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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

81. zasedání dne 15. září 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 80.

2)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč SH-ČMS 
Sboru dobrovolných hasičů 
Peklo nad Zdobnicí, Peklo 238, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 67439012 na  pořádání 
akce „Otevření dětského hřiš-
tě v Pekle“ a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy.

3) Souhlasila s  přijetím účelově 
určeného fi nančního daru na fi -
nancování výdajů školní druži-
ny pro příspěvkovou organizaci 
s  názvem Základní škola Vam-
berk, okres Rychnov nad Kněž-
nou, Komenského 95, 517  54 
Vamberk, IČO: 70156611:

 a) ve výši 5.000 Kč od Ing. Miro- 
slava Vyčítala, Jůnova 741, 
517 54 Vamberk,

 b) ve výši 10.000 Kč od společ-
nosti StormWeld s.r.o., Hraštice 
186, 517  03 Skuhrov nad Bě-
lou, IČO: 04429095.

4) Vzala na  vědomí žádost paní 
xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 
o  pobytovou sociální službu 
– Domov pro seniory a  sou-
hlasí s  postupem uvedeným 
v  žádosti pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k  trvalému po-
bytu v Rychnově nad Kněžnou 
a  schválila přijetí daru ve  výši 
30.000 Kč od paní xxxxxx a ve-
řejnoprávní smlouvu se Sociál-
ními službami města Rychnov 
nad Kněžnou, o. p. s. a pověřila 
starostu podpisem smluv.

5) Schválila poskytnutí dotace 
v rámci přímé fi nanční podpo-
ry spolku OD5K10, z. s., Tylova 
373, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČO: 22690361 ve  výši 
13.500 Kč na letní dětský tábor 
pro děti z  Vamberka a  schvá-
lila veřejnoprávní smlouvu 
na schválenou dotaci.

6) Schválila Dodatek č. 1 smlou-
vy o  zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení ze dne 
24.09.2008 se společností ASE-
KOL a. s., Československého 
exilu 2062/8, 143  00 Praha 4, 
IČO: 27373231, jejímž předmě-
tem je zajišťování zpětného od-
běru elektrozařízení a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

7) Neschválila návrh smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby č. IV-12-
2021794/SOBS VB/4 Vamberk, 
V  Lukách, parc. č. 5580, knn, 
za  účelem umístění nové ka-

belové přípojky pro pozemek 
parc. č. 5580 v  k. ú. Vamberk, 
v pozemcích p. č. 5753 a 5748 
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk, za jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcné-
ho břemene ve  výši 2  000 Kč 
bez DPH a  požaduje splnění 
podmínky dle vyjádření správ-
ce veřejného osvětlení společ-
nosti VAMBEKON, s.r.o. a před-
ložení nového návrhu smlouvy 
v souladu s touto podmínkou.

8) Neschválila návrh  smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby č. IV-12-
2021541/VB/01 Vamberk, 
Peklo, p.  č. 3570 – úprava nn, 
kNN, za účelem umístění nové 
kabelové přípojky pro poze-
mek parc. č. 3570 v k. ú. Peklo 
nad Zdobnicí, v  pozemcích 
p.  č.14/2 a  796/1 v  k. ú. Peklo 
nad Zdobnicí, ve  vlastnictví 
města Vamberk, za jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcné-
ho břemene ve  výši 3  000 Kč 
bez DPH a  požaduje splnění 
podmínky dle vyjádření správ-
ce veřejného osvětlení společ-
nosti VAMBEKON, s.r.o. a před-
ložení nového návrhu smlouvy 
v souladu s touto podmínkou.

9) Schválila cenovou nabídku 
společnosti ZIKA CZ s.r.o., se 
sídlem Kubelíkova 1224/42, 
130 00 Praha 3, IČO: 65228537 
na  akci „Rekonstrukce topení 
v  objektu čp. 90 MŠ Merklo-
vice“ za  cenu 369.931 Kč bez 
DPH, a  pověřila starostu pod-
pisem smlouvy o dílo. 

10) Projednala žádost společnosti 
OPTIMA spol. s r. o., projektová, 
inženýrská a stavební činnosti, 
se sídlem Žižkova 738, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO: 15030709 
a  udělila souhlas se stavbou 
pro účel stavebního řízení 
na  akci: „Realizace polní cesty 
C55 v k. ú. Vamberk“. 

11) a) Rozhodla o zrušení zadáva-
cího řízení na podlimitní veřej-
nou zakázku „Oprava rozvodů 
a  strojovny koupaliště Vam-
berk“.

 b) Schválila výzvu k  podání 
nabídek na  podlimitní veřej-
nou zakázku „Oprava rozvodů 
a  strojovny koupaliště Vam-
berk - opakovaná“.

12) Schválila žádost příspěvkové 
organizaci Královéhradecké-
ho kraje Muzeum a  galerie 
Orlických hor v  Rychnově nad 
Kněžnou, Jiráskova 2, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
00371149 o změnu účelu použi-

tí schválené dotace č. j. 32/2021/
MÚVA ve  výši 10.000 Kč z  roz-
počtu města Vamberk na  rok 
2021, která bude využita na akci 
„Muzejní odpoledne s  hudbou 
a  tancem“ nikoliv na  akci „Mu-
zejní noc ve westernovém stylu“.

Rada města Vamberk se na svém 

82. zasedání dne 15. září 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 81.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 16 ze dne 21.07.2021 a č. 17 
ze dne 08.09.2021.

3) Souhlasila s  přijetím účelo-
vě určeného fi nančního daru 
na  fi nancování výdajů školní 
družiny pro příspěvkovou or-
ganizaci s  názvem Základní 
škola Vamberk, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Komenského 95, 
517 54 Vamberk, IČO: 70156611 
ve  výši 1.000 Kč od  paní Ale-
ny Štantejské, Jiráskova 842, 
517 54 Vamberk.

4) Schválila změny v  nájmech 
bytů dle přílohy.

5) Schválila pronájem bytu č. 4 
v  domě čp. 52 v  ulici Janáč-
kova ve  Vamberku panu Mar-
tinu Števkovi na dobu určitou 
od 15.10.2021 do 31.12.2021.

6) Schválila zveřejnění záměru:
 a) směny pozemkové parcely č. 

2541, druh pozemku ostatní plo-
cha, o  výměře 210 m2, vlastník 
KONZUM, obchodní družstvo 
v Ústí nad Orlicí, za pozemkovou 
parcelu 1104/4, druh pozemku 
ostatní plocha o  výměře 90 m2, 
vlastník město Vamberk (GP č. 
1574-53/2021), v obci a katastrál-
ním území Vamberk,

 b) prodeje částí pozemkových 
parcel č. 1863/1, druh pozem-
ku ostatní plocha, č. 5005, 
druh pozemku ostatní plocha 
a č. 5006, druh pozemku orná 
půda, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk.

7) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 23.09.2021.

8)  Schválila smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnos-
ti k  umístění a  provozování 
komunikačního vedení spo-
lečnosti CETIN a.s., pod ozna-
čením: 16010-059465 RVD-
SL1926_C_H_VARK1HR_MET, 
v jejímž rámci bude na pozem-
ku p.  č. 3247 a  823/1, v  k. ú. 
Merklovice, ve vlastnictví měs-
ta Vamberk, umístěno podzem-
ní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, tj. kabely 
TCEPKPFLE uložené ve  vrapo-
vané chráničce DN 110, včetně 
podzemních kabelových spo-
jek XAGA 500, skříň rozvaděče 
mDSLAM 450 HD180 a  vrapo-
vané trubky DN 50 za jednorá-
zovou náhradu ve výši 2.250 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

9)  Schválila smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnos-
ti k  umístění a  provozování 
komunikačního vedení spo-
lečnosti CETIN a.s., pod ozna-
čením: 16010-061786, VPIC 
Roveň, (RK), SPÚ pol. cesta, 
v jejímž rámci bude na pozem-
ku p. č. 3527 v k. ú. Peklo nad 
Zdobnicí, ve  vlastnictví města 
Vamberk, umístěno podzemní 
komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, tj. kabely 
TCEPKPFLE 3XN0,8 za jednorá-
zovou náhradu ve výši 8.750 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

10) Schválila smlouvu o  zřízení 
služebnosti k umístění a provo-
zování komunikačního vedení 
vybudovaného v  rámci stav-
by: 110010-099850_075620 
FTTB Radniční 315 VARK_OK, 
na pozemku p. č. 1765/3 v k. ú. 
Vamberk ve  vlastnictví města 
Vamberk, za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve  výši 600 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.  

11) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo č. SOD-eRADA/
MUR070/052021 se společností 
DATRON, a.s., se sídlem Vachko-
va 3008, 470 01 Česká Lípa, IČO: 
43227520, jejímž předmětem 
je prodloužení termínu dodání 
o  90 dnů, a  pověřila starostu 
podpisem dodatku. 

12) Schválila:
 a) cenovou nabídku Ing.  Lenky 

Hladíkové, autorizovaný kra-
jinářský architekt, se sídlem 
Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bo-
lehošť, IČO: 66789486 na  zpra-
cování odborného posudku 
a  zajištění odborného dozoru 
na akci „Výsadba zeleně v extra-
vilánu města Vamberk II. etapa 
– první část“ za cenu 15.337 Kč, 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

 b) podání žádosti o  dotaci 
v  rámci výzvy Státního fondu 
životního prostředí z Národní-
ho programu Životní prostře-
dí, Výzva č. 4/2021 – Výsadba 
stromů – individuální projekty.

(dokončení na další straně)
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UPOZORNĚNÍ: SLOŽENKY PRO PLATBY ZA  MÍSTNÍ POPLATKY 

TJ. ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZA PSY NEBUDOU RO-

ZESÍLÁNY. PROSÍME, PŘEKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE UHRA-

ZENÉ MÍSTNÍ POPLATKY PŘIP. SE OBRAŤTE NA  PRACOVNICE 

POKLADNY, KTERÉ VÁM PODAJÍ INFORMACE O VAŠICH PLAT-

BÁCH.

MÍSTNÍ POPLATKY LZE HRADIT:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
Pro platební údaje (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám 
kontaktujte pracovnice pokladny a  podatelny paní Alenu Bartošo-
vou, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu 
Šponarovou, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz. 

2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu 
Vamberk (přízemí)
Pondělí  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Pátek  8:00 – 11:00

Technické služby Vamberk organi-
zují svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu. Na každé 
dále uvedené místo budou sou-
časně přistaveny dva kontejnery. 
Jeden z nich bude určen na větve 
a druhý na zbylý kompostovatelný 
odpad.  Žádáme občany o důsled-
né třídění. Ve  dnech 15.11.2021 - 
18.11.2021 budou na území města 
postupně rozmístěny velkoobje-
mové kontejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pondělí 15.11.2021    

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

Úterý 16.11.2021

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

Středa 17.11.2021     

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

Čtvrtek 18.11.2021

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

Kontejnery budou přistaveny 

v  daný den od  12:00 do  18:00 

hodin. Žádáme občany, aby poře-
zané větve zkrátili cca na 1 m z dů-
vodu manipulace a skladování. 
Upozorňujeme, že se jedná pouze 
o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU JIŽ NEBUDE PROVÁDĚN! 
OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZ-
PEČNÝ ODPAD PŘEDAT NA  SBĚR-
NÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTE-
VÍRACÍ DOBĚ

13) Schválila Smlouvu o postoupení 
smlouvy se společností Nordic 
Telecom Regional s.r.o., se síd-
lem Dornych 486/47b, Trnitá, 
617 00 Brno, IČO: 04593332 (po-
stupitelem) a společností JVNET.
CZ s.r.o., se sídlem Masarykovo 
náměstí 46, 517  01 Solnice, 
IČO: 27518485 (postupníkem), 
jejíž předmětem je převod 
práv a povinností z postupitele 
na  postupníka, a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy. 

14) a) Udělila souhlas pronajíma-
tele pozemku p. č. st. 1160 v k. 
ú. Vamberk, jehož součástí je 
stavba Vamberk, č. p.  63, ob-
čanská vybavenost, s  tím, aby 
nájemce nemovitosti, TJ Baník 
Vamberk, z. s., IČO: 48615633, 
se sídlem Jůnova 63, 517  54 
Vamberk, realizoval akci „Opra-
va sportovní haly ve  Vamber-
ku“, a  to v  rozsahu Technolo-
gického postupu stavby, který 
tvoří přílohu usnesení, 

 b) Souhlasí, aby TJ Baník Vam-
berk, z. s., IČO: 48615633, se 
sídlem Jůnova 63, 517 54 Vam-
berk, využil dotační titul Speci-
fi cká výzva 11/2021 – Regiony 
2021 a plně podporuje realiza-
ci akce „Oprava sportovní haly 
ve Vamberku“.

Rada města Vamberk se na svém 

83. zasedání dne 8. října 2021 

usnesla:

1)  Projednala protokol o  ote-
vírání obálek a  zprávu o  po-
souzení a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Oprava 
zpevněných ploch V  Lukách“ 
a v souladu s nimi rozhodla:

 a) o  vyloučení společnosti 
ORS Stavební servis s.r.o., se 
sídlem Kolovratská 58/1, Straš-
nice, 100  00 Praha 10, IČO: 
05239427   z  účasti v  zadáva-
cím řízení na  zadání veřejné 
zakázky „Oprava zpevněných 
ploch V Lukách“, a to z důvodu, 
že údaje a doklady předložené 
účastníkem zadávacího řízení 
nesplňují zadávací podmínky. 

 b) že smlouva bude uzavřena 
s  účastníkem, který předlo-
žil nejnižší cenovou nabídku 
a  jehož nabídka byla kom-
pletní a  v  souladu se zadá-
vací dokumentací, ZALSTAV, 
spol. s  r.o., č. p.  5, 565  01 Zál-
ší, IČO: 48153338 za  cenu 
1  298  213,00 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

2) Schválila Dodatek č. 2 smlouvy 
o  dílo na  akci „Rekonstrukce 
kotelny ZŠ Vamberk“ ze dne 
02.02.2021 se společností TER-
MOMONT s.r.o., IČO: 45538875, 
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 
8 – Karlín, jehož předmětem je 
změna rozsahu a  ceny díla. 
Po zohlednění víceprací se cena 
díla zvyšuje o  128.312,38 Kč 
bez DPH, tj. celková cena díla 
činí 3.100.232,83 Kč bez DPH 
a  změna termínu dokončení 
se posouvá z důvodu překážky 
na straně objednatele, a pově-
řila starostu podpisem dodat-
ku.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Rady města Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 18. veřejném zasedá-

ní dne  29.09.2021 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu č. 
11 na  rok 2021 v  kompetenci 
zastupitelstva města. 

2)  Schvaluje Plán rozvoje sportu.
3)  Schvaluje, dle svých kompe-

tencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotace  
v  rámci přímé fi nanční pod-

pory TJ Baníku Vamberk, z. s., 
Jůnova 63, 517  54 Vamberk, 
IČO: 48615633 dle přílohy a zá-
roveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Vamberk.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU

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

středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00

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

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

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

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

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

čení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

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

Stavební odpad se nepřijímá!

Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz 

v sekci Praktické informace – Jak nakládat s odpady
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„Malá stavba s  velkou architekturou“, tak by šlo 
charakterizovat dílo, které zdobí zahradu Městské 
knihovny ve Vamberku a které je zároveň výraznou 
dominantou návrší nad schody propojujícími ná-
břeží řeky Zdobnice s  náměstím. Práce architekta 
Martina Kožnara zaujala odbornou porotu a  sbor 
expertů, kteří letos v srpnu osobně Vamberk navští-
vili, stejně jako všech dalších devadesát do soutě-
že přihlášených staveb. Za mediální podpory CCN 
Prima News vznikl krátký videospot dokumentující 

vambereckou stavbu a  další obrazové materiály, 
které budou prezentovány na putovních výstavách 
a  dalších akcích po  celé republice. Tituly a  zvlášt-
ní ceny v  soutěži byly vyhlášeny na  slavnostním 
galavečeru Stavba roku 2021, který se konal dne 
18. října v Betlémské kapli v Praze. Večer, kterého 
se účastnila řada významných osobností veřejné 
a státní správy a profesních komor a dalších usku-
pení, moderovala herečka Berenika Kohoutová. 
Kromě diplomu získala stavba křišťálové ocenění, 

které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla, 
a  je vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky 
představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ 
v procesu celé realizace stavby. Hlavním organizá-
torem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem sou-
těže, spolu s  Ministerstvem průmyslu a  obchodu 
ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnika-
telů ve stavebnictví.

Altán Městské knihovny ve Vamberku obdržel Cenu Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky v soutěži Stavba roku 2021

Ocenění převzali z rukou náměstkyně Sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Marcely Pavlové radní pro investice města 

Ing. Aleš Fišer a starosta města Mgr. Jan Rejzl
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Město Vamberk hospodaří na více 
jak 110 hektarech vlastních Měst-
ských lesů, které se nacházejí 
ve  všech třech katastrech města. 
Jejich jádro se nachází na merklo-
vickém katastru, kde tvoří sou-
vislou plochu. Lesní hospodářský 
plán se zpracovává na dobu deseti 
let a  zhodnocuje stav lesa, dosa-
vadní hospodaření v něm a stano-
ví podmínky budoucího hospoda-
ření, zejména tedy těžbu, výchovu 
porostů a zalesňování. 
Vamberecké Městské lesy se sklá-
dají zejména z  jehličnanů. Ty jsou 
zastoupeny na  90 % porostní 
plochy. Dominuje smrk se 71 %, 
najdete zde ale i  borovice (9 %), 
modřín (9 %), poměrně vzácná je 
jedle (1 %). Listnáče jsou zastoupe-
ny na 10 % porostní plochy, z toho 
nejvíce buk (4 %), bříza (2 %), dub 
(2 %) a javor (1 %). Zbytek předsta-
vují ostatní listnáče. 
Věkově jsou porosty rozloženy 
od  jednoho roku až po  150 let 
u  nejstarších porostů. Plošně je 
nejvíce zastoupen věkový stupeň 
91 -100 let, který zaujímá plochu 
22 ha. Dále významně je zastou-

pen i 3. věkový stupeň (21 -30 let), 
a to na 15 ha porostní plochy. 
Celkově jsou městské lesy v  dob-
ré kondici. Díky včasné likvidaci 
kůrovcových stromů v  posledních 
letech se kůrovec kalamitně neroz-

šířil na  okolní porosty a  nevznikly 
významné kalamitní holiny. Ně-
které porosty mají schopnost se 
přirozeně obnovovat. Podrůstají 
semenáčky z  mateřského porostu. 

To je známka velké vitality lesa. Ho-
liny z nahodilých těžeb představují 
nepatrnou plochu lesního majetku. 
Zaujímají plochu necelého hektaru. 
Plochy po  těžbě se zalesňují pest-
rou dřevinnou skladbou. V zalesně-

ní převažuje smrk ztepilý, borovice 
lesní, douglaska tisolistá, jedle bě-
lokorá, buk lesní a  dub letní. Jedli 
a  listnáče je nutné chránit proti 
okusu zvěří oplocenkami nebo in-

dividuálními ochranami. Sazenice 
se sázejí v počtu 4 až 10 tisíc kusů 
na hektar, v závislosti na druhu dře-
viny a stanovišti. Za uplynulých 10 
let se zalesnilo více jak 6 hektarů 
holin po těžbách. 
V  loňském roce byly ceny dřeva 
na historickém minimu, což se proje-
vilo v takřka zanedbatelném příjmu 
do  rozpočtu města. Ke  snížení do-
padů kůrovcové kalamity částečně 
přispěl stát fi nančním příspěvkem. 
V městský lesích je stanovena maxi-
mální těžba na období 10 let ve výši 
18.000 m3. Tato hodnota se nesmí 
překročit, nemusí se ale naplnit. Tím 
by mělo být zaručeno udržitelné 
a  vyrovnané hospodaření v  měst-
ských lesích, a  to nejen po  dobu 
aktuálně schváleného lesního hos-
podského plánu, který bude v plat-
nosti do konce roku 2030. 
Závěrem je třeba připomenout, že 
lesy mají i nezanedbatelnou rekre-
ační funkci a proto jim Město Vam-
berk věnuje náležitou péči.

Připravili 

Mgr. Jan Rejzl, starosta 

a Ing. Vladimír Flídr, 

ING-FOREST s.r.o.

Oprava vambereckých mostů 
V  závěru října letošního roku byla ukončena oprava mostu na  Mníšku. 
V rámci opravy byl proveden nátěr nosné kovové konstrukce a byly kom-
pletně vyměněny dřevěné mostiny za nové z modřínového dřeva, ošetře-
né impregnací. Výměnu mostin provedly vlastními silami Technické služby 
města, jejichž zaměstnancům tímto děkuji. Most, zhotovený v roce 1934 fi r-
mou Františka Wiesnera z Chrudimi, tak opět září novotou a věřím, že bude 
bezpečně sloužit dalších mnoho a mnoho let. 
Ve  stejné době, kdy byla dokončena oprava mostu na  Mníšku, započala 
oprava mostu přes řeku Zdobnici u staré vrátnice. Ten pochází ze stejné-
ho období, je však železobetonový s  trámovou konstrukcí. V současnosti 
je nejvíce využíván kromě pěší dopravy pro příjezd k  parkovišti pewagu 
a má omezenou nosnost pro vozidla do tři a půl tuny. V rámci opravy do-
jde k sanaci konstrukce mostu proti zatékání, doplněny budou krycí vrstvy 
a opraveno bude zábradlí. Rovněž tato oprava by měla zajistit prodloužení 
životnosti mostu a jeho bezpečné provozování.     Mgr. Jan Rejzl, starosta  

MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Handl Kapolková S.
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata

Komenského 209 , Častolovice
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.

494 322 706
604 878 560
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781

06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.
04.12.
05.12.

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

SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ VAMBERK

Vyhlašuje výběrové řízení na 

nájemce občerstvení 
na Koupališti Vamberk

Objekt je plně vybaven, provoz červen až září
Zadávací podmínky a více informací na tel. 778 777 858

Příjem nabídek do 30.11.2021

Porostní mapa patří do skupiny lesnických map, ukazuje především stáří les-

ních porostů a zakmenění.

Vamberk má schválený Lesní hospodářský plán

Most na Mníšku již po opravě slouží veřejnosti
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Sbor JITRO funguje na  hradec-
ké scéně od  roku 1997, kdy začal 
čistě jako ženský sbor, postupně 
však ve  svým řadách začal vítat 
i muže. Od roku 1999 v něm zpívá 
Mgr. Kristýna Drtílková, která je také 
instruktorkou rehabilitace v  kraj-
ském ambulantním středisku Tyfl o-
servisu v  Hradci Králové. „Smíšený 
sbor JITRO je kamarádská parta 30 
zpěvaček a  zpěváků, které spojuje 
láska ke sborové práci pod vedením 
sbormistra Lukáše Mekini. Bene-
fi ční koncert pro Tyfl oservis poslu-
chačům nabídne hudbu světově 
proslulých i  málo známých autorů 
z oblasti světské i duchovní, od stře-
dověku po současnost. Půjde o pes-
trý program se skladbami různých 
žánrů a  ladění. Publikum se setká 
s  romantikou lyrickou i  dramatic-
kou, s díly světové klasiky, muziká-
lovými melodiemi, uslyší mše nebo 
jejich části a také spirituály. Koncert 
pro Tyfl oservis se koná ku památce 
zakladatele Tyfl oservisu, PhDr. Jose-
fa Cerhy, který nás v minulém roce 
navždy opustil,“ představuje akci 
Mgr. Kristýna Drtílková.
Lístky na  koncert je možné za-
koupit v HKPointu za cenu 200 Kč. 
Výtěžek z  akce půjde na  činnost 
neziskové organizace Tyfl oservis. 
Hlavním záměrem činnosti Tyfl o-

servisu je pomoci lidem, kterým 
se výrazně zhoršil zrak, nebo o něj 
zcela přišli, zorientovat se v  nové 
životní situaci a  získat potřebné 
informace a dovednosti, které jim 
umožní žít v  co nejvyšší možné 
míře samostatně ve  svém domá-
cím prostředí. Cílovou skupinu 
představují lidé s  těžkým zrako-
vým postižením ve věku 15 a více 
let. Službami, které Tyfl oservis 
svým klientům poskytuje, jsou 
například nácvik chůze s bílou holí 
a orientace v prostoru, nácvik čte-
ní a psaní Braillova bodového pís-
ma, poradenství v  oblasti pomů-
cek apod. Ty nabízí zcela zdarma, 
a  to jak ambulantně, tak terénně, 
prostřednictvím 13 krajských am-
bulantních středisek po celé České 
republice.

PhDr. Josef Cerha 
Narodil se v malebné středočeské 
vesnici Stará Lysá. V  devíti letech 
se u  něj výrazně zhoršil zrak, což 
mu značně ztížilo učení. Po dokon-
čení základní školy v Lysé nad La-
bem nastoupil na gymnázium pro 
nevidomé a slabozraké v Praze. 
Začal objevovat nové možnosti, 
které se lidem s  těžkým postiže-
ním zraku nabízely – např. zvukové 
nahrávky studijní literatury nebo 

Braillovo bodové písmo. Vystudo-
val Filozofi ckou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor klinická psy-
chologie. 
Následovala účast na  kurzech in-
struktorů prostorové orientace 
a  samostatného pohybu, které se 
v 80. letech na dobrovolnické bázi 
konaly. Velmi se zajímal o základní 
rehabilitaci jakožto silný psycho-
terapeutický nástroj pro člověka, 
který ztrácí zrak. Uvědomoval si, 
že ze závislosti na ostatních se člo-
věk může osvobodit, když se naučí 
vykonávat každodenní činnosti 
samostatně. Jeho snaha vyústila 
do uceleného konceptu rehabilita-
ce v  roce 1991, kdy byl státní do-
tací podpořen projekt Tyfl oservis, 
který sepsal.
Velkým uměním PhDr. Josefa Cer-
hy bylo vést lidi. Dokázal nalézt ty 
správné pracovníky a  předat jim 
svou zkušenost a představu o prá-
ci s  klientem, jejíž podstatou byl 
lidský přístup. V Tyfl oservisu kladl 
důraz na  odbornost a  na  empatii 
pracovníků. Celý svůj život pomá-
hal a byl solidární s dalšími zrako-
vě postiženými. Říkával: „Snažíme 
se dobře poznat toho, komu jsou 
služby určeny, a  dobře připravit 
toho, kdo službu poskytuje“.
V osobním životě byl znám převáž-
ně pro vytříbený smysl pro humor, 
lásku k  umění v  jakékoli formě 
a  také pro svou zálibu ve  sbírání 
citátů nebo aforismů. Typickým 
pro něj byl jeho zájem o vše hez-
ké, přírodu a  kulturu. Vlastními 
slovy to kdysi charakterizoval jako 

„zájem o  místa evokující prožitek 
harmonie ducha, přírody a kultury, 
ať už v Řecku, Egyptě nebo v  lese 
u Staré Lysé.“
PhDr.  Josef Cerha byl členem 
několika organizací. Za  všechny 
jmenujme jeho členství v  Jazzové 
sekci při Svazu hudebníků ČSR, 
v  Českomoravské psychologické 
společnosti a  v  Republikové radě 
Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, z. s. 
Jmenujme za  všechny také ně-
kolik ocenění, která získal. Byla to 
v  roce 1997 výroční cena minis-
tra zdravotnictví za  práci ve  pro-
spěch zdravotně postižených, 
v roce 2011 Certifi cate of Achieve-
ment od  Lions Club International 
a v roce 2019 Cena veřejnosti Na-
dace Olgy Havlové.
PhDr.  Josef Cerha vedl projekt Ty-
fl oservis téměř 30 let až do svého 
náhlého skonu.

Kontakt: 

Mgr. et Mgr. Daniela Morávková
Vedoucí Krajského ambulantní-
ho střediska Tyfl oservisu v  Hradci 
Králové 
e-mail: moravkova@tyfl oservis.cz, 
tel.: +420 608 572 341 

Bc. Karolina Gašparová 
Metodik Tyfl oservisu pro oblast FR 
a PR
e-mail: gasparova@tyfl oservis.cz, 
tel.: +420 608 572 383

Více informací také na webu 

www.tyfl oservis.cz

Benefi ční koncert pro organizaci pomáhající 
nevidomým a slabozrakým
Hradecký smíšený sbor JITRO pořádá benefi ční koncert na podporu 

neziskové organizace Tyfl oservis, která letos slaví 30 let poskytová-

ní služeb nevidomým a slabozrakým lidem. Koncert se koná 9. listo-

padu 2021 od 19:30 v Městské hudební síni v Hradci Králové. Bude 

tomu přesně rok, co nás náhle opustil PhDr. Josef Cerha, který pro-

jekt Tyfl oservis vymyslel a od roku 1991 stál v jeho čele jako ředitel. 

S úctou a láskou na něj vzpomeneme.

Vážení spoluobčané, 
dne 21.10.2021 úspěšně proběhla kolaudace 
„Posilujícího vodního zdroje veřejného vodo-
vodu pro město Vamberk“, který se nachází 
v Bednářových sadech ve Vamberku. Celá akce 
byla započata již v  roce 2016, kdy s  ohledem 
na  celostátně sušší roky, byly započaty kroky 
ve vytipování možných lokalit pro hledání pří-
padných starších nevyužívaných anebo nových 
vodních zdrojů. Na  základě zpracované závě-
rečné zprávy, kterou vyhotovila společnost 
Hydrotech SG Praha, byly zahájeny první kroky 
směřující k ověření jakosti, kvality, ale i kvantity 
vody v uvedeném vrtu. Jedná se o stávající vrt 
VR-10 o hloubce 56 m s obslužným objektem, 
který ale s  ohledem na  zjištěnou kvalitu vody 
nebyl nikdy zapojen do soustavy veřejného vo-
dovodu Vamberk. Z  tohoto důvodu byl vodní 
zdroj přibližně 32 let bez využití. Po  prvních 
rozborech bylo zkonstatováno, že by mohl být 
vodní zdroj perspektivní pro posílení stávající 

vodní soustavy a mohl by tak zajistit náhradu 
stávajícího vodního zdroje v  Lukách. Násled-
ně byla zpracována projektová dokumentace, 
ve které byly navrženy moderní prvky obsluž-
nosti čerpací stanice od  elektronického sle-
dování chodu všech zařízení s  dálkovým pře-
nosem na  jakékoliv odloučené pracoviště, až 
po možnost napojení při výpadku el. energie, 

na samostatný dieselagregát. Vše je připraveno 
a  odzkoušeno na  možnost dodávání vody až 
do akumulace a vodojemu U Tanku.
Na  provedení fi nančně náročné akce byla zís-
kána fi nanční dotace ze SFŽP Praha, a to ve výši 
70 % pořizovacích nákladů. V březnu roku 2021 
byly zahájeny stavební a  technologické práce 
na  úpravu stávající obslužných objektů a  do-
dávce nové technologie pro čerpání a úpravu 
vody. Součástí stavby bylo i zvětšení ochranné-
ho pásma vodního zdroje.
Investorem stavby bylo město Vamberk. Hlav-
ním dodavatelem stavby byla společnost 
VODA.CZ Hořenice.
Vynaloženou investicí realizovanou za  sedm 
měsíců, se tak město Vamberk dostalo mezi 
provozovatele veřejného vodovodu, který se 
může pochlubit 100% zálohou v zásobení oby-
vatel pitnou vodou.

Bc. Radek Bulíř

Vamberecká voda s.r.o.

Rekonstrukce vrtu VR-10 v Bednářových sadech 
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Výstavní panely s  doprovodnými 
texty a s více než třiceti fotografi e-
mi Petra Wagenknechta, Hany Tyl-
šové a  Martiny Vrbové  znázorňují 
život takový jaký je… od  narození 
až po konec života. Slavnostní ver-
nisáž zahájil pan senátor poděko-
váním za  tuto službu a  zdůraznil 
důležitost zabývat se tématem hos-
picové péče také na  půdě Senátu. 
Ředitelka hospice Setkání Andrea 
Kolaříková ve svém projevu vyjádři-
la vděčnost za všechny dárce a pří-

znivce hospicové péče. Upozornila 
také na  potřebu fi nanční pomoci 
státu při zajištění služby malých re-
gionálních domácích hospiců, kte-
ré nemají možnost splnit současné 
podmínky zdravotních pojišťoven. 
O  pěkný hudební doprovod se 
postaral houslista Vít Chudý dopro-
vázený akordeonem Jakuba Jed-
linského a  na  závěr nechybělo ani 
malé občerstvení.
Věříme, že výstava oslovila čle-
ny Senátu a  připomněla, že život 

plyne jako řeka a  má svůj konec, 
který má být důstojný. Hospice 
jsou cestou, jak prožít poslední 
okamžiky života s odbornou zdra-
votní pomocí v laskavém prostředí 
a  za  přítomnosti rodiny a  nejbliž-
ších přátel.
Domácí hospic Setkání poskytuje 
na  území našeho regionu služby 
již devátým rokem a  v  současné 
době hledá do  svého týmu nové 
zdravotní sestry a  lékaře. Bliž-
ší informace pro zájemce podá 
Andrea Kolaříková na  tel. čísle 
733 694 162.

Hana Tylšová, 

Domácí hospic Setkání 

Rychnov nad Kněžnou

Nejen 
vzděláváním 
k pestřejšímu 
životu
Vážení občané, zveme Vás na již 
tradiční Týden vzdělávání do-
spělých.
O co vlastně jde?
Týden vzdělávání dospělých 
2021 v  Královéhradeckém kra-
ji probíhá každý rok zhruba 
ve stejnou dobu a otevírá dveře 
široké veřejnosti. V rámci něj na-
bízíme pestrý program zaměře-
ný na vzdělávání, osobní rozvoj, 
komunikaci, řešení problémů 
apod. Novinkou a  stěžejní for-
mou letošního ročníku bude 
realizace v  on-line prostředí. 
Prezenčně budou aktivity pro-
bíhat v  prostorách spolupracu-
jících organizací a  Úřadu práce 
ČR, na  kontaktním pracovišti 
v Rychnově n. Kn. pouze za pří-
znivé epidemiologické situace.
Letos se uskuteční v  týdnu 8. – 
12. 11. 2021, a my budeme rády, 
když se rozhodnete zúčastnit se 
některé z  jeho zajímavých akcí. 
Nenechte se poplést tím, že ak-
tivity probíhají i na úřadu práce. 
Skutečně se může zúčastnit kdo-
koliv z široké veřejnosti – studen-
ti, důchodci, zaměstnaní, podni-
kající, muži, ženy… TVD je akcí 
neziskovou a účast pro veřejnost 
je ZDARMA na  všech aktivitách.  
Všichni jste srdečně zváni!
V  rámci TVD jsme se zaměřily 
převážně na  semináře a  před-
nášky s různorodou tématikou.  
Můžete se těšit na  workshopy, 
kreativní dílny, dny otevřených 
dveří, semináře a  interaktivní 
přednášky.  
Kompletní přehled bude zve-
řejněn v  regionálním tisku, 
na  plakátovacích plochách, 
na  www.kr-kralovehradecky.
cz  a na www.uradprace.cz dále 
na  www.tydnyvzdelavani.cz  
Tištěná verze programu bude 
k vyzvednutí na úřadech práce.
Další informace Vám mohou 

podat: 

Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: 

libuse.sychrova@uradprace.cz, 

telefon: 950 159 323

Eva  Buňatová,  e-mail: 

eva.bunatova@uradprace.cz,  

telefon:  950 159 431              

Bc. Jana Jirsáková, e-mail: 

jana.jirsakova2@uradprace.cz, 

telefon: 950 159 322

Na Vaši návštěvu se těší pracov-
nice poradenství Úřadu práce 
ČR, kontaktní pracoviště v Rych-
nově n. Kněžnou 

Volební účast
celá ČR

65,43%

Vamberk

65,37%

Strana
Platné hlasy

celá ČR

Platné hlasy

Vamberk

číslo název celkem v % celkem v %

1 Strana zelených 53 343 0,99 18 0,77
2 Švýcarská demokracie 16 823 0,31 9 0,38
3 VOLNÝ blok 71 587 1,33 48 2,07
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 513 910 9,56 322 13,90
5 Česká str.sociálně demokrat. 250 397 4,65 87 3,75
6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 586 0,01
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 167 0,09 2 0,08
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 148 463 2,76 96 4,14
9 Aliance pro budoucnost 11 531 0,21 3 0,12
10 Hnutí Prameny 8 599 0,15 6 0,25
11 Levice 639 0,01
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 251 562 4,68 148 6,39
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79 496 21,42
14 SENIOŘI 21 3 698 0,06
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 6 775 0,12 4 0,17
16 Koruna Česká (monarch.strana) 8 635 0,16 4 0,17
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 839 776 15,62 284 12,26
18 Komunistická str.Čech a Moravy 193 817 3,60 93 4,01
19 Moravské zemské hnutí 1 648 0,03
20 ANO 2011 1 458 140 27,12 678 29,28
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 21 804 0,40 17 0,73
22 Moravané 14 285 0,26

Výsledky parlamentních voleb 2021

Domácí hospic Setkání připravil výstavu 
v Senátu Parlamentu ČR
V  září proběhla v  prostorách  Senátu Parlamentu ČR výstava „Být 

spolu“, která seznámila návštěvníky s podstatou domácí hospicové 

péče. Výstavu připravil Domácí hospic Setkání a záštitu nad ní pře-

vzal senátor Mgr. Jan Grulich, který se ujal také úvodního slova při 

slavnostní vernisáži.
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Udělení čestného 
měšťanství 
Aloisi Karešovi 
Že nebylo jednoduché udělit Karešovi „za  všecky 
jeho snahy a působení ke blahu a k ulehčení chu-
dobou stižené obce Vamberka“ čestné měšťan-
ské právo se přesvědčili vamberečtí zastupitelé 
v  červenci 1871. Tehdejší rakouský volební zákon 
uváděl, že „jedině rakouští občané státní za čestné 
měšťany zvoleni býti mohou“. A Kareš, kterému byl 
vydán vystěhovalecký pas, o  rakouské občanství 
přišel. Bylo proto uznáno, že právo čestného měš-
ťanství mu uděleno být nemůže.  
V  lednu 1872 vamberečtí zastupitelé projednávali 
návrh na  udělení čestného měšťanství pro Aloise 
Kareše znovu. Tehdejší starosta Jan Stöhr, jinak vel-
koobchodník s dřívím a majitel sklárny k tomu uve-
dl, že „Kareš coby rakouský vystěhovalec sice není 
oprávněn čestné měšťanské právo používat, dokud 
se nestane rakouským občanem, ale že za čestné-
ho měšťana zde považován a prohlášen být může“. 
Při následném tajném hlasování byl tak Alois Ka-
reš jednohlasně zvolen čestným měšťanem města 
Vamberk a městská rada nechala vyhotovit diplom, 
který mu byl odeslán do Brém.  

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Za  několik týdnů si připomeneme 150 let 
od  narození významné postavy vamberec-
kého veřejného života, stavitele Františka 
Boháče.
Pocházel z  nedaleké Sopotnice, kde přišel 
na  svět 24. listopadu 1871. Na  sklonku 19. 
století, ve svých 25 letech přišel do našeho 
města a brzy zde v Žamberecké ulici založil 
malou stavební fi rmu. Díky jeho schopnos-
tem stavitelství dobře prosperovalo. 
Mladý Boháč byl autorem plánů vily čp.96 
v  Potštýnské ulici naproti cihelně pro prů-
myslníka Josefa Suchánka. Zdobností 
vnějších dekorací se hlásil k  architektu Du-
šanu Jurkovičovi. Vila dostavěná roku 1905 
dostala poetický název Vytoužená. V  roce 
1908 stál Boháč u základů obecního vodo-
vodu ve Vamberku. Vlastní dům si postavil 
v  Žamberecké ulici čp.380. Je též autorem 

řady domků po levé straně v horní části této 
ulice. Pro rodinu své dcery postavil dům 
v Pekelské ulici poblíž horního náměstí (tzv. 
Kněžkova vila). Stavitel působil i v okolí Vam-
berka, v roce 1905 postavil budovu obecné 
školy v Pekle, čtyři roky nato zvoničku v Brné. 
František Boháč výrazně ovlivnil života 
města. Od roku 1906 byl členem obecního 
představenstva (rady). Již v následujícím vo-
lebním období 1909-1912 se stal obecním 
starostou. V  dalších letech byl náměstkem 
starosty Antonína Bednáře, a to i během těž-
kých válečných let 1914-1918. Bednář s kon-
cem války rezignoval na  starostenský post, 
který převzal jeho náměstek Boháč. Ten 
zahájil první schůzi obecního zastupitelstva 
po vzniku republiky 13. listopadu 1918 a ná-
sledně již jako řádně zvolený starosta dovedl 
město k prvním komunálním volbám v Čes-
koslovensku v červnu 1919. Další čtyři roky 
zastával post radního. 
Přední místo zaujímal v nově vzniklé Církvi 
československé, byl předsedou rady star-
ších. Roku 1926 stál ve vedení záložny.
Život stavitele Františka Boháče se skončil 
náhle 4. ledna 1929. Bylo mu 57 let.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

V dušičkovém čase více než kdy jindy myslíme na naše blízké, kteří nás 
předešli na  věčnost. Na  stařičké fotografi i vidíme průčelí hřbitovního 
kostela svaté Barbory uprostřed hřbitova. Původní místo posledního 
odpočinku vambereckých měšťanů se od středověku rozkládalo okolo 
svatoprokopského kostela na  náměstí. Hřbitov u  sv. Barbory byl zalo-
žen začátkem 18. století. Na  první pohled zaujme jakási rozvolněnost 

a zdánlivá neuspořádanost daná snad absencí kamenných rámů jednot-
livých hrobů. Ty jako by přímo vyrůstaly z trávníku. Převládají prosté dře-
věné kříže. Hřbitov působí rozlehlejším dojmem než dnes, což je zřejmě 
dáno mládím stromů.                                                                  Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e je v péči MGOH Rychnov n. K.

Z pokladu starých fotografi í

Stavitel Boháč
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Základní škola Vamberk

Exkurze 
do Muzea 
přírodovědy 
a venkova
Žáci 6. ročníků v  rámci vyučování 
navštívili objekt bývalé zámecké 
sýpky v Doudlebách nad Orlicí. 
V  muzeu žáci viděli dioráma les-
ní zvěře, sbírku zemědělských 
strojů a  náčiní, třímetrový model 
Rok na  vsi, expozici bezobratlých, 
ukázky minerálů a  hornin a  další. 
Během prohlídky děti ve  skupin-
kách plnily úkoly a vyplňovaly pra-
covní listy.                                 J. Teplá

Pěšky do školy
Naše škola se v  týdnu od  20. – 
24. 9. 2021 zapojila do projektu 
s  názvem Pěšky do  školy. Tato 
akce byla vyhlášena při příle-
žitosti Mezinárodního dne bez 
aut, který připadl na 22. 9. Jejím 
cílem bylo zklidnit provoz aut 
před školou, omezit zde dopra-
vu tak, aby bylo před školou pro 
všechny bezpečněji.
Všichni, kteří se chtěli do  akce 
zapojit, se snažili chodit do ško-
ly pěšky a nevozit se autem. Tím 
si zlepšili své zdraví a  prospěli 
životnímu prostředí. 
Děkujeme všem, kteří se 
do  akce zapojili. Prostor před 
školou byl pro nás pro všechny 
bezpečnější a přívětivější.

Vedení školy

V  novém školním roce se žáci 
mají možnost zúčastnit opět 
několika soutěží. Začali Přírodo-
vědným klokanem, pokračovali 
soutěží Hledáme nejlepšího che-
mika a ještě na ně čeká Chemická 
olympiáda. V klokanovi soutěžilo 
11 žáků 8. a 9. ročníku. Nejlepšího 
výsledku dosáhla Karolína Drtí-
ková, zahanbit se nenechala ani 

Kamila Šponarová a Michaela Bří-
zová. Účast v chemikovi byla vyš-
ší, soutěže se zúčastnilo 19 žáků 
9. ročníku. Nejvíce bodů získala 
Tereza Matyková, Marek Štrompf 
a Ellen Pluháčková s Katkou Fre-
deovou. Všem soutěžícím gratu-
lujeme a  přejeme hodně úspě-
chů v dalších kolech a soutěžích.

 Jitka Chárová

Na  konci září proběhl na  naší 
škole projektový den. Všechny 
třídy prožily zábavné dopoledne 
na  stanovištích. Splněné úkoly si 
žáci zaznamenávali do hracího lis-
tu, luštili získané indicie a  hledali 
tajenku. Tématem celého dne byl 
vzhledem k termínu Svatý Václav.
Na stanovištích měli žáci možnost 
prohlédnout si a  použít zajímavé 

pomůcky – přenosný interaktivní 
projektor 3box, 3D pera, progra-
movatelná autíčka Carkity, kon-
strukční stavebnice iTriangle a 3D 
tiskárnu. V  další učebně proběhly 
pokusy s vodou a zvukem.
Děkujeme fi rmě IT ve  škole, která 
pro nás tuto akci zorganizovala.

Vedení školy

Soutěže jsou opět tady

Na  jaře letošního roku Penny spo-
lečně s  partnery  Asociací školních 
sportovních klubů  a  Českou obcí 
sokolskou  uspořádali projekt s  cí-
lem podpořit pohyb dětí. Do  to-
hoto projektu se přihlásila i  naše 

škola, protože se naši žáci účastní 
soutěží pořádaných AŠSK. Věnuje-
me se především vybíjené, fotbalu, 
basketbalu a fl orbalu. A právě posí-
lení fi nanční částky na vybavení pro 
fl orbal bylo hlavní motivací k  při-

hlášení do  tohoto projektu. První 
kolo jsme díky vašim poslaným 
hlasům vyhráli. A  díky těm, kteří 
v Penny nakupovali a dále nám dá-
vali svůj hlas, jsme se nakonec stali 
celkovými vítězi našeho mikroregi-
onu. Děkují vám všem žáci a učitelé 
základní školy.

Vedení školy

Projekt Penny Hýbeme se hezky česky zná své vítěze

Šablony III - Projektový den ve škole
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Ze života mateřské školy „Vodníček“

Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Přišel podzim do zahrady,
všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,
barvy na něj nadýchá.“

Tento měsíc se nesl ve  znamení opravdového 
podzimu. Předškoláci ze třídy Včeliček si povídali 
o stromech a keřích. Zkoušeli podle zraku a hma-
tu poznat jednotlivé listy a přiřadit je ke správným 
stromům. Společně s rodiči donesli spoustu pří-
rodnin, které poté řádně prozkoumali. Barvy pod-
zimu se nesly celou sluníčkovou školkou. Ve třídě 
Berušek děti třídily jednotlivé přírodniny podle 
druhu, hledaly pro veverky zásoby na zimu nebo 
pomocí stuhy zkoušely, jaké to je, když padá listí 
ze stromů. Naše nejmenší děti ze třídy Motýlků 
si s  paní učitelkou povídaly o  ovoci a  zelenině. 
A s druhou paní učitelkou zase poznávaly jedné 
a  jedovaté houby a  rozmary počasí. Naučily se 
básničku Foukej, foukej, větříčku nebo určovaly 
barvy ovoce a zeleniny. Tato témata se prolínala 
všemi třídami. Děti poznávaly ovoce a  zeleninu 
podle jednotlivých smyslů, zazpívaly si písničku 
Lečo nebo tiskaly hrušky a jablíčka do zavařovací 
sklenice. Nebyly opomenuty ani houby. Písnička 

Stojí, stojí bedla zněla celou školkou. K tomu se 
přidaly básničky o  ovoci, zvuky lesa a  houbo-
vé, ovocné i  zeleninové výrobky nám vyzdobily 
chodbu. I když nám počasí už tolik nepřeje, tak 
pobyt venku nezanedbáváme. Rádi si stavíme 
domečky z  přírodnin nebo hrajeme pohybové 
hry jako Z lesa do lesa, Kompot, Stromeček, hří-
beček a pozorujeme krásy kouzelnice přírody.
Říjen nám přinesl opět i  něco nového a  to ná-
vštěvy bazénu v MŠ Vodníček. Všechny děti vod-
ní hrátky velmi baví. Loví barevné míčky, hrají 
si s loďkami na kapitány a ti starší zkouší i první 
plavecká tempa. 
13. 10. nás v MŠ Sluníčko navštívila paní spisova-
telka Jitka Vrbová, která si v  rámci Projektového 
dne pro Berušky a  Včeličky připravila zajímavý 
program. Paní spisovatelka četla úryvky ze svých 
knih a s dětmi si o  jednotlivých příhodách hlav-
ních hrdinů popovídala. 18. 10. se konalo vánoční 
focení. Pan fotograf pro naše malé modely a mo-
delky vytvořil krásné už vánoční prostředí. Celé 
focení bylo plné hřejivých úsměvů. 
Několik takových úsměvů posíláme všem čtená-
řům.

Kolektiv MŠ Sluníčko

Říjen dá nám hodně práce,
brambory jsou ještě v řádce.
Až jich bude plný sklad,
navštívíme vinohrad.

Vážení a milí čtenáři, už jsme zase tady, abychom Vás informovali o dění 
v naší krásné školičce.
Nastal podzim, čas sklizně ovoce a zeleniny na našich zahrádkách a též 
na polích. V měsíci říjnu jsme ochutnávali ovoce a zeleninu. Naučili se 
rozlišovat ovoce a zeleninu pomocí všech smyslů. Povídali si o tom, jaký 
vliv na  zdraví mají vitamíny a  hygiena. Ukázali si způsoby zpracování 
ovoce a zeleniny - na čem si rádi pochutnáváme. Také jsme si povídali 
o  houbách. Děti měly možnost listovat v  atlasu hub, poznávat houby 
jedlé, ale také jedovaté, na které si musíme obzvlášť dávat pozor!
Podzim hraje všemi barvami a to je skvělá příležitost k tvoření. Děti za-
pouštěly barvy, malovaly listy, hrály si na malíře a to je velmi bavilo.
K  podzimu patří neodmyslitelně draci, které zdobí naši školku. Bylo 
zábavné pentlit jejich ocásky barevnými stužkami, Děti s  nimi potom 
cvičily a každý dráček byl jedinečný. Tam děti mohly popustit uzdu své 
fantazii a toho svého dráčka vyzdobit jak jen se jim to líbilo.
Dne 12.10. navštívila naši školku paní spisovatelka Jitka Vítová. Veli-
ce příjemná paní je autorkou dětských knih: O  Květušce a  tesaříkovi, 
Květuška hledá tesaříka, Květuška se vrací, Život u  rybníka, Kamarádi 
z lesa a poslední novinkou jsou knihy: „Úměvné starosti vrabce Kašpa-
ra“, kterou ilustrovala p. Veronika Kočí Spanilá. Vhodně formulovanými 
otázkami zjišťovala, zda děti porozuměly přečtenému textu. Tam, kde se 
vyskytovala přísloví (např. co znamená mít na hlavě vrabčí hnízdo) vždy 
s dětmi našla vysvětlení.

Děti byly též vyzvány, aby identifi kovaly hlavní hrdiny podle popsané-
ho vzhledu: „Jaký z vrabčáků je asi Kašpar?“ nebo který z vrabčáků má 
na nose brýle?
V knížkách byly barevné záložky, podle kterých se děti orientovaly. Děti 
se také znovu dozvěděly, jak se správně s knihou zachází, jak se otáčí 
stránky, aby kniha dlouho sloužila bez poškození.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát krásný podzim a pevné zdraví.

 Kolektiv MŠ Vodníček
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně 
prožít čas strávený společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče 
či jiný doprovod, aby se svými dětmi při-
šli a  zúčastnili se jak našeho pravidelného 
programu, tak doprovodných akcí.  

KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provozuje hernič-
ku v  budově Krajkářské školy (Tyršova 25) 
v přízemí. 

Pravidelné akce: 
Herničky máme otevřené vždy ve středu 8:00-
11:00 hod. Vstupné je 20 Kč. Je nutné se re-

zervovat, počet míst máme omezený. V  rámci 
možností budeme herničku otevírat vícekrát 
za měsíc. Případné otevření herničky bude vždy 
zveřejněno.

Doprovodné akce:
 02.11.2021 v 16:30 hod., nás čeká lampi-
ónový průvod. Půjde se od  Krajkářské školy 
na hřiště do Merklovic. Tam bude připravené 
malé občerstvení, oheň na opékání špekáčků, 
malý ohňostroj pro děti a  pokud vše vyjde, 
tak i  malé překvapení od  dobrovolných ha-
sičů z Merklovic. V případě zájmu se ozvěte.
 29.11.2021 16:30-18:00 hod., nás čeká 
tvoření pro maminky a děti. Budou se zdobit 

domácí medové perníčky. Místo je nutné si 
rezervovat. Budeme se těšit. Dále budou pro-
bíhat pravidelné herničky a hrátky s písničkou. 
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrze-
ny na  stránkách www.mcdracek.webnode.cz   
či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále se 
prezentujeme na  nástěnkách u  školy, ve  škol-
kách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení do-
tazu je možné na  tel. čísle 605  451  810, nebo 
na emailu mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo 
upravit podle potřeby náplň akcí.  
Aktuální informace sledujte na  FB, či webo-
vých stránkách. 

MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

ZUŠ F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

První cíl našeho vzdělávacího zá-
jezdu byla návštěva Muzea lout-
kářských kultur v  Chrudimi.  Zde 
nás čekala vedle prohlídky stálé 
expozice také výstava věnovaná 
známým televizním postavám ze 
Studia kamarád. Dále objevitelská 
cesta hledání razítek do Hurvínko-
va „cestovního pasu“ a tvorba lou-
tek do stínového divadla. 

Následoval přejezd do  Muzea 
Dr.  Emila Holuba v  Holicích. 
Po  poutavém výkladu paní prů-
vodkyně o životě tohoto význam-
ného cestovatele po  Africe a  pro-
hlídce muzea děti plnily kresebné 
úkoly v  připravených pracovních 
listech. Výlet byl intenzivní a mys-
lím, že byl fajn.
Za výtvarný obor Tomáš Martinec

Výstava Žákovský salon ZUŠ
V měsíci říjnu byly ke zhlédnutí ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci 
nad Orlicí závěrečné práce loňských a předloňských absolventů výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy F. I. Tůmy. Svoje práce zde vystavili: 
Kateřina Fredeová, Martina Hubálková, Veronika Hrobařová, Anna Dim-
merová, Jana Dimmerová, Karolína Martincová, Hana Štěrbová, Josefína 
Adéla Jechová, Kateřina Tlustá, Šárka Jaklová, Vít Pelc, Jan Rohlena, Jan 
Juhas, David Kyllar, Jakub Myšák, Nela Klimtová, Tereza Plašilová, Vero-
nika Výchová, Karolína Limmlová, Pavla Šindelková, Cecílie Kocourková 
a Šimon Svátek.
Pestrá přehlídka výtvarných technik a námětů mladých výtvarníků měla 
velmi hezké odezvy od návštěvníků.                                                 T. Martinec

Malí výtvarníci z kostelecké ZUŠky 
vyrazili 7. 10. 2021 tvořit do muzeí
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou   LISTOPAD 2021

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

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

 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rych-
novském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst - Borohrá-
dek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii 
regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek fotografi í, a to nej-
starší pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. století. Opomenuta 
nebyla ani současnost, proto na výstavě nechybí řada zajímavých míst, 
která byla vyfotografována pro srovnání i v  roce 2019. Během výstavy 
návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města měnila a jaké 
významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografi e zob-
razují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, 
ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.

 18. listopadu 2021
Shrnutí botanických vycházek
Shrnutí botanických vycházek ve výstavním sále Městské knihovny v Tý-
ništi nad Orlicí s botanikem Mgr. Janem Doležalem.

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

 4. září – 14. listopadu 2021
Výstava na téma „Vamberecké pivovary a hospody“
Výstava Spolku přátel historie Vamberka – výstava o vambereckých pi-
vovarech a hospodách. Ve Vamberku jsou historicky doložené dva pivo-
vary. Nejdříve to byl panský pivovar, o kterém se ví, že fungoval asi 200 
let. A později tady vznikl měšťanský pivovar, který fungoval sotva 30 let.

 20. listopadu 2021 – 27. února 2022
Výstava na téma „Vitráže Miluše Čechové“
Výstava představí skleněné vitráže Miluše Čechové. Vernisáž výstavy 
19. listopadu od 17 hodin. Hudební doprovod: cimbálová muzika Friška 
z Kyjova.

 20. listopadu 2021, od 9 do 16 hodin
Předvánoční jarmark
Ve spolupráci s Městským klubem Sokolovna je připraven den s před-
vánoční atmosférou. Těšit se můžete na  výrobky lidových řemeslníků 
z Orlický hor a Podorlicka (perníčky, mýdla, koření, keramiku, medovinu, 
ručně šité oděvy, věnce ze sušených květin, adventní věnce, skleněné 
vitráže, hračky pro děti a další). Připravena též herna pro děti plná pře-
kvapení, divadlo pro malé i velké, hudební vystoupení dětí z mateřské 
školky a občerstvení. Vrcholem akce bude vystoupení ženského sboru 
Koňadra z Vracova, které všechny návštěvníky pohladí po duši lidovou 
baladou či žertovnou písní. 

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz

 23. srpna – 30. listopadu 2021
Výstava na téma „Památky Rychnovska a jejich osudy“
Srdečně Vás zveme na fotografi ckou výstavu Památky Rychnovska a je-
jich osudy, která zachycuje příběhy, ale i příklady citlivé obnovy ikonic-
kých i méně známých památek okresu Rychnov nad Kněžnou. Výstava 
vznikla ve  spolupráci s  fotoklubem Omega a  Společností ochránců 
památek ve východních Čechách. Výstavu je možné zhlédnout v rámci 
prohlídky expozice Sýpka - Muzeum Orlických hor.

 27. listopadu 2021, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Vítání adventu v Sýpce“
Sobota předcházející první adventní neděli je v  Sýpce již tradičně 
ve znamení výroby adventních věnců.

 30. listopadu 2021, od 17:30
Přednáška na téma „Po stopách cest
 a osudů českých krajanů v Americe“
Ve spolupráci se Sdružením SPLAV Vás srdečně zveme na besedu s bý-
valou diplomatkou ČR a vysokoškolskou pedagožkou Ing. Hanou Hav-
lovou na  téma osudů českých krajanů v  Americe. Představeny budou 
témata cesta přes moře a začátky života v nové vlasti, rodinné výpravy 
do Ameriky z Rokytnice a osud Aloise Kareše, významného obchodníka 
z Vamberka (organizující jízdenky a  lodních lístky po dlouhá léta v ce-
lých Čechách).

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

ných protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a  bližší 

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

booku muzea a jeho poboček.

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. 
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 pondělí 1.11. 14:30 – 16:30 
     pro pedagogy
Činnostní učení v matematice 2 
Mgr. Tatjana Vrbová  
Pavilon 1. stupně ZŠ Masarykova 
(vedle Zimního stadionu), 
Rychnov n. Kn.
 středa 3.11. 9:00 – 14:00 
     pro žáky ZŠ a veřejnost
3. ročník Olympiády regionálních 
znalostí žáků 2. stupně ZŠ – fi nále
Společenské centrum, 
Panská 1492, Rychnov n. Kn.
 středa 3.11. 14:30 – 17:30
     pro pedagogy
Inkluze a jak ji podpořit 2 
- nastavování spolupráce ped. + AP 
Mgr. Kamila Barlow
ZŠ a PrŠ Kolowratská 485, 
Rychnov n. Kn.
 čtvrtek 4.11. 14:00 - 17:30 
     pro pedagogy 
Současná literatura pro mládež 
a jak s ní pracovat ve výuce 
Mgr. Bc. Kristýna Krečová
ONLINE
 pondělí 8.11. 14:30 – 17:30
     pro pedagogy
Dítě/žák s ADHD 
Mgr. Kamila Barlow

ZŠ Javornická, Javornická 1596, 
Rychnov n. Kn.
 úterý 9.11. 15:00 – 17:00 
     pro veřejnost
Odpoledne v knihovně 
pro maminky s dětmi 
(host logoped) 
Mgr. Kamila Zemanová, 
Mgr. Zuzana Sahulová
Městská knihovna 
Rychnov n.Kn., 
Hrdinů odboje 671
 středa 10.11. 13:00 – 17:00
Plán osobního pedagogického 
rozvoje 
Mgr. et Bc. Jana Stejskalová
ONLINE
 čtvrtek 11.11. 14:00 – 17:30 
     pro pedagogy
Současná literatura pro mládež 
a jak s ní pracovat ve výuce 
Mgr. Bc. Kristýna Krečová
ONLINE
 čtvrtek 11.11. 11:00 – 14:00 
     pro pedagogy
Metoda vědomé stopy pohybu
– 1.sdílení 
Mgr. Táňa Svatošová
MŠ Láň, Českých bratří 1387, 
Rychnov n. Kn.

 pátek 12.11. 18:00 – 20:00 
     pro veřejnost
Rychnovák v Afghánistánu: 
plk. MUDr. Martin Oberreiter
Městská knihovna Rychnov n.Kn., 
Hrdinů odboje 671
 pondělí 15.11. 14:00 – 17:30 
     pro pedagogy
Čtení a psaní poezie ve škole 
MgA. Nina Rutová 
ONLINE
 úterý 16.11. 14:00 – 17:30 
     pro pedagogy
Čtení a psaní poezie ve škole 
MgA. Nina Rutová 
ONLINE
 úterý 16.11. 9:00 – 15:30  
     pro pedagogy    
Deskové a  karetní hry pro rozvoj 
matematické gramotnosti 
Mgr. Veronika Havelková
Místo konání: DDM - Déčko, 
Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn.
 středa 24.11.  15:00 – 16:30 
     pro pedagogy   
Dítě/žák s lehkým mentálním po-
stižením 
Mgr. Ing. Ladislav Martinek
Speciálně pedagog. centrum KHK, 
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.

 úterý 30.11. 14:00 – 16:00 
     pro pedagogy   
OZOBOT – Mgr. Hana Hyksová
ZŠ a MŠ Javornice
 úterý 30.11. 17:30 – 19:00 
     pro veřejnost
Po stopách cest a osudů českých 
krajanů v Americe 
Ing. Hana Havlová
Sýpka, Horská 174, Rokytnice v O. h.
 
Prosím sledujte naše www a  Fcb 
stránky, kde naleznete případné 
změny konání a aktualizaci všech 
akcí.

Registrace viz QR kód, 
email: map@sdruzenisplav.cz, 
FB: MAP vzdělávání na  Rychnov-
sku @MAPnaRychnovsku, 
WEB: www.sdruzenisplav.cz, 
tel. 777 309 803, 777 227 492

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán 
vzdělávání na Rychnovsku pořádá:
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM LISTOPAD 2021
 3. listopadu v 19:00 hodin

LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
DIVADELNÍ SOUBOR ZDOBNIČAN 
VAMBERK
Komedie oblíbeného francouzské-
ho autora. Režie: A. Joachimsthale-
rová. Derniéra.
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné 70 Kč.
 6. listopadu ve 14:00 hodin 

STRAŠIDELNÝ KARNEVAL
Host: VÁCLAV UPÍR KREJČÍ s  pořa-
dem A BUDE LEGRACE!
Pořádá KRPŠ ve  spolupráci s  MK 
Sokolovna. 

 12. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY - prodloužená.
Vstupné 50 Kč.
 13. listopadu v 15:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 50 Kč.
 19. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 50 Kč. 
 20. listopadu 9:00 – 14:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej perníčků, medoviny, by-
linných produktů, háčkovaných 
dekorací, bižuterie, vánočních oz-
dob z  korálků, balónků, dětského 
oblečení, produktů z  Podorlické 
sodovkárny: moštů, pálenek, cide-
rů a dalších.
10:00 hodin - Ženský sbor Koňadra
Občerstvení zajištěno. 
Vstup zdarma.
 26. listopadu v 19:00 hodin

VĚNEČEK
Slavnostní zakončení kurzu tance 
pro mládež.
 27. listopadu v 19:00 hodin

VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
UVÁDÍ AGENTURA VLASTY FREJ-
VALDOVÉ
Své modely představí: La fabri-
que jeans, Eva Říčařová - půjčov-
na svatebních a  společenských 
šatů a  další.  Předprodej vstu-
penek: Prodejna Kačenka Vam-
berk, La fabrique jeans Rychnov                                  
n. Kn. Vstupné: předprodej 100 Kč, 
na místě 150 Kč.

 28. listopadu 17:00 – 18:00 hodin 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vamberecké náměstí
17:00 Zpívání dětí z Mateřské školy 
Vamberk 
17:15 Koncert PETRA KOLÁŘE

17:55 Adventní slovo: Mgr.  Jan 
Rejzl, starosta a ThDr. Pawel Nowat-
kowski, farář 
18:00 Rozsvícení vánočního stromu 
za znění zvonů kostela sv. Prokopa 
Občerstvení zajištěno. 
 30. listopadu v 19:00 hodin 

PÁNSKÁ ŠATNA
STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou příleži-
tost nahlédnout tak trochu klíčo-
vou dírkou do  pánské šatny ypsi-
lonských herců. Zažijete spontánní 
atmosféru, improvizační nápady, 
jedinečné propojení herců a  divá-
ků i  trochu kolegiální škodolibosti. 
Vždyť někteří z herců spolu hrají již 
desítky let a prožili společně velkou 
část hereckého života. To vše se od-
ráží na  vzájemných „přihrávkách“ 
i nekompromisních „smečích“. 
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pa-
vel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš 
a Petr Hojer.  
V předplatném. Vstupné 320 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 4. prosince ve 20:00 hodin

KOMUNÁL + NATŘIJE
 11. prosince v 19:00 hodin

UNI BIG BAND VAMBERK
Vánoční koncert.
 14. prosince v 19:00 hodin

DASHA & PAJKY PAJK QUINTET
Vánoční koncert vynikající zpě-
vačky. 
Rezervace vstupenek: 
tel. 494 541 484, 
e-mail: mestsky.klub
@vamberk.cz. 
Prodej vstupenek od  15. 11. 
2021 v kanceláři MK Sokolovna.
Vstupné 490 Kč.

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE V MK SOKOLOVNA 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ VŠECH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 

A PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI. DĚKUJEME. 

Vernisáž výstavy Miluše Čechové

Skleněné vitráže
19. listopadu od 17 hodin,
Muzeum krajky Vamberk
Výstava bude otevřena od 20. 11. 2021.

Na vernisáži vystoupí cimbálová 
muzika Friška.

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
VE VAMBERKU
Snad každý Vamberák někdy zaví-
tal na  Vánoční trhy do  Sokolovny. 
A tento rok pro Vás máme novinku. 
Tímto bychom Vás všechny rády 
srdečně pozvaly na  první Předvá-
noční jarmark v  Muzeum krajky 
ve Vamberku, který se koná ve stej-
ný čas jako oblíbené trhy v  Měst-
ském klubu Sokolovna. Udělejte si 
příjemné dopoledne či odpoledne 
v  Sokolovně a  pak se procházkou 
pojděte do  Muzea. Anebo zvolíte 
opačnou trasu? To necháme na Vás. 
Stejný termín a  čas jarmarku jsou 
zvoleny právě pro pestřejší nabídku 
a kulturní program.
A  co uvidíte v  Muzeu krajky? Vý-
robky lidových řemeslníků z  Or-
lický hor a  Podorlicka. Perníčky, 
mýdla, koření, keramiku, medo-
vinu, ručně šité oděvy, věnce ze 
sušených květin, adventní věnce, 

skleněné vitráže, hračky pro děti 
a  další. Muzejní herna pro děti 
bude plná překvapení, na muzejní 
zahradě se bude hrát divadlo pro 
malé i velké, zpívání zajistí hudeb-
ní vystoupení dětí z mateřské škol-
ky Sluníčko, kovář předvede své 
kovářské řemeslo a  bude samo-
zřejmě občerstvení. Jako třešnička 
na  dortu bude odpolední vystou-
pení ženského sborečku Koňadra 
z Vracova, který všechny návštěv-
níky pohladí po duši lidovou bala-
dou či žertovnou písní. Vyprávět se 
bude o zvycích předvánoční doby.
Těšíme se na Vás, a to 20. listopadu 
2021 od 9 hodin do 16. 

Zdena Freivaldová, 

Městský klub Sokolovna 

Martina Rejzlová, 

Muzeum krajky Vamberk
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Před 135 lety
V listopadu 1886 uspořádali vamberečtí Sokolové první veřejné vystou-
pení. Na nářadí vystoupilo 20 zdejších a 12 rychnovských cvičenců.

Před 100 lety
V listopadu 1921 začala plošná elektrifi kace města, která byla dokon-
čena na podzim 1922.

Před 90 lety
Obecním starostou v Pekle nad Zdobnicí byl 7. listopadu 1931 zvolen 
Bohumil Steklík za agrární stranu.

Před 80 lety
Spojnice Žamberecké a Pekelské ulice dostala po opravě 20. listopadu 
1941 název Hlavsova (po zdejším akademickém malíři).

Před 50 lety
Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 se uskutečnily volby do národních 
výborů. Na jednotné kandidátce fi gurovalo 35 poslanců.

Před 15 lety
Po komunálních volbách byl 8. listopadu 2006 zvolen potřetí staros-
tou města Jiří Mazúch.

Před 5 lety
Dne 12. listopadu 2016 byl v Merklovicích odhalen pomník obětem 
první světové války.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 11.11.1881 se ve Vamberku narodil Jaroslav Divíšek, majitel tex-

tilní fi rmy. Provozoval menší soukenickou fi rmu v Zářečí. Věnoval se tu-
ristice. 140. výročí narození († 18.02.1962 Vamberk)

 14.11.1891 se v Merklovicích narodil Emanuel Dvořák, soustruž-

ník. Ve své fi rmě EDVA nad horním náměstím vyráběl kuřácké potřeby. 
Během 2. světové války byl členem obecní rady, v letech 1947-1948 po-
slancem MNV (ČSL). Po únorovém převratu roku 1948 byl z funkce odvo-
lán. 130. výročí narození († 27.01.1967)

 24.11.1871 se v Sopotnici narodil František Boháč, stavitel. Firmu 
provozoval v Žamberecké ulici. Navrhl Suchánkovu vilu. Postavil školu 
v Pekle (1905). V roce 1908 se podílel na výstavbě obecního vodovodu. 
V období 1908-1912 a 1918-1919 byl obecním starostou. V letech 1924-
1925 stál v čele Sokola. Angažoval se v Církvi československé. 150. výročí 
narození († 04.01.1929) 

Společenská kronika

V listopadu 2021 oslaví:

96 let  Marie Svobodová
95 let  Soňa Dostálová
94 let Emilie Černá
92 let Jaroslava Kotlářová
91 let Milada Škodová
90 let Mojmír Šimeček
80 let Ludmila Poborská
75 let Jana Štefková
75 let Eva Dostálová
75 let Josef Hejný
75 let Věra Hlušičková

75 let Hana Pavlištová
75 let Eduard Barnet
Od září 2021 jsme opět zahájili osobní 
gratulace jubilantům členkami Sboru 
pro občanské záležitosti města Vam-
berka. Pokud si z  jakéhokoli důvodu 
osobní návštěvu nepřejete, oznamte 
tuto skutečnost matrikářce Lence Pro-
kešové na tel. č. 494 548 124, nebo pí-
semně e-mailem na prokesova@vam-
berk.cz, popř. Městský úřad Vamberk, 
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk.  

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 5. listopadu uplynou 3 roky od  chvíle, kdy nás 
opustila paní ELIŠKA RÁČKOVÁ z Vamberka

Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami

Dne 17. listopadu uplynou tři roky, kdy nás navždy 
opustil pan JIŘÍ KRSEK z Vamberka.

Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata 

a pravnoučata.

Dne 21. listopadu vzpomeneme třetího smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan JAROSLAV ČIŽINSKÝ.

S láskou stále vzpomíná manželka 

a synové Jaroslav a Pavel s rodinami

Dne 3. listopadu by oslavila 80 let paní JARMILA 

PLOCKOVÁ. 

Vzpomíná manžel Ladislav, Petr s rodinou 

a Jana, Růženka, Lenka s rodinou a ostatní.

Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.
Dne 4. listopadu si připomeneme nedožité 63. naro-
zeniny naši milované manželky, maminky a  babičky           
MILADY HUDOUSKOVÉ.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel 

Miroslav, dcera Milada a vnouček Daniel.

Jako svíce ve větru planou naše životy.
Jednoho dne však dohoří i ta nejdelší.
A nám opuštěným nezbývá, než chránit ve vzpomín-
kách odlesky těch lidských světýlek ve svých srdcích.
Dne 16. listopadu je tomu rok, co nás opustila naše 
maminka, babička, prababička, teta paní JIŘINA 

KELLEROVÁ z Vamberka.        Stále vzpomíná rodina

Kdo umírá, neodchází navždy, zůstává stále živý ve vzpo-
mínkách těch, kteří ho měli rádi. Ztratili jsme to nejdražší, 
co jsme měli, zůstalo jen bolavé srdce a smutek v životě. 
Dne 7. 11. 2021 uplyne rok, kdy nás navždy opustil 
partner, tatínek, dědeček a kamarád pan IVO STANĚK.
Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, který 
všude chybí, zůstává. 

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomíná partnerka 

Hanka, dcera, syn, vnučky, bratr a celá rodina.

VZPOMÍNKA

Hudební zážitek
Podzimní regionální festival varhanní hudby se stal nedílnou sou-
částí kulturního života na kladském česko-polském pomezí.
Varhany na  obou stranách hranice se letos rozezněly již popěta-
dvacáté. A vždy je u  toho i Vamberk a barokní varhany v kostele 
svatého Prokopa. Po sedmi letech jsme u nás mohli přivítat zakla-
datele festivalu Michala Novenko, profesora na  pražské konzer-
vatoři a  hudebního skladatele. Sympatický současný umělecký 
ředitel festivalu v úvodu přivítal několik desítek posluchačů a se-
známil je s náplní koncertu. Většina skladatelů, jejichž díla profesor 
Novenko interpretoval, letos slaví kulaté výročí narození či úmrtí 
(Sweelinck, de Monte, Weckmann, Brixi). O každé skladbě řekl pár 
slov a vhodně přiblížil posluchačům i méně známé autory. A pak 
již rozezněl královský nástroj v celé jeho velebnosti. Pomalé lyrické 
skladby střídaly bouřlivé fortissimo. Na závěr umělec zaimprovizo-
val a po vydatném potlesku zahrál přídavek. Návštěvníci koncertu 
odcházeli plni hudebních dojmů.

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

pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

VÝROBNÍ KONTROLER/KA
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 

DĚLNÍKY/DĚLNICE DO VÝROBY
OBLUHA SVAŘOVACÍ LINKY

SVÁŘEČ
MANIPULANT

SKLADNÍK
Nabízíme: 

 zajímavou práci ve stabilní společnosti
 nadstandardní ohodnocení 

(bonusy, výročí, odměny ze zisku společnosti) 
 5 týdnů dovolené  3 dny sick days 

 příspěvek penzijního připojištění od 760Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120Kč/den 

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

 vzdělávací kurzy  školení
Své žádosti spolu s životopisem zasílejte 

na personální oddělení společnosti: 

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

Co chystáme na advent?
Poslední listopadová neděle od-
startuje advent a  s  ním přípravy 
na Vánoce. I  my bychom rádi při-
spěli „trochou do mlýna“. 
I  v  letošním roce se proto může-
te těšit na  světýlky ozářený altán 
v  knihovnické zahradě. Společně 
s  dalšími organizacemi města se 
připojíme k rozsvěcení náměstí 28. 
11. a  také pro vás znovu připraví-
me Stromeček splněných přání. 
Ten na vás bude čekat každou ad-
ventní neděli od  16:30 do  18:30. 
Na  neděli 5.12. připadá i  Mikuláš, 
proto na děti bude u našeho stro-
mečku čekat i  malá mikulášská 
nadílka.
Připravujeme také adventní po-
sezení s  předvánoční atmosférou 
přímo u nás v knihovnickém sálku. 
Termín a  program ještě upřesní-
me.

Otevírací doba před Vánoci:
Oddělení pro dospělé:
pondělí 20.12.  
8:00-11:00, 13:00-17:00 
(čtvrtek 23.12. bude již zavřeno)
Oddělení pro děti:
(výjimečně) pondělí 20. 12. 
13:00-17:00 
středa 22. 12. 
12:00-15:00
(čtvrtek 23.12. bude již zavřeno)

Bližší informace o všech akcích bu-
dou na našem webu a facebooku. 

Čtenáři a jejich 
čtenářské konto
Musíme pochválit naše pilné čte-
náře, kteří čím dál více využívají 
své čtenářské konto.      V dřívějších 
vydáních Zpravodaje jsme uvá-
děli návod, jak s  účtem zacházet, 
ale jsme připravení vás do  všeho 
zasvětit při vaší další návštěvě 
knihovny. 
Přes vaše čtenářské konto můžete 
bez problémů spravovat vaše vý-
půjčky, prodlužovat je, rezervovat 
knížky, vytvářet si seznam knížek, 
které vás zaujaly a další výhody. To 
vše odkudkoli přes váš chytrý tele-
fon nebo počítač.

Týden knihoven 
Na  začátku října jsme se připo-
jili k  celorepublikové akci Týden 
knihoven (4. - 10. 10.). Několik dří-
vějších čtenářů využilo amnestie 
na  nevrácené knížky, a  tak se ně-
které vrací zpět do  fondu. Co nás 
ale potěšilo nejvíc je spousta nově 
registrovaných čtenářů jak na do-
spělém, tak na dětském oddělení. 
Do konce měsíce října můžete ješ-
tě využít v rámci této akce přístup 
k  elektronickým knížkám zdarma. 
Více informací je na našem webu: 
http://www.knihovna-vamberk.cz/
e-knihy-zdarma-2/8493
Pro vítěze našich letních soutěží 
jsme si připravili jak knižní ceny, 
tak volné vstupenky     do kina. Vě-
říme, že si je užijí.

Hledáme 
mechanika 
do zavedené a dobře fungující 

autodílny v Záměli 
na hlavní pracovní poměr

i OSVČ

Tel: 608 887 657
e-mail: autoplesl@gmail.com
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Město se spolupodílí na  fi nanco-
vání sportu a  koordinuje činnost 
sportovních subjektů ve  prospěch 
města, resp. svých občanů a  kon-
troluje efektivnost vynaložených 
veřejných zdrojů. Koordinační úlo-
hu plní zejména prostřednictvím 
Sportovní komise. Hlavními úko-
ly města při rozvoji sportu jsou: 
Zabezpečovat rozvoj sportu pro 
všechny, včetně zdravotně posti-
žených občanů. Zajišťovat výstav-
bu, rekonstrukce, údržbu a provoz 
svých sportovních zařízení. Podpo-
rovat další provozovatele sportov-
ních zařízení. Kontrolovat účelné 
využívání svých sportovních zaříze-
ní. Zabezpečovat fi nanční podporu 
sportu ze svého rozpočtu. Podpo-
rovat úspěšné místní sportovce 
a jejich reprezentaci města.
Co se týče oblasti podpory sportu 
ve  městě, tak město vychází vstříc 
spolkovým aktivitám, které fi nanč-
ně podporuje z  rozpočtu města. 
Město směřuje podporu k aktivním 
účastníkům organizovaného i  ne-
organizovaného sportu. Podpora je 
orientována na zvýhodněné využití 
sportovních zařízení pro organi-
zovaný sport dětí a mládeže a pro 
neorganizovaný sport pro všech-
ny. Město vytváří podmínky pro 
neorganizovaný sport, pohybové 
a rekreační aktivity určené širokým 
vrstvám občanů.
Hlavní prioritou je sport dětí a mlá-
deže. Systémová podpora a rozvoj 
sportu dětí a  mládeže. Podněco-
vání a  motivace dětí a  mladých 
lidí k  aktivnímu trávení volného 

času, budování pozitivního postoje 
ke  sportu, osvojování si pohybo-
vých činností a aktivit přispívajících 
ke  zdravému vývoji dětí a  udržo-
vání dobré kondice organismu 
prostřednictvím sítě atraktivních 
sportovišť, široké kvalitní nabídky 
sportovních aktivit a  akcí, udrže-
ní a  zkvalitnění členské základny 
sportovních klubů a  tělovýchov-
ných jednot a  organizací a  oceně-
ní mimořádných výkonů mladých 
sportovců. K  tomu napomůže ze-
jména: Údržba a modernizace stá-
vajících sportovních zařízení. Podí-
lení se na  fi nancování, organizaci 
a propagaci sportovních akcí. Inici-
ace a podpora nových sportovních 
akcí, událostí, soutěží, turnajů apod. 
Podílení se na fi nancování činnosti 
sportovních klubů, tělovýchovných 
jednot a organizací při práci s dět-
mi a mládeží. Individuální ocenění 
talentovaných dětí a žáků za mimo-
řádné sportovní úspěchy a výsled-
ky. Aktivní vyhledávání možností 
fi nancování investičních záměrů 
– dotační tituly fi nancované z  ná-
rodních či evropských zdrojů
Další prioritou je sport pro všech-
ny. Cílem je rozšiřovat spektrum 
stávající nabídky dalších možnos-
tí sportovního vyžití a  aktivního 
trávení volného času pro všechny 
věkové kategorie občanů města 
a  zvyšování povědomí občanů 
o  těchto možnostech. K  tomu na-
pomůže zejména: Rozšíření akti-
vit pro osoby v  seniorském věku. 
Rozšíření programů a  aktivit pro 
osoby handicapované.  

Vytvoření městského informačního 
a  rezervačního systému v  oblasti 
sportu. Zvyšování povědomí o  tě-
lovýchově a  sportu mezi širokou 
veřejností. Kontinuální podpora 
činnosti sportovních klubů a  tělo-
výchovných jednot a  dalších zá-
jmových organizací. Podpora akcí 
a událostí pořádaných sportovními 
kluby a tělovýchovnými jednotami 
a dalšími zájmovými organizacemi. 
Iniciování a  příprava nových spor-
tovních projektů, osvětových a dal-
ších sportovně-motivačních akcí.
Co se týče sportovní infrastruktury, 
je nezbytná systematická a  kon-
tinuální podpora a  modernizace 
sportovní a volnočasové infrastruk-
tury a navazujících aktivit. Zejména 
pak: Obnova (modernizace) a  roz-
voj školní sportovní infrastruktury 
a vybavení; Obnova (modernizace) 
a rozvoj ostatních sportovních zaří-
zení ve  vlastnictví města. Podpora 
modernizace a  rozvoje sportov-
ních zařízení a  vybavení místních 
sportovních klubů a  tělovýchov-
ných jednot, zájmových organizací 
a sdružení. Podpora cyklodopravy. 
Plánované aktivity a  záměry ve-
doucí k  naplnění cíle podpory 
sportovní infrastruktury: Sportov-
ní hala – rekonstrukce sportovní 
podlahy, osvětlení a  instalace 
akustického obložení stěn, zřízení 
horolezecké stěny, obměna spor-
tovního náčiní a vybavení (basket-
balové koše, apod.) a rekonstrukce 
sociálního zařízení a  šaten. Areál 
v  Lukách: Fotbalový areál – mo-
dernizace tribuny, vybudování 
trvalého sociálního zařízení, rozší-
ření šaten. Koupaliště – dokončení 
opravy bazénů a  návštěvnického 
zázemí, rozšíření nabídky atrakcí 
(skluzavky, hrátkový bazén), obno-
va volejbalových kurtů (beachvo-
lejbal). Tenisový areál – vybudová-
ní čtvrtého kurtu s bezúdržbovým 

povrchem. Vybudování atletické 
dráhy. Ostatní sportovní infra-
struktura – vytvoření cyklotrasy 
údolím řeky Zdobnice (cyklistické 
propojení připravované cyklostez-
ky Doudleby nad Orlicí – Vamberk, 
Areálu v  Lukách a  Rybnou nad 
Zdobnicí). Vybudování trénin-
kového zázemí pro stolní tenis 
v  nových prostorách. Aktivní vy-
hledávání možností fi nancování 
investičních záměrů – dotační 
tituly fi nancované z  národních či 
evropských zdrojů.
Město Vamberk každoročně 
v  rámci zastupitelstvem schvalo-
vaného rozpočtu města vyčleňuje 
prostředky k  fi nancování sportu. 
Jedná se o  přímou podporu (fi -
nanční), v  rámci rozpočtu města, 
a  to na  opravy a  modernizace 
sportovních zařízení ve  vlastnictví 
města a  jejich vybavení, a  na  po-
řízení sportovních zařízení nebo 
jejich částí, nákup vybavení spor-
tovních zařízení do  sportovních 
prostor ve vlastnictví města. Přímá 
podpora poskytovaná jako dotace 
v  souladu s  platným programem 
nebo pravidly poskytování dotací 
z  rozpočtu města třetím osobám. 
Nepřímá podpora ve  formě zve-
řejňování pořádaných sportovních 
akcí a  jejich výsledků a propagace 
sportovních akcí, dále pak koordi-
nační, výchovná a osvětová činnost 
v oblasti sportu.
Závěrem mi dovolte poděkovat 
zastupitelům města Vamberk 
za  schválení plánu rozvoje sportu 
města Vamberk. Kolegům ze spor-
tovní komise za  jejich nezištnou 
práci pro rozvoj sportu. V  nepo-
slední řadě všem činovníkům spor-
tovních organizací a  sportovcům, 
kteří přináší podněty k jednání.

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

Plán rozvoje sportu města Vamberk
Dne 29. 9. 2021 schválilo zastupitelstvo města Vamberk na  svém 

veřejném zasedání plán rozvoje sportu. Plán rozvoje sportu města 

Vamberk byl zpracován sportovní komisí ve smyslu § 6 odst. 2 záko-

na č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Koncept podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může 

měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách města. Cí-

lem plánu je podpořit sport na všech jeho rovinách a stanovit způ-

sob fi nancování podpory sportu ve městě.

Dne 23. 9. se konala v zasedací místnosti ve spor-
tovní hale devátá schůze sportovní komise. Kro-
mě rozpisu sportovní haly, který tradičně kon-
zultuje sportovní komise s výkonným výborem 
TJ Baník Vamberk, schvalovala sportovní komise 
znění plánu rozvoje sportu města Vamberk pro 
roky 2021-2026 k předložení radě města. Zákon 
ukládá obcím mít tento dokument. Byť jeho ab-
sence nijak neomezovala podporu sportu a  in-
vestice do sportovišť v našem městě, sportovní 
komise měla za úkol tento dokument připravit. 
Plán rozvoje sportu je vyžadován při žádostech 
o dotace do sportovní infrastruktury. Sportovní 
komise bez připomínek schválila znění plánu 
rozvoje sportu města Vamberk a  doporučila 
radě města projednat.
Dalším bodem k  projednání byla doporučení 
radě města projektů k  realizaci v příštím roce. 

Zejména se jedná o dokončení oprav ve spor-
tovní hale, rekonstrukci schodů ve fotbalovém 
areálu V Lukách, rekonstrukce elektroinstalace 
tribuny, vývod vody pro JSDH, zastřešení pro-

storu za  Skautským srubem a  hlavně výměna 
povrchu sportovní haly, osvětlení, stěn a umís-
tění lezecké stěny. 
V neposlední řadě sportovní komise prodisku-
tovala návrh paní radní Taťány Břízové rozšířit 
webové stránky města o záložku s turistickými 
informacemi a zřízení tras po Vamberku a okolí, 
v rámci městského okruhu, nordic walking, fi t-
ness a běžeckých tras. Byla vytvořena pracovní 
skupina, která bude tento projekt zpracovávat. 

Ostatně první fi t trasa byla zveřejněna již v mi-
nulém zpravodaji.
Kompletní seznam doporučení včetně zápisu 
ze sportovní komise, rozpisu sportovní haly 
a  znění plánu rozvoje sportu města Vamberk 
naleznete na stránkách města.
Závěrem mi dovolte poděkovat radě města 
za  realizaci doporučení sportovní komise pro 
rok 2021. Děkuji i  řediteli správy sportovních 
zařízení panu Luňákovi. Celkem se v  letošním 
roce podařilo realizovat všechny požadavky 
v rámci údržby (cca 35 požadavků), šest poža-
davků z osmi v krátkodobém horizontu a šest 
požadavků z dvaceti v dlouhodobém horizon-
tu. S  ohledem na  pandemický rok, který byl 
plný nejistoty, to považujeme za velký úspěch.

Ondřej Frejvald, předseda sportovní komise

Sportovní komise
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Hradec Králové
Deváté kolo Východočeského po-
háru, které pořádal OK Slavia Hra-
dec Králové, proběhlo po  závodě 
Českého poháru a žebříčku A. Bě-
žel se městský sprint v Hradci Krá-
lové – Pouchově. Terén tvořil měst-
ský mix – sídliště, bloky rodinných 
domů, park, školní a  sportovní 
areály. Výsledky našich závodníků:
D35C 6. místo Vandasová Markéta        
H35C 5. místo Hladký Viktor            
H35C 10. místo Veverka Tomáš            

28. 9. 2021 
Bělá – Zadní Ochoz
Východočeský pohár pokračoval 
ve  sváteční úterý  letošním desá-
tým závodem. Krátkou trať uspo-
řádal SOOB Spartak Rychnov nad 
Kněžnou s  centrem na  krásných 
loukách v Bělé – části Zadní Ochoz. 
Téměř 650 závodníků čekala mapa 
Pěčínská přehrada ve  zvlněném 
podhorském lese se středně hus-
tou sítí komunikací, v  části pro-
storu byl prudký svah se skalními 
masivy. Zpočátku byla v  celém 
prostoru mlha, pak na chvilku vy-
svitlo sluníčko, vyhlášení vítězů 
pak skrápěl prudký liják. Vzhledem 
k blízké vzdálenosti se závodu zú-
častnilo hodně vambereckých zá-
vodníků. Takto si vedli:
D12C 20. místo Netopilová Simona        
D16C 8. místo Mikysková Adéla          
D16C 11. místo Mudruňková Bar-
bora Nikol 
D35C 2. místo Vandasová Markéta        
D35D 1. místo Kodytková Iva            
D35D 6. místo Mudruňková Ro-
mana        
D45C 1. místo Smutná Jana              
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
D45D 5. místo Koblicová Milena         
D55C 1. místo Klapalová Jana           
D55D 4. místo Veverková Yveta          
H14D 5. místo Jedlinský Martin         
H35C 4. místo Andrš Jiří               
H35C  6. místo Vandas Luděk             
H35C  9. místo Hladký Viktor            
H35D 10. místo Sršeň Tomáš              
H45C 1. místo Netopil Libor            
H45C  2. místo Koblic Jan               
H55C 4. místo Kotlář Vladimír          
H55D 2. místo Rykala Karel             
HDR  2. místo Jedlinská Kateřina       
HDR  4. místo Vaněk Václav             
HDR 20. místo Martincová Daniela 
Sofi e 
HDR   22. místo Čapková Vendula          

2. 10. 2021 
Markoušovice
Krátkou trať Východočeského po-
háru (11. kolo) připravila na sobo-
tu TJ Lokomotiva Trutnov. Centrem 
byla louka v  Markoušovicích. Té-
měř osm stovek závodníků běželo 
na mapě Kozí kameny. Orientačně 
velmi pěkné tratě byly postaveny 

v různorodém terénu s rozmanitý-
mi porosty, časté byly kameny, ka-
menná a balvanová pole. Zde jsou 
výsledky vambereckých běžců:
D12C 22. místo Netopilová Simona        
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
H35C 7. místo Vandas Luděk             
H45C 1. místo Netopil Libor            
H55C 10. místo Tupec Jiří               
H55D 5. místo Rykala Karel      

9. 10. 2021 
VETERANIÁDA ČR štafet a klubů 
Kobylá nad Vidnávkou     
Pořadatelem veteraniády byl oddíl 
OB Opava. Běželo se ve  středně 
členitém terénu s hustou sítí cest, 
kde bylo hodně vrstevnicových 
a  kamenných detailů jak přiro-
zených, tak po  umělé intenzivní 
těžbě. Povrch s velmi rozmanitým 

porostem byl s  četnými kameny, 
kupkami a  jámami. Náš oddíl re-
prezentovaly celkem 3 veteránské 
štafety a umístily se výborně. Gra-
tulujeme!
D 165 1. místo     Vandasová Marké-
ta + Klapalová Jana + Smutná Jana
D 135 24. místo   Mudruňková Ro-
mana + Koblicová Milena + Mikys-
ková Ilona
H 135  8. místo Veverka Tomáš + 
Vandas Luděk + Netopil Libor

16. 10. 2021 – Zadní Mostek
SK LOB Nová Paka uspořádal další 
závod Východočeského poháru. 
Centrum závodu bylo na  pěk-
né louce u  silnice mezi obcemi 
Dolní Olešnice a  Zadní Mostek. 
Po  celý den byla v  centru mlha, 
slibované sluníčko se nedostavilo, 
bylo i dost chladno. Více než osm 
stovek závodníků čekaly krásně 
postavené tratě. Běželo se v  mír-
ně členitém terénu s  okrajovými 
svahy, les byl porostově velmi roz-
manitý s  nepřehlednými hustní-
ky, kameny a skalkami, bažinkami 
a  vodotečemi.  Naši závodníci se 
umístili takto:
D12C 32. místo Netopilová Simona        
D35D 8. místo Kodytková Iva            
D45C 1. místo Smutná Jana              
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
D55C 1. místo Klapalová Jana           
D55D 1. místo Veverková Yveta          
D55D 2. místo Kulová Jana              
H35C 10. místo Vandas Luděk             
H35D 9. místo Sršeň Tomáš              
H45C 2. místo Netopil Libor            
H55C 9. místo Tupec Jiří               
H55D 5. místo Rykala Karel             
P (příchozí) 13. místo Sršňová Natalie
Náš oddíl OB Vamberk uspořádal:

23. 9. 2021 
veřejný závod – Vamberk 
Tento závod určený pro širokou ve-
řejnost se uskutečnil ve Vamberku 
na Vyhlídce. Bylo připraveno něko-
lik tratí různé obtížnosti pro děti 
i rodiče s dětmi. Každý, kdo přišel, 
si mohl vyzkoušet orientační běh. 
Zájemci o  tento sport mohou 
navštěvovat kroužek ,,Orientace 
v  přírodě“ v  DDM Vamberk, který 
vede trenérka Milena Koblicová.

6. 10. 2021 
Orlická liga – Kozodry
Tento typ závodu využívají oddíly 
z  blízkého okolí, aby mohly spo-
lečně potrénovat a zároveň změřit 
své síly. Konal se v  krásném pro-
středí u  rybníka v  obci Kozodry, 
kde bylo opět připraveno několik 
tratí.

Děkujeme Městu Vamberk za  fi -
nanční podporu našeho oddílu.

Za OB Vamberk       Jitka Rykalová 

ORIENTAČNÍ BĚH
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Soutěž začala přesně dle propozic v  9 hodin 
soutěžemi Kata, které byly rozděleny pro úpl-
né začátečníky od 8. do 7. kyu a skupinu Open, 
kde mohli startovat všichni až do  4. kyu. Toto 
platilo i  pro soutěž Kumite, která následovala 
po soutěži Kata.
Soutěž řídil jako hlavní rozhodčí p.  Petr Šrá-
mek a dále mu asistovali regionální rozhodčí 
z  HK a  PCE Kraje. Za  závodníky z  domácího 
týmu chci vyzvednout výkon Tomyho Trana, 

který získal v  kategorii KATA mladších žáků 
10-11 let 3. místo a v kategorii KUMITE mlad-
ších žáků 10-11 let +35kg také pěkné 3. místo. 
Gratulujeme!
Soutěže se při předávání cen zúčastnil také zá-
stupce města Vamberk, starosta pan Jan Rejzl, 
který předal „Pohár starosty města Vamberk“ 
nejúspěšnějšímu klubu a  to oddílu KCK Leto-
hrad. Pohár pro nejlepšího závodníka získala 
závodnice z téhož oddílu Johanka Švandová.

Díky pořadatelské službě, proběhla soutěž v po-
hodě a  bez zranění. Soutěž skončila v  15:30 
hodin za  plné spokojenosti závodníků a  jejich 
trenérů, kteří přislíbili již účast na dalším ročníku.
Chtěl bych poděkovat městu Vamberk jako 
hlavnímu sponzorovi soutěže a  KhSKe za  vý-
znamnou fi nanční pomoc, bez které by se sou-
těž nemohla konat. Také chci poděkovat všem, 
kdo svou pomocí přispěli na  zdárný průběh 
soutěže a vzornou reprezentaci našeho města 
a ČOS. 

mistr Ladislav Lux, 

ředitel soutěže

O POHÁR STAROSTY MĚSTA VAMBERK
„Vamberecký Lvíček 2021“
TURNAJ KARATE PRO DĚTI 7-13 LET
Dne 2. 10. 2021 se ve sportovní hale ve Vamberku konal již tradiční ročník soutěže v Karate, 

určené pro začínající závodníky z řad mládeže – Vamberecký Lvíček 2021. Na soutěž přijelo 

73 závodníků z celé ČR. Na účasti se negativně projevila i situace s Covid19.



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 22

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční 
rada: Miroslav Berger - předseda, PhDr.  Martina Beková, 
Stanislav Barvínek, Zdeňka Freivaldová, Radoslav Vídeňský. 
Technická pří-prava: František Kubíček. E-mailová adresa 
pro zasílání příspěvků do  Vambereckého zpravodaje: zpra-
vodaj@vamberk.cz. Za  jazykovou úpravu odpovídá autor. Vy-
chází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v  každém 
měsíci. Příspěvky čtenářů a  dopisovatelů nemusí vyjadřovat 
stanovisko redakce. Registrováno u  MK ČR E 11925. Náklad 
2200 ks. Sazba a  tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov 
nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků. 

Stolní tenisté Baníku 
zahájili sezonu
V  sobotu 25. 9. začala stolním tenistům TJ Baník Vamberk 

z.s. po roční pauze, způsobené pandemií Covid-19, nová se-

zóna. A-družstvo, hrající divizi, zahájilo soutěž na domácích 

stolech se Sokolem HK D a  odpoledne se Dvorem Králové. 

Další sobotu se jelo do Jaroměře. Silní soupeři na úvod, ne-

bylo moc šancí na úspěch. Divize je už opravdu těžká soutěž 

a je třeba si zvyknout na vyšší úroveň.

V sobotu 9. 10. jsme opět hráli doma, tentokrát se Sokolem Kos-
telec n. Orl.. Konečně jsme vyhráli, což byl povzbuzující výsledek. 
Následující středu se předehrával zápas se Rtyní v Podkrkonoší. 
Naprosto vyrovnaný zápas a spravedlivá remíza. V sobotu se do-
hrávalo kolo doma s Broumovem. Lídr soutěže potvrdil svou kva-
litu a vyhrál. Rozhodně to ale z naší strany nebyla žádná ostuda, 
drželi jsme krok až do poloviny utkání. Náročný začátek sezony, 
ale dobrou zprávou je stále se zvyšující úroveň hry našich hráčů.

TJ Baník Vamberk A – Sokol PP Hradec Králové 2 D 3:10

Body: Jakubec, Ducháč, Valášek, Kotyza – všichni 0, WO - 3
TJ Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L. 4:10

Body: Jakubec 2, Ducháč 1, čtyřhra Jakubec-Ducháč 1 
Jiskra Jaroměř – TJ Baník Vamberk A 10:0

Body: Jakubec, Ducháč, Valášek, Kotyza – všichni 0
TJ Baník Vamberk A – TTC Kostelec n. Orl. A 10:4

Body: Jakubec 4, Kotyza 2, Ducháč 1, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-
-Ducháč 1 a Valášek-Kotyza 1
TJ Baník Vamberk A – TJ Baník Rtyně v Podkrk. 9:9

Body: Jakubec 4, Kotyza 2, Valášek 2, čtyřhra Jakubec-Ducháč 1 
TJ Baník Vamberk A – TJ Slovan Broumov  5:10

Body: Jakubec 3, Ducháč 1, čtyřhra Jakubec-Ducháč 1 
M. Vrkoslav

Letos žádný zákaz akci nezastavil. 
Navíc nám v  tomto podzimním 
termínu přálo počasí. Babí léto při-
pravilo polojasné bezvětrné poča-
sí, ideální pro naši hru. 
Sobotní ráno se na prezentaci se-
šlo všech devět přihlášených párů 
všech věkových kategorií. Nej-
mladší desetiletý Martin, který se 
učí tenis třetím rokem, a ti nejstarší 
již hráli tenis v minulém tisíciletí.
Dvojice byly rozděleny do  třech 
skupin, kde každá odehrála dvě 
utkání systémem každý s každým. 
Osm nejlepších dvojic ze všech 
skupin postoupilo do  vyřazova-
cích bojů. Pak již nastal standardní 
turnaj tenisovým pavoukem. 
Na kurtech probíhaly urputné boje 
o každý fi ftýn. Zvláště ti nejmladší 
každý nezdar velice prožívali.

Krásný den na  tenisových kurtech 
završilo velice vyrovnané fi nále. 
Účastníci se shodli, že si velice dob-
ře zahráli. Pochválili tenisové kurty 
a jejich upravené prostředí a přislíbi-
li účast i v příštím roce.
Na  fotografi i jsou tři nejúspěšněj-
ší dvojice. Zleva druzí Jan Rozinek 
a  Dáša Sazimová, vítězové Dušan 
Hrabák a Miroslav Černý a třetí Na-
tálka a Jaroslav Jindrovi.
Na  závěr chci poděkovat sponzo-
rům fi rmám Řetězy Vamberk, Sokol 
a  WireMetal za  podporu nejen to-
hoto turnaje, ale i vybavení pro te-
nisovou školu, ve které již šest roků 
učíme děti zvládnout technicky ná-
ročný, ale krásný sport. 
Věříme, že příští rok se najdou další 
Vamberáci, kteří rozšíří řady teniso-
vých nadšenců.           Otakar Müller 

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněž-

nou, z. s.  ve spolupráci s agenturou SPORT 

AKTION s.r.o. Chomutov, MÚ Rychnov nad 

Kněžnou a pod záštitou předsedy ČUS Pra-

ha a starosty města Rychnova nad Kněžnou, 

připravuje slavnostní vyhlášení ankety 

Nejúspěšnější sportovec roku, tentokrát 

za  roky 2020 a  2021.  Galavečer proběhne 

v pátek 4. února 2022 od 18 hodin v Pelclo-

vě divadle v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněni budou jednotlivci v  kategorii žactva, 
dorostu-junioru a dospělých, kolektivy mláde-
že a kolektivy dospělých, veteráni, trenéři, cvi-
čitelé, funkcionáři TJ/SK, pořadatelé významné 
sportovní akce, sportovní osobnost okresu, sta-
rosta maximálně podporující sport v obci.

Podmínkou pro zařazení navržených do no-

minací na  nejúspěšnější sportovce/kolekti-

vy za roky 2020/2021 jsou:

  výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů mini-
málně na úrovni krajských soutěží

  dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/

SK jsou:

 dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost 
s mládeží i dospělými

 pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, 
který splnil kritéria pro ocenění jednotlivce 
nebo sportovního kolektivu

 dlouhodobá organizátorská funkcionářská 
práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel významné sportovní 
akce určené pro registrované sportovce i  nej-
širší veřejnost a  starosta obce s  největší pod-
porou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a  trenéry může 
navrhnout jakákoliv právnická či fyzická osoba 

sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, 
obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další spor-
tovní subjekty nesdružené v Okresním sdruže-
ní ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s.  (Sokol, Auto 
klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám 
a to ve skupinách výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu: 

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, 
z. s., U  Stadionu 1498, 516  01 Rychnov n. Kn. 
nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz 
musí obsahovat: 

jméno a příjmení sportovce, data narození, ad-
resu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu 
Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu 
je, sportovní úspěchy dosažené v  roce 2020 
a v roce 2021, jméno navrhovatele.

Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov 

nad Kněžnou,z.s. je v pátek 7. ledna 2022.

Nejúspěšnější sportovec roku, tentokrát 
za roky 2020 a 2021

Vamberecký tenisový 
turnaj čtyřher
V sobotu 25. září se na tenisových dvorcích u řeky Zdobnice usku-

tečnil první ročník turnaje čtyřher. Turnaj jsme již připravovali 

v minulém roce, ale vzhledem ke známým skutečnostem se nemohl 

uskutečnit.
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RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz až 1 Gbps 

od 250 Kč

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.8

Nová moderní terénní sociální služba 

Náš Slunovrat 
Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného 
života pro seniory, dlouhodobě 
nemocné, osamělé i osoby se 

zdravotním postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný 
a důstojný život v bezpečí jejich domova. 

Klienty podporujeme 
v běžném životě, 
pomáháme jim řešit 
každodenní starosti, 
nemusí se obávat 
pocitu samoty ani 
bezmoci. V případě 
náhlých situací se nemusí bát o svůj život. Pokud  
se dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si 
mohou přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli. 

Další informace a přihlášku k vyplnění 
naleznete na webových stránkách 
www.nas-slunovrat.cz, Při zadání 
slevového kódu NSHK získáte balíček 
Standard zdarma. Neváhejte nás tedy 

kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz nebo na telefonním čísle 
228 224 923. 


