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Váženíní čtetenánářiři,,
prprvnvníí coco mmnene ppřiři oohlhlédédnunutítíí zzza a a roroo--
kekemm 202021 napapa addnene jjje,e, žžee přpřpřii 
vzv pomímínnce e na nnějjěj bbududee e nana cco oo 
vzvzpoomím nanat,t, aa nnadad ččímmí ppřřeřemmýmýšš-š-
let. UUž ž dndnese mmi i znzní í neneuvuvěřřěřitiiteleelněně, 
žeže jjsmsme sese ss rrododininnouou pppo o skskskonono čečečeníníní 
váánonočnčnícch h svsvátátá kůků nna a čtčtyřyři i měměměsísísícecec  
vv  popodsdstaatětě oodsddstětětěhohohovavavalili nna a  veven-n-
kokov v k k  babab bibičcčce e aaa děddědodod vivivi, , abababy y y
momojij rrodddiči e e dododohlhlh ížížíželeleli i nana mmmé é é dědědětitit  
v v  dodoběbě dddissi tatančn níní vvvýuýuý kykyy. BěBěB heheemmm
tětěchchtoto čččtytyřř ř měměm sísíícůcůců jjjssesemm přřpřečeččetete lala 
a  děděteteem m dedetataililněně ooodvdvvypyprárárávěvěělaala 
knížížkyky pppovvo ininnénéé čččetetbyby. TaTaTakékék jjseseemmm
dědětetem m poopomámámáhahahalalaa ppplnlnlnititit úúúkokokolylyly 
z  výv tvtvvararnéné vvvýcýcýchohohovyvyvy, , , v vv popopodsdsdstatatatětětě 
vyvyrááběběělala vvvýýtýtvovoryyry zzz pppraracocoovnvnv ícíchh
čičinnnnososostítíí aaa šškokokoleele ppososo ílílalallaaa zázázá--
znznamamy y dodd kukukumemementntntujujujícíící,í,í, žžže ee dědědětititi  
spsporortutuujíjíj . KdKddyžyžyž jjjsesesemmm sesee vvvydydydalalala aa 
z z chchalallupupy yy dododo ppprárárácecece,, nana ssededadaddlelele 
sppolo ujuju ezzezdcdcdce ee jsjsjsememem mmmělěla a a dododoklklkladad 
prprokokaza ujující í,íí, žžže ee přpřpřekekekraračučuujijiji hhhrararanininicici 
okokreesusuu zzz ddůvůvůvodododuuu cecec ststty y y dododo zza-a-
měměststnánááníníní,, slls užužebebebníníní ppprůrůkakakazkzkzku,u,u, oob-b-
čanknkuu aa  rereespspspirirátáttororo . NaNaa pppůlůlůl uuchcha aa
jsjsemem ppososslololoucucchahah lala sssvévévé kkkololo egeggy,y,y, 
kdkdyžyž mmmluluviilili oo zzzměměměnánánáchchch vvve e e ssvsvýcýcý hh
živooteteechch, ,, nenebobooť ť ť mémémé vvvlalalastststníníní zzzměměm --
nyny mmnene zzamamměsěsěstnntnávávávalalaly yy dododostststatatatečečeč--
něně. NaNa jjjaraarníníní ppprárrázzdzdnininynyn jjjsmsmmee e vyvyvyraraa-
ziilili nna rororodididinnnnnný ý ý leletntní í bybyb t.t. NNNaa a leleletntnt í í 
dodovovoleel nénéné nnnesesesměměm ll chchc ybyby ětětt bbbatatatůžůžůžekekek  
sese sammmotototeseestytyty,, ktktkterereré é é jsjsjsmememe pppouououžižiž -
li ppokokkažažaždédédé,, kdkdkdyžyžyž bbbylyly o o o nununutntntno o o přpřpři i 
vsvstutuppu pprororokákázazazat t t bebebezizizinfnfekekekčnčnčnososost.t.t   
MiMilílí ččtetenánánářiřiři, , přpřejejeji i nánánámm všvšvšememem, , abababy y y 
bybyl l rorok k 202020222222 rrokokkememem,, zaza kkkteteterýrýrým m m sesee  
ohohlél dndnemememe e e s s  rararadododostststí.í. RRokokok dddoobob--
rýrýchc zzzprprpráváváv aa nnadadadějějějnýnýnýcchch vvyhyhyhlílílídededek.k.k. 
Jiststěě jsjsjstette ddobobrýrýýmimimi šššofofoféréré y,y, aaa tttakakak 
popohohododdovývývým m tetetempmpmpememm vvyryrrazazazítítí e e e 
spsprárávnv ýmýmm sssměměm rerem.mm. NNNaa  seseedadadadldldlee e 
spololujujezezdcdcdcee e VáVáVám m přpřpřejejeji i mimilololou u u spspspo-o-
leečnč osost,t, kkteeterárárá vvv tttenenen sssprprprávává nnýný ččasas 
veve ssvéév m mm babatůtůžkžkž u uu nananajdjdjde e přpřpřesesněněně 
toto, nana ccco o o bububudededettete mmmítítít ppprárárávěvě ccchhuhuť.ť.   

TáTáTáňňaňa BBřířířízozozovávává

Foto: Radoslav Vídeňský



Kryštof

Kollárovci

Koncerty Kryštof 
a Kollárovci
V říjnu v Městském klubu Sokolovna Vamberk 
koncertovaly dvě zcela žánrově odlišné kape-
ly, jejichž vystoupení muselo být kvůli covido-
vému opatření několikrát odloženo. Vyproda-
né koncerty se nakonec uskutečnily v  době, 
kdy sice platila epidemiologická opatření, ale 
nebyla tak striktní, jako jsou ta současná. Oba 
večery si fanoušci náležitě užili.  
Koncert kapely Kryštof trval téměř tři a půl ho-
diny. Zazněly největší hity, které doprovázely 
vtipné komentáře. Závěrem zcela zaplněný sál 
odměnil účinkující zaslouženým potleskem 
ve  stoje. Trpěliví fanoušci se dočkali i  velice 
příjemného setkání s  členy kapely, podpisů 
a  focení. Také vystupující hudebníci ocenili 
fantastickou atmosféru během celého kon-
certu.  

Zdeňka Freivaldová, 

vedoucí MK Sokolovna

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na  svém 

84. zasedání dne 13. října 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
82 a 83.

2) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti PODLAHY FICENEC, s.r.o., 
Jiráskova 1702, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO: 08207551 
na  výměnu podlahové krytiny 
(přízemí) v  Domě zvláštního ur-
čení za cenu 88.854 Kč bez DPH, 
a pověřila starostu podpisem ob-
jednávky.

3)  Schválila smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a dohodu o umís-
tění stavby – zemní kabelové ve-
dení vn, na  pozemkové parcele 
č. 5072 v k. ú. Vamberk, ve vlast-
nictví paní Růženy Konvalinkové, 
které bude sloužit k  připojení 
odběrného místa na  pozemku 
st. parc. č. 826, v  k. ú. Vamberk, 
budoucího oprávněného města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu ve výši 5.000 Kč, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

4) a) Schválila výzvu k podání nabí-
dek ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na  veřejnou zakázku 
„Svoz komunálního a  separova-
ného odpadu ve Vamberku“.

 b) Jmenovala komisi pro otevírá-
ní obálek a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku ve  zjed-
nodušeném podlimitním řízení 
„Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu ve  Vamberku“ 
ve  složení: Mgr.  Jan Rejzl, Luděk 
Luňák, Ing. Martina Jusková a ná-
hradnice: Ing. Eva Forejtková.

5)  Schválila objednávku na  nákup 
materiálu na  oplocení plavec-
kého bazénu ve  výši 160.000 Kč 
bez  DPH od  společnosti PLOTY 
VAMBERK – WIRE METAL, s.r.o., 
Jana Palacha 2783, 530 02 Pardu-
bice, IČO: 27463656, a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.

6) Schválila cenovou nabídku 
na  montáž oplocení plaveckého 
bazénu od společnosti ZALSTAV, 
spol. s r.o. Zálší čp. 5, 565 01, IČO: 
48153338 za cenu 180.417,60 Kč 
bez DPH, a pověřila starostu pod-
pisem objednávky.

7) Schválila Dodatek č. 3 ke smlou-
vě o  dílo uzavřené dne 
23.09.2020 na  akci „Oprava 
plaveckého bazénu, Vamberk“, 
zhotovitel obchodní fi rma: Pavel 
Kučera, č. p. 76, 569 62 Sebrani-
ce, fyzická osoba – podnikatel, 
IČO: 60121661, kterým se mění 
rozsah díla o  vícepráce ve  výši 
420.475,70 Kč bez DPH, a pověři-
la starostu podpisem dodatku.

8) Zplnomocnila město Vrchlabí 
k  zastupování města Vamberk 
na  XVIII. sněmu Svazu měst 
a  obcí České republiky, který se 
koná 21. - 22. října 2021. 

Rada města Vamberk se na  svém 

85. zasedání dne 27. října 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
84.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk  
č. 18 ze dne 29.09.2021 a č. 19 ze 
dne 20.10.2021.

3)  Vzala na  vědomí výroční zprávu 
Základní školy Vamberk za školní 
rok 2020/2021.

4)  Projednala a  schválila Koncepci 
rozvoje Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280 pro školní roky 
2021/2022 až 2023/2024.

5)  Schválila Kritéria pro přijímání 
dětí k  předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole ve školním roce 
2022/2023.

6)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk o  uzavření 
obou pracovišť mateřské ško-
ly v  době vánočních prázdnin 
od 23.12.2021 do 31.12.2021 (tj. 6 
pracovních dnů) a snížení úplaty 
za předškolní vzdělávání v měsíci 
prosinci na částku 340 Kč/1 dítě.

7)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar Merklovickému okrašlovací-
mu spolku, Merklovice 90, 517 54 
Vamberk, IČO: 04640756 ve  výši 
5.000 Kč na  pořádání akce „Sou-
sedské posezení v Merklovicích“, 
která se koná dne 20.11.2021, 
a pověřila starostu podpisem da-
rovací smlouvy. 

8)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
příspěvek (z dotace rezervy rady 
města) pobočnému spolku Tělo-
cvičná jednota Sokol Vamberk., 
Jůnova 63, 517  54 Vamberk, 
IČO: 48615633 ve  výši 7.500 Kč 
na  výdaje spojené s  pořádáním 
mezinárodní soutěže pro děti 
„Vamberecký lvíček“ a  schválila 
veřejnoprávní smlouvu na schvá-
lenou dotaci.

9)  Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického za-
řízení k  distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)                               
č. 21_SOP_4121860767 se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02  Děčín, IČO: 24729035, jejíž 
předmětem je připojení odběrné-
ho elektrického zařízení k  distri-
buční soustavě provozovatele dis-
tribuční soustavy na  odběrném 
místě Jiráskova 329, č. parc. 565, 
Vamberk za  podíl na  nákladech 
ve  výši 12.500 Kč, a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

10) Schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti stavby 
č. IV-12-2020273/VB/1 Vamberk, 
p. č. 5309 – úprava kNN pro nové 
kabelové vedení NN umístěné 
v pozemku p. č. 5800 v k. ú. Vam-
berk, ve  vlastnictví města Vam-
berk, za  jednorázovou náhradu 

za  zřízení věcného břemene 
ve výši 1.000 Kč bez DPH, a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

11)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti APA Vamberk, 
s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 
517  54 Vamberk, IČO: 64255727 
na  kompletní projektové doku-
mentace pro stavební povolení 
na akci: „Oprava veřejného osvět-
lení ve  Vamberku ul. Palackého, 
Na Struhách, Šafaříkova“ za cenu 
72.600 Kč s  DPH, a  pověřila sta-
rostu podpisem objednávky. 

12)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti STAVBY Janeček s.r.o., 
IČO: 03821714, č. p.  285, 517  11 
Javornice na  opravu kamen-
né zdi v  Merklovicích za  cenu 
118.262,02 Kč bez DPH, a pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

13)  Schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 15.07.2021 
na  akci „Skluzavka pro plavecký 
bazén, Vamberk“ se zhotovite-
lem BAZENSERVIS, s.r.o., IČO: 
64791661, Čapkova 538, 517  21 
Týniště nad Orlicí, kterým se 
mění termín dokončení díla nej-
později do 31.05.2022, a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

14)  Vzala na  vědomí Oznámení o  za-
hájení správního řízení ve  věci 
změny rozhodnutí MŽP č. j. 22820/
ENV/09-1435/620/09-ZS36 o  po-
volení k  provozování záchranné 
stanice pro handicapované živo-
čichy v Jaroměři, s tím, že nebude 
podávat připomínky.  

15) Schválila Dodatek č. 3 smlou-
vy o  dílo ze dne 02.02.2021 
na  akci „Rekonstrukce kotelny 
ZŠ Vamberk“ se společností TER-
MOMONT s.r.o., IČO: 45538875, 
Pernerova 691/42. 186  00 Praha 
8 – Karlín, kterým se mění ter-
mín dokončení díla nejpozději 
do 30.11.2021 z důvodu překáž-
ky na  straně objednatele způ-
sobené změnami v  projektové 
dokumentaci, a pověřila starostu 
podpisem dodatku. 

16) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti STAVITELSTVÍ EU s.r.o., 
IČO: 27521711 Husovo náměstí 
99, 517 54 Vamberk na akci:

 a) „Revitalizace Jiráskova Vam-
berk“ za  cenu 408.985,05 Kč bez 
DPH,

 b) „Revitalizace Jiráskova Vam-
berk – komunikace“ za  cenu 
297.963,78 Kč bez DPH, a pověři-
la starostu podpisem smluv.

Rada města Vamberk se na  svém 

86. zasedání dne 10. listopadu 

2021 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM č. 
85.

2)  Souhlasí se zřízením „Dětské 
skupiny“, která bude provozová-
na jako doplňková činnost pří-
spěvkové organizace s  názvem 

Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, 517  54 Vamberk, IČO: 
70157375.

3)  Schválila nájemní poměr k  bytu 
č. 36 v  Domě zvláštního určení 
s  pečovatelskou službou čp. 35 
v ulici Jůnova ve Vamberku panu 
Václavu Foglovi od  01.12.2021 
na dobu určitou 1 rok. 

4) Schválila ukončení nájemního 
poměru pana Stanislava Vi-
mera k části pozemkové parcely              
č. 1149/1, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním úze-
mí Vamberk, o výměře cca 20 m2, 
dohodou smluvních stran ke dni 
31.12.2021

5) Schválila zveřejnění záměru pro-
deje:

 a) pozemkových parcel č. 1110/54 
o výměře 148 m2, č. 1110/31 o vý-
měře 658 m2 a č.1140/20 o výmě-
ře1241 m2, všechny druh pozem-
ku orná půda (Jugoslávská ulice),

 b) pozemkové parcely č. 5840, 
druh pozemku orná půda, výmě-
ra 924 m2, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk (pro výstavbu 
rodinného domu),

 c) pozemkové parcely č. 5857 
o výměře 1360 m2, druh pozem-
ku orná půda, všechny v  obci 
a katastrálním území Vamberk.

6) Schválila prodloužení lhůty k vý-
stavbě rodinného domu v  loka-
litě „Bačinka“ pro pana Kamila 
Fajfra do 22.12.2021.

7)  Schválila Operační plán pro zim-
ní údržbu místních komunikací 
a  chodníků ve Vamberku v  zim-
ním období 2021-2022.

8)  Schválila Dodatek č. 6 smlouvy 
o  veřejných službách v  přepra-
vě cestujících ve  veřejné linko-
vé osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy 
ve Vamberku ze dne 10.01.2019 
se společností AUDIS BUS s. r. o., 
Soukenická 242, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ: 15040500, 
kterým se prodlužuje účinnost 
smlouvy a  termín poskytování 
veřejné služby do  05.03.2022 
a  mění se příloha č. 1 a  č. 2 
Smlouvy, které řeší výši kompen-
zaci pro období od  03.12.2021 
do 05.03.2022, a pověřila staros-
tu podpisem dodatku.

9)  Schválila Smlouvu o  zajištění 
svozu a  rozvozu občanů města 
a  poskytnutí vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby pro rok 
2022, kterou bude zajištěn provoz 
Market busu – bezplatné přepra-
vy občanů města jednou v týdnu 
od  09.12.2021 do  22.12.2022, 
a to za vyrovnávací platbu ve výši 
48.940 Kč bez DPH za dobu trvání 
smlouvy, a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

10) Schválila objednávku vozidla 
Škoda s  hodnotou ročního pl-
nění do  100.000 Kč pro potřeby 

(dokončení na další straně)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 4

Ze zasedání Rady města

Upozornění 
Provoz radnice bude v době mezi Vánocemi a Novým rokem omezen. 
Podatelna bude   otevřena v  pondělí 27.12. a  ve  středu 29.12.2021 
od  8:00 do  11:30 hodin (23.12.2021 bude uzavřena). Pokladna bude 
naposledy otevřena ve  středu  22.12. v  době od  08:00 do  11:00 hodin 
a od 12:00 do 17:00 hodin.                                             Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve měs-
tě, tak se zaregistrujte do městského InfoKanálu, který umožňuje za-
sílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních 
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá 
jen  pár minut. Předejte informaci o  této možnosti i  svým blízkým 
a známým.
Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci poz-
ději upravit nebo zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

Bydlíte-li přímo ve Vamberku:

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slo-
vo EVID

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

Pečovatelské služby Vamberk 
u  společnosti ŠKODA AUTO a.s., 
tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav II, 293  01 Mladá Bole-
slav, IČO: 00177041, a  pověřila 
starostu podpisem objednávky

11) a) Rozhodla o  pořízení územ-
ní studie (dle § 30 zákona                            
č. 183/2006 Sb. o  územním 
plánování a  stavebním řádu - 
Stavebního zákona) pro využití 
zastavitelné plochy označené 
ZBrd10 (funkční využití bydlení 
čisté – rodinné domy) a  zastavi-
telné plochy označené ZBrd10a 
(funkční využití bydlení čisté – ro-
dinné domy), obě vymezené plat-
ným Územním plánem Vamberk 
(vydaném dne 22.07.2009 s účin-
ností od  10.08.2009, měněném 
změnou č. 1, která nabyla účin-
nosti dne 27.12.2013, změnou                                                                                    
č. 2 s  účinností od  11.09.2018, 
změnou č. 3 s  účinností 
od  29.04.2016 a  změnou č. 4 
s účinností od 06.11.2021). 

 b) Schválila žádost Města Vam-
berk o  pořízení územní studie 
u  příslušného úřadu územního 
plánování, tj. odboru výstavby 
a životního prostředí Městského 
úřadu Rychnov nad Kněžnou 
(v  souladu s  § 6 odst. (6) písm. 
b) a § 6 odst. 1) písm. c) zákona 
č.183/2006 Sb. o  územním plá-
nování a stavebním řádu, v plat-
ném znění (stavební zákon).

12) Schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o  dílo č. 113/2020 ze dne 
21.09.2021 na  akci „Stavební 
úpravy včetně zateplení objektu 
MŠ A JESLE a DDM – Jugoslávská 
Vamberk“, se společností VALC, 
s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 
Hradec Králové, IČO: 45537151, 
kterým se mění rozsah díla a zvy-
šuje rozpočet o  602.335,77 Kč 
bez DPH (celková cena díla 
činí 39.461.846,21 Kč bez DPH) 
a  doba předání a  převzetí do-
končení díla, a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

13) Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 10.11.2021 
na  akci „Oprava zpevněných 
ploch V Lukách Vamberk“, se spo-
lečností ZALSTAV spol. s r.o., Zálší 
5, 565 01 Choceň, IČO: 48153338, 
kterým se mění doba plnění, 
a pověřila starostu podpisem do-
datku.

14) Schválila cenovou nabídku 
společnosti PČDP s.r.o., Trstě-
nická 532, 570  01 Litomyšl, IČO: 
08905738 na  vypracování pro-
jektové dokumentace na  akci 
„Merklovice – rekonstrukce míst-
ní komunikace na  parc. č. 3203 
vč. řešení odvodnění“ za  cenu 
85.820 Kč bez DPH, a  pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

15)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Svoz komunálního a  separo-
vaného odpadu ve  Vamberku“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, že 
smlouva bude uzavřena se spo-
lečností Marius Pedersen a.s., se 
sídlem Hradec Králové, Průběžná 
1940/3, 500  09 Hradec Králové, 
IČ: 42194920, která předložila 
nabídku na  směsný komunál-
ní odpad ve  výši 3.770.000 Kč 
bez DPH, na  separovaný odpad 
PLASTY ve  výši 778.752 Kč bez 
DPH, na separovaný odpad – PA-
PÍR ve  výši 405.600 Kč bez DPH, 
na  separovaný odpad – SKLO 
ve  výši 137.712 Kč bez DPH 
a  na  vytříděné odpady ve  výši 
260.485 Kč bez DPH, a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

16) Neschválila zveřejnění záměru 
prodeje části pozemkové parcely 
č. 1771/8, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, v  obci a  katastrál-
ním území Vamberk

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Zasedání Zastupitelstva města Vamberk, 
se koná dne 8. prosince 2021 

od 18:00 hodin 
ve velkém sále 

Městského klubu Sokolovna.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že výše místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství (komunální odpad) pro rok 2022 
činí 960 Kč za osobu přihlášenou v obci/za objekt, kde není přihlášena 
žádná osoba. Úleva se poskytuje osobám, které v daném kalendářním 
roce dovrší 70 let a více věku (úleva je poskytována vždy od 01.01. roku 
následujícího po dovršení 70 let věku) nebo jsou držiteli průkazu ZTP/P, 
a to ve výši 50 % z celkové sazby poplatku tj. 480 Kč za kalendářní rok. 
Splatnost poplatku je 30.04.2022 nebo ve  dvou splátkách 

30.04.2022 a 30.09.2022. 

Místní poplatek ze psů zůstává beze změny, tj.: 
a) za  psa chovaného v  místních částech Merklovice, Peklo, Helouska, 

Podřezov, Letná, Zákopanka, Hradisko, Popluží, Roští, Sebranice, Zá-
dolí a Mníšek v rodinném domě ............................................................ 200 Kč

b) za psa, chovaného v místních částech podle odstavce a) v činžovním 
domě a v ostatních částech města Vamberk v rodinném domě 300 Kč

c) za psa v ostatních případech ................................................................1.000 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................... 200 Kč
e) za druhého a každého dalšího psa (téhož držitele) se poplatek podle 

a) d) zvýší o 50 %.
Splatnost poplatku je 31.05.2022 nebo ve  dvou splátkách 

31.05.2022 a 30.10.2022, pokud je poplatek vyšší než 500 Kč. 

Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800
(při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vamberk 
(přízemí)
Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00, Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00, Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 11:00

Další informace k platbám resp. k místním poplatkům Vám poskytnou 
referentky městského úřadu: 
Irena Šponarová, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz,
Alena Bartošová, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu

Místní poplatky v roce 2022
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Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00, 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, 
     povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných 
     (zauzlovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) 
     nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, 
     slité do uzavíratelných nádob).

Stavební odpad se nepřijímá!

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

Další ocenění pro Altán 
Městské knihovny
Dřevěná stavba altánu v zahradě naší knihovny architekta Martina Kož-
nara a jeho týmu získala další významné ocenění. Tentokrát se jednalo 
o Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2021 v kategorii 
Šetrná stavba. Cena je udělována Obcí architektů na základě rozhodnutí 
mezinárodní poroty.

Vážení spoluobčané,
bývalo tradicí, že starosta města 
přál krásný advent všem obča-
nům osobně, mluveným slovem, 
na  plném vambereckém náměstí 
o  první adventní neděli. S  kelím-
kem svařeného vína v ruce, za zvu-
ku kostelních zvonů, když se pak 
rozsvítilo vánoční osvětlení, mohli 
jsme společně oslavit začátek nej-
krásnějšího období v  roce. Bohu-
žel, již loni se náměstí rozsvěcelo 
jen pro osaměle stojící skupinky 

lidí, držící si odstup od  ostatních, 
nicméně byli jsme všichni rádi ale-
spoň za tu procházku. V době, kdy 
dopisuji tyto řádky, si přeji, aby 
opět alespoň ta procházka byla 
možná. Jsme oproti loňsku o  rok 
bohatší o  zkušenosti se životem 
v  omezeních. Zda jsme moudřej-
ší či poučenější, nevím. Nepřeji 
si však nic jiného, než aby tomu 
tak bylo a  zůstávám optimistou, 
že lepší časy přijdou a  my se jich 
všichni ve zdraví dočkáme. 

Vzhledem k  tomu, že letošní Roz-
svícení vánočního stromu ne-
mohlo proběhnout s připraveným 
programem, dovolte mi, abych 
touto cestou poděkoval těm, kteří 
se letos podíleli na vánoční výzdo-
bě náměstí – Betlém pro Vamberk 
navrhli a  zpracovali mladí nadaní 
výtvarníci Lucie Ehlová a  Vojta 
Just, krajkové svatozáře navrhla 
zkušená návrhářka a  krajkářka 
Jana Novak z  Vamberka. Poděko-
vání patří i  všem technikům a  za-

městnancům města, kteří instalo-
vali slavnostní výzdobu a vánoční 
strom z našich Městských lesů.
Věřím, že letošní adventní pro-
cházka městem potěší i  vás a  ze 
srdce nám všem přeji, abychom 
předvánoční atmosférou probudili 
to dobré v  nás a  našli v  sobě klid 
a  rozvahu do  nadcházejících ne-
lehkých dní. Užijte si tento čas se 
svými nejbližšími a buďte zdraví. 

Váš Jan Rejzl, starosta města      

Adventní slovo starosty města
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PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby senio-
rům a zdravotně postiženým 
občanům starším 18 let, žijí-
cím ve Vamberku a jeho spá-
dových obcích.
Provozní doba: pondělí - 

neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o  naši 
službu, kontaktujte nás osob-
ně či prostřednictvím svých 
blízkých.
Vedoucí a sociální 

pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS.

494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba

@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk

MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Andělová Jana 
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Poliklinika Týniště n. O. (MUDr. Veselská Renata)
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)
JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)
MDDr. Slouková Kamila
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata)
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)

Pulická 99, Dobruška, 518 01
Jana Pitry 448, Opočno, 517 73
Masarykova 729, Kostelec n. O., 517 41 
Mírové nám. 88, Týniště n. O., 517 21
Třebízského 799, Kostelec n. O., 517 41 
Komenského 828, Týniště n. O., 517 21
Záhumenská 445, České Meziříčí, 517 71
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
U Stadionu 594, Rychnov n. Kn., 516 01
Kvasiny 145, , 517 02
Kvasiny 145, , 517 02

494 622 114
731 980 112
721 460 150
494 371 781
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
721 200 244
604 878 560
771 155 445
771 155 445

04.12.
05.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
01. 01.
02. 01.
08. 01.
09. 01.

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

Na  základě dohody obou zúčast-
něných stran zainvestoval Kon-
zum rozšíření parkovacích stání 
o čtyři místa a páté místo pro imo-
bilní občany, které rozšíří nabídku 
parkování zejména pro nakupující 
během dne. Město Vamberk pak 

bylo investorem veřejných pro-
stranství – opravy komunikace 
a zejména úpravy schodiště. V této 
souvislosti je třeba zmínit, že celý 
projekt po dokončení počítá s dal-
ší navazující etapou, v rámci které 
by u hlavní silnice měla vzniknout 

plnohodnotná výstupní zastávka 
MHD s  bezbariérovým přístupem 
a osm kolmých parkovacích stání. 
Proto je celé schodiště posunuto 
více k  prodejně, aby byly zajiště-
ny budoucí návaznosti. Projekt je 
součástí celkové revitalizace sídli-
ště Jiráskova, která započala před 
dvěma lety rekonstrukcí ulice Ju-
goslávská. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Kácení 
na náměstí 
Dr. Lützowa
Množí se dotazy, proč byly poká-
ceny břízy na náměstí Dr. Lützowa. 
Věřte, že to byl nutný krok, protože 
stromy se staly již nebezpečné pro 
své okolí. Terminály stromů byly 
zcela suché, což bylo patrné i  při 
pohledu na  ně, při bázi kmene 
byly dřeviny napadené houbou, 
vyhnívaly dovnitř kmene a hrozilo 
velké riziko pádu jak na komunika-
ci, tak na vrchní vedení NN.
Samozřejmě nenecháme prostor 
po břízách prázdný, ale plánujeme 
zde v příštím roce výsadbu nových 
stromů, patrně javorů červených.

Dana Vašková

životní prostředí 

Stavební úpravy na Jiráskově ulici
V průběhu měsíce listopadu došlo u prodejny potravin na Jiráskově 

ulici ke stavebním úpravám, které město po několik let připravova-

lo ve spolupráci s vlastníkem prodejny, společností KONZUM, ob-

chodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
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Již čtvrtým rokem bude pokračovat doprav-
ní služba pro občany, kteří mohou v  rámci 
města bezplatně dojet touto svozovou linkou 
k  lékaři, na úřad či na nákup. Trasa je zvolena 
tak, aby obsloužila zejména ty části města, kde 
zastávka MHD je z  ruky. Od  3. prosince letoš-

ního roku bude mírně upraven jízdní řád, ze 
kterého vypadává zastávka „Krajkářská / Kou-
ty – u  lípy“. Jak avizoval dopravce AUDIS bus, 
který dopravu zajišťuje, hodlá nasadit jiný typ 
autobusu, pro který by bylo zajíždění do  této 
lokality problematické. V ostatním zůstává lin-

ka beze změny, na zpáteční cestě je možno se 
s ní svézt do Rychnova. Pokud jste tuto službu 
dosud nevyužili, zvažte, zda by vám ulehčila 
cestu po městě a nebojte se nastoupit.  

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Do konce roku můžete posílat tipy na známé 
a i méně známé osobnosti. Z nich na základě 
největšího počtu hlasů vznikne žebříček de-
seti „nejšarmantnějších“, ze kterých budete 
vybírat svého favorita do konce března příš-
tího roku. 
Tipy na Šarmantní osobnost roku 2021 mů-
žete posílat elektronickou poštou na adresu  

sarm@rozhlas.cz, nebo formou  sms zprá-
vy na  telefonním čísle 736304030 ve  tvaru 
SARM /mezera/ jméno a  příjmení vámi vy-
brané osobnosti. Třetí možností je zaslat tip 
na  adresu Český rozhlas, Havlíčkova 292, 
50101 Hradec Králové. Pro deset poslucha-
čů, kteří zašlou hlas, jsou i  letos připravené 
hodnotné  ceny -  televizor, digitální rádia, 

chytrý telefon a další ceny.  Každý týden také 
věnujeme jednomu z  posluchačů  cenu ve  
víkendovém  magazínu Šarm. / Český rozhlas 
Hradec Králové  FM 90, 5 /
Vítěze ankety vyhlásí Český rozhlas na gala-
večeru Šarmantní osobnost roku v  Kongre-
sovém centru Aldis Hradec Králové v květnu 
příštího roku. Podrobné informace najdete 
na  internetových stránkách sarmantniosob-
nost.cz

MarketBus jezdí ve čtvrtky stále pro vás

Hlasujte v anketě Šarmantní osobnost roku!
Český rozhlas Hradec Králové vyhlašuje dvacátý šestý ročník posluchačské rozhlasové 

ankety Šarmantní osobnost roku. 
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Více jak rok a  půl trvající proces změny základního rozvojového dokumentu města byl úspěšně dokončen 

a dne 6. listopadu letošního roku nabyla účinnosti tzv. Změna č. 4 Územního plánu Vamberk. V rámci procesu 

pořízení změny byly projednány a posouzeny téměř čtyři desítky individuálních žádostí občanů, zapracovány 

připomínky občanů i dotčených orgánů v procesu projednání a ve výsledku i provedena revize a aktualizace 

všech stávajících částí územního plánu, která přinesla přes stovku změn a úprav. Po technické stránce došlo 

k zohlednění nových standardů pro zpracování územních plánů, které by měly usnadnit zejména v grafi cké 

části lepší orientaci uživatelům. Celý dokument, který zahrnuje textovou část a celkem devět výkresů, je do-

stupný na stránkách města. 

Pro další rozvoj města, který územní plán umožňuje, jsou zásadní zejména tyto změny a úpravy, které se Vám 

pokusíme představit. 

Územní plán Vamberka 
úspěšně prošel změnou

Rodinné bydlení
Z  hlediska rozsahu je nejperspek-
tivnější lokalitou pro rozvoj indi-
viduálního bydlení Bačinka, která 

nabídne ve  třech etapách celkem 
49 parcel. Sedm z nich leží v nově 
budované ulici Koukolova. Nová 
ulice se 16 domy vznikne v  plo-

še s  označením ZBrd2b. Nejblíže 
centru města v blízkosti penzionu 
Barbora jsou vymezeny dvě nové 
uličky a  plocha pro 26 rodinných 

domů. Středem plochy je plánová-
na budoucí páteřní komunikace, 
která by měla propojit Bačinku 
s Vilímkovou ulicí přes areál masny. 



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 9

Druhou zásadní lokalitou je tzv. 
„nová Jugoslávská“, kde může vznik-
nout až 23 rodinných domů. 
Ve všech těchto plochách je pod-
mínkou výstavby zpracování tzv. 
územní studie, která stanoví re-
gulativy pro výstavbu rodinných 
domů.   

Bytové doby
Největším „nedostatkovým zbo-
žím“ ve  Vamberku již po  dlouhé 
roky jsou nové byty. Změněný 
územní plán proto pamatoval 
na  vymezení ploch i  pro bytovou 
výstavbu, která by neměla smě-
řovat do volné krajiny, ale naopak 
vhodně doplnit stávající zástavbu. 
Plochou s  největším potenciálem 
je areál bývalé masny, kde územ-
ní plán navázal na  již zpracova-
nou územní studii rozvoje tohoto 
území; patří však mezi ně i  dvě 
zajímavé plochy v centru města – 
proluka po Hebkově domě na ná-
městí a celé území od Helgolandu 
až do  sídliště Struha. Tyto lokality 
budou vyžadovat velkou péči 
a úsilí, nicméně vzhledem k tomu, 
že se jedná o  plochy z  větší části 
v majetku města, nejedná se o zá-
měry nereálné. I  v  tomto případě 
je uspořádání území podmíněno 
zpracováním územní studie. 

Občanská vybavenost
Lokality, kde by mohly být umís-
těny obchody, supermarkety 
či velkoobchody, jsou vymeze-
ny u  obchvatů města – v  Zářečí 
u rychnovského kruhového objez-
du a  kolem kotelny a  dále na  Ba-
čince; v  obou případech se jedná 
o lokality s dopravním napojením 
na obchvaty města. 

Výroba a skladování
Novinkou, která se objevila 
ve  změněném územním plánu, 
je vymezení plochy pro výrobu 
a  skladování v  lokalitě bývalé ci-
helny. Tato plocha dle dosavad-
ního územního plánu počítala 
s bytovou výstavbou, což předsta-
vovalo přežitek z  dob socialismu, 
který počítal pro Vamberk s  no-
vým panelovým sídlištěm. Výrobní 
funkce plochy byla shledána jako 
logická v  návaznosti na  zástavbu 
skladových areálů v Tyršově ulici. 

Dopravní stavby 
Z  hlediska dlouhodobých problé-
mů Vamberka má zřejmě největší 
význam zapracování změny v plo-
še, ve  které se nachází bývalý Li-
dový dům. Ve shodě s nadřízenou 
plánovací dokumentací byl v rám-
ci změny územního plánu zapra-
cován záměr vymezit tuto plochu 
pro kapacitní parkoviště, které má 
přímou vazbu na vlakové nádraží.   

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Plochy pro komerční výstavbu jsou vymezeny s ohledem na dobré dopravní napojení na obchvaty města.

Z hlediska rozlohy je rozvoj města směřován zejména do lokality Bačinka.
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Ve  čtvrtek 4. listopadu 2021 nás 
navždy opustila paní Anežka Bar-
táková, učitelka paličkování v Kraj-
kářské škole ve Vamberku.

Milovala paličkovanou krajku a vy-
učovala ji v  Krajkářské škole již 
od  roku 1959. Předávala své zku-
šenosti dětem a ženám, ale i nám, 
mladším kolegyním, s  láskou, 
ochotou a  trpělivostí. Pomáhala 
a podporovala tím udržení tradice 
paličkované krajky ve  Vamberku 
a zachování Krajkářské školy. Stále, 
jak jen její zdraví dovolovalo, na-
vštěvovala naší školu a paličkovala 
krásné krajky.
Za  všechno paní učitelce děkuje-
me. Stále bude s námi 

Jana Langová 

a Mirka Šustrová

První akcí, která se konala 14. 
srpna, bylo Odpoledne s  vambe-
reckým kamenem. Návštěvníci 
si mohli vyzkoušet mletí mouky 
na  ručních mlýnských kamenech 
pod dozorem mlynáře a  kamení-
ka Jaroslava Fliegra a seznámili se 
s  restaurátorem Hynkem Bláhou, 
který povyprávěl o  restaurování 
soch ve  Vamberku. V  lesích nad 
Vamberkem si při procházce ná-
vštěvníci prohlédli za  doprovodu 
Bohouše Jindry, znalce místních 
lesů, a  historika Bódi Dragouna 
několik starých mlýnských kame-
nů, tzv. „meliváků“, které se zde 
před stovkami let vyráběly. Na-
jít mohli i  pár krásných pravých 
hřibů. Děti se vyžily při malování 
kamínků, v  závěru večera zahrá-

la kapela Stará Vesta. Děkujeme 
tímto všem, kteří se přišli podívat, 
ale hlavně děkujeme pánům mu-
zikantům, merklovickým hasičům 
za občerstvení a všem výše jmeno-
vaným pánům za to, jak se posta-
rali o  naše návštěvníky a  za  jejich 
vyprávění nejen o kamenech. 
Druhou z  velmi podařených akcí 
byla výstava zaměřená na  téma 
piva a pivovarnictví. V pátek 3. září 
proběhla vernisáž výstavy Pivova-
ry a hospody ve Vamberku spoje-
ná s  křestem knihy Jiřího Hostin-
ského Koloběh piva ve Vamberku 
a  ochutnávkou regionálních piv. 
Děkujeme tímto Spolku přátel his-
torie Vamberka za přípravu výsta-
vy, jakož i pivovarům, které dodaly 
své produkty na  ochutnávku pro 

návštěvníky: Splávku z  Chocně, 
Clocku z Potštejna a Podorlickému 
pivovaru z  Rychnova nad Kněž-
nou.
V  sobotu 25. září se linula zahra-
dou muzea hudba UNI BIG BAN-
DU, kterému děkujeme za  to, že 
zpestřil naše muzejní odpoledne, 
Minibaru u  Lucie za  občerstvení, 
všem návštěvníkům, kteří se při-
šli podívat, a  hlavně počasí, které 
nám přálo.
Zatím poslední akcí byl Předvá-
noční jarmark, konaný ve  spo-
lupráci s  Městským klubem So-
kolovna, nově na  dvou místech 
ve  městě současně. Muzejní pro-
story zaplnili řemeslníci a  výrobci 
lokálních produktů z  Orlických 
hor a Podorlicka a na návštěvníky 

dýchla atmosféra nastávajícího ad-
ventu. Horký svařák od Lucie a po-
hled do výhně mistra kováře, který 
v  muzejní zahradě předváděl své 
řemeslo, navodily dobrou náladu. 
Bohužel návštěvníci museli oželet 
folklorní program, který se z  dů-
vodu nemoci muzikantů nekonal. 
Nicméně není všem dnům konec 
a můžeme se tak těšit, že i v příš-
tím roce bude dost příležitostí se 
znovu setkat na některé z akcí, kte-
ré Muzeum krajky připraví.   
Závěrem děkujeme Městu Vam-
berk, jakož i  dalším sponzorům, 
za pomoc a podporu a všem vám 
návštěvníkům za  vaši trvalou pří-
zeň.   

Mgr. Martina Rejzlová

Muzeum krajky Vamberk

Krajkářská škola

Muzeum krajky

Krásné a pokojné Vánoce, mnoho štěstí 
a zdraví v novém roce 2022 Vám přejí učitelky 

a žákyně Krajkářské školy Vamberk

Vzpomínka na paní Anežku Bartákovou

Čtyři povedené akce v Muzeu krajky
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Když jsem psal loni touto dobou roční informační 
článek o terénní činnosti Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Centrum 5KA, platil v celé České 
republice nouzový stav a s tím spojená různá opat-
ření v souvislosti se sílící pandemií COVID-19. Na-
děje všech se tehdy upírali k vyvíjeným vakcínám 
a  chystanému očkování, jako k  něčemu, co nás 
vrátí do klidných a pohodových časů před vypuk-
nutím pandemie. Dnes, téměř přesně po roce, už 
asi všichni tušíme, že to tak jednoduché nebude. 
Nejen, že virus opět nabírá na  síle, ale zažíváme 
taky jednu z nejvyšších infl ací od pádu komunis-
mu a  celková ekonomická a  energetická situace 
ve světě ukazuje na to, že lépe už bylo. Zdá se, že 
nás čeká složité období, plné nejistot, rostoucích 
životních nákladů a zároveň klesající životní úrov-
ně. Z  pohledu sociální služby věnující se dětem 
a  dospívajícím ohroženým rizikovým způsobem 
života vnímáme, že i pro nás to pravděpodobně 
bude náročnější etapa. Už v průběhu tohoto roku 
jsme zaznamenali nárůst dětí, kteří mají v důsled-
ku předchozích lockdownů problémy např. se so-
ciální úzkostí, sebepoškozováním, či nezvládáním 
školní látky. Jelikož žijeme v  kraji, který má sice 
nejmenší nezaměstnanost v  rámci celé republi-

ky, ale zároveň je toto úzce svázáno s kvasinskou 
Škodovkou a  přidruženými výrobními závody, 
které jsou v době psaní tohoto textu ochromené 
nedostatkem komponent, není vyloučeno, že se 
v blízké budoucnosti i tento stav promítne do si-
tuace mnoha rodin a  jejich dětí. Ale zanechme 
chmurných prognóz a ohlédněme se za pomalu 
končícím rokem 2021. Tento rok jsme v  ulicích 
Vamberka byli v kontaktu s celkem 27 dětmi a mla-
dými lidmi, z nichž 13 bylo našimi klienty. Nejčas-
tějšími tématy byly např. škola, vztahy, situace 
v rodině, hledání a nástup do prvního zaměstnání. 
Díky dobrým, mnohaletým vztahům s některými 
z nich i známosti s jejich rodiči jsem v srpnu měl 
tu čest být pozván jako host a fotograf na romskou 
svatbu, což bylo jednak velmi milým zpestřením 
a zároveň i určitým prohloubením již existujících 
vztahů, které jsou základem tohoto druhu sociální 
práce. Ještě o něco dříve, v první polovině červen-
ce se také uskutečnil již třináctý ročník výchov-
ně-rekreačního tábora v  rámci výkonu  pověření 
OSPOD, tentokrát nově v Horské chatě Slunečná 
ve  Zdobnici. Z  celkového počtu 25 dětí (20 dětí 
zajišťovali pracovníci SPOD sociálního oddělení 
města Rychnov nad Kněžnou) byly i 3 z Vamberka. 

Prostřednictvím celotáborové hry na téma Vinne-
tou jsme s dětmi mohli otevírat témata jako přátel-
ství, zrada, oběť, nesobeckost, různé kultury a tole-
rance. Děti se také učily identifi kovat a překonávat 
své strachy. V současné době jsou již také v plném 
proudu semináře primární prevence, které jako or-
ganizace nabízíme základním a středním školám 
a na kterých s dětmi diskutujeme nad tématy, jako 
jsou drogy, alkohol, kouření, šikana, antikoncepce, 
antisemitismus atd. I to je jedním z nástrojů, jak se 
kromě osvětové činnosti dostat do kontaktu s dět-
mi a následně tyto kontakty využít i v ulicích města 
v  jejich přirozeném prostředí. Doufejme tedy, že 
nám to rostoucí čísla nakažených a  zvyšující se 
ochranná opatření opět nepřeruší.
I přes výše zmiňované, nepříliš pozitivní vyhlídky 
bychom vám za naši organizaci rádi popřáli mno-
ho úspěchů do nového roku a vděčností a nadějí 
naplněnou mysl. Ty nejpodstatnější věci v našich 
životech totiž naštěstí nejsou nijak zvlášť závislé 
na růstu HDP, cenách energií, ani pandemických 
opatřeních. Zkusme proto nadcházející období 
brát i jako příležitost k hledání toho, co jsme mož-
ná dosud v dobách blahobytu a materiálního za-
bezpečení trochu opomíjeli.  
Rádi bychom také opět poděkovali vstřícnému 
postoji města Vamberka k naší práci a přetrváva-
jící podpoře fi nanční i lidské.                  Bc. Jiří Vrba,

vedoucí NZDM Centrum 5KA,

OD5K10, z.s.

Do nelehkých časů s nadějí

Péče o duševní zdraví získala 
darem počítač pro své klienty
Rádi bychom za organizaci Péče o duševní zdraví 
(PDZ) poděkovali fi rmě ASSA ABLOY Opening     
Solutions CZ s.r.o. (FAB) za  hodnotný věcný dar 
v podobě nového stolního počítače pro naše stře-
disko v Rychnově nad Kněžnou. 
Firma Assa Abloy dlouhodobě podporuje spo-
lečenské, kulturní a sociální projekty a akce v ko-
munitě, kde působí, a přispívá tak k jejich rozvoji.                                    
Při výběru daru pro naši organizaci PDZ byl kladen 
důraz především na přínos pro klienty. Těmi jsou 
lidé s  duševním onemocněním, kterým pomá-
háme řešit sociální problémy a  podporujeme je 
v  běžném životě. Účel daru jsme se rozhodli za-
měřit na boj se sociální izolací a samotou, kterou 
u  klientů umocnila covidová pandemie. Darova-
ný počítač tak bude využíván jako vstupní brána 
do světa internetu, on-line prostoru. Umožní našim 
klientům, kteří často nemají možnost a prostředky 
se k internetu připojit, získávat informace, kontakty 
a spojení se světem. Využit bude i pro výuku počíta-
čové gramotnosti v rámci psychosociální rehabili-
tace. Firmě FAB ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Tým organizace Péče o duševní zdraví 

Rychnov nad Kněžnou

Vážení členové STP, vážení čtenáři Vambe-
reckého zpravodaje. Rok se s  rokem sešel 
a  v  tomto předvánočním čase bilancujeme 
vše, co se povedlo či nikoliv. Pro naše členy 
jsme letos přichystali několik akcí. Proběhlo 
několik setkání členů v místní sokolovně, výlet 
do Broumova, přednáška a další akce. Plavání 
letos nebylo, ale pokud situace dovolí je v plá-
nu příští rok.  
Také jsme navštívili naše jubilanty s  dárkem.                                                                                                                           
Letošní Mikulášské posezení se neuskuteční, 
ale naši členové nepřijdou zkrátka, jsou pro 
ně nachystány mikulášské balíčky. Sledujte 

prosím vývěsku u  parkoviště, kde se dozvíte 
kdy si je bude možné vyzvednout v klubu.
Naše činnost by nebyla možná bez podpory 
města, tímto chci poděkovat vedení města 
Vamberk, především panu starostovi Rejzlovi 
za  fi nanční podporu a  za  možnost využívat 
klub v krajkářské škole.  
Taktéž děkuji členům výboru STP za  jejich 
práci.  
Přeji Vám krásný advent a čas vánoční prožitý 
ve zdraví a tešíme se na další setkávání v příš-
tím roce.                                                                 

Za MO STP Lenka Švandrlíková

Co nového u invalidů?

Česká republika se již šestým rokem připojí ke Gi-
ving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých 
skutků. Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť 
pomáhat. Celý svět včetně Česka se v předvánoč-
ním čase spojuje, aby konal dobro. Akci v Česku 
zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. 
My v Aufori se k akci letos připojíme poprvé. 
Připravili jsme speciální příležitost ty, kteří si jako 
my přejí, aby děti mohly vyrůstat doma, a ne v dět-
ských domovech, a aby lidé, kteří touží po normál-
ním životě, mohli i  přes své problémy pracovat 
důstojně. Spustili jsme dvě sbírky, do  kterých až 
do konce roku můžete přispět libovolnou částkou. 
Více o projektech se dozvíte v odkazech níže.
V Aufori neotevíráme ale jen příležitost podpořit 
naše dva projekty. Rozhodli jsme se, že i my bu-
deme v listopadu a prosinci „dělat více dobrých 
skutků.“ Uzavřeli jsme interní sbírku pro psí útulek 
v Broumově, kterou pořádají zaměstnanci Aufori, 
zapojili jsme se jako dobrovolníci do potravinové 

sbírky, kterou pořádá Federace potravinových 
bank, a 30. listopadu jsme vyšli do ulic některých 
měst Královéhradeckého kraje, abychom rozdá-
vali (nejen) úsměv.
Věříme, že když „dostáváme“, měli bychom i „dá-
vat“, že pak je ten náš svět o trochu více v pořádku 
a rovnováze.  
Aufori je obecně prospěšná společnost, který 
v Královéhradeckém kraji již 8 let pomáhá lidem 
a  rodinám, které se ocitnou v  nesnázích (www.
aufori.cz).
Podpořit naše sbírky můžete zde:

https://www.giving-tuesday.cz/
vyrustat-doma-ne-v-detskem-domove/
https://www.giving-tuesday.cz/
prace-pro-svadlenky/
Další podrobnosti o  Giving Tuesday najdete 
na www.giving-tuesday.cz, www.facebook.com/
givingtuesdaycz a www.instagram.com/
givingtuesdaycz.

Znáte Giving Tuesday? 
K oslavám štědrosti a dobrých skutků se může 
připojit kdokoliv na světě!
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Snad přelom 19. a 20. století, pohled na část našeho města přes kamen-
ný most. Jeho rozšíření ve 30. letech 20. století je ještě v nedohlednu. 
Kamenní čeští patroni shlížejí na  dění pod sebou, tenkrát, stejně jako 
dnes. Čilý denní provoz, koňský potah, muž se žebřiňákem, další s traka-
řem. Po automobilech ještě není vidu ani slechu. Korzující dámy v dlou-
hých šatech, pánové v bílých košilích a s buřinkami na hlavách. Měšťané 
zjevně nechvátají. Není to doba idylická, ale v mnoha ohledech velmi 
odlišná od současnosti. Zdobnice si líně plyne ke splavu. Nábřežní ulici 

odděluje od řeky alej mladých stromků. Za mostem se tyčí udržované 
budovy Bednářovy textilní továrny. Na  zdech jsou zřetelná transmisní 
kola a řemeny. Nad fabrikou vyčnívá zubatý štít hostince Na Hradě, jed-
noho z tehdejších center kulturního a společenského života. Vedle kos-
tela ještě nestojí škola.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ve správě MGOH Rychnov n.K.

Z pokladu starých fotografi í

Nebojte se, neuniklo vám narození sed-
mi dětí v našem městě. Ani u zvířat však 
není takovéhle množství mláďat vždy 
obvyklé. 
Stalo se během loňské zimy, že na  za-
hradě uprostřed města našli dobří lidé 
dva vysílené ježky. Ujali se jich a  díky 
vlídné péči zřejmě bodlináči přežili 

do jara. Překulilo se léto a na jeho konci 
se na  zahradě zčistajasna během dne 
objevilo pět roztomilých ježčích mlá-
ďat. Lidé se jich opět ujali. Druhý den 
už bylo pichlavých kuliček sedm! Zbu-
dovali jim útulný pelíšek, odkud mohla 
omladina vyrážet na  pravidelné noční 
toulky. V  krabici vždy našla dostatek 
potravy na vydatný ranní a večerní pří-
krm (kočičí masová konzerva, vajíčka 
natvrdo, piškoty, psí piškoty a granule, 
kuřecí kosti). Ježečci utěšeně rostou 
a je naděje, že přečkají nástrahy zimy.
Dle podkladů a  fotografi í zachránců 
zpracoval                            Miroslav Berger

Připravovaná kniha 
o Aloisi Karešovi 
Ač tento vamberecký rodák a  pozdější čestný občan 
města prožil většinu života mimo svou vlast, bylo v knize 
kladen důraz na jeho vztah k rodnému městu. Celkem je 
v knize slovo Vamberk v mnoha různých tvarech použito 
404krát! Velmi podrobně je zpracováno Karešovo mládí 
prožité ve Vamberku, jsou zde uvedeni jeho vamberečtí 
spolupracovníci, zmapovány jeho návštěvy města, stej-
ně jako peněžní a věcné dary, které do Vamberka zasílal 
z Brém. Rovněž i vztah jeho bratra Františka, který ve Vam-
berku starostoval, měl provozoval pronajatý  pivovar, vedl 
Národní gardu, atd. K Vamberku se vztahuje i soupis oby-
vatel místních i okolních obcí, kteří odešli za lepším živo-
bytím do Ameriky.
Každému, a nejen Vamberákovi, bych knihu vřele doporu-
čil k přečtení, neboť těch, kteří se proslavili ve světě a přes-
to na své rodné město nezapomněli, není zase tolik. Alois 
Kareš měl velmi pestrý život, a  tak i  životopisná kniha 
o něm je místy až dobrodružná. A někdy jsou informace 
dohledány do nejmenších detailů a až zamrazí, co vše se 
dá o člověku žijícím v 19. století zpětně zjistit a dohledat. 

Jiří Hostinský

spoluautor knihy

Spolek přátel historie Vamberka

Vamberecká sedmerčata
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Základní škola Vamberk

Školská rada – výsledky voleb
V listopadu proběhly volby na zástupce z řad zákonných zástupců 
žáků do Školské rady pro období 11/2021 – 11/2024. Volby proběhly 
prostřednictvím ankety v Bakalářích.
Proběhla dvě kola. V prvním kole rodiče navrhli 5 možných kandi-
dátů. 3 kandidáti, kteří nominaci přijali, postoupili do druhého kola, 
z nichž rodiče volili.
V druhém kole měli rodiče na výběr z těchto kandidátů: Pavel Šem-
bera, Tereza Damašková a Gabriela Sršňová.
Zvoleným zástupcem do Školské rady na období listopad 2021 – lis-
topad 2024 je:
a) z řad rodičů – Pavel Šembera
b) za pedagogický sbor – Mgr. Alena Machová
c) za zřizovatele – Mgr. Jan Rejzl
Staronové školské radě přejeme, ať se jim daří. 
Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a ochotu. 

Vedení Základní školy Vamberk

Naše škola se zúčastnila unikátního 
projektu „Výuka podnikavosti pro 
základní školy“,  ve  kterém  si  žáci 
obou devátých tříd měli vyzkoušet 
podnikání na vlastní kůži.  
Akce se sestávala ze tří  seminá-
řů. První dva  se konaly  přímo 
na naší škole a byly více teoretické. 
Žáci  v  nich  měli možnost nahléd-
nout  do  pravidel  podnikatelského 
světa. Nabyté  informace pak  prak-
ticky použili v posledním dni, který 
se konal  v  ZŠ Rokytnice v Orlic-
kých horách v úterý 9. listopadu.  
Deváťáci  měli možnost předvést  se 
a porovnat své nápady se žáky čtyř 
dalších škol našeho regionu,  se  ZŠ 
Voděrady, ZŠ Javornice, ZŠ 
Skuhrov  n. Bělou  a  domácí  ZŠ Ro-
kytnice v Orlických horách. Sto osm 
žáků vytvořilo 14 pracovních skupin. 
Každá měla za úkol během 3 hodin 
vymyslet produkt svého podnika-

telského záměru, promyslet jeho 
výrobu, fi nanční rozpočet i  marke-
ting  a  vše zpracovat v  powerpoin-
tové prezentaci. Své nápady pak pre-
zentovali před všemi přítomnými 
a pětičlennou soutěžní porotou.  
Všechny čtyři týmy našich deváťá-
ků  si vedly  opravdu dobře.  Styl  je-
jich prezentace i veřejné vystupování 
působilo kultivovaně a profesionál-
ně. Díky tomu si dva týmy odnesly 1. 
a 3. místo v kategorii o nejlepší pod-
nikatelský záměr Rychnovska.  
První místo získal promyšlený  ná-
pad na  vytvoření  webové platfor-
my  dou.cz  poskytující doučování 
a pomoc s domácími úkoly žákům 
jejich stejně starými spolužáky. 
Tým, který se umístil na třetím mís-
tě, vymyslel produkt s názvem Tvo-
je láhev, která by měla být vyrobe-
na  zákazníkovi  přímo na  míru  dle 
odlitku jeho dlaně.  

Avšak ani týmy,  které  se v kon-
kurenci neprobojovaly  na  přední 
příčky, se nemusely za své projekty 
stydět. Zajímavý byl nápad na vel-
koplošnou nabíjecí desku, díky níž 
byste si mohli v kavárně nabít mo-
bil přímo na desce stolu. Zajímavou 
myšlenku měl i  projekt na  výuku 
angličtiny pomocí počítačových 
her a různých tutoriálů.  

Rádi bychom poděkovali  za  orga-
nizaci této akce Místnímu akčnímu 
plánu rozvoje vzdělávání Sdru-
žení  SPLAV,  z.  s.  a  společnosti JA 
CZECH, která celou akci vedla a při-
nesla žákům nový pohled na jejich 
možnou budoucnost.    
 

Alena Svačinková, 

Vlasta Šibíková

V minulém školním roce v době di-
stanční výuky se Martina Jusková, 
nyní žačka 8.A, zúčastnila výtvarné 
přehlídky s názvem Boj s pandemií. 
Její dílo s  názvem „What happe-
ned?“ vytvořila technikou počíta-
čové grafi ky a  vyjadřuje zoufalství 
z  omezení sociálních kontaktů, 
zpřetrhání vztahů, obavu z  bu-
doucnosti… Její dílo postoupilo 

do  dalšího kola a  bylo vystaveno 
v budově Karolina na Starém Městě 
v  Praze. Následně se vybraná díla 
žáků našeho kraje vystavila na Kraj-
ském úřadě Hradce Králové. Mar-
tinka dále obdržela čestné uznání 
v podobě diplomu. Věřím, že účastí 
nabrala nové zkušenosti a  získala 
další chuť do své výtvarné práce.

Alena Svačinková

Žáci devátých ročníků uspěli 
v Podnikatelské akademii

Úspěch ve výtvarné soutěži



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 15

Ze života mateřské školy „Vodníček“

Ze života mateřské školy „Sluníčko“

Kolik ještě večerníčků bude do Vánoc?
To jsou velmi snadné počty zbývá jedna noc.
Co dostanu pod stromeček vůbec nezlobím?
Pár balíčků, které voní velkým tajemstvím.
Zítra stromek zazáří, zítra zvonek zacinká,
vžene radost do tváří, zbývá už jen chvilinka.
Jenom jednou půjdem spát, už se Vánoc dočká-
me,
koledy si budem hrát, pak si zazpíváme.

Milí čtenáři,
vítáme Vás u  posledního čísla Vambereckého 
zpravodaje v  letošním roce 2021 a  přinášíme 
Vám krátké zprávičky z  naší Mateřské školy 
Vodníček. Jak nám napověděl text písně v úvo-
du, Vánoce se blíží mílovými kroky, ale my by-
chom se rádi vrátili zpět o pár kroků do měsíce 
listopadu.
Listopadové období bylo u  nás ve  školce čilé-
ho ruchu, tvořivosti a  zážitků. Zaměřili jsme se 
na ekologický projekt s názvem ,, Malý průzkum-
ník v přírodě“ a na plnění jeho cílů. Povídali jsme 
si o  změnách v  přírodě, o  podzimních krásách, 
poznávali jsme lesní zvířátka a  povídali jsme si, 
která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku. Ry-
bičky nasbíraly na školní zahradě poklady podzi-
mu pro skřítka ,,Podzimníčka“. A věřte, že jich ob-
jevily opravdu velké množství.  Žabičky vyráběly 
zvířátka z lesa. Děti pomocí lupy zkoumaly plody 
podzimu, les, ale i knížky se zvířátky a lesem. Rá-
zem se školka proměnila v  podzimní království.  
Ve třídě Šnečků si povídali o změnách počasí, jak 
je důležitá voda pro život a na planetě Zemi.  

K  dalším zážitkům, které děti měly možnost 
ve  školce prožít, byla návštěva víly Elišky. Víla 
Eliška je kouzelnice s  barvami. Děti společně 
s ní poznávaly kouzla barev, a především nové 

malířské techniky. My, dospěláci, víme, že se 
děti seznamovaly s  arteterapií. Jak kdyby víla 
Eliška použila svoji kouzelnou hůlku a  pře-
měnila prostory v mateřské škole na výtvarný 
ateliér. Jistě jste si mnozí z Vás, kteří naši školku 
navštěvujete, těchto děl všimli a museli ocenit 
jejich originalitu.
Bohužel ani letos jsme se nedočkali sněhové 
nadílky od  svatého Martina. To nás však ne-
odradilo si o této legendě vyprávět. K tomuto 
tématu děti velmi aktivně vyráběly, malovaly 
zpívaly, a  především zažívaly příjemné chvíle 
v mateřské škole.
Otáčíme list v  kalendáři na  poslední týdny 
v tomto roce a společně se těšíme na akce, kte-
rá nás, pokud situace dovolí, čekají. Vůně jehli-
čí, cukroví a světla svíček, to vše patří k Váno-
cům, a i nás čeká ve školce vánoční atmosféra.
Tu nám odstartuje návštěva výrobny vánoč-
ních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem. Dále 
návštěva potštejnského zámku s  Betlémským 
příběhem, návštěva známé, leč dětmi obávané 
trojice – čerta, Mikuláše a anděla. A především 
dětmi nejočekávanější den …Štědrý den.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, jsou to 
svátky radosti a lásky, štědrosti, kdy jeden dru-
hého obdaruje. Pro nás jsou největším dárkem 
rozzářené dětské oči, první krůčky ke stromeč-
ku a zpívané koledy. Vám milí čtenáři přejeme 
krásné Vánoce, splnění tajných snů, klid, poho-
du a mír. Do nového roku mnoho štěstí a hlav-
ně zdraví, krásný rok 2022. 

Kolektiv MŠ Vodníček

„Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti těšte se,
on nám zimu přinese.“

Čas utíká jako voda a  my z  Mateřské školy 
Sluníčko se opět hlásíme s  novými zážitky. 
Nejmladší děti ze třídy Motýlků se na  malou 
chvíli staly pekaři a společně s paními učitelka-
mi upekly cuketové buchty a Svatomartinské 
rohlíčky. Zahrály si pohybovou hru Kaštánci, 
kaštánci hýbejte se a  protáhly si tělo za  do-
provodu písniček Vlaštovičko leť a Vrabec a sý-
korka. Při vycházce navštívily obchůdek s ovo-
cem a  zeleninou, kde si vše mohly do  sytosti 
prohlédnout. Děti si také zahrály na  ježečky 
při prolézání tunelem. Podzimu si užíváme pl-
nými doušky. Chodba je vyzdobena krásnými 
žaludy, které jsou vyrobeny ze zmačkaného 
krepového papíru i létajícími draky. Ty vyrobily 
děti ze třídy Berušek. Dále si kluci i holčičky vy-
zkoušeli zapouštění barev do  klovatiny nebo 
stavbu lesních chaloupek z přírodnin. Děti se 
o  lese naučily také písničky Já do  lesa nepo-
jedu nebo Sedí liška pod dubem. Zajímavou 
aktivitou, která je nesmírně bavila, bylo dlabá-
ní dýně. Všechny děti spolupracovaly a  dýně 
byla vydlabaná raz dva. Ani v této třídě nebyl 
opomenut svátek sv. Martina. Děti se s  paní 
učitelkou naučily význam pranostiky ,,Na sva-

tého Martina, kouřívá se z komína.‘‘ Poté si to 
potvrdily hledáním opravdových komínů, ze 
kterých se kouří. Ve  třídě Včeliček o  zábavu 
také nouze nebyla. Děti zkoumaly a  učily se 

různým zajímavostem o  lidském těle. Také si 
povídaly o tom, jak ho chránit před nemocemi 
a co je pro něho prospěšné. Velkou chloubou 
je kostra z  ruliček v  životní velikosti, kterou 
děti společně s  paní učitelkou vyrobily. Dále 
se naučily básničku Vitamíny a  Moje zdraví. 
Lidské tělo vystřídala těla dinosaurů. Těch byla 
hned plná třída! Na  novém ponku si děti vy-
střihly a zatloukly dinosauří kostru a postavily 
vlastní dinosauří park. Zahrály si pohybovou 
hru Na Dinosauří potravu a také se z nich staly 
archeologové. 
4. 11. se ve  třídě Včeliček uskutečnila Kouzel-
ná arteterapie s vílou Eliškou. Ta děti provedla 
světem barev, nových zkušeností, netradič-
ních pomůcek a  materiálů. Naši malí šikulové 
si vyzkoušeli malovat rejžákem, špachtlí, vá-
lečkem nebo dokonce vařečkou. Nakonec svá 
díla posypali třpytkami, což byla krásná tečka 
na závěr. Ve spolupráci s logopedkou Mgr. Pav-
línou Kulhavou se 9. 11. konala u předškolních 
dětí logopedická depistáž. Poslední týden se 
v  této třídě nese v  duchu českých pohádek. 
Povídáme si o  hlavních kladných i  záporných 
postavách a z jednotlivých pohádek si bereme 
také ponaučení. Děti zkouší vybrané scénky 
zdramatizovat nebo pohádku vyprávět pro své 
kamarády.
Pohádkové dny přejeme i našim čtenářům.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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ZUŠ F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Dne 6. a  7. 11. 2021 proběhlo 
v  ZŠ Rokytnice v  Orlických ho-
rách soustředění žáků dětského 
pěveckého sboru pod vedením 
paní učitelky Dagmar Potštejnské 
a  orchestru Bande musicale pod 
vedením vyučujících Ivany Kožúš-
kové a Hany Sedlákové. Cílem bylo 

secvičit a pilovat skladby na blížící 
se koncert 1. 12. 2021, který bude 
v prosinci na Rabštejně. Děti i uči-
telé zde měli výborné zázemí pro 
svoji práci a dále se těší na násle-
dující soustředění, které proběhne 
na jaře.           Vedení ZUŠ F.I. Tůmy 

Kostelec nad Orlicí

Koncert špuntíků
Dne 8. 11. 2021 se v sále ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konal první 
koncert špuntíků. Vystoupili nejmenší žáci hudebního oddělení. Jejich 
vystoupení odměnilo publikum velkým potleskem. Na  fotografi i jsou 
nejmladší děti, které dostaly malý hudebníček, do kterého si společně se 
svými učiteli zapíší koncerty.  Vedení ZUŠ F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Dne 23. 10. 2021 jsme se s baletem 
vydali do  divadla Karlín v  Praze 
na  muzikál Rebelové. Po  cestě 
tam jsme se dozvěděli od  našich 
paní učitelek pár informací o před-
stavení i  o  divadle. Velice jsme se 
těšili a  nemohli se dočkat, co nás 
čeká. Divadlo vypadalo nádherně! 
Chodby byly osvětleny barevnými 
světly a vedle vstupu do sálu byla 
zeď s  nápisem dnešního předsta-
vení Rebelové. Udělali jsme si před 
ní společnou fotku. Naše místa se 
nacházela na druhém balkoně, ze 
kterého byl skvělý výhled na  celý 

sál. Muzikál se velice povedl. Herci 
zpívali a  tančili velmi dobře. Ces-
tou zpět jsme viděli pár pražských 
památek a  jako odměna pro děti 
na  konec výletu nesměla chybět 
zastávka v  McDonald‘s. Určitě 
doufáme, že se v budoucnu bude 
moct uskutečnit další podobný zá-
jezd. Velmi jsme si to užili.  Zájezd 
se uskutečnil díky grantu města 
Kostelec nad Orlicí a Klubu rodičů 
při ZUŠ.

Z. Kolešová, K. Štěpánková 

– žákyně tanečního oddělení

Dne 16. října 2021 se na Novém zámku v zrcadlovém sále v Kostelci nad 
Orlicí konal koncert českých vítězů Kocianovy houslové a Heranovy vi-
oloncellové soutěže. Koncertu se zúčastnili žáci smyčcového oddělení 
pod vedením paní učitelky I. Kožúškové a  H. Sedlákové.   Mezinárodní 
Kocianovy houslové soutěže a  mezinárodní Heranovy violoncellové 
soutěže se účastní houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let. Naši 
žáci měli možnost vidět a slyšet budoucí umělce a špičky ve svém oboru. 
Vstupné bylo dětem částečně hrazeno Klubu rodičů při ZUŠ. Těšíme se 
na další na koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka. Velice si vážíme 
krásné spolupráce s Kinský Art Media Kostelec nad Orlicí. 

I. Kožúšková, vyučující houslového oddělení

Koncert českých vítězů Kocianovy houslové a Heranovy 
violoncellové soutěže na zámku v Kostelci nad Orlicí

Zájezd na muzikál Rebelové

Soustředění žáků 
hudebního oddělení



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 17

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 svý-
mi dětmi přišli a zúčastnili se jak našeho 
pravidelného programu, tak doprovod-
ných akcí.  

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom moc poděkovat na-
šim sponzorům. Město Vamberk nám 
poskytuje zázemí pro naše mateřské 
centrum a díky jeho dotacím jsme byly 
schopné zaplatit běžný provoz herny, 
který zahrnuje pojistné, bankovní a jiné 
poplatky, obnovu hraček, kancelářské 
potřeby, dezinfekční pomůcky a  jiné 
věci, které jsou pro naše mateřské cen-
trum velice potřebné. Děkujeme též 
ostatním sponzorům a to Obchodnímu 
družstu Konzum Ústí nad Orlicí, které 
nám pomohlo zaplatit variabilní obchů-
dek pro děti. Dále Řetězům Vamberk, 
kde jsme mohly nakoupit materiály 
na tvoření, kancelářské potřeby, odmě-
ny pro děti a hračky. Dále bychom chtě-
ly poděkovat panu Horáčkovi, který je 
naším sponzorem pro tisk letáčků, vstu-
penek a  všeho potřebného pro chod 
mateřského centra. Děkujeme velice 
i  SDH Merklovice za  pomoc se zajišťo-

váním akcí pro děti. V neposlední řadě 
chceme poděkovat i maminkám, které 
naše mateřské centrum navštěvují a tím 
i  podporují. Moc děkujeme a  Vaší po-
moci si velice vážíme.

Kolektiv maminek MC Dráček

Díky vládním nařízením budou moci 
mateřské centrum navštěvovat pouze 
maminky, které jsou očkované a  nebo 
v  posledních šesti měsících prodělaly 
onemocnění Covid 19. Aktuální infor-
mace budou vždy zveřejněny. Pláno-
vané akce se budou konat pouze v pří-
padě, když budeme schopné dodržet 
všechna nařízená opatření. Děkujeme 
za  pochopení a  přejeme všem pevné 
zdraví a krásné prožití svátečních dnů. 
Všechny informace budou vyvěšeny 
a  potvrzeny na  stránkách www.mcdra-
cek.webnode.cz či na  facebooku (MC 
Dráček Vamberk). Dále se prezentujeme 
na nástěnkách u školy, ve školkách a na-
proti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu 
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 
webových stránkách.
MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Sdružení SPLAV, z.s. 
a Místní akční plán vzdělávání 
na Rychnovsku 
pořádá v prosinci 2021:

čtvrtek 2.12. 14:30 – 17:30
Kulatý stůl malotřídek 2 - společné 
setkání pedagogů malotřídních škol
ZŠ a MŠ Potštejn, Školní 88
 
čtvrtek 9.12. 15:00 - 18:00
Dítě/žák se specifi ckou poruchou 
učení (dys)- Mgr.  Hana Zakouřilo-
vá, MBA a Mgr. Jitka Dytrtová
ZŠ Mozaika, o.p.s, Masarykova 1500, 
Rychnov n. K.
 
pondělí 13.12. 14:30 – 16:30
Činnostní učení v  matematice 2 - 
Mgr. Tatjana Vrbová  
Pavilon 1. stupně ZŠ Masarykova (ve-
dle Zimního stadionu), Rychnov n. Kn.

Prosím sledujte naše www a  Fcb 
stránky, kde naleznete případné 
změny konání a  aktualizaci všech 
akcí.
Registrace viz QR kód, 
email: map@sdruzenisplav.cz, 
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku 
@MAPnaRychnovsku, 
WEB: www.sdruzenisplav.cz, 
tel. 777 309 803, 777 227 492

Na podzim 2021 proběhla dvě kola 
3. ročníku Olympiády regionál-
ních znalostí žáků druhého stupně 
základních škol na  Rychnovsku, 
Dobrušsku a  Kostelecku pod zášti-
tou Mgr. Martina Červíčka, brig. gen 
v.v., hejtmana Královéhradeckého 
kraje, kterou uspořádalo Sdružení 
SPLAV jako jednu z  aktivit podpo-
rujících vzdělanost a vztah mladých 
obyvatel k obcím a regionu, kde žijí. 
Že je to téma potřebné, ale i zajíma-
vé, potvrdila účast náměstkyně hejt-
mana Královéhradeckého kraje paní 
Martina Berdychová a významných 
odborníků pana Jiřího Macha, Jo-
sefa Lukáška, Bohumíra Dragouna, 
Petra Hudouska a Davida Rešla, kteří 
připravili otázky soutěže a  zasedli 
v porotě, ale především hojná účast 
mladých soutěžících. Otázky a úkoly 
řešili žáci ve tříčlenných družstvech, 
kterých se přihlásilo 52 z osmi škol.
1. kolo třídní proběhlo 6. 10. online 
jako znalostní test na  PC složený 
z 50 otázek s možnostmi a, b, c týka-
jících se historie, osobností, kultury, 
sportu, přírody a zeměpisu v našem 
regionu. Nejlepších 10 družstev po-
stoupilo do  druhého, regionálního 
kola. 

2. kolo regionální proběhlo ve středu 
3. 11. ve velkém sále Společenského 
centra v Rychnově n. Kn. jako zábavný 
kvíz formou TV pořadu Riskuj s otáz-
kami volitelné obtížnosti z  historie, 
kultury, sportu, přírody a  zeměpisu 
v  našem regionu. Poté žáci předsta-
vili před porotou volitelnou formou 
téma, které si připravili doma. Na vý-
běr měli oblíbené místo, osobnost 
regionu nebo jak chránit přírodu. 
Zvítězila děvčata s  názvem družstva 
Čmeláčci z  Gymnázia F.M. Pelcla 
v Rychnově n. Kn. Odtud byli také loň-
ští vítězové a žáci s umístěním tento-
krát na třetím místě, chlapci z družstva 
Nepříliš originální název. Na  druhém 
místě se umístili chlapci ze základní 
školy v  Rokytnici v  O. h. s  názvem 
družstva Intenzo. Finále zpestřila dvě 
taneční vystoupení žáků Domu dětí 
a mládeže v Rychnově n. Kn. z taneč-
ního klubu RK CRAZY a POJKY. 
Všichni fi nalisti obdrželi krásné ceny 
a zážitky a ti nejlepší se proletí leta-
dlem nad Rychnovskem. Akce je fi -
nancována z Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rych-
nov n. Kn.          Za Sdružení SPLAV, z.s. 

Vendula Fečková, 

projektová manažerka

Ve  dnech 26. 10., 2. 11. a  9. 11. 
2021 uspořádalo Sdružení SPLAV, 
z.s. ve  spolupráci s  JA CZECH 
vzdělávací program PODNIKATEL-
SKÁ AKADEMIE pro žáky druhého 
stupně základních škol na  Rych-
novsku aneb „ZAŽIJ PODNIKÁNÍ 
NA  VLASTNÍ KŮŽI“. Tři projektové 
dny se odehrály v  základní škole 
ve  Vamberku, Voděradech a  Ro-
kytnici v  O. h. Programem pro-
šlo 106 žáků ze základních škol 
ve  Vamberku, Skuhrově n. B., Ja-
vornici, Rokytnici v O.h. a Voděra-
dech, zúčastnilo se ho 7 pedagogů 
a tématy žáky provedlo 8 mentorů. 
Jsme nadšení, že máme v  našem 
regionu základní školy podporují-
cí své žáky v  podnikavosti a  pod-
nikání a  snaží se jim více otevřít 
možnosti a prohloubit jejich vzdě-
lání v oblasti fi nanční gramotnosti, 
na které se JA Czech primárně za-
měřuje. 
Třetí projektový den se připojila 
pěti členná odborná porota slo-
žená z  osobností regionu, v  čele 
se starostou města Rokytnice v O. 
h. panem Bc. Petrem Hudouskem, 
která hodnotila žákovské nápa-
dy na  podnikání, tzv. Innovation 
Camp. Zadání znělo“ Vymyslete 
INOVATIVNÍ A  KREATIVNÍ podni-
kání v  oboru, který je vám blízký. 
Využijte všechny znalosti a doved-
nosti z předchozích 2 školení Pod-
nikatelské akademie“.

VÝSLEDKY
Soutěžní kategorie: 
TOP FIRMA RYCHNOVSKA 
1. DOU.CZ, ZŠ Vamberk 
2. NONSTOP PŮJČOVNA „U7“, 
     ZŠ Rokytnice v O. h. 
3. TVOJE LÁHEV, ZŠ Vamberk 
Soutěžní kategorie: 

TOP INOVACE 
1. AUTIN, ZŠ Skuhrov n. B. 
Soutěžní kategorie: 

TOP PREZENTACE 
1. BISTRO U BAMBUSU, 
     ZŠ Rokytnice v O. h. 

Musíme říci, že žáci byli velmi šikov-
ní a  část z  nich překonala veškerá 
naše očekávání v  nadšení, logic-
kém myšlení, všeobecném i ekono-
mickém přehledu a kreativitě. Jsme 
za toto velice rádi a věříme, že celá 
tří denní akce zanechá ve  všech 
nejen vzpomínky, ale i  vědomosti 
a zkušenosti, které využijí ve svém 
životě. Pedagogové ze zúčastně-
ných škol obdrželi ucelený program 
a materiály pro výuku podnikavosti 
a mohou všechny informace předá-
vat dalším studentům.
Podnikatelská akademie je fi nanco-
vána z Místního akčního plánu roz-
voje vzdělávání II. v  SO ORP Rych-
nov nad Kněžnou a je pro všechny 
žáky i učitele byla ZDARMA.

Za Sdružení SPLAV, z.s. 
Vendula Fečková, 

projektová manažerka

Sdružení Splav, z.s.

Podnikatelská akademie

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

PROGRAM PROSINEC 2021
 4. prosince ve 20:00 hodin

KOMUNÁL + NATŘIJE
Vstupné 330 Kč. 
NÁHRADNÍ TERMÍN JARO 2022.

 11. prosince v 19:00 hodin

UNI BIG BAND VAMBERK
Vánoční koncert.
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné 70 Kč.

 13. prosince v 17:30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT - vamberecké 
pobočky ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec 
n. Orl.
Výstavní síň.

 14. prosince v 19:00 hodin

DASHA & PAJKY PAJK QUINTET
Vánoční koncert.
Charismatická, osobitá a  nezamě-
nitelná. Dasha patří mezi naše nej-
obsazovanější muzikálové zpěvač-
ky a  herečky. Je držitelkou Ceny 
Thálie. Dokonalý hudební zážitek 
zaručuje mimo jiné i hudební do-
provod skupiny Pajky Pajk  v  čele 
s Martinem Kumžákem.
Předprodej vstupenek v  kanceláři 
MK Sokolovna. 
Vstupné 490 Kč.

 21. prosince v  8:30 a  v  10:30 

hodin

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
ZÁTOPEK 
Filmový den pro ZŠ Vamberk.

 26. prosince v 18:00 hodin

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
DIVADELNÍ SOUBOR ZDOBNIČAN 
VAMBERK
Režie: A. Joachimsthalerová
Prodej vstupenek na místě.
Vstupné: 70 Kč. 
NÁHRADNÍ TERMÍN JARO 2022. 

PŘIPRAVUJEME:
 10. ledna 2022 v 19:00 hodin

CARMEN Y CARMEN
Dvě velké hvězdy svých oborů, oper-
ní pěvkyně Dagmar Pecková a  he-
rečka Barbora Hrzánová, se scházejí 
v  unikátním představení Carmen Y 
Carmen, kde obě – každá po  svém 
– ztvární hlavní hrdinku slavné Bize-
tovv opery. Přímo pro Peckovou a Hr-
zánovou ho napsal divadelní autor, 
herec, muzikant a režisér Jan Jiráň. 
Procházka notoricky známou ope-
rou, která se však ještě za  střízliva 
změní ve zběsilý úprk. Aby také ne, 
když titulní Carmen není v příběhu 
jen jedna, ale hned dvě! Divákovi se 
v  ceně jedné vstupenky představí 
nefalšovaná diva operní Dagmar 
Pecková a činoherní Bára Hrzánová. 
Není proto divu, že se setkání dvou 
div jménem Carmen v lokále jedno-
ho nešťastného hostinského ocitne 
až na samé hranici umění a kriminál-
ní zápletky. 
Herecké obsazení: Dagmar Pecková, 
Bára Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav 
Kořínek, Camilo Caller, Daniel Šváb. 
Režie: Jan Jiráň.   
Vstupné 400 Kč.  

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ 
AKCE V MK SOKOLOVNA

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ 
VŠECH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ.

DĚKUJEME.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
O KONÁNÍ AKCÍ SLEDUJTE 

NA STRÁNKÁCH 
WWW.VAMBERK.CZ NEBO 

SE INFORMUJTE NA TEL. 
494 541 484. 

Krásné Vánoce
a pevné zdraví
v roce 2022 

přeje
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Před 280 lety
Dne 26. prosince 1741 přitáhla do města část vojska generála Rotten-
burského. Pět vojáků zde zůstalo až do jara.

Před 105 lety
Ve věži kostela se 7. prosince 1916 naposledy rozezněl zvon sv. Florián. 
Poté byl odvezen a použit k válečným účelům.
Po dvouletém provozu byl 22. prosince 1916 ve městě zrušen vojen-
ský lazaret. Celkem jím prošlo 226 vojáků. Při práci v kuchyni se vy-
střídalo 60 žen.

Před 90 lety
Dne 10. prosince 1931 byla zkolaudována nová silnice od horního ná-
městí k Bednářově Vyhlídce.
Novým starostou byl na ustavujícím zasedání 19. prosince 1931 zvo-
len dosavadní radní obchodník Antonín Koblic za národní demokracii.

Před 85 lety
Nájemcem Bednářovy chaty na Vyhlídce se 1. prosince 1936 stal Josef 
Telecký. Nezapomenutelný chatař zde působil po celé čtvrtstoletí.

Před 80 lety
V  prosinci 1941 byl ve  městě proveden soupis domácího zvířectva. 
Bylo napočítáno 2 205 ks drůbeže, 368 koz, 362 ks skotu, 276 prasat, 
50 koní a 21 ovcí.

Před 75 lety
Při výkopových pracích za čp. 375 nad horním náměstím bylo 13. pro-
since 1946 objeveno 47 výbušných min.

Před 70 lety
V  prosinci 1951 vypukla ve  škole epidemie žloutenky. Onemocněli         
2 učitelé a 35 dětí.

Před 60 lety
Začátkem prosince 1961 byl založen Sjednocený závodní klub. Nava-
zoval na činnost Osvětové besedy a sdružoval kulturní dění ve městě. 
Dnešním pokračovatelem je Městský klub Sokolovna.

Před 55 lety
V prosinci 1966 byl poprvé rozsvícen vánoční strom na náměstí před 
čp. 99.

Před 40 lety
Koncem roku 1981 bylo ve městě zrušeno oddělení Veřejné bezpeč-
nosti (tehdejší policie).

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 22.12.1991 zemřel Karel Rykala, technik a hudebník. Pracoval jako 
bezpečnostní technik v  železárnách. Hrál na  trubku a  vedl oblíbenou 
hudební skupinu Dixi. Pracoval ve SVAZARMu (Svaz pro spolupráci s ar-
mádou). 30. výročí úmrtí (* 30.06.1936)

Společenská kronika

V prosinci 2021 oslaví:

92 let Irena Šklíbová
85 let Milan Zezulka
85 let Jaroslava Kunová
80 let Marie Marešová
80 let Jaroslav Ráček
80 let Ladislav Seidl
80 let Emil Jánský
75 let Marie Hladíková
75 let Věra Hájková
75 let Vladimír Kapucián
75 let Eva Hošková 

Vážení spoluobčané, stále probíhají 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záleži-
tosti města Vamberka. Pokud si z ja-
kéhokoli důvodu osobní návštěvu 
nepřejete, oznamte tuto skutečnost 
matrikářce Lence Prokešové na tel. 
č. 494 548 124, popř. 494 548 111, 
nebo písemně e-mailem na proke-
sova@vamberk.cz, popř. Městský 
úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517 54 Vamberk.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 24. 11. již uběhlo 5 dlouhých smutných let, co nás 
navždy opustila naše drahá manželka, maminka, ba-
bička a kamarádka HANA KOTLÁŘOVÁ. 

Kdo jste znali a měli rádi pro její velké srdíčko 

vzpomeňte s námi, s bolestí v srdcích rodina

- manžel Petr, dcera Lenka s rodinou, 

syn Petr s rodinou.

Dne 5. 12. 2021 uplyne 20 let, co nás opustila naše ma-
minka, babička, prababička, paní MILENA BAŤHOVÁ. 

Kdo ji znal, rád vzpomene. S láskou vzpomínají 

dcera Jiřina, syn Jaroslav, vnoučata.

Dne 30. prosince uplynou dva roky od  úmrtí pana 

PETRA DLABKY z Vamberka. 
Stále vzpomíná manželka, 

synové Jiří a Pavel s vnoučaty.

Dne 31.12.2021 uplyne rok od doby kdy nás  opustila 
naše milovaná MARIE ĎURIŠOVÁ rozená FROLÍKOVÁ.

S láskou a uctou vzpomínají  manžel MILAN  

synové JAN, MILAN S RODINOU.

Kdo umírá - neodchází navždy, zůstává stále živý
ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli,
zůstalo jen bolavé srdce a v našich životech jen smutek.

9. 12. 2021 vzpomeneme šesté výročí úmrtí naší mi-
lované babičky, maminky a  manželky paní HELENY 

BARVÍNKOVÉ

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

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají vnučky, 

vnuci, dcery, manžel a celá rodina.

Vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
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Virtuální univerzita třetího věku 
a  její vzdělávací aktivity jsou opět 
v  plném proudu. V  době, kdy 
epidemiologická situace nedo-
volovala shromažďování většího 
množství lidí, byli studenti od-
kázáni na  domácí prostředí, kde 
si u  svých počítačů poslouchali 
přednášky a tam si také vyplňovali 
potřebné zkušební testy. Díky Pro-
vozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze měli 
možnost studovat bez přerušení. 
Teď, v zimním semestru, se téměř 
všichni rádi vrátili mezi své spo-
lustudující, aby v  kolektivu nejen 
studovali, ale také si popovídali, 
co je nového, co je zajímá, co jim 
vyhovuje, zkrátka jsou v kontaktu 

s  ostatními. Samozřejmě mohou 
využít i distanční výuku, pokud jim 
vyhovuje víc. 
Obě studující skupiny si pro zim-
ní semestr vybraly Dějiny oděvní 
kultury. Chodí jednou za  14 dnů 
do  knihovny poslechnout si dal-
ší přednášku, zkušebně provést 
test probíraného studia, tak jako 
ve škole. Bonusem je setkání s přá-
teli, kterými se stali. 
Budou-li noví zájemci, rádi je vez-
mou mezi sebe. Noví studenti se 
mohou zapojit v novém roce, letní 
semestr většinou začíná v  únoru. 
Bližší informace si mohou zjistit 
v městské knihovně. 

Tutorka 
Marcela Poláčková

LIBUŠE  ŠTRÉGLOVÁ

někdejší ředitelka 

Městské knihovny Vamberk

* 30. 11. 1944    † 20.  8. 2021

„V  životě si můžeš vybrat jen mezi 
dvěma cestami – buď se prodat 
nebo se darovat.“

A.F. Rondelet

Jako korálky z  roztrženého náhr-
delníku se kutálí vteřinu po  vteři-
ně vstříc dalším dnům… Neovliv-
nitelný a  neprodejný. Milosrdný 
a laskavý. Nemilosrdný.
Čas. Jedna z  mála spravedlností 
světa.
Doba mezi naším příchodem a od-
chodem, během které žijeme.
Máme miliony možností, jak ji pro-
žít. Ti šťastní to ví. My ostatní se 
tomu učíme.
Paní Líba Štréglová patřila k  těm 
Vědoucím. K  lidem vzdělaným, 
sečtělým, zásadovým. K těm, kteří 
znají svou cenu a  přesto – nebo 
spíš právě proto – dokáží přiznat 
své chyby. Život mi dovolil strávit 
s  ní téměř třicet let své profesní 
i  životní cesty. Stala se pro mě 
nejen vzorem precizní a  odborné 
knihovnické práce, ale především 
vzácným člověkem, který přináší 
lidem kolem sebe pocit sounáleži-
tosti a ryzího přátelství. 
Stala se druhou profesionální 
knihovnicí a  ředitelkou vamber-
ské knihovny. A  stejně jako její 
předchůdkyně, paní Karla Zemán-
ková, dokázala i  ona svou praco-
vitostí, elánem a  houževnatostí 
zahájit budování dnešní tváře 
naší knihovny. Díky její obětavosti 
a nadčasovosti byl provoz knihov-

ny plně automatizován již před 
třiceti lety. Právě ona posunula 
ve  Vamberku dětské čtenářství 
do  vyšších rozměrů. Právě ona se 
zasloužila o nadstandardní kvalitu 
knihovního fondu, který tak mohl 
nabízet svou pomoc čtenářům 
různých zájmů všech věkových ka-
tegorií včetně studentů vysokých 
škol z celého kraje. To vše s úctou 
a pokorou ke své milované nároč-
né práci.
Ve  své profesi dokázala malý vel-
ký zázrak – svou lásku ke knížkám 
předávat dál. Jak své početné mi-
lované rodině, tak všem přátelům, 
čtenářům a  návštěvníkům, kteří 
její zkušenosti, odbornost a sečtě-
lost vítali se zájmem a radostí.
Paní Libuše Štréglová zemřela pro 
dlouhé těžké nemoci v měsíci srp-
nu tohoto roku. Svůj osud nesla 
statečně až do  poslední chvíle. 
Po  pěti letech tak následovala 
svou milou přítelkyni a  kolegyni 
Karličku Zemánkovou.
Věřím, že se spolu určitě setkaly. 
Stejně jako věřím, že se někdy opět 
setkáme všechny tři… Já a  moje 
knihovnické maminky. Moudré, 
laskavé, lidské. Prosím, vzpomeňte 
si na ně spolu se mnou. Neboť ze-
mřeli jen ti, na které se zapomene.
Děkuji Vám.
Vzpomínejme. A nezapomínejme.
Ani sami na sebe. Máme přece mi-
liony možností, jak svůj čas prožít.
A každý den máme šanci: najít své 
místo v  životě, nebát se prohry 
a pádu, umět znovu vstát a jít, ne-
ztratit naději, neztratit srdce, ne-
ztratit sám sebe. Žít.
Tak jako Líba.

Jaroslava Martinová

Naši čtenáři i návštěvníci výstavy mohou do knihovny zavítat před Vá-
noci následovně:

 Oddělení pro dospělé bude naposledy otevřeno v pondělí 20. 12. 

2021. Znovu se otevře v pondělí 3. 1. 2022.

 Dětské oddělení budete moci navštívit ještě ve  středu 22. 12. 

2021. První otevírací den v novém roce připadá na středu 5. 1. 2022.

 Bibliobox na vracení knížek bude otevřen naposledy 22.12. 

Po dobu svátků bude box uzavřen.

Všechny výpůjčky zohledňují dny, kdy je knihovna uzavřená, po dobu 
uzavírky nenaskakují poplatky z prodlení.

Vánoční otevírací doba

KLÁRA MANDAUSOVÁ – ADVENTNÍ VEČER
Ve čtvrtek 9. prosince přivítáme v knihovně milého hosta – spisovatel-
ku a publicistku Kláru Mandausovou, autorku nového románu: Odměna 
za nevěru.
Během večera si budete moci vychutnat nejen zajímavé příběhy, ale i šá-
lek něčeho horkého.
Na  akci je nutné se rezervovat telefonicky, osobně nebo přes email: 
knihovna.dospeli@vamberk.cz.
Akce zohledňuje aktuální hygienická opatření.

ADVENTNÍ NEDĚLE V ALTÁNU
Každou adventní neděli od 16:30 do 18:30 bude přístupná zahrada a al-
tán knihovny, kde najdete Stromeček splněných přání, kam každý může 
zavěsit právě to své.
S ostatními organizacemi města budeme s naším stánkem na náměstí 
28. 12. od 17:00 připraveni s punčem a dobrotami.
Při druhé adventní neděli 5. 12. bude pro děti připravena malá mikuláš-
ská nadílka.

Vzpomínat 
a nezapomenout…

VU3V se znovu rozjela
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pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

VÝROBNÍ KONTROLER/KA
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
SERVISNÍ TECHNIK

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 
DĚLNÍKY/DĚLNICE DO VÝROBY

SKLADNÍK
MANIPULANT

SVÁŘEČ
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

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

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. 

Veterinární stanice Vamberk oznamuje:

24. prosince 2021 - 2. ledna 2022
bude ordinace z důvodu 

dovolené ZAVŘENÁ

Přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků

www.veterinavamberk.cz
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Rok 2021 byl velmi specifi cký. Vše bylo zaměřeno 
na účast na Mistrovství světa. Hned v únoru jsme 
odcestovali na soustředění do Keni. Bylo to ve vel-
mi choulostivém covidovém období, kdy jsme  
stihli odcestovat, ale bylo to těsné. Odjížděl jsem 
s velkými obavami a zároveň s velkými očekává-
ními. Aklimatizace na  tamní prostředí šla velmi 
těžko. Teplo nevadilo, vlhko nevadilo, nadmoř-
ská výška 2500 m n.m. nevadila, ale málo výživná 
strava mě za první týden oslabila o 5 kg a o pár 
dní o  další dvě. Na  trénování mi chybělo palivo, 
takže netrvalo dlouho a namohl jsem si achilovku. 
To znamenalo, že jsem se nedobrovolně vyřadil 
z celého soustředění. Byla to velmi silná psychická 
újma. Po návratu do ČR jsem tedy nemohl plynule 
pokračovat v předmistrovské přípravě s repre tý-
mem, ale musel jsem kurýrovat nohu. Po krátkém 
čase jsem energetický defi cit dohnal a  mohl se 
tak zase vrátit do příprav. Čas ale neúprosně ply-
nul. Na konci května jsem byl dva týdny na sou-
kromé přípravě v  Jizerských horách odkud jsem 
odjížděl už s pocitem, že se fyzická schránka lepší. 
Potřeboval jsem ještě alespoň čtrnáct dní plného 
tréninku, ale nominační závody na  Mistrovství 
světa byly už za týden. Tam jsem se bohužel o jed-
no místo nenominoval. Že kondice nebyla vůbec 
špatná jsem zjistil za další týden při mistrovství ČR 
na krátké trati, kde jsem si doběhl pro 5. místo, 13 
sec. od medaile. Nedalo se nic dělat. Bylo to hořké. 
Léto jsem měl krátké, protože mě už na konci čer-
vence čekal sled událostí, které šly jedna za dru-
hou. Týden ve  Švédsku na  tréninkovém kempu 

pro mládež, kde jsem dělal ambasadora. Z  této 
akce jsem přejel na  závody světového poháru 
ve  švédském Idre Fjäll (12-15.8.2021). Abych se 
alespoň trochu odvděčil podpoře fi nského týmu 
Koove Tampere, kde jsem členem, tak jsem se mu-
sel přemístit   1500 km severněji do fi nského Ro-
vaniemi, kde se běžel nejprestižnější závod týmů 
Jukola 2021. Zde se mi vedlo velmi dobře a přišla 
i pochvala od managera. Medaile se zde nečekají, 
protože se celý závod běží v noci a na to jsou spe-
cialisté Skandinávci. Ze severu jsem se přesunul 
zpět do Švédska, kde jsem zakotvil ve Falunu. Zde 
pokračuji na studijním pobytu Erasmus minimál-
ně do  konce roku 2021. Bydlím 1,5 km od  spor-
tovního centra, kde najdete všechny možné haly, 
bazény a  sportoviště, jaké si vzpomenete kam 
mám volný přístup. Prostě ráj pro sportovce. Už se 
těším, jak budu moci vyzkoušet od každého spor-
tu něco. Příprava na následující rok může začít.
I když celý rok byl medailově ne tak bohatý, tak 
se mi na podzim dostalo velmi prestižního oce-
nění. V Královéhradeckém kraji byla vyhlašována 
anketa Nejúspěšnější sportovec desetiletí 2010 – 
2019. V kategorii B2, jednotlivci mládež, jsem se 
umístil na překvapivém 8. místě. To mě příjemně 
potěšilo.
Velké díky patří těm, kteří mi důvěřují a podporu-
jí. Zaprvé bych chtěl poděkovat Městu Vamberk. 
Dále panu Hlaváčkovi z TTV Group a také mému 
klubu OK99 Hradec Králové. Velmi si toho vážím 
a podpora mi na mé cestě velmi pomáhá. Děkuji!                              

Daniel Vandas

Sportovní představy z roku 2020 se hned po no-
vém roce nasměrovaly do  úplně jiných kolejí.  
Přednost dostalo studium. Celý půlrok se na sto 
procent podřídil dvěma nejdůležitějším prioritám 
v životě. Maturitní zkoušce a přijímačkám na vy-
sokou školu. Sto procent šlo do učení a nula pro-
cent do  orientačního běhu. Tím nemyslím nula 
procent do pohybu. Jelikož mě čekaly přijímačky 
na  FTVS, kde je fyzická připravenost jednou ze 
zkoušek, tak jsem cvičila a posilovala místa, která 
běháním zahálela. Maturitu jsem zvládla a  při-
jímačky také. Výsledkem bylo to, že jsem mohla 
mít celé léto podle svých představ. Co nevyšlo, 
byla loňská představa účasti na Mistrovství světa 
v orientačním běhu v Turecku. Bohužel vždy ne-
jde zvládnout vše. Psychicky odlehčená jsem se 
mohla v létě naplno hýbat a vrátit se zase do kon-
dice. Zúčastnila jsem se i náročného soustředění 
ve Švédsku, kde mapová příprava patří k jedněm 
z  nejtěžších. Po  návratu jsem si zajela zazávodit 
na třídenní závody ve skalách u Trutnova „Pěkné 
prázdniny“, kde jsem třetím místem vystoupila 
na bednu. To mě potěšilo a motivovalo. Zase jsem 
dostala chuť na  systematické běhání a  přípravu 
před podzimními závody. Proběhla zkrácená op-
timalizovaná příprava na  konkrétní závody. Ne-
vedla jsem si vůbec špatně a podzimní výsledky 
mě v  součtu vyhouply na  třetí místo celkového 
pořadí. Soutěž se jmenuje „Manufaktura Český 

pohár, INOV-8 CUP - žebříček A“, která je nejvyšší 
soutěží v ČR. Tento žebříček běhá v mé kategorii 
D20 padesát děvčat z jinak početné základny čí-
tající cca 100 závodnic. 

Závod žebříčku „A“ ČR, klasická trať, Kladky 
– 1. místo
Závod žebříčku „A“ ČR, krátká trať, Kladky 
– 1. místo 
Závod žebříčku „A“ ČR, sprint, Hradec Králové
– 8. místo 
Mistrovství ČR, klasická trať, Pohoří 
– 3. místo
Závod žebříčku „A“ ČR, krátká trať, Záluží u Plzně 
– 3. místo 
Mistrovství ČR, štafety 
– 1. místo
Český pohár štafet, celoroční soutěž 
– 1. místo
Mistrovství  ČR, klubů – 3.místo
Žebříček „A“ ČR 2021, celoroční soutěž 
– krásné 3. místo

Tímto svým celoročním umístěním jsem se opět 
nominovala do reprezentace ČR na rok 2022.
Ze své práce jsem letos měla opravdu radost. 
Do  příštího roku bych ráda absolvovala celou 
zimní přípravu, kterou se mi ještě nikdy nepoda-
řilo absolvovat podle představ. 

Velké díky patří těm, kteří mi důvěřují a podporu-
jí. Chtěla bych proto poděkovat Městu Vamberk 
a také mému klubu OK99 Hradec Králové. Velmi 
si toho vážím a podpora mi na mé cestě velmi po-
máhá. Děkuji!

Adéla Vandasová

Daniel Vandas – v top ten „Nejúspěšnější sportovec 
desetiletí 2010 – 2019 Královéhradeckého kraje“

Adéla Vandasová - „Studium i běhání bylo úspěšné“

ÚSPĚCH NAŠICH ORIENŤÁKŮ
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Orientační běh je na jedné straně tradiční sport 
úzce spjatý s  přírodou a  ekologií, zároveň se 
ale jedná o dynamicky se rozvíjející disciplínu, 
která využívá nejmodernější technologie a jde 
ruku v ruce s aktuálními trendy. Nejen toto spo-
jení dělá z  orientačního běhu atraktivní sport 
pro děti i celé rodiny. 

23.10. 2021
Východočeský pohár pokračoval krátkou tratí, 
kterou uspořádal K.O.B. Choceň. Necelých 800 
závodníků našlo centrum na velké louce u osa-
dy Hluboká, běželo se převážně v jehličnatém 
lese, který byl porostově velmi rozmanitý s hus-
tou síť cest. Počasí bylo chladné a  ráno byla 
díky mlze velmi špatná viditelnost, přesto nás 
potěšily hezky postavené tratě i dobrá organi-
zace. Naši běžci ovládli přední příčky. (čísla jsou 
místa, na kterých se závodníci umístili)
1. Jedlinský Martin H14D
1. Netopil Libor H45C
2. Jedlinská Kateřina D10N
2. Kulová Jana D55D
3. Kodytková Iva D35D
3. Rykalová Jitka D45D
3. Klapalová Jana D55
3. Veverková Yveta D55D
3. Smutná Pavla P
4. Smutná Jana D45C
5. Mudruňková Romana D35D
6. Mikyska Alan H45D
7. Rykala Karel H55D
9. Tupec Jiří H55C
10. Vandas Luděk H35C
10. Sršeň Tomáš H35D
10. Klapal Tomáš HDR
15. Martincová Daniela Sofi e HDR
23. Netopilová Simona D12C

31.10. 2021
OOS TJ Spartak Vrchlabí uspořádala další závod 
Východočeského poháru v  centru sportovní-
ho areálu Vejsplachy. Dorazilo 650 závodníků. 
Běžela se klasická trať v  zahrádkářské kolonii 
a příměstském lese na jižním okraji města. Kla-
sický závod byl odlišný než jiné závody svým 
umístěním. Část tratí vedla zámeckým parkem 
na území KRNAPu.
1. Libor Netopil H45C
2. Rykalová Jitka D45D
4. Vandasová Markéta D35C
5. Vandas Luděk H35C

10. Rykala Karel H55D
10. Tupec Jiří H55C
16. Netopilová Simona D12C

6.11. 2021
Letošní Východočeský pohár skončil první so-
botu krátkou tratí. Závod byl společný s oblastí 
Vysočina. Na start se postavilo 900 závodníků. 
Za  krásného slunečného podzimního počasí 
uspořádali pořadatelé z OK Slavia Hradec Krá-
lové závod s centrem v areálu fotbalového hřiš-
tě v Záboří nad Labem. Běželo se v mírně svaži-
tém terénu s řadou terénních detailů po těžbě, 
středně hustou sítí komunikací a proměnlivou 
průběžností porostů, místy byl hodně nepří-
jemný podrost. Tratě byly velmi rychlé, orien-
tačně jednodušší. 
2. Rykalová Jitka D45D
3. Kodytková Iva D35D
3. Veverková Yveta D55D
3. Netopil Libor H45C
4. Vandas Luděk H35C
4. Mikyska Alan H45D
6. Rykal Karel H55D
8. Vandasová Markéta D35C
8. Valeš Martin P
13. Sršňová Natálie P
17. Netopilová Simona D12C

Na posledním závodě se bohužel zranila naše 
přední závodnice Jana Smutná, za oddíl přeje-
me brzké uzdravení.

Děkujeme Městu Vamberk za podporu. 
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce, hod-
ně zdraví a sil do nového roku.         
                                 
Za OB Vamberk                             Ilona Mikysková

Úspěchy mládeže
Koncem roku probíhají vždy regio-
nální přebory jednotlivců ve stolním 
tenisu. Tak tomu je i letos, byť účast 
hráčů je z  důvodu pandemie nižší 
než v minulosti. I z našeho oddílu se 
těchto přeborů zúčastnilo minimum 
členů. Přesto však je nutné vyzdvih-
nout úspěchy, kterých dosáhli.
31. října se v  Dobrém uskutečnily 
přebory juniorů, kterých se zúčastnil 
Martin Michera ml.
V soutěži jednotlivců obsadil 2. mís-
to. A ve čtyřhře se se svým partne-
rem Davidem Mejtským s TTC Kos-
telec n.O. stali dokonce regionálními 
přeborníky, když získali 1. místo.
A  v  neděli 14. listopadu proběhly 
v Kostelci na Orlicí regionální přebo-
ry nejmladšího žactva.
Z  našeho oddílu se zúčastnil Hon-
zík Melša. A  také si nevedl špat-
ně. Ve  dvouhře obsadil 3. místo 
a  ve  čtyřhře se svým spoluhráčem 
Danielem Žežulou z TTC Kostelec n. 
O. skončili na 2. místě.

Jan Podolka

V sobotu 30. 10. jsme jeli na venkovní utkání do Hrad-
ce Králové na DTJ a do Nového Bydžova. DTJ je silný 
soupeř, tam jsme body nečekali, naopak s  Novým 
Bydžovem jsme čekali vyrovnaný zápas a  potvrdilo 
se. Každý bod, každý set kluci makali, ale bohužel se 
nakonec prohrálo. Škoda, šance na bodový zisk byla 
do posledního utkání. 
Po 14 dnech 13. 11. jsme na domácích stolech přiví-
tali hráče z Hostinného a Nové Paky. Hostinné jsme 
porazili, konečně se zase vyhrálo. Hráči z Nové Paky 
byli i přes dobré výkony našich hráčů, které se ale ne-
dařilo proměnit v body, nad naše síly. Honza Jakubec 
sám všechno nestačil. 
V  příštím kole nás čeká poslední dvojutkání první 
poloviny soutěže na stolech ve Staré Pace a v Jičíně. 

DTJ Hradec Králové C – TJ Baník Vamberk A 10 : 3

Body: Jakubec 1, Ducháč 1, Valášek 1

Jiskra Nový Bydžov – TJ Baník Vamberk A 10 : 8

Body: Jakubec 4, Valášek 2, Ducháč 1, čtyřhra Valá-
šek-Kotyza 1

TJ Baník Vamberk A – Tatran Hostinné C 10 : 3

Body: Jakubec 3, Valášek 2, Ducháč 2, Kotyza 2, čtyř-
hra Valášek-Kotyza 1

TJ Baník Vamberk A – TJ Nová Paka 6 : 10

Body: Jakubec 4, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Ducháč 1

Divize mužů 

 Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TJ Slovan Broumov A 10 7 2 1 0 94:64 26

2. TJ Nová Paka A 9 7 1 1 0 85:51 24

3. Jiskra Jaroměř A 8 7 1 0 0 79:37 23

4. Sokol PP H. Králové 2 D 8 6 1 1 0 70:45 21

5. DTJ Hradec Králové C 9 5 0 4 0 71:64 19

6. Tatran Hostinné C 9 4 1 4 0 65:70 18

7. Jiskra Nový Bydžov A 9 4 0 5 0 66:76 17

8. TJ Dvůr Králové n.L. A 8 3 3 2 0 66:58 17

9. Baník Vamberk 10 2 1 7 0 58:87 15

10. TTC Kostelec n.O. A 10 2 1 7 0 58:81 15

11. Sokol Stará Paka A 8 3 0 5 0 60:66 14

12. TJ Jičín 8 2 0 6 0 55:72 12

13. TJ Baník Rtyně v Podkrk. A 10 0 1 9 0 43:99 11

14. Sokol Valdice 0 0 0 0 0 0:0 0

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů 
A-mužstva:

 19. 2. 2022 9:00 hod. Baník Vamberk – DTJ HK C

 19. 2. 2022 14:00 hod. Baník Vamberk – Jiskra N. Bydžov

 2. 4. 2022 9:00 hod. Baník Vamberk – Sokol Stará Paka

 2. 4. 2022 14:00 hod. Baník Vamberk – TJ Jičín

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní 
haly ve Vamberku.                                          M. Vrkoslav

Orientační běh

Stolní tenis Baník Vamberk
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Všechny kluby našeho regionu 
náležely do  Severovýchodočeské 
župy fotbalové (S.V.Ž.F) ,která byla 
dle výkonnosti rozdělena na  nej-
vyšší I.A Třídu (10 mužstev), I.B třídu 
rozdělenou zpravidla na  dvě, ale 
i  na  čtyři skupiny. Ostatní mužstva 
hrála II. třídu, nepovinnou třetí třídu 
nebo jen přátelská utkání.
V neděli 24.sprna 1941 se rozehrává 
nový ročník fotbalové I.A třídy! Nej-
větší favorit celé soutěže SK Hradec 
Králové pro kterého je vítězství a ná-
vrat do divize jediným cílem, zajíždí 
v prvním kole do Vamberka. O tom, 
že hradečtí mají před Vamberkem 
respekt nacházíme v  tisku kde si 
hradečtí jakoby dělají alibi ? „ Tuto 
neděli bude na  hřišti Báňské Vam-
berk sehráno nezajímavější utkání 
prvního kola mistrovství I.A třídy Se-
verovýchodočeské župy footballo-
vé. Střetnou se dvě nejsilnější muž-
stva této soutěže Hradec a Vamberk. 
Hradec měl v  poslední době řadu 
úspěchů a možno tedy očekávati, že 
ve Vamberku bude sehráno utkání, 
který přinese dobrý sport. Z Hradce 
přijedou příznivci klubu na  kolech 
a vlakem, aby své mužstvo povzbu-
dili v tomto mistrovské zápase.“ Tým 
z Hradce je nakonec nad síly domá-
cích, kteří prohrávají 0:3!
Druhé kolo přináší „derby“ 
DOUDLEBY - VAMBERK ! Velešov 
Doudleby přivítá na  svém hřišti 
Báňskou a hutní Vamberk. Ještě loni 
bylo doudlebské hřiště domácím 
i  pro Vamberk. Na  vambereckém 
hřišti „Na  Bačince“ se I.B třída hrát 
nedala a tak doudlebští hřiště svým 
sousedům propůjčili a  ti zde pora-
zili všechny své soupeře . Na derby 
nakonec dorazilo neuvěřitelných 
2.000 diváků, kteří jsou svědky bitvy 
o  každý metr a  šťastného vítězství 
domácích 3:2 ! Báňská a hutní si tak 
na  své první vítězství musí počkat, 
naštěstí jenom týden !
Dlouhá desetiletí bylo město Vam-
berk známo svým textilním průmy-
slem, spojeným se jmény Bednář, 
Zeman a  nebo Hernych z  Ústí nad 
Orlicí. A právě bývalou továrnu Her-
nych a syn ve Vamberku, která roku 
1938 zela již téměř deset let prázd-
notou, si vyhlédla Báňská a  hutní 
akciová společnost Třinec (Báňská 
a Hutní) k umístění své výroby z ob-
lasti českého Slezska. Provozovny 
v České Vsi, Malé Morávce a Bohu-
míně se ocitly v  území zabraného 
nacistickým Německem. 31. října 
1938 koupila Báňská a Hutní objek-
ty Hernychovy továrny za  1,3 mil. 
Kč. Již během následujícího měsíce 
byly podniknuty kroky k přestěho-
vání výroby i  potřebných zaměst-
nanců do  města. Do  města tak 

najednou vstoupili inženýři, úřed-
níci, mistři i prostí dělníci a mnoho 
z  nich vstoupilo do  klubu, jehož 
čestným předsedou se tehdy stal 
Dr.  Ing.  Kruliš-Randa. Klubu však 
chybělo hřiště a muselo své zápasy 
hráti v  Doudlebách! Obrat nastal 
počátkem roku 1940 příchodem 
Ing. Josef Hlaváčka , který s Randou 
zapříčinil, že za pouhých šest týdnů 
klub získal nádhernou hrací plochu 
u koupaliště !

Ve  třetím kole Vamberk poráží SK 
Sochor DK 7:1, ve čtvrtém poráží SK 
Kudrnáč Náchod 4:0. Báňská a hutní 
si doma v pátém kole opět otevírá 
střelnici a dostává se na třetí místo 
tabulky (6:1 Olympia HK)! Páté kolo 
se stává posledním podzimním. 
Následné události fotbalu nepřáli, 
na fotbal se půjde znovu až na jaře!
STANNÉ PRÁVO! 
Dne 27. září  1941  přilétá do  Prahy 
a den nato se ofi ciálně stává zastu-
pujícím říšským protektorem pro 
Protektorát Čechy a  Morava Rein-
hard Heydrich. Dne 28. září pak vy-
hlašuje stanné právo! Začíná platit 
zákaz shromažďování tady i  zákaz 
veškerých kulturních a sportovních 
podniků.
Jarní boje začínají v  neděli 29. 3. 
1942 a  ve Vamberku se diváci těší 
na  derby Vamberk - Týniště ! Jen-
že všechno je jinak tisková zpráva 
hovoří jasně: „Vamberk získal oba 
body a  skóre 3:0, mužstvo Týniště 
„přišlo opožděně“! V následném již 
jen „přátelském“ utkání vyhrávají 
domácí 2:0 !“
7. kolo: SK Báňská a hutní Vamberk 
- SK Třebechovice 4:1. 8. kolo SK Ja-

roměř - SK Báňská a hutní Vamberk 
1:4, Výborně si vede třetí mužstvo 
tabulky Báňská a hutní, která ztrácí 
nyní na první Hradec 3 a na Bydžov 
již jen 1 bod. 9. kolo SK Hradec Krá-
lové - SK Báňská a  hutní Vamberk 
1:0. 10. kolo SK Báňská Vamberk - SK 
Velešov Doudleby 3:2, Velmi rušné 
utkání se odehrálo ve  Vamberku, 
kam přijeli sousedé z Doudleb. Hos-
té vedli v poločase 2:1, ale domácí 
dokázali zápas otočit a  připsat si 

v  derby velmi důležité vítězství ! 
11. kolo SK Sochor DK - SK Báňská 
a  hutní Vamberk 3:1. 12. kolo SK 
Báňská a hutní Vamberk - SK Kudr-
náč Náchod 2:2. 13. kolo Olympia 
HK - SK Báňská a hutní Vamberk 2:1. 
14. kolo Báňská a hutní doma před 
bouřlivou kulisou přivítá ambiciózní 
Nový Bydžov, který udolá 3:2. 
ATENTÁT NA  HEYDRICHA! Atentát 
na zastupujícího říšského protekto-
ra Reinharda Heydricha byl hvězd-
nou hodinou československého 
válečného odboje i celé domácí his-
torie 20. století. Zhruba dvacetivte-
řinovou bleskovou akci parašutistů 
Jana Kubiše a  Josefa Gabčíka, pro-
vedenou 27. května 1942 v  Praze, 
považují historici zároveň za  jednu 
z  nejvýraznějších protinacistických 
odbojových akcí v celé okupované 
Evropě.  Bezprostředně po  aten-
tátu, dne 27.května 1942  vstoupil 
v platnost zákaz nočního vycházení. 
V  prvních dnech po  atentátu bylo 
Němci zatčeno mnoho nevinných 
lidí jako rukojmí. Tento čin měl pro 
český národ dalekosáhlé následky, 
jelikož nacistický teror ještě zesílil. 
Již 28. května zahájili nacisté popra-

vy pro schvalování atentátu na Hey-
dricha a 29. září bylo zaznamenáno, 
že stanný soud odsoudil za  tyto 
údajné zločiny 252 lidí. Odhaduje 
se, že v  reakci na  atentát, nacisté 
zabili 2 tisíce lidí. Mimo jiné vypálili 
obce Lidice (10. června 1942) a Le-
žáky (24.června 1942).
Po  atentátu se fotbal opět zastavil 
a  závěrečná kola se dohrávala až 
o prázdninách. V Olšině se odehrálo 
další okresní derby a  domácí, kte-

ří potřebovali body jako sůl vítězí 
doma nad Vamberkem 2:1! 16. kolo 
SK Třebechovice - SK Báňská a hut-
ní Vamberk 3:3. 17. kolo SK Báňská 
a  hutní Vamberk - SK Jaroměř 6:2. 
18. kolo AFK Nový Bydžov - SK Báň-
ská a hutní Vamberk 2:1.

Konečná tabulka I.A třídy SVŽF 

1941 - 1942 

1 . SK Hradec Králové (S) ...................33
2. AFK Nový Bydžov (N) ....................26
3. SK Báňská a hutní 
Vamberk (N) ...........................................20
4. SK Týniště nad Orlicí ......................18
5. SK Velešov Doudleby ....................18
6. Olympia Hradec Králové .............16
7. SK Jaroměř .........................................15
8. SK Kudrnáč Náchod .......................15
9. SK Sochor Dvůr Králové ...............10
10. SK Třebechovice 
pod Orebem ............................................9

Zpracoval                Ondřej Frejvald

Zdroj: Jelen J. (11. 11. 2021). FOTBAL 
ZA BRANOU: Fotbalová sezóna 1941 
– 1942. Dostupné na  http://ofsrk.
cz/2021/11/03/fotbal-za-branou-fot-
balova-sezona-1941-1942/

SK Báňská a hutní Vamberk I. A třída 1941 – 1942

Stojící zleva: Švestka, Veselý (sněhulák), Kubíček, Flek (Alamandi), Fridrich, Marek. Klečící: Dvořák (Pára), Kuliha, Vej-

sada, Bartoš a Provazník.
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Muži A   
Příprava na  sezonu začala v  polovi-
ně května po  uvolnění covidových 
opatření. Pro nás to přineslo mnoho 
nového, a ne vše bylo dobré. Z  loň-
ského kolektivu odešel  Milan Labík 
a  Miroslav Pups. Do  mužstva přišel 
Ondra Tobiška a v průběhu podzimu 
Ondra Mráz.
U  některých hráčů došlo ke  změně 
v  zaměstnání a  byly i  další důvody, 
takže jsme trénovali pouze 2x týdně, 
což se v  zápasech projevilo. Účast 
na  tréninku byla celkem nízká, a  to 
i v pátek před utkáním. Nejvíce pro-
blémový se ukázal post středního 
obránce, kde se vystřídalo několik 
hráčů, než nám vyšlo optimální slo-
žení.
Už v  přípravných zápasech jsme le-
pili sestavu tak, abychom vůbec dali 
dohromady jedenáctku. Vypadá to 
paradoxně, protože v  soutěžních 
utkáních se v našem dresu vystřídalo 
26! hráčů.
Zahajovací soutěžní utkání v  Kosič-
kách dopadlo výsledkově špatně, 
a to se promítlo do dalších bojů kraj-
ské 1. B třídy. Zlom přišel v doma pro-
ti Javornici, kde jsme smolně ztratili 
vítězství, ale další zápasy byly bodo-
vě úspěšné a postupně jsme v tabul-
ce stoupali výš. Musíme přiznat, že 
někdy jsme měli i dávku sportovního 
štěstí. To také patří ke  hře. Konečné 
7. místo a zisk 20 bodů je slušný po-
činek do  jarních odvet, přesto není 
vyhráno.
V průběhu celého podzimu nás pro-
vázela zranění /Šponar odehrál je-
nom 40 minut v Kosičkách! Klofanda 
se zranil v 9 kole a byl mimo hru až 
do posledního kola / další hráči vyne-
chali jeden nebo dva zápasy. Z  růz-
ných důvodů jsme ani jednou nena-
stoupili ve stejné sestavě. Přesto jsme 
dokázali zahrát velmi dobrá utkání /
asi nejlepší se Slávii HK „B“/. Docela se 
dařily rychlé protiútoky, někdy i stan-
dardky. Na 35 vstřelených brankách 
se podílelo 11 střelců. Naopak jsme 
nekopali ani jednu penaltu. Nedo-
statky jsou stále v  obranné hře, ko-
munikaci, kombinaci i zakončení.
Celý podzim jsme odehráli bez čer-
vené karty a  obdrželi  28 žlutých, 
zhruba půl na půl za fauly a mluve-
ní.  Příležitost v  některých zápasech 
dostali dorostenci, kteří nezklamali. 
Bude záležet pouze na nich jest-li se 
v přípravě o další šanci poperou.

Josef Souček, 

trenér A-mužstva

Muži B
Muži B startují v okresním přeboru 3. 
třídy. Za podzimní část jsme nasbírali 

20 bodů a jsme druzí v tabulce. Cel-
kem jsme vstřelili 32 gólů a obdrželi 
17. Když bylo potřeba, doplnili jsme 
A mužstvo. Nejednou s námi nastou-
pili hráči z  dorostu. Bavíme se fot-
balem a  hrajeme pro radost. Máme 
stabilní kádr, který však není uzavřen 
novým hráčům, rádi přivítáme nové 
tváře.

Jiří Držmíšek, 

trenér B mužstva

Dorost
Náš dorost odehrál v  rámci krajské 
soutěže staršího dorostu dvanáct 
zápasů s bilancí pět výher za tři body 
jedna výhra v  penaltovém rozstřelu 
za  dva body a  šest proher. V  tabul-
ce jsme obsadily čtvrté místo se 17 
body. Myslím si, že umístění odpo-
vídá naším možnostem, i  když ně-
které zápasy jsme mohly zahrát lépe. 
Ve  výkonu nás hodně omezovala 
častá zranění klíčových hráčů, a i pro 
to jsme skončily tak jak jsme skončily.
Podařilo se nám vstřelit 28 branek 
a  naopak 32 branek jsme obdržely. 
Nejlepším střelcem se stal Jan Müller. 
Pro jarní část soutěž se nám podařilo 
postoupit do  fi nálové skupiny, kde 
nás čekají kvalitní soupeři z  druhé 
skupiny a teprve tam půjde do tuhé-
ho. Určitě se budeme opírat o  naše 
starší borce a věřím, že ještě více se 
budou prosazovat mladé pušky roč-
níku 2005-2006.
Dorost je podle mého názoru nej-
těžší kategorie  puberta, přechod 
na  střední školy, zájmy o  děvčata, 
neochota se podřídit a mnoho jiných 
vnějších důvodů proč nemůžou ane-
bo nechtějí někteří hráči účastnit se 
nejen tréninku, ale co je na pováže-
nou ani zápasů.
Myslím si, že leckteré oddíly v  okolí 
by nám výborné zázemí a tréninkové 
možnosti mohly závidět. Mám radost 
z dobré spolupráce nejen s vedením 
oddílu ale i s A týmem, pro který hrá-
če připravujeme.
Čeká nás zimní příprava, která za-
číná 12. 1. 2022 příprava proběhne 
v  domácích podmínkách na  UMT 
ve Vamberku a okolí součástí budou 
samozřejmě přátelské zápasy. Věřím, 
že pokud situace dovolí, zapojí se 
maximální počet borců a  podaří se 
nám kvalitně připravit na  jarní část 
soutěže.                          Miroslav Žežule, 

trenér dorostu

Starší žáci
Starší žáci ve  spojení s  Union Vik-
ing Rokytnice v O. h. sehráli celkem 
devět utkání, z  nichž vyhráli pouze 
jedno. Nutno podotknout, že ostatní 
týmy, které nastupují v  této soutěži 
se většinou zúčastňují i soutěží kraj-

ských a úroveň jejich herního proje-
vu tak odpovídá úrovni jejich hlavní 
soutěže. Starší žáci vstupují do soutě-
že pod vedením Unionu, spojení ze 
strany Baníku je za  účelem udržení 
kategorie, kterou nejsme schopni 
sami postavit do soutěže, a to pro ne-
dostatek hráčů v ročníku 2007-2008.

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové mládeže

Mladší žáci
Trenéry této kategorie jsou Olšavský 
Marcel, Konečná Kateřina, Štverák 
Petr. Mladší žáci hrají na  polovinu 
velkého hřiště v počtu 7+1 (7 hráčů 
v poli a brankář), po podzimní části 
této sezóny jsou na  prvním místě 
tabulky okresního přeboru, když z 23 
zápasů jsme 18 vyhráli 2 prohráli a 3 
zremizovali
Kluci a holky tohoto ročníku trénovali 
třikrát týdně a nutno podotknout, že 
se tréninků děti účastnily pravidelně 
v  počtu 12 a  více, což se projevilo 
na jejich výkonech a herním posunu. 
Tato kategorie hraje fotbal plný krás-
ných individuálních akcí, kliček a tý-
mových souher, nahrávek a  hlavně 
zakončení na  branku, což dokazuje 
i 83 vstřelených branek, rozdělených 
mezi více hráčů našeho týmu.
Nyní přes zimní část této sezóny, bu-
deme zatím trénovat každou středu 
od 17:30 a později se přidá i další den 
a čas na trénink na umělé trávě vedle 
Vamberecké haly, pokud nám to po-
časí a covidová situace dovolí. V plá-
nu jsou i tři turnaje zimní halové ligy 
okresu Rychnov nad Kněžnou, které 
se mají odehrát v  hale Rokytnice 
v O. horách, případně další přátelská 
utkání.                           Marcel Olšavský, 

hlavní trenér mladších žáků 

a šéftrenér fotbalové mládeže

Starší přípravka
Hned na  úvod musíme zmínit, že 
se minulý ročník neodehrál celý. 
Podzimní část byla zrušena, zimní 
příprava velmi omezená spíš žádná 
a kompletně se odehrálo pouze jaro. 
Bohužel nejen pro fotbal, ale sport 
všeobecně takové pohybové výpad-
ky při osobním rozvoji dětí jsou velmi 
citelné a  navíc ne každý se dokáže 
ke  sportovní zátěži a  rutině znovu 
vrátit.
Po  letní pauze se rozběhla sezóna 
nová (21-22) a  upřímně tentokrát 
i odehrání všech zápasů dle rozloso-
vání považujeme v  současné době 
za úspěch. 
O  pololetních prázdninách se mlá-
dežnickému oddílu povedlo zor-
ganizovat letní kemp, čímž tímto 
děkuji všem zúčastněným a  přede-

vším organizátorům celé akce.  I díky 
zmíněné aktivitě jsme v oddílu starší 
přípravky přivítali nové členy, kteří se 
vzápětí zapojili do  soutěže a  velmi 
rychle nasáli správnou zápasovou 
atmosféru
Ve spolupráci všech trenérů mládeže, 
se nově podařilo zajistit tři tréninko-
vé jednotky týdně a se stejnou vari-
antou počítáme i  pro jarní období. 
Výsledkově se nám dařilo trochu 
méně, ale 15 vybojovaných bodů 
a několik vyrovnaných zápasů by nás 
mohlo dostatečně motivovat do dal-
ších Covidových dnů. 

Jaromír Halamka 

a Karel Chochola, 

trenéři starší přípravky

Mladší přípravka
Letos k  nám, do  mladší přípravky 
postoupilo několik šikovných kluků 
z nižší kategorie. I díky nim, se nám 
podařilo držet se silné konkurence 
v  soutěži, a  nakonec jsme skončili 
na  třetím místě. Zvláště bych chtěl 
pochválit trojici hráčů, kteří se probo-
jovali do týmu okresního výběru (On-
dřej Mazúch, Adam Tobiška, Tomáš 
Dolek). Od léta jsme nastolili systém 
tří tréninků týdně, a to se zřejmě vy-
platilo. Je krásné sledovat, jak se kluci 
týden co týden zlepšují. 

Tomáš Hájek, 

trenér mladší přípravky

Před-přípravka
Z  pozice trenéra u  předpřípravky 
musím říct, že výkony dětí jdou na-
horu více a  více. Je to taky o  tom, 
jestli děti chodí na tréninky, protože 
v zápasech jsou pak vidět věci, které 
se snažíme dělat na tréninku. Oproti 
ostatním týmům, proti kterým jsme 
hráli, máme jasně dané rozestavení, 
v  budoucnu budou mít hráči v  to-
mhle směru výhodu, protože budou 
vědět, kde se mají pohybovat. Dů-
ležité je, aby děti u fotbalu vydržely, 
a musí je to hlavně bavit! Snažím se 
taky o  to, aby na  sebe mluvily, jak 
v  tréninku, tak v  zápase. Na  konci 
sezóny jsme sice skončili na 6. místě, 
ale s tím nesouhlasím, protože jsme 
ještě nedohráli poslední kolo! Do bu-
doucna s  hráči budeme trénovat 
a zlepšovat se ve věcech, které nám 
dělají problém.            

 Ondřej Tobiška, 

trenér předpřípravky

Výsledky a  tabulky jednotlivých ka-
tegorií naleznete na stránkách www.
fotbal.cz

Zpracoval:                     Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové mládeže

Hodnocení podzimní části fotbalové 
sezóny TJ Baník Vamberk, z.s.
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Nohejbalisté od Zdobnice si zapsali 
historický úspěch, v Botas Doroste-
necké lize slaví po výhře nad Čeláko-
vicemi bronz. Čerti tak ve své druhé 
sezóně v  prestižní celorepublikové 
soutěži se čtrnácti týmy vystoupali 
na  stupně vítězů a  na  slavnostním 
vyhlášení při superfi nále v  Praze 
převzali cenné medaile. Přestože má 
oddíl od Zdobnice mladý kádr, který 
má největší naděje na zářivá umístě-
ní v příštích dvou letech, bodoval již 
letos. V povedené sezóně se pekelští 
nedokázali popasovat akorát s  Ra-
domyšlí, která čerty nepustila do su-
perfi nálového boje o titul v Praze. 
V  oddílu Radomyšle se představil 
čerstvý juniorský mistr světa Filip 
Hokr. Brzy se ukázalo, že právě on 
byl v  duelech klíčovou postavou. 
Proti razantním úderům dlouho-
nohého hráče byla obrana velice 
složitá. Zvláště potom v situaci, kdy 
v  prvním semifi nále 28. září přišel 
vydatný déšť. Hodně dobrovolníků 
se snažilo kurty opět zprovoznit, 
ale nakonec bylo nutné stěhování 
do sportovní haly ve Vamberku, což 
jihočeskému útočníkovi nahrálo 
do karet. Peklo si sice vynutilo třetí 
set v  první trojici i  závěrečné dvo-
jici, ale v  tiebreaku byl Hokr vždy 
úspěšnější, a  první střetnutí tak 
skončilo 4:2 pro Radomyšl. 
V druhém semifi nále 3. října cesto-
valo Peklo do  Radomyšle nedale-
ko Strakonic. Stejné sestavy obou 
týmů a  bohužel i  stejný konečný 
výsledek. Menší herní prostor 

po  stranách hřiště byl opět složi-
tou překážkou, a  smeče tak opět 
často končily mimo možný dosah 
bránících hráčů. Za  stavu 3:2 pro 
domácí se střetly hlavní sestavy 

dvojic a  Fries s  Čižinským si proti 
Hokrovi s Vachulkou opět vybojo-
vali třetí sadu. Zde došlo na infark-
tovou koncovku, ve  které Peklo 
za devítek bylo na útoku, který se 

bohužel nevydařil, a jásot z fi nálo-
vého postupu slavila Radomyšl.   
Zápas o  bronz proběhl 24. října 
v  Pekle, které jako vítěz základní 
části drželo výhodu domácího 
prostředí. Podobně jako Rado-
myšl měly i  Čelákovice ve  svých 
řadách obávaného bijce. Daniel 
Matura by mohl být adept na hrá-
če s nejrazantnější smečí a míč tak 
ve sportovním areálu v Roští často 
končil po úderech nepochopitelně 
až za kabinami. Po odvetné trojici 
Čelákovice vedly už 3:2, ale Peklu 
se povedl obrat. Nejprve Fries s Či-
žinským stav srovnali, když pora-
zili Maturovu dvojici a  následně 
Šimeček s Ferebauerem obrat do-
konali. Právě pro Petra Šimečka se 
jednalo o  poslední zápas.   ,,Jsem 
velmi spokojený a  hrdý na  to, že 
jsme vybojovali třetí místo v  Bo-
tas dorostenecké lize. Byl to můj 
poslední duel v  této věkové kate-
gorii a hrozně moc jsem si ho užil. 
Hráli jsme dobře a  je to poznat 
na  výsledku. Chtěl bych poděko-
vat fanouškům, kteří opět vytvořili 
úžasnou atmosféru -   stejně jako 
ve všech domácích utkáních.“
Dorostenecký titul vybojova-
ly v  superfi nále Modřice, které 
na  státní svátek 28. listopadu 
v Praze přehrály Radomyšl nejtěs-
nějším poměrem 4:3. 
Děkujeme městu Vamberk i dalším 
sponzorům za podporu činnosti 
oddílu.

Michal Hostinský

Pekelský tým při slavnostním vyhlášení v UNYP Aréně v Praze. V sezóně nastoupili Petr Šimeček, Adam Ferebauer, Josef Čižinský, Ondřej Fries, Lukáš Kotyza, 

Vojtěch Kopecký, Adam Teplý, Martin Koblic a Pavel Jarkovský.                             Foto: Jiří Kopecký

Úspěch pekelských juniorů, 
v dorostenecké lize vybojovali bronz

Juniorský mistr světa Filip Hokr z v souboji s Petrem Šimečkem na síti. 

Foto: Anežka Lisková
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VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2021

21. MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE 
SHOTOKAN CUP SOKOL VAMBERK

Ač soutěž probíhala v  přísných 
hygienických podmínkách pro za-
mezení  šíření nemoci „COVID19“, 
tak přijelo do  Vamberka na  166 
závodníků z  Čech, Moravy a  Pol-
ska. Hlavním rozhodčím na soutě-
ži byl pan Petr Šrámek, který měl 
k  ruce desítku rozhodčích z  Par-
dubického svazu Karate. O  zdraví 
závodníků se celý den staral pan 
MUDr.  Snášel. Sokolské oddíly se 
neztratily mezi 23 zúčastněných 
oddílů, podali výborný výkon a je-
jich cenná umístění najdete ve vý-
sledkové listině. 
Za  náš Vamberský oddíl nastupo-
vali tři závodníci. Jmenovitě Mar-
tin Jindra, nastoupil v kategorii ku-
mite muži -75kg a obsadil 3. místo, 
Tomy Tran – Kata žáci 10-11let 
8.-7.kyu obsadil 3. místo a kumite 
BRH 5. místo a Kryštof Kosař v ku-

mite st. žáci -52kg krásné 2.místo 
a v soutěži kata bodované 7.místo. 
Blahopřejeme.
Chtěl bych poděkovat ústředí ČOS, 
Národní sportovní agentuře, T.J. 
Sokolu Vamberk,  městu Vamberk 
a Hradeckému svazu Karate za vý-
znamnou fi nanční pomoc, všem 
pořadatelům jak z oddílu SKC So-
kol Vamberk, tak i všem ostatním, 
kteří přiložili ruce k dílu a bez kte-
rých by nebylo možné uspořádání 
takovéto soutěže v  dnešních těž-
kých časech.
Soutěž skončila a po malém odpo-
činku, může začít příprava na  22. 
ročník, který proběhne na podzim 
roku 2022.

mistr Ladislav Lux, 
ředitel soutěže a člen komise 

Bojových umění OS ČOS

V sobotu dne 23.10.2021 proběhl ve sportovní hale ve Vamberku již 

21. ročník Významné soutěže České obce sokolské v Karate „Shoto-

kan Cup Sokol Vamberk 2021“. 



Předvánoční jarmark ve Vamberku

Foto: Mgr. Mikuláš Heinrich
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