zdroje: 37.500,- Kč

Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk 
včetně zajištění bezbariérovosti

přidělená dotace: 2.371.754,26 Kč předpokládané vlastní zdroje:124.829,18 Kč

Výsadba interakčních prvků IP1 a IP5 v k.ú. Merklovice
dotace: 375.824,04 Kč předpokládané vlastní zdroje: 93.956,01 Kč

Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk
přidělená dotace: 31,761.371,70 Kč předpokl. vlastní zdroje (s DDM) 

25,000.000 Kč

Přehled přidělených dotací v roce 2020 
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Bývalá farní 
i školní budova
Objekt čp. 86 je poprvé zmiňován 
v roce 1654, kdy byl jeho majitelem 
správce vambereckého panství An-
dreas Pezoldus, říkalo se mu dům 
Pezoldovský. V krátké době získala 
stavení vrchnost a  roku 1709 sem 
byla z  protější strany náměstí pře-
nesena fara. Svému účelu sloužil 
objekt původního čp. 2 až do roku 
1830, kdy držitel panství rozhodl, 

že se dům přestaví na školu. Ta byla 
dosud umístěna v  sousedním čp. 
87. Do školní budovy se nevcháze-
lo přímo z rynku, ale bočními vraty 
v proluce mezi domy.
S  rostoucím počtem dětí byla 
školní budova několikrát přesta-
vována. V  roce 1854 přibyla k do-
savadním dvěma třídám další, tzv. 
elementární. Ve  třech třídách se 
učilo takřka 500 dětí! Čtvrtá tří-
da přibyla roku 1874. Na  podzim 
1880 byl ke  školní budově přista-
věn zadní trakt s poschodím. Škola 

již tehdy disponovala pěti třídami. 
V přízemí byl upraven byt pro řídí-
cího učitele. Práce v hodnotě 8 200 
zlatých provedl stavitel Brož z Par-
dubic. Průčelí domu do  náměstí 
tenkrát zdobila vinná réva a  slu-
neční hodiny.
Dům přestal sloužit školním účelům 
po  75 letech v  září 1905, kdy byla 
otevřena nová školní budova u far-
ního kostela. Obec dům prodala. 
Následně v přízemí otevřel pan Sta-
šek obchod s papírnickým zbožím. 
Již před první válkou jej vystřídal 

obchodník Stanislav Jansa, který 
provozoval obchod se střižním zbo-
žím a textilní galanterii, později byl 
vyhlášený i šitím a prodejem spole-
čenských šatů a obleků. I ve znárod-
něném obchodě po roce 1948 zde 
zůstala galanterie. Od konce 90. let 
do roku 2013 tu sídlila lékárna Astra. 
Dnes zde najdeme obchod se zdra-
vou výživou. 

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e ze sbírky 

Jiřího Sejkory a Martiny Juskové

Malé osudy domů na našem náměstí

Vznik fi lmového umění, které se 
brzy spojilo s  veřejným promítá-
ním, lze přiřadit k  roku 1889. Teh-
dy si Thomas Alva Edison nechal 
patentovat pod označením kine-
matograf kameru a  pod názvem 
kinetoskop fi lmovou promítačku. 
Nejstarší kinematografi cké pro-
dukce v  promítacích sálech u  nás 
se objevily na  sklonku 19. století 
v Praze, Ústí nad Labem a Brně.
V  našem městě jsou počátky bio-
grafu spojeny s  kočovným maji-
telem příslušného aparátu, který 
v  roce 1898 promítal v  plátěné 
boudě na rynku. Před první světo-
vou válkou i v jejím průběhu přijíž-
děl z  Kostelce nad Orlicí pan Ma-
toušek a v hostinci na Helgolandě 
promítal světelné obrazy. Koncem 
roku 1918 získal spolek invalidů 
koncesi na  provozování biografu 
ve  Vamberku. Legionář a  válečný 
invalida Stanislav Pazourek začal 
1. ledna 1921 na  Helgolandu ofi -
ciálně provozovat tzv. bio invalidů. 
V  prvním roce činil čistý zisk 17 
tisíc Kč, z  čehož třetina připadla 
obci. Když stoupala návštěvnost, 
hledala správa biografu větší pro-
story a volba padla na sál na Hra-
dě. Němé fi lmy byly tehdy dopro-

vázeny hrou na piano. Přivydělával 
si tak i pozdější kapelník Jan Malý. 
Po  přístavbě dvorany u  hotelu 
Kubias roku 1926 uzavřela správa 
biografu s majitelem hotelu obou-
stranně výhodnou smlouvu a pře-
stěhovala se tam natrvalo. Nový 
sál měl kapacitu 260 míst. Byla 
pořízena nová aparatura a  vylep-
šeno celé prostředí. Zájem o  bio-
graf neustále vzrůstal, zvyšoval se 
počet představení. Fenomén zvu-
kového fi lmu dorazil do Vamberka 
19. května 1931, kdy byl promítnut 
snímek Zapadlí vlastenci podle 
románu K. V. Raise. Majitel hotelu 
Václav Kubias zakoupil nový pro-
mítací přístroj. Během nacistické 
okupace bylo zavedeno promítání 
týdeníku před každým fi lmovým 
představením. Jednalo se přede-
vším o  propagandu a  politickou 
agitaci zaměřenou na  úspěchy 
německých vojsk a jejich podporu 
v říši i protektorátu. Brzy po válce 
začal fi lmový týdeník pro změnu 
adorovat sovětský režim. První 
barevný fi lm mohli obyvatelé 
Vamberka shlédnout v  listopadu 
1943. Ke  konci války, když byla 
budova školy obsazena Němci, si 
do dvorany u Kubiasů chodily děti 

pro školní úkoly. Na jaře 1946 bylo 
bio invalidů zestátněno. Od dubna 
1957 převzalo správu kina město. 
Promítalo se tehdy každý den kro-
mě pátku. V následujícím roce bylo 
plánováno 468 řádných fi lmových 
projekcí, 20 dětských a  10 škol-
ních pořadů. Správce si stěžoval 
na nízkou návštěvnost sovětských 
fi lmů. Kinosál však nesloužil pouze 
k  promítání fi lmů. Konaly se zde 
i další kulturní a společenské akce. 
Například v  únoru 1961 se v  pře-
plněném sále uskutečnila beseda 
s  armádním generálem Ludvíkem 
Svobodou, pozdějším preziden-
tem republiky. K  výrazné moder-
nizaci došlo v roce 1963, kdy bylo 
možno jako v  jednom z  prvních 
kin v  okrese promítat širokoúhlé 
fi lmy. Roku 1967 byl ve Vamberku 
založen fi lmový klub, který pro zá-
jemce uváděl umělecky náročnější 
tvorbu. V  roce 1972 se promítalo 
devětkrát týdně, ze dvou třetin 
šlo o  repertoár z  tzv. socialistic-
kých zemí. Během roku 1978 došlo 
k opravám (střecha, elektroinstala-
ce) a kino začalo na podzim slou-
žit opět svému účelu. Po  změně 
režimu byl objekt kina vrácen po-
tomkům rodiny Kubiasovy. Později 

došlo k  dalšímu prodeji. Dnes je 
stav bývalého kinosálu tristní. V té 
době se velmi rozšířily možnosti 
shlédnout nevídanou škálu fi lmů 
z pohodlí domova. Lidé si kupovali 
videopřehrávače a  videokazety si 
chodili půjčovat do  videopůjčo-
ven. Také televizní program získal 
na  pestrosti a  k  dřívějším dvěma 
programům Československé tele-
vize přibyly další, i soukromé a za-
hraniční. To vše mělo vliv na  kle-
sající návštěvnost kina. Město se 
rozhodlo v  červnu 1994 zdejší 
kino uzavřít. Skončila tak téměř tři 
čtvrtě století trvající tradice pravi-
delného promítání fi lmů ve  Vam-
berku. V  posledních letech však 
mohou obyvatelé našeho města 
shlédnout fi lmové představení. 
Každoročně po několik srpnových 
večerů promítají bratři Čadíkové 
se svým kinematografem na  hřiš-
ti v  Merklovicích. Účast bývá více 
než slušná, dobrovolný příspěvek 
putuje potřebným a lidé mají mož-
nost uprostřed léta podlehnout 
kouzlu veřejné fi lmové projekce, 
stejně jako před sto lety.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Stručná historie vambereckého biografu
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V  zářijovém zpravodaji jsme si 
mohli přečíst, jak hodnotí profe-
sor Václav Uhlíř varhany v  našem 
kostele svatého Prokopa. Dnes se 
můžeme seznámit s obtížemi, jimž 
musí čelit každý hráč na varhany.
Ve  Vamberku již sedm let dopro-
vázejí bohoslužby dva mladí var-
haníci Vít Berger a  Radek Janko. 
Znají se již od  školky a  po  devět 
let navštěvovali stejnou třídu vam-
berecké základní školy. Když byli 
v osmičce, čekala je výzva v podo-
bě varhanické služby na historický 
barokní nástroj v  našem kostele. 
Od  té doby mají za  sebou nejen 
stovky odehraných bohoslužeb 
ve  Vamberku, Potštejně a  Rybné 
nad Zdobnicí, ale také zdokonalo-
vání se ve  hře na  klavír i  varhany. 
Schopnost rozeznít mohutný ná-
stroj jistě oběma přináší radost, ale 
jejich služba přináší i  oběti. Musí 
například v neděli ráno vstát, když 
ostatní si mohou pospat, nebo 

strávit hodiny ve vymrzlém koste-
le (a při hře nemohou mít na rukou 
rukavice a na nohách zimní boty).
Nyní již erudovaný výklad profe-
sora Uhlíře. Základem schopnosti 
ovládat varhany je bezesporu hra 
na  klavír. K  manuální technice je 
ovšem zapotřebí přidat i  pedá-
lovou hru. Pedálnice je prakticky 
zvětšená manuálová klaviatura 
a  hra připomíná tak trochu ste-
pování. Hraje se totiž špičkami 
i patami. Není to tak složité, jak to 
na první pohled vypadá. Problém 
většinou nastává při spojení ma-
nuálové a  pedálové hry, kdy ruce 
hrají něco jiného než nohy. Tady se 
již projeví koordinační nadání, a ne 
každý to bez problémů zvládá. Ale 
i  když se daří koordinovat ruce 
a  nohy, zdaleka ještě není vyhrá-
no. Správná varhanní technika to-
tiž vyžaduje adaptaci z  klavírního 
způsobu hry na  varhanní. Na  var-
hany totiž není zapotřebí citlivého 

zacházení s  klávesou, protože dy-
namika a kvalita tónu se nedá úho-
zem ovlivnit. Naopak je žádoucí, 
aby se varhaník oprostil od  všech 
zbytečných pohybů a vše soustře-
dil na energii v posledních článcích 
prstů. Ideální je, když varhaník tzv. 
vystřeluje prsty z dlaňových klou-
bů kolmo do dna klávesy. Po rych-
lém dosedu prstu je však zapotřebí 
prakticky současně povolit napětí 
a  nechat prst volně ležet na  klá-
vese. Podobně je to s  pedálovou 
technikou. Základem je v každém 
případě celková uvolněnost těla 
a  soustředění na  nejnutnější ohy-
by prstů a chodidel. Pokud varha-
ník získá správnou techniku hry, 
nemá problém s různými nástroji, 
které na něj v praxi číhají.
Technika hry ovšem nezahrnuje 
pouze manuální a pedálovou zruč-
nost. Hra na varhany vyžaduje i ur-
čité mentální nadání a  celkovou 
pohotovost. Varhaník musí umět 
číst noty ve třech řádcích, mnohdy 
i v různých klíčích, a kromě samot-
né hry musí věnovat pozornost 
rejstříkům, které chce používat. 
Chrámový varhaník by měl během 
hry umět ještě zpívat a  případně 
řídit sbor. To vše vyžaduje i určitou 
dávku fyzické zdatnosti. Nejdůleži-
tější ze všeho je ale nadání, které 
může člověk získat jen od Boha.

Miroslav Berger

Střípky ze života 
Aloise Kareše
Z  dobového tisku z  června 1868 
se můžeme dočíst, že Alois Kareš 
vyslovil politování nad tím, že se 
nemohl zúčastnit položení základ-
ního kamene Národního divadla. 
Zavázal se však, že bude po  celý 
jeden rok vydržovat jednoho zed-
nického dělníka, který bude pra-
covat na jeho stavbě.  Později pod-
pořil stavbu Národního divadla 
i po jeho požáru. Z výkazu příjmů 
a  vydání na  opětovné vystavění 
Národního divadla se dočítáme, že 
slovutné prezidium městské rady 
přijalo od Aloise Kareše v Brémách 
za  Čechy v  Americe 864 zlatých 
a  61 krejcarů.  Sbírky amerických 
Čechů byly zasílány také prostřed-
nictvím kanceláře Kareš & Stocký 
v  Brémách Vojtovi Náprstkovi, 
který tak do  prezidiální kanceláře 
předal celkem 2.864 zlatých a  41 
krejcarů. Vedle toho sama společ-
nost Kareš & Stocký přispěla část-
kou 200 zlatých.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Úskalí hry na královský nástroj

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 do své archivní sbírky.

Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky.
Platba ihned v hotovosti.

Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy 
„Nový rok je správný čas,
kdy si uvědomit kolik krás
život vlasně skýtá,
že štěstí kolem lítá
a stačí ho jen chytit
a svět se bude třpytit“

Vánoce nám utekly jako voda a  my tu máme 
nový kalendářní rok 2021. Přijměte, prosím, 
pozvání k  ohlédnutí za  vánočním časem 
v mateřské škole Vodníček. K Vánocům se pojí 
množství lidových zvyků jako koleda, vánoční 
stromeček, jesličky (betlémy), vánoční dárky, 
které podle české tradice nosí Ježíšek, či vá-
noční cukroví. A ani my jsme na žádné tradice 
v naší školce nezapomněli.
Nastal adventní čas a v každé třídě jsme pravi-
delně zapalovali svíčky.
Začalo to příchodem Mikuláše, anděla a čerta. 
Děti plné napětí očekávaly příchod družiny už 
po  svačince. Ve  třídách vládlo napjaté ticho 
a  děti měly připravené písničky a  básničky, 
kterými Mikuláše, čerta i  anděla velmi potěši-
ly. A protože máme ve školce jen samé hodné 
děti, čert odešel s  prázdnou.. Děti na  oplátku 
dostaly balíčky plné dobrůtek.
Také jste si natrhali v  den svaté Barbory vět-
vičky a čekali jste, jestli Vám do Vánoc rozkve-
tou? My ve  školce ano a  také nás svatá Bar-
bora osobně navštívila. Přišla k nám do školky 
zahalená celá v  bílém a  na  hlavě měla zelený 
věneček. V ruce držela větvičku třešně, s dětmi 
si popovídala a větvičku dětem darovala. 
Naše poděkování patří paní Bergerové, která 
dětem přišla do  školky vyprávět příběh o  na-

rození Ježíška. O  tom, jak Josef osedlal oslíka 
a  Marii vezl dlouhou cestou přímo do  města 
Betléma, kde se pozdě v  noci v  chlévě na  vo-
nícím seně Ježíšek narodil. Děti měly možnost 
prohlédnout si velké množství betlémků růz-
ných velikostí přímo na chodbách celé školky, 
kde byla výstava uspořádaná.
Ani o maňáskové divadlo děti nepřišly. Byli jsme 
pozváni do třídy Šnečků a paní učitelka zahrála 
dětem divadlo s názvem: „ Vánoční příběh“. A to 
už se blížil nejvíce očekávaný den, kterým byl „ 
Štědrý den „. Od rána se po chodbách mateřské 
školy rozléhaly vánoční koledy, děti přicháze-
ly slavnostně oděné a v ručkách nesly voňavé 
cukroví, které naše maminky napekly. Měli jste 

vidět ty rozzářené dětské oči, z kterých i slzičky 
štěstí ukáply, když konečně zazvonil zvoneček, 
který ohlásil Ježíškův příchod. Pod stromečkem 
bylo spoustu dárečků, a o hraní s těmi novými 
hračkami nebyla nouze. V tento den si také děti 
vyzkoušely vánoční zvyky, jako je házení bač-
kůrek za  hlavu, pouštění lodiček, vyrobených 
ze skořápek ořechů a  rozkrojení jablíčka, kde 
byla ukrytá hvězdička.
Adventní čas pak završila dramatizace dětí ze 
třídy Rybiček. Malý muzikál vyprávěl půvabný 
příběh o tom, proč u jesliček stojí voleček s os-
líkem. Odměnou učinkujícím dětem byl veliký 
potlesk. 

Kolektiv MŠ Vodníček 
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Na stromečku hvězda září 
– světlo tiché naděje.
Ať se nám dnes dobře daří,
 ať všem lidem lépe je!
 Citrón, hřebíček a máta 
– vůně Vánoc, krásný sen.
Ať vždy září hvězda zlatá, 
nejen dnes – na Štědrý den…

Adventní čas bývá v  naší školce 
plný radostných okamžiků a pro-
bíhá ve znamení lidových tradic – 
návštěva Mikuláše a jeho družiny, 
zapalování svíček na  adventním 
věnci, „ návštěva svaté Barborky“, 
výroba vánočních dekorací a přá-
níček, psaní dopisu pro Ježíška, 
společné zdobení stromečku, roz-
krojení jablíčka, pouštění lodiček 
z  ořechových skořápek, pečení 
perníčků, zpívání vánočních ko-
led, společného vyprávění…a 
samozřejmě čekání na  Ježíška. 

Ani letos v  tomto nelehkém ob-
dobí tomu nebylo jinak. Paní 
učitelky připravily pro všechny 
děti několik zdařilých akcí. Na za-
čátku adventu si děti společně 
s  paními učitelkami vánočně vy-
zdobily všechny prostory školky 
a  ve  třídách vyrobily a  ozdobily 
adventní věnec, na kterém si po-
stupně zapalovaly svíčky.  Svou 
návštěvou poctila všechny třídy 
paní učitelka Vendulka, která se 
jako mávnutím zázračného prout-
ku proměnila ve svatou Barborku. 
Vysvětlila dětem tradici a přinesla 
jim dobrůtku a  větvičky zlatého 
deště. Ty jsme si dali do  vázič-
ky a  čekali, zda nám vykvetou. 
Vykvetly přesně 15. prosince 
na všech třídách a děti měly veli-
kou radost.  3. prosince proběhla 
v naší mateřské škole „Mikulášská 
nadílka“. Moudrý  Mikuláš dorazil 

i  se svými pomocníky, krásným 
bílým andělem a  hodným čer-
tem. Přinesli dětem něco malého 
a milého na památku a děti za to 
poděkovaly písničkami a  básnič-
kami s  mikulášskou tématikou, 
které se naučily. Ve středu 16. pro-
since jsme ve  školce prožili slav-
nostní vánoční den.  Už od  rána 
přicházely dětičky ve  slavnost-
ním oblečení a  přinášely cukro-
ví a  úžasné dobrůtky od  svých 
maminek. Po  sváteční svačince 
a  slavnostním společném zpí-
vání konečně zazvonil stříbrný 
zvoneček a  navštívil nás Ježíšek, 
který byl samozřejmě kouzelný 
a  neviditelný. Pod stromeček dě-
tem nadělil didaktické pomůcky, 
stavebnice, puzzle, dětské knížky, 
kočárek, obří skládací domeček 
z  maxi kostek, panenky, autíčka, 
společenské hry a  mnoho jiných 
hraček. Chtěli bychom poděkovat 
všem rodičům za  jejich nádher-
né betlémy, které nám zapůjčili 
k  výzdobě vestibulu, za  výborné 
cukroví, za  jejich vstřícnost, po-
moc a spolupráci v tomto školním 
roce.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy

V roce, který nadchází, ať Vás štěstí a zdraví provází. 
Všechno dobré přichází, přátelé a láska ať Vám neschází.
To Vám ze srdce přeje MŠ Roveň.
Za kolektiv MŠ Roveň                                                         Bc. Ilona Mikysková 
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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 informace sledujte na FB, 
či webových stránkách.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom moc poděkovat 
našim sponzorům. Město Vam-
berk nám poskytuje zázemí pro 
naše mateřské centrum a  díky 
jeho dotacím jsme byly schopné 
zaplatit běžný provoz herny, kte-
rý zahrnuje pojistné, bankovní 
a  jiné poplatky, obnovu hraček, 
kancelářské potřeby, dezinfekční 
pomůcky a jiné věci, které jsou pro 
naše mateřské centrum potřebné. 
Z  dotace na  akce jsme zaplatily 
odměny pro děti, které vždy naše 
malé návštěvníky potěší.  Děkuje-
me též ostatním sponzorům a  to 
Obchodnímu družstu Konzum 
Ústí nad Orlicí, které nám pomoh-

lo částečně zaplatit přebalovací 
komodu. Dále Řetězům Vamberk, 
kde jsme mohly nakoupit materi-
ály na  tvoření, část kancelářských 
potřeb a  hračky. Dále bychom 
chtěly poděkovat panu Horáčko-
vi, který je naším sponzorem pro 
tisk letáčků, vstupenek a  všeho 
potřebného pro chod mateřského 
centra. V  neposlední řadě chce-
me poděkovat i maminkám, které 
naše mateřské centrum navštěvují 
a tím i podporují. 
Moc děkujeme a Vaší pomoci si ve-
lice vážíme.

Kolektiv maminek 

MC Dráček

Mé osobní poděkování patří 
všem členkám, které se o mateřské 
centrum ve svém volném čase sta-
rají. Ačkoliv není doba pro nás pří-
znivá, i tak jsem vám velice vděčná 
za vše, co pro naše děti děláte.                                                                                                                

V. Aversente

PRO MAMINKY 
A DĚTI
Hrátky s látkovou plenou 

– děláme a ukazujeme

Uzel, uzlík, uzlíček, 
pošimrá Ti nosíček, 
Tvůj kamarád maličký,
pošimrá Ti tvářičky.

S roličkou 

– mluvíme do ní

Pozor, pozor! Hlášení!
Hrací vlak má zpoždění.
Už ho slyším: „ ši, ši, ši“.
Volá, že si pospíší.

S míčem

Skáče, hopsá malý míček,
Jmenuje se Pantofl íček.
Nevadí mu sníh i mráz,
Skáče stále, zas a zas.

Ukolébavka

Sluníčko spí, pochrupuje,
půjdeme už spát.

Ráno až se probudíme,
budeme si hrát.

Ruce a prstíky 

– předvádíme

Motám, motám klubko vlny,
napletu z ní košík plný
čepic, šál a ponožek,
obléknu pět stonožek.

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 vy-
hrazuje právo upravit podle potře-
by náplň akcí.  

MAMINKY 

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

Nabídka nových knih – leden 2021Ať Vás rokem 2021 
provází Vaše šťastná 
hvězda…
Na viděnou ve světě 
knih. 

Novoroční… 
Je mnoho věcí, které jsme 
si zvykli mít. Je mnoho věcí, 
bez kterých jsme si nedo-
kázali představit svůj život. 
Abychom žili lépe. A snadně-
ji. A  rychleji…Čím více jsem 
měli, tím více jsme chtěli. 
A přesto jsme někde hluboko 
v  podvědomí tušili, že tahle 
cesta není ta správná. Že je 
potřeba leccos změnit..

A  pak se to stalo. Jen jsme 
nikdo nečekal, že to bude tak 
netradiční a radikální cestou.

Rok 2020 nám všem před-
vedl v  jaké podivné realitě 
však vlastně žijeme. Zastavil 
nás jediným mávnutí prout-
ku. Přinesl obavy, strach, 
bezmoc, život s  omezení-
mi, na  která nejsme zvyklí. 
Předvedl nám, jak zranitelný 
a křehký je člověk.

Ale přinesl i mnohé další. Při-
nesl návrat. Návrat k  původ-
nímu smyslu života. Návrat 
k  hodnotám, na  které jsme 
my lidé v našem přetechnizo-
vaném ekonomickém světě 
začali pomalu zapomínat:
Vzájemná pomoc, mezilidské 
vztahy, přátelství. Úcta k  pří-
rodě. Rodina. Čas na své nej-
bližší a chvilky s nejmilejšími, 
které už zítra nemusejí přijít.

Ale ještě máme šanci...
Máme se co učit.
A zbývá nám jediné – pokusit 
se o to.

Přeji ze srdce nám všem vy-
kročení na správnou cestu.

Jaroslava Martinová

Vážení čtenáři, 
věříme, že i v roce 2021 nám zacho-
váte svoji přízeň a  jako v předchá-
zejícím roce Vám nabízíme výběr 
nových knih, které jsme pro Vás na-
koupili a  zpracovali. Budeme rádi, 
když Vás zaujmou a potěší. 

BELETRIE
 EBEN, Marek: 

     Myšlenky za volantem

Soubor sloupků a fejetonů. 
 FLYNN, Vince – MILLS, Kyle: 

     Smrtonosný virus

Dobrodružný příběh s  námětem 
velmi blízkým skutečnosti. 
 KEALEY, Imogen: Osvobození

Kniha je inspirována skutečným 
příběhem hrdinky druhé světové 
války Nancy Wakeové.
 ŠRANKOVÁ, Eva Ava: Izabela

Historický příběh pro ženy, který 

se odehrává ve francouzském krá-
lovství. 
 VAREILLE, Marie: 

     Láska ve světě lichých ponožek

Kniha s  podtitulem – Ve  dvou je 
vždycky lépe -, který předurčuje 
i její obsah. 

NAUČNÁ LITERATURA
 HAVLÍČKOVÁ, Táňa: 

     Móda má duši

Móda nás provází 24 hodin denně. 
Kniha Vám napoví o metodách stylů. 
 MACDAM, Heather Dune: 999

Příběhy žen z  prvního transportu 
do Osvětimi. 
 PURNELL, Sonia: 

     Neviditelná žena

I  ženy byly mezi špióny ve  druhé 
světové válce. Toto je skutečný pří-
běh špionky, ze které mělo obavy 
i gestapo. 

 VIEWEGHOVÁ, Veronika: 

     Být sama sebou

Autobiografi e autorky, která nabí-
zí cestu, jak poznat svou hodnotu 
a najít cestu vlastní. 
 VONDRUŠKOVÁ, Alena: 

     Rodina

Historická encyklopedie zabývající 
se rodinou a vším, co s ní souvisí.

Novinky
Náš knihovnický systém Koha 
umí spoustu užitečných věcí 
a jeho vývoj jde stále kupředu.
Díky tomu nám umožňuje spous-
tu důležitých úkonů, ale i  drob-
ných „vychytávek“ nejen pro kni-
hovnice, ale hlavně pro čtenáře.
Jednou z  takových drobnůstek 
je to, že nyní na  vytištěném líst-
ku z  knihovny naleznete nejen 
seznam svých výpůjček, ale také 
informace např. o termínu uzavír-
ky, plánované akci apod.
Zvláště pro čtenáře, kteří nevyu-
žívají email nebo facebook je to 
důležitá pomoc.
Přesto hlavním informačním 
kanálem zůstává náš web a face-
book, kde najdete aktuální infor-
mace. Vzhledem ke všem různým 
měnícím se opatřením nedoká-
žeme garantovat například ote-
vírací dobu, na  kterou jste byli 
zvyklí.
www.knihovna-vamberk.cz

Neplánované uzavření knihovny 
jsme mimo jiné využili k  revizi pe-
riodik. Studovna nyní nabízí všem 
čtenářům několik nových časopisů. 
Mezi nimi je například Reportér 
magazín: reportážně-investigativ-
ní měsíčník s  rozsahem 130–150 
stran, na  kterých jsou původní re-
portáže z Česka i ze zahraničí. K ča-
sopisu patří i stejnojmenný web.
Dalším titulem je For men, měsíč-
ník pro moderní muže. Dočtete se 
o novinkách z oblasti techniky i kul-
tury, o možnostech investic, přečte-
te si příběhy úspěšných. Dozvíte se 
informace o autech, počítačích, ale 
i o cestování a jiných zálibách.

U  některých starších časopisů 
naopak předplatné ukončujeme 
a  pečujeme tak o  stále aktuální 
a pestrou nabídku, aby jsme pokry-
li témata a  záliby širokého okruhu 
čtenářů.
Malý výčet periodik pro vás: Nové 
proměny bydlení, Historie 100+1, 
Naše krásná zahrada,  Moje psy-
chologie, Dieta, Zdraví, Maminka, 
Udělej si sám, Na cestu, D-test, Re-
ceptář, Kreativ, Válka revue, Auto 7, 
Burda, Respekt, Krásný rok a další.
Věříme, že v  novém roce už bude 
možné v knihovně pobýt delší, než 
nezbytně dlouhou dobu a třeba se 
i začíst v pohodlném křesle. 

Plánované akce 
pro leden 2021
Opět si pro vás chystáme čtvrteč-
ní setkávání se zajímavými lidmi. 
Prvními hosty roku 2021 by  měli 
být cestovatelé Pavel Chum a Petr 
Kvarda, kteří nás znovu vezmou 
na  své cesty. Téma přednášky 
upřesníme v první polovině ledna.
Dalším zpestřením počátku roku 
by měla být výstava dřevořezeb 
paní Evy Valterové.
Samozřejmě budeme s  optimis-
mem vyhlížet, zda tyto a další akce 
proběhnou bez výrazných omeze-
ní nebo zda bude i  začátek roku 
ve znamení odříkání.
Pro přihlášení na přednášku vyžij-
te email: knihovna.dospeli@vam-
berk.cz. Děkujeme.

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

Začíná nový rok a věřme, že bude pro umění, umělce i diváky lepší 

než ten loňský... 

Níže uvádíme náhradní termíny neodehraných představení a  koncer-
tů za období březen – prosinec 2020. Pokud ovšem bude nadále platit 
vládní opatření, které neumožní některé představení nebo koncert v ná-
hradním termínu odehrát, sjednáme termín nový.
Aktuálně, prosím, sledujte www.vamberk.cz.
Děkujeme za pochopení.

Náhradní termíny neodehraných divadelních 
představení a koncertů:

PÁNSKÁ ŠATNA ..........................................3. 2. 2021
PARTIČKA .................................................. 24. 2. 2021
MINIPÁRTY ............................................... 24. 3. 2021
KOLLÁROVCI ...............................................7. 4. 2021
KRYŠTOF ................................................... 13. 4. 2021
CARMEN Y CARMEN ................................4. 6. 2021
OLYMPIC ..................................................24.11. 2021

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz

 15. ledna – Duben 2021
Výstava na téma „Orlické hory na fotografi ích Jiřího Šulce“
Výstavní sezónu roku 2021 zahájí v Muzeu krajky ve Vamberku výstava 
fotografi í dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka 
a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, 
žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto 
městem srostl. Za  svůj život vystřídal několik občanských zaměstnání, 
ale vždy to byla fotografi e, která ho provázela celý jeho život. Již více jak 
padesát let dokumentuje krásy i proměny našeho regionu. Výstava ná-
vštěvníkovi představí fotografi e řazené podle čtyř ročních období a ved-
le vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou architekturu. 
Tematicky bude doplněna o  exponáty Muzea a  galerie Orlických hor, 
kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nebude chybět ani sbírka osob-
ních fotoaparátů, na kterých řada fotografi í z výstavy vznikla.

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea 
a jeho poboček.

Výročí osobností
 07.01.1941 se narodil Karel Bačina, stavitel. V období 1986-1990 
byl členem rady Městského národního výboru. Stál v  čele rybářského 
spolku. 80. výročí narození († 30.09.2019)

 23.01.1891 se ve Vamberku narodil Jindřich Krsek, učitel a kroni-

kář. Učil na školách v okolí Vamberka. V letech 1920-1941 byl zastupují-
cím ředitelem v Solnici. V období 1941-1951 stál čele rychnovské školy. 
Psal solnickou kroniku. Byl cvičitelem v Sokole. V Solnici i Rychnově n. K. 
vedl pěvecký sbor. Byl jmenován čestným občanem Vamberka, kde je 
i pohřben. 130. výročí narození († 28.11.1963 Solnice)

Před 100 lety
Ve městě bylo 1. ledna 1921 otevřen městský biograf. Prvním správ-
cem se stal Stanislav Pazourek.

Před 95 lety
Ve městě byl 22. ledna 1926 založen Muzejní spolek Lützow pro Vam-
berk a okolí. Prvním předsedou se stal Jindřich Kubias.

Před 75 lety
Ke 31. lednu 1946 žilo ve městě v 643 domech 3 321 obyvatel. V Báň-
ské a hutní společnosti pracovalo 604 zaměstnanců, v Bednářově tex-
tilce 128, v Kubiasově uzenářství 105, Suchánkova cihelna a kamnár-
na, Stahalova textilka a Zemanův závod měly po 53 zaměstnancích, 
Hájkova pila 29.

Před 60 lety
Vamberku byl k 1. lednu 1961 přiznán statut města. Dosavadní Místní 
národní výbor (MNV) byl přejmenován na městský (MěNV). Do jeho 
správy přešlo muzeum.

Před 45 lety
K Vamberku byly k 1. lednu 1976 přičleněny dosud samostatné obce 
Peklo nad Zdobnicí, Merklovice a Lupenice. Nový správní celek čítal 
5 517 obyvatel.
Ke stejnému dni bylo zdejší muzeum začleněno pod Okresní muzeum 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Před 40 lety
K 1. lednu 1981 žilo ve Vamberku 5 593 obyvatel (z toho v Merklovi-
cích 387, v Pekle 380 a v Lupenici 274).
Na  Litickém Chlumu byl 8. ledna 1981 dán do  provozu retranslační 
vysílač pro tehdejší druhý program Československé televize.

Před 30 lety
Skauti založili v lednu 1991 samostatný oddíl, jehož součástí byl také 
duchovní oddíl církve adventistů. Do té doby byli zdejší skauti spojeni 
s potštejnskými.

Před 20 lety
Ve městě se v lednu 2001 poprvé uskutečnila Tříkrálová sbírka Charity ČR.

Před 10 lety
Obvodní oddělení Policie ČR bylo k 1. lednu 2011 sloučeno s Kostel-
cem n. O.

Stalo se aneb bejvávalo

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou       LEDEN 2021
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Společenská kronika

V lednu 2021 oslaví:

92 let Drahomíra Marková
91 let Drahomíra Zezulková
90 let Josef Kočlich
85 let Miluška Jelínková
80 let  Václav Žampach
80 let  Mária Matějčíková
80 let  Františka Hauptová
75 let  Věra Kuchařová

75 let Jiří Jedlinský
75 let Marie Klučková
75 let  Jana Čižinská
75 let Karel Šír

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

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

7. ledna 2021 uplyne dvacet let, kdy můj manžel pan 

LUBOŠ FRANC odešel do věčných lovišť. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové

Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, 
který všude chybí, zůstává. 
Dne 24. ledna uplyne 1 rok od  úmrtí paní ANNY          

KOTYZOVÉ. 

S  láskou vzpomínají děti, vnoučata, pravnoučata 
a všichni, co ji znali.

ORIENTAČNÍ BĚH
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a  úspěchů v  novém roce 2021. Kéž 
je ten nadcházející rok lepší a šťastnější a umožní nám všem opět vést 
normální život včetně zájmů a sportovních aktivit.
Děkujeme Městu Vamberk za fi nanční podporu našeho oddílu.
Za OB Vamberk                                         Jitka Rykalová a Ilona Mikysková

Zimní příprava fotbalového 
A mužstva TJ Baník Vamberk, z.s.
Začátek přípravy je naplánovaný na úterý 5. ledna 2021. Trénovat se 
bude v úterý a v pátek, podle podmínek přejdeme v průběhu pří-
pravného období na tři tréninky týdně, jako tomu bylo na podzim. 
Čeká nás zimní soustředění a několik přípravných utkání.

Přípravná utkání jsou naplánována takto:

Sobota 16.01.2021 12:00 Česká Skalice, UMT Dobruška
Sobota 23.01.2021 16:00 Jablonné nad Orlicí, UMT Dobruška
Sobota 30.01.2021 14:00 Nové Město nad Metují, UMT Nové Město
Neděle 07.02.2021 14:30 Rychnov nad Kněžnou B, UMT Rychnov
Sobota 20.02.2021 11:30 Libchavy, UMT Dobruška
Sobota 27.02.2021 14:30 Žamberk, UMT Rychnov

Ladislav Falta, vedoucí A mužstva 

TJ Baník Vamberk, z.s.
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Příprava na  sezónu 2020/2021 byla 
zahájena 8. července. Celá se ode-
hrála ve sportovním areálu V Lukách. 
Trénovalo se 2x, později 3x týdně. 
Součástí byla tři přípravná a  jedno 
pohárové utkání. Do  mužstva přišli 
postupně Adam Rodr, Roman Čo-
pík, Roman Samek a  Lukáš Fujdiak, 
z dorostu byl přeřazen Petr Šimeček. 
V  tomto období dovolených ještě 
nebyli všichni hráči vždy k dispozici, 
a  tak se sestava skládala podle mo-
mentální situace. 
Před úvodním zahajovacím výkopem 
se vykrystalizovalo konečné slože-
ní kádru, který odehrál s  menšími 
obměnami mistrovskou soutěž až 
do jejího předčasného ukončení. Hrá-
či podávali dobré výkony, což se pro-
mítlo do průběžného umístění. Jedi-
ný zápas, který se vyloženě nevydařil, 
byl ten v Třebši. Kondičně jsme se sou-
peři drželi krok, herně nám to někdy 
trochu zadrhávalo. 31 vstřelených bra-
nek je slušná  bilance, ale neměla by 
vést k přehnanému optimismu. Bylo 
by dobré obráceně vidět, že ve  čty-
řech utkáních jsme vyšli naprázdno 

a dále produktivita jednotlivých hráčů 
je velmi rozdílná. Vždyť Čopík se Šro-
mem vstřelili skoro dvě třetiny všech 
branek. Zlepšení této statistiky  by 
mělo být jedním z bodů zimní herní 
přípravy, stejně jako obranná hra. 
Zde s 11 obdrženými brankami patří-
me k nejlepším v soutěži. To je velmi 
radostné zjištění a  dobrý odrazový 
můstek k  dalšímu zlepšování  této 
činnosti. Snažit se dostat co nejvíce 
návyků do  podvědomí a  rychlého 
řešení. Pohled na tabulku je příjemný, 
ale před námi je ještě mnoho práce. 
Stále je co vylepšovat  a zdokonalovat, 
což by mělo být  správnou hnací silou 
do  další tréninkové činnosti. Pokud 
toto pochopíme a  budeme zodpo-
vědně a kvalitně trénovat mělo by se 
vše promítnout do výsledků a ty zase 
do konečného umístění! Na konci jara 
bychom pak mohli sezonu hodnotit 
jako úspěšnou a být spokojeni. Základ 
máme velmi dobrý a je jen na nás jaký 
bude konec!

Čelo tabulky po 9. kole:
1. FC Nový HK 27 bodů

2. FC Slavia HK B 21 bodů
3. TJ Baník Vamberk 19 bodů

Počet odehraných minut:  
810     PUPS Miroslav, 
             MÜLLER Radek
789     ŠPONAR Pavel
739     SAMEK Roman 
714     RODR Adam 
680     ČOPIK Roman 
615     ŠROM Michal
575     KLOFANDA Jaroslav
553     HÁJEK Tomáš
552     ŠIMEČEK Petr
382     KRÁČMER Matěj
327     KOTÝZA Jan
325     LABÍK Milan
250     CIT Martin
213     FUJDIAK Lukáš
197     HALAMKA Dan
121     KOTÝZA Jiří
118     MALÝ Marek
80       CHOCHOLA Karel
7          HOSTINSKÝ Tomáš

Střelci branek:
10    ĆOPIK Roman
9    ŠROM Michal   

5    KRAČMER Matěj
4    ŠPONAR Pavel
2    RODR Adam
1    FUJDIAK Lukáš

Z přehledu vychází využití 20 hráčů 
v  odehraných zápasech. Samozřej-
mě, že je rozdíl v minutách, ale těší 
mě možnost využití dalších hráčů. 
A to nesmíme zapomenout na dal-
ší dorostence, kteří v  přípravných 
utkáních dostali příležitost: Zdeněk 
Tobiška, Marian Žák a v poháru Ja-
kub Svrbík a Tomáš Šafařík.

Do celkové bilance je nutno dodat, 
že v odehraných utkáních jsme ne-
obdrželi ani jednu červenou kartu!

Konečný  účet  nedohraného podzi-
mu: 9 zápasů: 5 vítězství, 2 vítězství 
na  penalty, 2 porážky, branky  31 
– 11,  19 bodů,  3. místo
   

Josef Souček, 

trenér A mužstva 

TJ Baník Vamberk, z. s.

Rok se sešel s rokem a my opět hodnotíme prá-
ci a celoroční činnost kroužku mladých hasičů 
při SDH ve Vamberk. Na počátku letošního roku 
jsme měli v  kroužku vcelku stabilní družstvo 
patnácti dětí.  V  současné době tedy máme 
celkem 14 dětí. Paradoxně převažují děvčata, 
kterých je 10 a pouze 4 chlapci. Rádi bychom 
mezi námi přivítali další děti, a po-
kud by se našli odvážní kluci, mohli 
bychom sestavit jejich samostatné 
družstvo. Nyní máme družstvo smíšené, ovšem 
nevýhodou je, že jsou velké rozdíly ve  věku 
dětí, takže ti mladší musí soutěžit v  družstvu 
starších, což je značně znevýhodňuje. 
Kroužek máme za  normálních okolností každý 
pátek od 16 do 18 hodin. Za příznivého počasí 
jezdíme cvičit s  technikou na  zdejší fotbalové 
hřiště, kde máme díky domluvě a pochopení ve-
dení fotbalového oddílu velmi dobré podmínky. 
Kromě požárního útoku trénujeme i  technické 
disciplíny a hasičskou všestrannost. Děti umí zá-
klady zdravotní přípravy, topografi i, střílíme ze 
vzduchovek a  trénujeme hasičské štafety a  sa-
mozřejmě je spousta teorie, kterou děti musí 
znát. K  tréningu využíváme i prostory hasičské 
zbrojnice a velký dík patří i panu Vrkoslavovi, ře-
diteli zdejší školy, který nám vyšel vstříc a umož-
nil nám v zimě používat školní tělocvičnu. 
V letošním roce jsme se tak jako všichni potý-
kali s  opatřeními okolo kovidové pandemie. 
Přesto jsme stihli kromě tréninků a  soutěžení 
i trochu zábavy. Z kraje roku jsme s dětmi na-
vštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci Králo-
vé. Počátkem července jsme byli na třídenním 

soustředění v Potštejně, kde kromě nácviku ha-
sičských disciplín, měly děti možnost si vyzkou-
šet i horolezeckou stěnu. Bohužel nás potrápila 
nepřízeň počasí a  nemohli jsme využít pěkný 
bazén, ale i tak si to děti užily, a jelikož máme 
soustředění v plánu i v roce 21, budeme dou-
fat, že to bude možné, a že bude lepší počasí. 

Letos jsme ještě stihli 2x navštívit krytý bazén 
v Rychnově nad Kněžnou. 
Jak už bylo napsáno letošní rok byl silně pozna-
menaný opatřeními proti nákaze. Trénovali jsme, 
pokud to bylo možné. Jelikož nikdo nevěděl jak 
se bude situace vyvíjet, mnoho tradičních poda-
telů soutěží své akce odvolalo. My jsme využili 
možnost a pozvání pořadatelů, a zúčastnili jsme 
se soutěže v požárním útoku a štafetách v Křo-
vicích.  V Lukavici u Rychnova jsme byli na bran-
ném závodě, V  Bystrém jsme měli možnost si 
tréninkově vyzkoušet štafetu CITIF, a na podzim 
se zde konalo i podzimní zahájení celoroční hry 

PLAMEN branným závodem. Na  výsledcích se 
i přes snahu dětí podepsaly dny karantény, kdy 
jsme se nemohli scházet. Doufejme, že se sou-
časná situace uklidní a  budeme se moct vrátit 
do normálnímu režimu. 
Nyní se dostávám k  tomu nejdůležitějšímu 
a to jsou fi nance. Naše činnost by se bez peněz 

neobešla. Děti si sice platí členský 
příspěvek, ale to by zdaleka nákla-
dy nepokrylo. Proto se každoročně 

obracíme se žádostí o fi nanční podporu nejen 
na  fi rmy ve  městě. Nutno uvést a  vyjádřit ve-
liký dík Městskému úřadu ve Vamberku a jeho 
vedení, jako hlavnímu sponzorovi. Bez jeho 
významné fi nanční pomoci by naše činnost 
nebyla možná. Dalším sponzorem je samozřej-
mě i SDH. I v letošním roce jsme oslovili fi rmy 
Wiremetal a  Řetězy Vamberk. Obě fi rmy nám 
fi nance přislíbily, ale vzhledem k tomu že letos 
bylo akcí opravdu málo, jsme se rozhodli tyto 
peníze nečerpat, a požádat o ně znovu na jaře. 
Doufám, že nám zůstanou nakloněny.
Závěrem děkuji rodičům za  podporu, vedou-
cím za čas a obětavost, dětem za snahu a čle-
nům SDH za  pomoc zejména řidičům. Byla 
bych opravdu ráda, kdyby se nám přihlásily 
další děti, chlapci i děvčata ve všech věkových 
kategoriích. Máme FB skupinu MH Vamberk, 
kde mě můžete kontaktovat, nebo kontakt na-
leznete i na stránkách SDH Vamberk. 

Na úplný závěr přeji všem našim členům a oby-
vatelům města hodně zdraví a úspěšný rok 2021.

Regina Pavelková, vedoucí MH Vamberk 

Mladí hasiči ve Vamberku

Hodnocení podzimní části sezóny 2020/2021 trenérem fotbalového 
A mužstva TJ Baník Vamberk, z.s. – Josefem Součkem



Úspěch ve fotografi cké soutěži
Žáci naší základní školy se v  listopadu zúčastnili fotografi cké soutěže 
Barvy a nálady podzimu, kterou pořádalo Sdružení SPLAV. Soutěž byla 
uspořádána u příležitostí výročí 50 let od vyhlášení Chráněné krajinné 
oblasti Orlické hory. Děti nafotily krásné fotky podzimní přírody. Simona 
Netopilová a David Zetek se svými fotografi emi umístili mezi prvními 10 
ze 113 přihlášených. Všechny soutěžní fotografi e budou v lednu a v úno-
ru 2021 vystavené v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Dešt-
ném v Orlických horách.                                                                Mgr. Jana Teplá

Foto: David Zetek

Foto: Simona Netopilová



Zasíťované stavební parcely o velikosti cca 900 m2 
v obci Slatina nad Zdobnicí 

jsou na prodej za 570 Kč včetně DPH za 1 m2. 
Na pozemku: voda, kanalizace, elektro a internet. 

Nová komunikace a chodníky. V místě: ZŠ a MŠ, obchod, restaurace, nádraží i řeka...
Blízko do Rychnova, Vamberka, Žamberka i Kvasin. 

Informace na tel: 739 404 954 a e-mail: obec@slatinanz.cz


