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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
VE VAMBERKU 

BUDE PROBÍHAT 7. - 9. LEDNA 2022
PROSÍME, OTEVŘETE KOLEDNÍKŮM A PODPOŘTE TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Přispět můžete také:
 bankovním převodem - číslo účtu 66008822/0800, variabilní symbol 777955023 (do 31. ledna 2022)

 on-line prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz se zadáním PSČ
 sledováním Tříkrálového koncertu 9. ledna 2022 od 18:00 hodin na programu ČT1
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

87. zasedání dne 24. listopadu 

2021 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 86.

2) Rozhodla o  poskytnutí daru 
ve  výši 5.000 Kč hudební sku-
pině GEMMA, hudební skupi-
na, č. p. 305, 561 15 Sopotnice 
na úhradu provozních nákladů 
při vystoupení hudební skupi-
ny 05.12.2021 od  15:00 hodin 
v  kostele sv. Prokopa ve Vam-
berku, a pověřila starostu pod-
pisem darovací smlouvy.

3) Schválila Plán zasedání rady 
města a jednání zastupitelstva 
města v roce 2022.

4) Projednala příkaz starosty 
města k zajištění provedení in-
ventarizace veškerého majet-
ku, zásob, pohledávek, závaz-
ků a  rozvahových účtů za  rok 
2021 v účetní jednotce „Město 
Vamberk“ a  schválila složení 
inventarizačních komisí.    

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

6)  Projednala a schválila Dohodu 
o  podmínkách odběrů povr-
chové vody z  vodního toku 
SMPV210090 s Povodím Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové, 

IČ: 70890005, a pověřila staros-
tu podpisem dohody.

7) Schválila podmínky veřejné 
soutěže na prodej pozemkové 
parcely č. 5840, druh pozemku 
orná půda, výměra 924 m2, 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk (pro výstavbu rodin-
ného domu) podle přílohy. 

8) Projednala protokol o  oteví-
rání obálek a  zprávu o  hod-
nocení nabídek na  veřejnou 
zakázku „Oprava rozvodů 
a  strojovny koupaliště Vam-
berk – OPAKOVANÁ“ a v soula-
du s nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší ceno-
vou nabídku tj. 7.735.805,55 Kč 
bez DPH tj. společnost Poolak-
cent s.r.o.., Svépravická 424/4, 
Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 
06167667, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

9) a) Schválila na  základě zhod-
nocení výsledků za  druhé po-
loletí 2021 odměnu ředitelce 
Mateřské školy Vamberk, ře-
diteli Základní školy Vamberk, 
řediteli SPRÁVY SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ a  jednateli společ-
nosti VAMBEKON, s.r.o. a  jed-
nateli společnosti Vamberecká 
voda, s.r.o. dle přílohy.

 b) Schválila ředitelce příspěv-
kové organizace města Ma-
teřská škola Vamberk Bc. Anně 

Kotlářové příplatek za  vedení 
ve výši 35 % a osobní příplatek 
ve výši 4.000 Kč od 01.12.2021.

10)  Schválila ve  funkci valné hro-
mady společnosti VAMBEKON, 
s.r.o., Na Struhách 536, 517 54 
Vamberk, IČO: 60112981 uza-
vření objednávky se společ-
ností STAVITELSTVÍ EU s.r.o., 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 
na opravu lesních cest za cenu 
do  350.000 Kč bez DPH, a  po-
věřila podpisem objednávky 
pana Luďka Luňáka, jednatele 
společnosti VAMBEKON, s.r.o., 
Na Struhách 536, 517 54 Vam-
berk, IČO: 60112981. 

11) Schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-
12-2020273/VB/1, Vamberk, 
p.č. 5309 – úprava kNN se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, IČO: 24729035, 
kterým se mění cenové a  pla-
tební podmínky, a  pověřila 
starostu podpisem dohody. 

12) Schválila nájemní poměr k bytu 
č. 25 v  Domě zvláštního ur-
čení s  pečovatelskou službou 
čp. 35 v  Jůnově ulici ve  Vam-
berku paní Jindřišce Žabové 
od 01.12.2021 na dobu určitou 
1 rok.

13) Vzala na  vědomí petici proti 
výpovědi vedoucí Městské 

knihovny Vamberk a  pověřila 
starostu sepsáním odpovědi. 

14) Schválila ukončení nájemní 
smlouvy ze dne 17.07.2019 
na  pronájem jedné místnos-
ti v  1. patře budovy Městské 
knihovny č. p. 84 ve Vamberku 
paní Michaele Martinové vý-
povědí s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. 

15) Schválila podání odvolání pro-
ti Rozhodnutí Městského úřa-
du Vamberk, jako příslušného 
silničního správního úřadu, ze 
dne 22.11.2021, č.j. 1845/2021/
MÚVA, kterým se vydává po-
volení zřízení sjezdu z  místní  
komunikace  č. 37c na parcele  
č. 1777/3 v katastrálním  území  
Vamberk, ul. ke  sběrným su-
rovinám a  garážím u  nádraží, 
k  plánované novostavbě 10-ti 
řadových garáží na  parcele             
č. 666/16  v katastrálním  úze-
mí  Vamberk  - povolení připo-
jení sousedních nemovitostí 
k místní komunikaci a pověřila 
starostu podáním odvolání 
proti rozhodnutí ke Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kra-
je v Hradci Králové.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že výše místního po-
platku za  obecní systém odpadového hospodářství 
(komunální odpad) pro rok 2022 činí 960 Kč za oso-
bu přihlášenou v obci/za objekt, kde není přihlášena 
žádná osoba. 
Úleva se poskytuje osobám, které v daném kalendář-
ním roce dovrší 70 let a více věku (úleva je poskytová-
na 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, Hra-
disko, Popluží, Roští, Sebranice, Zádolí a  Mníšek 
v rodinném domě .................................................. 200 Kč

b) za  psa, chovaného v  místních částech podle od-
stavce 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 po-

platek 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 Městské-
ho 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

Dotační 
programy 
na rok 2022
Zastupitelstvo města schválilo 
na  svém 20. zasedání dne 8. 
prosince 2021 dotační progra-
my na  rok 2022 - dotační pro-
gram „PROVOZ“ a  dotační pro-
gram „AKCE A REPREZENTACE“. 
Žádosti do  dotačního pro-
gramu „PROVOZ“ se podávají 
od  10.01.2022 do  10.02.2022 
do  16:00 hodin a  do  dotační-
ho programu „AKCE A  REPRE-
ZENTACE“  do  I. kola od  10.01. 
do  10.02.2022 do  16:00 hodin 
a  do  II. kola do  25.05.2022 
do  16:00 hodin na  předepsa-
ném formuláři na  podatelnu 
Městského úřadu Vamberk.
Znění vyhlášených dotačních 
programů včetně Pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
města a formulářů jsou k dispo-
zici na www.vamberk.cz v sekci 
Dotace z rozpočtu města.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Místní poplatky v roce 2022
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Sportovní hala je atraktivnější
Srdcem vambereckého sportu je sportovní hala, která po  čtyřiačtyřiceti 
letech provozu pamatuje mnohé. Při úvahách, jak zlepšit její stav a posu-
nout jej na úroveň současnosti, převážil názor, že než sázet na generální 
rekonstrukce (které se možná jednoho dne uskuteční), bude lepší jít cestou 
menších oprav. Takto byl zpracován pro každý prostor plán někde menších, 
někde větších úprav a oprav, které se během loňského roku podařilo zre-
alizovat. Opravou prošlo sociální zařízení a šatny, pozornost se soustředila 
též na zázemí pro veřejnost i sportovce. Na místě bývalé zasedací místnosti 
v prvním patře byla vybudována nová tréninková místnost s trenažérem 
pro stolní tenis, nová jednací místnost klubů vznikla spojením dvou býva-
lých kanceláří. Do přízemí se přestěhovala kancelář správce a hlavní změna 
nastala ve vstupním vestibulu, který se rozšířil probouráním bývalých skla-
dů, což umožnilo vzniknout ostrůvku pro občerstvení, potřebném zejmé-
na pro sportovní soutěže. Všechny prostory dostaly novou elektroinstalaci, 
podlahy i stropní podhledy s moderním osvětlením. Pro vybudování toho-
to klubového zázemí se podařilo získat dotaci od ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 
tři sta tisíc korun, za což patří sponzorovi poděkování. Věříme, že sportovní 
hala prokoukla a bude dobře sloužit sportovcům, jejich doprovodu i ná-
vštěvníkům soutěží.                                                              Mgr. Jan Rejzl, starosta

Ze zasedání Rady města
Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 20. veřejném zasedá-

ní dne  08.12.2021 usneslo:

1)  a) Schvaluje změny rozpočtu           
č. 15 pro rok 2021 v kompeten-
ci zastupitelstva města a  bere 
na  vědomí změny rozpočtu              
č. 12 - 14 pro rok 2021 v kompe-
tenci starosty města dle přílohy.

 b) S  účinností od  01.01.2022 
ruší kompetenci starosty měs-
ta k  provádění rozpočtových 
opatření schválenou na  2. za-
sedání zastupitelstva města 
dne 12.12.2018 a  stanovuje 
kompetenci rady města k pro-
vádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu:

 Přijetí a realizace výdajů účelo-
vě poskytnutých transferů. 

 Vypořádání transferů, upřes-
nění výše transferů (např. 
po rozpisu souhrnného dotač-
ního vztahu od kraje, po vypo-
řádání dotace apod.)

 Výdaje k  odvrácení škod, pre-
venci havárií, řešení havárií 
a  živelných pohrom, výdaje 
ve  stavu nouze, výdaje na  vy-
měřené pokuty, výdaje dle 
pravomocného rozhodnutí 
soudu a další výdaje, kde může 
dojít ke škodám z důvodu ča-
sového prodlení. 

 Zatřídění příjmů a výdaje daně 
z  příjmů právnických osob, 
které platí obec sama sobě.

 Technické změny rozpočtu vli-
vem změny předpisů, pokud 
mají vliv na rozpočet. 

 Zastupitelstvo města si vy-
hrazuje provádět rozpočtová 
opatření mimo rozsah stano-
vený radě města.

 Zastupitelstvo města si vyhra-
zuje právo na  informaci o  ka-
ždém rozpočtovém opatření 

provedeném v  kompetenci 
rady města na nejbližším zase-
dání zastupitelstva po schvále-
ní rozpočtového opatření rady 
města a v případě potřeby její-
ho stručného odůvodnění. 

2)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 12 – 14. 

3)  Schvaluje rozpočet města pro 
rok 2022 podle předloženého 
návrhu, závazné ukazatele roz-
počtu dle přílohy a  dle svých 
kompetencí vyhrazených zá-
konem o  obcích poskytnutí 
dotací na rok 2022 dle přílohy 
a  zároveň schvaluje veřejno-
právní smlouvy na  schválené 
dotace.

4)  Schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2023 – 2026.

5) Schvaluje dotační programy 
na  rok 2022 „AKCE A  REPRE-
ZENTACE“ a „PROVOZ“ dle pří-
lohy.

6)  Souhlasí s  uzavřením dohody 
o  provedení práce mezi měs-
tem Vamberk a  neuvolněnou 
členkou zastupitelstva města 
paní Mgr.  Taťánou Břízovou, 
a to od 01.01.2022 na dobu ne-
určitou na metodickou a pora-
denskou činnost a s uzavřením 
dohody o  provedení práce 
mezi městem Vamberk a neu-
volněným členem zastupitel-
stva města panem Jaroslavem 
Sedláčkem, a to od 01.01.2022 
na  dobu neurčitou na  údržbu 
zeleně v místní části Peklo.

7) a) Schvaluje budoucí smě-
nu částí pozemkových par-
cel č.1110/54, č.1110/31 
a  č.1140/20, všechny druh 
pozemku orná půda, všechny 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk v  rozsahu určeném 
Záměrem (části budoucích po-

zemků č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a  16 
o  celkové výměře cca 1.333,87 
m2), vlastník Město Vamberk, 
za  část pozemkové parcely                
č. 1140/2, druh pozemku orná 
půda, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk, v  rozsahu ur-
čeném Záměrem (část budou-
cího pozemku č.1 o výměře cca 
579,15 m2), budoucí vlastníci Ja-
roslav Jiřička a Daniel Kopecký,

 b) schvaluje prodej pozem-
kové parcely č. 5840, druh 
pozemku orná půda, výměra 
924 m2, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk (pro výstav-
bu rodinného domu), prodej 
veřejnou soutěží nejvyšší na-
bídce, minimální cena 1.300 
Kč/m2 a  pověřuje radu města 
schválením ostatních ujednání 
kupní smlouvy,

 c) schvaluje prodej pozemko-
vé parcely č. 5857 o  výměře 
1360 m2, druh pozemku orná 
půda, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk, manželům 
Vyčítalovým, za  cenu podle 
znaleckého posudku 500 Kč/
m2, celkem tedy 680.000 Kč,

 d) schvaluje smlouvu o  bez-
úplatném převodu pozem-
kové parcely č. 679/1, výměra 
602 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk, z  majetku 
České republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve  věcech 
majetkových do  vlastnictví 
Města Vamberk,

 e) neschvaluje zveřejnění zá-
měru prodeje části pozemko-
vé parcely č. 1771/6, druh po-
zemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk, 

 f ) schvaluje podání žádosti 
o  směnu pozemkové parcely 
č. 3168, druh pozemku lesní 
pozemek, o  výměře 9.091 m2 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, 
vlastník Město Vamberk za po-
zemkovou parcelu č. 3322, 
druh pozemku lesní pozemek, 
o výměře 7360 m2, v obci Vam-
berk a  katastrálním území 
Merklovice, vlastník Lesy ČR.

8) Projednalo žádosti o odpuště-
ní smluvní pokuty a  rozhodlo 
o  prominutí smluvní pokuty 
žadatelům, kteří splnili poku-
tou zajištěnou povinnost:

 Ing.  Zdeňku Věchtovi ve  výši 
175.000 Kč

 Marii a  Františku Holoubko-
vým ve výši 160.000 Kč

 Františku a Veronice Královým 
ve výši 115.000 Kč

 Dále se usneslo, že žádostem 
o  prominutí smluvní pokuty 
žadatelů, kteří prozatím nespl-
nili pokutou zajištěnou povin-
nost, tj. doc. RNDr. Karel Šilhán 
a  Ing.  Eva Šilhánová, Marek 
Nagy, Ekonombau s.r.o., nevy-
hovělo.

9)  Schvaluje Plán dopravní ob-
služnosti města Vamberk pro 
roky 2022 – 2029.

10) Schvaluje Dodatek č. 4 ke  zři-
zovací listině pro příspěvko-
vou organizaci Mateřská škola 
Vamberk, Tyršova 280, s  účin-
ností od 01.01.2022, kterým se 
rozšiřuje doplňková činnost.

Mgr. Jan Rejzl          

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

Vestibul sportovní haly se otevřel a  nově v  něm je instalovaný prostor pro 

občerstvení sportovců během soutěží.
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Výměra pozemku 924 m2, na pozemek 
přivedena elektřina, vodovod a kanalizace, 
připraveno k zahájení výstavby.

Minimální nabídková cena 

1.300 Kč/m2

Konečný termín pro podávání nabídek 
je 31.01.2022 do 17:00 hodin
Kompletní podmínky veřejné soutěže na 
www.vamberk.cz v sekci Úřední deska.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Forejtková, 
tel: 494 548 116, e-mail: forejtkova@vamberk.cz

Projektu s  tímto pracovním ná-
zvem dalo zastupitelstvo města 
zelenou na prosincovém zasedání, 
kdy schválilo uzavření smlouvy se 
soukromým investorem o  umož-
nění výstavby a o směně části po-
zemků. Její výsledek by měl zna-
menat výstavbu zcela nové ulice 
a  vznik dvaceti tři nových parcel 
pro rodinné domy. V  návaznosti 
na změnu územního plánu inicio-
valo město zadání zpracování tzv. 
územní studie pro celou lokalitu, 
která má za úkol vyřešit nejen sa-
motnou parcelaci, ale též trasování 
komunikací, umístění odstavných 
stání pro automobily, sítě a veřej-
nou zeleň. Dopravně bude celé 
území napojeno na  stávající sys-
tém sídliště Jiráskova, kdy hlavní 
příjezdový směr do  nové lokality 
bude veden od trafostanice v ulici 
Jugoslávská a umožní jednosměr-
ně průjezd celou lokalitou. Pama-
továno bylo na pěší propojení, kdy 
jednak zůstane zachován stávající 

přístup do  zahrádkářské kolonie, 
tak mezi horní řadou budoucích 
pozemků vznikne i  pěší průchod 
směrem do  Kollárovy ulice. Úvo-
zová cesta po  severní straně lou-
ky rovněž zůstane. Územní studie 
bude zároveň stanovovat základní 

regulační požadavky na  rodinné 
domy, zejména v podobě tzv. ulič-
ní čáry, tvarového a  hmotového 
řešení, apod. Pokud se investoro-
vi podaří získat projektovou do-
kumentaci se všemi povoleními 
v průběhu letošního roku, je před-

poklad, že by jednotliví budoucí 
vlastníci pozemků mohli začít 
v  následujícím roce s  vlastní vý-
stavbou. O dalším postupu příprav 
budeme ve  Zpravodaji přinášet 
průběžně zprávy.           

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Vzniká „Nová Jugoslávská“

Prodej posledního stavebního pozemku k výstavbě 
rodinného domu v lokalitě „Bačinka“ ve Vamberku
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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 slovo 

EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111

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

Darujte přírodě vánoční dárek tím, 
že si z ní něco odnesete. 
Třeba pytel plný odpadků!

(ČR, 3. 12. 2021) S  blížícím se 
koncem roku přináší Český svaz 
ochránců přírody letošní výsledky 
kampaně „Ukliďme svět“. Akce se 
letos zúčastnilo přes 21  000 re-
gistrovaných dobrovolníků, kteří 
po  celé České republice sebrali 
více než 200 tun odpadu. Do úkli-
du se zapojilo 213 škol, táborů 
a  dětských oddílů. Ochránci také 
oznámili datum hlavního jarního 
úklidového termínu, který bude 
příští rok 26. března, a  zároveň 
přichází s  novou velkou výzvou: 
„Darujte přírodě vánoční dárek 

tím, že si z ní něco odnesete. Třeba 
pytel plný odpadků!“
Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí 
obdarovat ty, které máme rádi. 
Ochránci přírody nyní přichází s ti-
pem na  vánoční dárek, který po-
může přírodě i nám všem. Na roz-
díl od  běžných zvyklostí, tento 
dárek nepřinesete pod stromeček, 
ale naopak ho od něj odnesete!
„Na  Vánoce mnoho lidí vyrá-
ží mimo město, chtějí se projít 
v  lese a  užít si klid po  náročném 
předvánočním shonu. Proč tedy 
tuto příležitost nepřetavit v  něco 
opravdu pozitivního. Darujte dár-
ky i přírodě v podobě plného pytle 
odpadků, který z ní odnesete!“ říká 
koordinátorka kampaně Veronika 

Andrlová a  dodává, že neexistuje 
lepší příležitost pro projev soli-
darity s  naší přírodou, než právě 
o Vánocích.
Pokud se tato výzva uchytí, plá-
nují ji ochránci přírody opakovat 
každý rok. Může se tak stát pravi-
delným doplňkem hromadných 
úklidových akcí. Ty letos opět 
silně zasáhla pandemická situa-
ce, kvůli níž měly hromadné akce 
nižší účast, než bývalo běžné v mi-
nulých letech. Organizátoři akce 
proto zvolili pro tento rok trochu 
jinou taktiku než obvykle. Kromě 
hlavních termínů vyzývali dobro-
volníky i  k  individuálním úklidům 
v průběhu celého roku. Akce se tak 
nakonec zúčastnilo přes 21  000 

registrovaných dobrovolníků, kte-
ří po  celé České republice sebrali 
více než 200 tun odpadu. Do úkli-
du se také zapojilo 213 škol, táborů 
a dětských oddílů.
„Bylo nám jasné, že situace není 
dobrá pro hromadné akce. Proto 
jsme se zaměřili na  to, abychom 
lidi motivovali k úklidům v průbě-
hu celého roku. Dobrovolníky jsme 
vyzývali k  pravidelným úklidům 
při každé procházce do  přírody 
a  pořádali pro ně i  mnoho soutě-
ží. Rok však ještě neskončil,“ říká 
Veronika Andrlová a naznačuje, že 
je čas při nadělování dárků myslet 
i  na  to nejcennější, tedy na  naši 
přírodu.
Více informací naleznete na strán-
kách www.uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, 

tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Fotografi e k  volnému využití si 
můžete stáhnout zde: 
www.uschovna.cz/zasilka/
SPRFAZP2AKBDILAU-M37   

Ukliďme svět v roce 2021 
podporují: 
Ministerstvo životního prostředí, 
Hlavní město Praha, ALPINE PRO, 
DPD CZ, DB Schenker. 

Partnery akce se můžete stát i Vy! 
Děkujeme!

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

08. 01.
09. 01.
15. 01.
16. 01.
22. 01.
23. 01.
29. 01.
30. 01.
05. 02.
06. 02.

DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)
MUDr. Malátková Ludmila
Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
MDDr. Motyčka Martin
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
MUDr. Hlavsová Lenka

Kvasiny 145, 517 02
Kvasiny 145, 517 02
Voříškova 169, Vamberk, 517 54
Komenského 127, Opočno, 517 73
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01
Kvasinská 129, Solnice, 
Komenského 44, Rychnov n. Kn., 516 01
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41

771 155 445
771 155 445
602 514 715
494 621 665
721 200 244
494 515 696
602 152 873
775 224 093
494 323 152
494 323 958

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum     jméno lékaře                                                                          adresa ordinace                                          telefon
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Vzhledem k tomu, že dnešní doba 
je, jaká je a každý má starosti spí-
še sám se sebou, člověka o to víc 
potěší, když se najde někdo, kdo 
chce udělat něco pro druhé. Kon-
cem roku mne v  telefonu oslovil 
milý hlas jisté paní, která by prý 
ráda se svým synkem udělala ra-
dost našim klientům přípravou 
nějakého vánočního balíčku. 
Slovo dalo slovo a  myšlenka jed-
né paní se dostala až do  místní 
základní školy. Děti z  3. A  vyrá-
běly toho času s  paní učitelkou 
dárečky na Vánoční jarmark a  tě-
šily se, až je budou v  adventním 
čase prodávat. S  paní učitelkou 
připravily krásné hvězdy z ruliček 
papíru, vánočně je nazdobily, vy-
tvořily voňavé levandulové soli 
a uvařily pečený čaj. Všechny tyto 
výrobky krásně nazdobily a  vy-
šperkovaly dle svých představ. 
Vánoční jarmark byl však bohužel 
zrušen a tady se zrodila myšlenka 
využít tyto výrobky k  obdarová-
ní babiček a  dědečků v  místním 
domě s  pečovatelskou službou. 
Babička jednoho žáka vyrobila 
pro každý balíček krásné přá-
níčko, balíčky se dotvořily a  byly 
předány na  místo určení. A  my 
tímto děkujeme paní učitelce 

Aleně Petrové, iniciátorce nápa-
du paní Gabriele Sršňové a  paní 
Zdeňce Sršňové za  krásných 70 
vánočních balíčků, které potěšily 
nejen klienty v  Domě s  pečova-
telskou službou ve Vamberku, ale 
i v DPS v Potštejně a ostatní klien-
ty ve spádových obcích, kterým se 
služba poskytuje (Záměl, Polom, 
Lhoty u  Potštejna a  Lupenice). 
Dalším prosincovým počinem 
byla tzv. mikulášská služba, kte-

rá se příliš neliší od  běžné praxe. 
Jen paní pečovatelky se na  chvíli 
promění v  čerta a  anděla, aby 
i  těm, za  kterými případně nikdo 
nepřijde, připomněly, že městem 
v  daný čas chodí Mikuláš a  zpří-
jemnily jim tak dobu adventní. 
A pak nás také navštívili ti nejmen-
ší, a sice dětičky z místní mateřské 
školky. Ty nám za  doprovodu 
svých hudebních nástrojů krásně 
zazpívaly něžnou vánoční koledu, 

která mnohé dojala k  slzám. Dě-
kujeme moc za vaši návštěvu.
Dovolte mi navázat na  předešlé 
řádky tím, že pečovatelská služba 
zde není jen pro babičky a dědeč-
ky, jak zmínily děti. Pomáháme 
všem, kteří si nejsou schopni za-
jistit své základní potřeby – chod 
domácnosti, stravu či péči o vlast-
ní osobu. A to nejen seniorům, ale 
i  zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let.
Všechny tyto činnosti provádíme 
v  prostředí, na  které jste zvyklí 
– u  vás doma. Nejen ve  Vamber-
ku, ale i  jeho spádových obcích. 
Pokud máte zájem o  naši služ-
bu, kontaktujte nás osobně či 
prostřednictvím svých blízkých 
na níže uvedených kontaktech.
Přeji vám všem v tomto roce hlav-
ně hodně zdraví, ať je tento rok 
lepší než ten minulý a  do  vašich 
domovů klid, štěstí, lásku, pohodu 
a spokojenost.

Lucie Grunclová, DiS.

vedoucí a sociální pracovnice 
PS Vamberk

Kontakt: 494 541 547, 
773 097 901, 

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Jůnova 35, 517 54 Vamberk

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.

Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901, pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM ADVENTNÍM 
V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
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Město Vamberk podpořilo v  roce 
2021 provoz bezplatné telefonic-
ké krizové Linky bezpečí částkou 
1  000 Kč. Posláním Linky bezpečí, 
z.s., je poskytovat kvalitní a  snad-
no dostupnou pomoc dětem, mla-
dým lidem do  18 let (studentům 
do 26 let) a všem, kteří jednají v je-
jich zájmu. Linka bezpečí pomáhá 
s  řešením náročných životních 
situací i  každodenních starostí 
a problémů. Poskytuje krizovou in-
tervenci a poradenství pro klienty 
z celé České republiky prostřednic-
tvím telefonu, chatu a emailu. 
Linku bezpečí mohou kontaktovat 
děti a  studenti do  26 let na  tele-

fonním čísle 116  111 a  to zcela 
bezplatně (bez nutnosti kreditu) 
a  anonymně. Telefonická krizo-
vá linka funguje v  nepřetržitém 
provozu 24 hodin denně, také 
během víkendů a svátků. Linka je 
určena především pro děti, kte-
ré se ocitnou v  obtížné životní 
až krizové situaci a  mají pocit, že 
neexistuje řešení a  že jsou na  své 
trápení samy. Přestože se nám daří 
pomoci stovkám dětí denně, stále 
je mnoho těch, které se k nám ne-
dovolají, protože kapacita Linky 
bezpečí je omezená. Dětem proto 
nabízíme pomoc také přes e-mail 
(pomoc@linkabezpeci.cz) a  chat. 

Chat je v  provozu každý den 
od 9:00 do 13:00 hodin a od 15.00 
do  19.00 hodin. Na  e-mail odpo-
vídáme do  3 pracovních dní. Více 
informací, včetně odkazu na  chat 
či podcasty a  videa, naleznete 
na www.linkabezpeci.cz. 
Nabízíme podporu a  pomoc také 
rodičům, učitelům a  všem do-
spělým, kteří mají starost o dítě či 
mladé lidi do 26 let, a to prostřed-
nictvím naší Rodičovské linky. Te-
lefonická linka je dostupná na čísle 
606 021 021 od pondělí do čtvrtka 
od  9.00 do  21.00 hodin a  v  pátek 
od  9.00 do  17.00 hodin. Pomoc 
poskytujeme bezplatně, volající 

hradí pouze částku za  hovor dle 
tarifu svého operátora. Nabízíme 
pomoc také přes e-mail (pomoc@
rodicovskalinka.cz) a  chat. Chat 
je v  provozu v  neděli od  18.00 
do  22.00 hodin, na  e-mail odpo-
vídáme do  3 pracovních dní. Nej-
častěji se na  nás obracejí dospělí, 
kteří hledají radu při výchově dí-
těte, nebo jsou svědky, kdy je dítě 
v  nesnázích a  hledají způsob, jak 
mu pomoci. Více informací, včetně 
odkazu na chat, podcasty a videa, 
naleznete na  www.rodicovskalin-
ka.cz. 

Zuzana Prokopová, 

Linky bezpečí, z.s

Linka bezpečí pro občany města Vamberk

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán vzdělávání 
na Rychnovsku pořádá v lednu 2022:

čtvrtek 6. 1.  14:00 - 18:00 

(2. část)

Rozcvičky a  konverzační aktivity 
ve výuce AJ - Mgr. Lukáš Heřman 
ZŠ Javornická 1590, Rychnov n. Kn.
 
pondělí 10. 1. 17:30 - 19:00 

Děti a  peníze: Jak vést děti k  fi -
nanční zodpovědnosti - Mgr. Vero-
nika Kalátová
Online pro veřejnost
 
středa 12. 1. 14:30 - 17:30 

Inkluze a  jak ji podpořit 2 - na-

stavování spolupráce ped. + AP - 
Mgr. Kamila Barlow
ZŠ Masarykova 563, Rychnov n. K.

pátek 14. 1. 8:30 - 13:30 

Párové a  kooperativní vyučování 
v matematice - Mgr. Lukáš Javorek
Sdružení SPLAV, Javornická1560, 
Rychnov n. Kn.
 
středa 19. 1. 15:00 – 16:30 

Vliv nepodnětného prostředí 
na vzdělávací potřeby dítěte a žáka 
- Mgr.  Ing. Ladislav Martinek - psy-

cholog, Mgr.  Daniela Hartmanová- 
speciální pedagog
SPC KHK, Javornická 1501, Rych-
nov n. Kn.

čtvrtek 27. 1. 12:20 - 15:30

Metoda vědomé stopy pohybu: 2. 
sdílení - akad.mal. Táňa Svatošová
Mateřská škola Láň, Českých bratří 
1387, Rychnov n. Kn.
 
Prosím sledujte naše www a  Fcb 
stránky, kde naleznete případné změ-
ny konání a aktualizaci všech akcí.

Registrace viz QR kód, 
email: map@sdruzenisplav.cz, 
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku 
@MAPnaRychnovsku, 
WEB: www.sdruzenisplav.cz
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Fotografi e interiéru hřbitovního kostela svaté Barbory a rakve s ostatky 
Anny hraběnky Lützowové. Vdova po Františku hraběti Lützowovi spra-
vovala lesní velkostatek Vamberk a žila střídavě v Británii a na Žampa-
chu. Zemřela 18. dubna 1932 v Londýně v 80. roce svého života a její tě-
lesné pozůstatky byly následně uloženy do vamberecké hrobky po boku 
manžela. Její pohřeb se uskutečnil 26. dubna za  velké účasti obyvatel 

i významných hostů. Zajímavou součástí hraběnčiny závěti bylo přání, 
aby jí před uložením do hrobky byly otevřeny tepny, zřejmě jako pojiš-
tění proti zdánlivé smrti. Zesnulá věnovala městu 20 000 Kč na údržbu 
rodinné hrobky.                                                                             Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ve správě MGOH Rychnov n.K.

Z pokladu starých fotografi í

Měli tu výsadu, že stáli u zrodu průmyslového 
podnikání v  našem průmyslovém Vamberku. 
Řeč je o  rodině Zemanově. Je to již více než 
dvě stě let, kdy mladý muž Josef Václav Zeman 
založil malou dílnu na výrobu součástí ke tkal-
covským stavům. Časem vyrostla větší provo-
zovna, koncem 19. století se továrna přeorien-
tovala na přádelnu žíní. 
Zdeněk Zeman, který se narodil roku 1886, 
byl již čtvrtou generací podnikatelské rodi-
ny. Měl dvě mladší sestry, Boženu a  Miladu. 
V době Zdeňkova mládí se rodina přestěhovala 
z domu čp. 87 na náměstí do nového čp. 115 
mezi kostelem a kamenným mostem. Ve svých 
36 letech se Zdeněk v  České Třebové oženil 
s Vlastou Hořčičkovou. V manželství se narodily 
tři děti, Zbyněk, Dagmar a Milena. Syn zemřel 
v dětském věku.
Roku 1922 převzal Zdeněk od  svého otce 
Jana vedení fi rmy. Tehdy se již deset let vy-
rábělo v  moderních provozech vystavěných 
po  levé straně silnice k  Doudlebům (dnešní 

objekty fi rmy Řetězy Vamberk). Firma rozší-
řila svůj sortiment o  výrobu opřádaných žíní 
a  velkoobchod s  čalounickými a  sedlářskými 
potřebami. V  roce 1943 si Zemanovi se svý-
mi zaměstnanci připomněli 125 let trvání fi r-
my. O  pět let později však přišlo znárodnění 
podniku nastupující komunistickou mocí. Dva 
roky nato byl provoz uzavřen a výrobní areál 
získaly železárny. 
Průmyslník Zdeněk Zeman se angažoval 
ve veřejném životě. Od roku 1927 byl členem 
obecního zastupitelstva, od roku 1938 obec-
ním radním za národní demokracii. Od  roku 
1923 zastával funkci místopředsedy klubu 
turistů. Od  roku 1929 byl místopředsedou 
a od roku 1937 předsedou Občanské besedy. 
Roku 1936 se stal prvním předsedou klubu 
filatelistů. Bývalý majitel továrny Zdeněk Ze-
man zemřel 16. ledna 1952 ve věku 65 let.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Poslední z rodu Zemanů

Fotokopie obrazu ze sbírky Milana Sedláčka
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Václav Kodýtek přišel do  Vam-
berka jako mladičký učitel v roce 
1807 a zdejší děti vzdělával po ce-
lých čtyřicet let. Narodil se 17. led-
na 1787 v České Rybné. Ve svých 
dvaceti letech byl ustanoven po-
mocným učitelem k  vamberec-
kému rektorovi Václavu Voříškovi. 
Vedle tohoto zkušeného kantora 
a  hudebníka pracoval ve  zdejší 
dvoutřídce následujících osm 
let jako podučitel. Spolupráci se 
svým nadřízeným povýšil Kodý-
tek v rodinný svazek, když se roku 
1808 oženil s Voříškovou dcerou 
Eleonorou (1786-1843). Eleono-
řin bratr Václav byl knězem a hu-
debníkem, druhý bratr Jan Vác-
lav Hugo nadějným hudebním 
skladatelem, sestra Anna, stejně 
jako Eleonora dobře ovládala hru 
na piano. Je vidět, že kantor Vác-
lav Voříšek dal všem svým dětem 
(kromě svých genů) i  výbornou 
hudební průpravu.
Václavu a  Eleonoře Kodýtkovým 
se narodilo šest dětí, tři chlapci 
a tři dívky. Jejich dcera Johanna se 
později provdala za učitele Josefa 
Vrabce.
Když v  lednu 1815 zemřel Ko-
dýtkův tchán Václav Voříšek, 

obdržel Václav Kodýtek dekret 
na  vambereckou školu. V  násle-
dujícím roce byla otevřena škola 
na  Rovni, kam začali docházet 
žáci z  Rovně, Pekla, Zakopanky, 
Hradiska a Jahodova, kteří se do-
sud učili ve Vamberku. Roku 1830 
došlo k  přestěhování školy z  čp. 
87 do  sousedního čp. 86, kde se 
vyučovalo až do  postavení nové 
školní budovy v roce 1905. Kodý-
tek stál v  čele vamberecké školy 
až do roku 1848, kdy jej vystřídal 
zeť Josef Vrabec (1825-1876). 
Opakoval se tak scénář, když Ko-
dýtek kdysi nahradil svého tchána 
Voříška. S  učitelskou profesí se 
Václav Kodýtek defi nitivně roz-
loučil až v roce 1859, kdy mu bylo 
již 72 let, „maje až do posledního 
okamžiku dobrou paměť a zdravé 
smysly. V  úřadě svém vydobyl si 
jak svou činností, tak i na tehdejší 
čas dobrou metodou chvalného 
jména.“ Zasloužilý kantor Václav 
Kodýtek zemřel ve  Vamberku 
12. ledna 1872, několik dní před 
svými 85. narozeninami. Od jeho 
úmrtí uplynulo v  těchto dnech 
150 let.                      Miroslav Berger

Spolek přátel historie 

Vamberka

Vamberecký rodák František Vích 
dostal do vínku hodně talentu, kte-
rý v životě náležitě rozvinul. Naro-
dil se před 150 lety 20. ledna 
1872 do  rodiny Eduarda 
a  Marie Víchových. 
Otec se živil jako 
krejčí a  věnoval se 
hudbě. V  městské 
kapele hrál na  vi-
olu a  vyučoval 
hře na  housle. 
Matčin bratr Jo-
sef Kalousek byl 
významným his-
torikem. Víchovi 
měli ještě druhé-
ho syna Jindřicha.
František si zvo-
lil stejné povolání 
jako děda z  otcovy 
strany. Absolvoval 
učitelský ústav v  Hradci 
Králové. Jeho prvním kantor-
ským působištěm se stal Pěčín. 
Následně vystřídal školy v Doudle-
bách, Merklovicích a  Vamberku. 
Roku 1906 se stal odborným uči-
telem na  měšťanské škole v Týniš-
ti. Později zde působil jako ředitel 
měšťanských škol. Stejnou funkci 
zastával od  roku 1925 v  rodném 
Vamberku, a  to až do  odchodu 
do penze 1932.

Po  otci zděděné hudební geny 
uplatnil ve  vrchovaté míře. V  le-
tech 1904 až 1914 řídil vyhlášenou 

vambereckou fi lharmonii, 
štědře podporovanou 

Ladislavem Bedná-
řem. Toto hudební 

těleso o  několika 
desítkách členů 
bohužel muselo 
ukončit svou 
činnost s  pří-
chodem první 
světové války. 
Po  jejím skon-
čení vedl agilní 
Vích menší hu-

dební kroužek. 
Zároveň se vě-

noval chrámové 
hudbě a  spolupra-

coval s  ochotnickým 
Zdobničanem. Jeho pe-

dagogickýma rukama prošla 
řada talentovaných hudebníků (Jiří 
Dvořáček, Alois Dvořák, Zdeněk Pa-
vel). Vích se věnoval i psaní obecní 
kroniky, kterou vedl v  letech 1934 
až 1937. Žil v  čp. 512 na  Struhách 
a zemřel po bohatě naplněném ži-
votě 2. července 1953 ve Vamberku 
ve věku 81 let.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Učitel a hudebník Švagr skladatele Voříška 
učil vamberecké děti

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. 
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Cílem projektu bylo budovat a hlav-
ně prohlubovat a  zlepšovat vztahy 
našich žáků ve  třídním a  školním 
kolektivu.
Z  aktivit ke  zlepšení etického pro-
středí jsme vybrali především mu-
zikoterapii. Výukového programu 
se zúčastnili žáci všech tříd. Dále 
proběhlo setkání budoucích prv-
ňáčků a  jejich rodičů s  učitelkami. 
Při tomto setkání si děti prohlédly 
třídy, vyzkoušely si práci na  inter-
aktivní tabuli. Rodiče získali prvot-
ní informace k  nákupu pomůcek, 
k  průběhu prvních dní ve  škole 
a k přihláškám do školní družiny. 
Další společnou aktivitou pro rodi-
če a  děti bylo podzimní vyřezáva-
ní dýní. Z  dotace byly zakoupeny 

dýně, vyřezávací sady, nožíky a dal-
ší potřeby na zdobení.
Pro podporu etické výchovy, fi -
nanční gramotnosti, ekologické 
výchovy, výchovy ke zdraví byly za-
koupeny jednak učebnice v tištěné 
podobě pro žáky 1. stupně a v elek-
tronické podobě pro žáky 2. stupně, 
které mohou být využívány napříč 
dalšími předměty. 
Na  tvořivé dílny, kterými chceme 
podpořit schopnost vnímat krásu, 
rozvíjet fantazii, citové prožívání 
a tvůrčí schopnost dětí jsme pořídili 
výtvarný a kreativní materiál, moti-
vační razítka, hudební nástroje, kni-
hy s příběhy pro nejmenší.

Mgr. Alena Machová

Mgr. Eva Katzerová

Základní škola Vamberk

Projekt Etikou k lepším mezilidským vztahům, 
fi nancovaný z dotačního fondu KHK
Z důvodu covidových opatření jsme nestihli uskutečnit všechny aktivi-

ty tohoto projektu v požadovaném termínu. Zažádali jsme o prodlou-

žení projektu. Naší žádosti bylo vyhověno, a proto se všechny aktivity 

nakonec uskutečnily tak, jak byly v projektu naplánovány. 
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Tento projekt se uskutečnil od úno-
ra 2021 až do listopadu 2021.
Zúčastnilo se 34 žáků obou tříd. 
Zaměřili jsme se posilování klad-
ných vztahů mezi dětmi. Naučit 
se řešit problémy a  konfl ikty ne 
násilím a  vulgárními nadávkami, 
ale umět říci, co se mi nelíbí a co 
nechci, aby mi bylo děláno. Bo-

hužel nám systematickou práci 
se třídními kolektivy narušila dis-
tanční výuka. Dětem byly předá-
ny i informace o šikaně a kyberši-
kaně, jak se jí bránit a kde hledat 
pomoc.
Dalším tématem byl zdravý životní 
styl dětí a  mládeže. Hovořili jsme 
s dětmi o výživě, o škodlivosti kou-

ření a návykových látek na dětské 
zdraví, o režimu dne, jakým způso-
bem trávit volný čas.
Své znalosti si žáci následně ověřili 
při besedě a  vyplnění pracovních 
listů.
Děti byly velice vstřícné při při-
jímání nových informací a  úkoly 
plnily se zájmem.

Z tohoto důvodu hodnotíme pro-
jekt kladně.
Děkuji Krajskému úřadu Králové-
hradeckého kraje a  KRPŠ při Zá-
kladní škole ve  Vamberku za  po-
skytnutí dotace, které jsme použili 
při realizaci projektu. 

Mgr. Vlastimila Herel Krsková

školní metodička prevence

Vánoční výlet do Potštejna
Čekání na  Štědrý den jsme si s  dětmi 1. – 3. ročníku zpestřili výletem 
do Potštejna, kde pro nás byl připraven v interiérech zámku hraný pří-
běh o  původu Vánoc, kterým nás provedl až do  Betléma anděl Ariel 
a chlapec Honzík. Po dlouhém putování jsme se zahřáli v zámecké cuk-
rárně teplým čajem a pochutnali si na výborných kokoskách. Dále jsme 
si prohlédli Betlém v životní velikosti a výstavku hracích a pohyblivých 
strojků s vánoční tématikou. Návštěvu jsme zakončili u obchůdku, kde si 
děti mohly koupit svíčky a další dekorativní vánoční zboží.

Mgr. Eva Katzerová

Ve  sklepení rych-
novského Déčka se 
i  letos uskutečnila 
tradiční čertovská 
výstava, které se 
zúčastnily se svý-
mi   obrázky a  vý-
robky i děti z 1. a 3. 
oddělení družiny ZŠ 
Vamberk. Odměnou 
pro nás bylo získané 
Ocenění za  výtvar-
né ztvárnění čertů 
a čertic.
Za  ZŠ Vamberk                                  
Ivana Tomková, vy-

chovatelka ŠD

Základní škola Vamberk

Závěrečná zpráva o projektu pro 6. třídy 
Proč se starat o své zdraví?
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Za Betlémským světlem do altánu
V průběhu podzimu jsme započali milou spolupráci se skauty z Vamberka. 
Díky nim ožívá knihovnický altán i v zimním čase, protože je fajn místem 
pro setkávání. Na oplátku nám skauti přinesli do altánu Betlémské světlo. 
Stalo se tak na čtvrtou adventní neděli 19. 12. Se světlem přišlo i veselé 
hemžení nejen dětí, ale i dospělých, kteří i přes nepřízeň počasí dorazili 
do naší zahrady. Zněly koledy, nalíval se punč, povídalo se, bylo hezky….
Přejeme všem jen dobré do dalšího roku, aby se splnila Vaše tajná přání, 
nejen ta, která obsypala náš stromeček během adventních nedělí. 

Otevírací doba knihovny
S  novým rokem chystáme určitě nějaká překvapení a  novinky, ale 
otevírací doba se zatím nemění. 
Oddělení pro dospělé:
pondělí: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, čtvrtek: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
Oddělení pro děti a mládež:
středa: 12:00 – 15:00, čtvrtek: 13:00 – 17:00

Pozor – uzavírka
Dne 6. 1. 2022 (čtvrtek) bude knihovna v provozu pouze odpole-

dne od 13:00 do 17:00. Během dopoledne se účastníme povinného 
školení pracovníků města. Děkujeme za pochopení. Pro vracení kní-
žek prosím využijte bibliobox před vchodem do knihovny.

BELETRIE
 KOZÁK, Tomáš: 

     Prokletí Jantarové komnaty

Mysteriózní thriller o perle evrop-
ského umění, která záhadně zmi-
zela na konci světové války. 
 MORRIS, Heather: Tři sestry

Román podle skutečného příběhu 
o naději a přežití. 
 REICHS, Kathy: Falešné kosti

Další z  případů se soudní antro-
položkou Temperance Brennano-
vou, známou ze seriálu Sběratelé 
kostí.
 VIGAN, Delphine de: 

     Ani později, ani jinde

Psychologický příběh odehrávající 
se v současnosti, v němž vystupu-
jí paralelně dva hrdinové, mladá 
vdova a lékař.
 SIMON, Teresa: 

     Lilie pro nevěstu

Autorka zavádí čtenáře do  Kolína 
nad Rýnem, do  světa omamných 
vůní parfémů, beznadějné lásky 
a desítky let starého tajemství. 

NAUČNÁ LITERATURA
 ČERNÝ, Václav: 

     Knížka o Babičce a její autorce

Pojednání o  Boženě Němcové 
a české literatuře její éry. 
 HOŠKOVÁ-Weisová, Helga: 

     Nikdo nás nečekal

Vzpomínky malířky, která přežila 
holocaust. 
 KLICPEROVÁ, Lenka 

     KUTILOVÁ, Markéta: 

     S lékaři v první linii

Autorky své reportáže z  českých 
nemocnic, které ochromila pande-
mie koronaviru, vydaly knižně. 
 ŠLOUF, Jakub: 

     Praha v červnu 1953

Už v roce 1953 vstoupily do stávky 
významné průmyslové podniky 
a bouřily se proti měnové reformě. 
 ZIBURA, Ladislav: 

     Prázdniny v Česku

Po  cestách světem se autor vrací 
do českých luhů a hájů a připomí-
ná, že i u nás je spousta krásných 
a zajímavých míst.

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

Lednová nabídka nových knih – 2022



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 20

Ze života mateřské školy „Vodníček“
„My tři králové jdeme k vám, 
štěstí zdraví přejeme vám…“

Tahle tříkrálová koleda zní celý 
první lednový týden ve  všech tří-
dách mateřské školy VODNÍČEK. 
Vyprávěním o třech králích a jejich 
slavnostním průvodem po  školce 
společně ukončujeme vánoční 
období. A jaké bylo? Bohužel, opět 
poznamenané proticovidovými 
opatřeními. Přesto se nám podaři-
lo realizovat některé naplánované 
akce a  projektové dny. A  hlavně, 
vytvořit dětem pohodovou před-
vánoční atmosféru,  v které si moh-
ly užít celý advent.
Předškoláci a  prostřední děti na-
vštívily výrobnu vánočních oz-
dob ve  Dvoře Králové. Seznámily 
se s  celým procesem vzniku této 
křehké krásy a  také si mohly vy-
zkoušet zdobení kouliček. 

Program, který si naši nejstarší při-
pravovali na  slavnostní rozsvícení 
stromečku na  náměstí, předvedli 
živě alespoň mladším kamarádům 
u našeho stromečku před školkou. 
Záznam z jejich vystoupení zaslaly 
paní učitelky na web města, takže 
jste ho měli možnost vidět i vy. 
Hned na  začátku adventu k  nám 
do  školky dorazil „Živý betlém“. 
Děti si mohly pohladit beránka, 
kozičky, telátko a  po  zahradě vo-
dit oslíka a koníka. Pro děti to byl 
netradiční zážitek. Nás pak potěšili 
rodiče, kteří přispěli sbírkou staré-
ho pečiva, dek a  hraček pro „Mo-
bilní zvěřinec“, který pro nás „Živý 
betlém“ připravil. Vždyť o čem Vá-
noce jsou – o darování...
Záhy se ve  školce objevila i  sva-
tá Barbora, prohlédla si vzorně 
uklizené hračky ve  všech třídách 
a  za  odměnu dostaly děti nejen 

perníčky, ale i větvičky „barborek“ 
(všem vykvetly!). Pak nás čekala 
další návštěva – svatý Mikuláš se 
svým andělsko-čertovským průvo-
dem, právě v den, kdy se ve školce 
rojilo spousta malých Mikulášů, 
andílků a  čertíků. Měly jsme totiž 
„Mikulášský rej“. Vše dobře do-
padlo, čertí si nikoho neodnesly, 
naopak, odnášely si děti – krásnou 
mikulášskou chaloupku plnou 
zdravých dobrot. 
Jen jsme dosbírali poslední čer-
tovské chlupy a  andělská pírka, 
začali jsme si školku zdobit vánoč-
ně. Ve všech třídách se malovalo, 
kreslilo, lepilo a  pod dětskými 
prstíky vznikaly krásné obrázky, 
přáníčka, vánoční světýlka...A pak 
přišel očekávaný „Štědrý den“ 
ve  školce. Byl stejně slavnostní 
jako u  vás doma - všichni v  pěk-
ném oblečení, nazdobené třídy, 

jídelna. Jen vám  určitě chybělo 
krásné vystoupení, které si pro 
své kamarády připravily děti z „Di-
vadýlka“ pod vedením paní uči-
telky Lucky Velinské. A než zazvo-
nil vánoční zvoneček, stihli jsme si 
ještě pouštět „lodičky“, hodit bač-
korkou a  rozkrojit jablíčko.  Pod 
stromečkem našly děti spoustu 
krásných knížek, pomůcek a  hra-
ček. Hry s nimi naplnily další dny, 
které zbývaly do  toho opravdo-
vého Štědrého dne. Jen nás mrzí, 
že jsme opět nemohli ve  školce 
přivítat rodiče. Tak snad za  rok. 
Ještě jsme si stihli zajet na zámek 
do  Potštejna, kde jsme společně 
prožili „Betlémský příběh“. Přáli 
bychom všem, vám, sobě a  hlav-
ně dětem, aby nás jeho moudrost 
a důvěra v dobro provázela celým 
rokem 2022. 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
,,Sněží, sněží, mráz kolem běží.‘‘

Konec listopadu i  celý prosinec 
byl pro naši školku velmi bohatý 
na předvánoční akce. 20. 11. 2021 
děti ze třídy Včeliček vystoupily 
na  Předvánočním jarmarku v  Mu-
zeu krajky. Pro diváky si připravi-
ly básničky o  adventu, písničku 
a  taneček o  zimě. Děti svým vy-
stoupením navodily hřejivou vá-
noční atmosféru a  odměnou jim 
byl potlesk celého obecenstva.
O  pár dní později a  to 23. 11. se 
třídy Berušek a  Včeliček vydaly 
prozkoumat výrobnu vánočních 
ozdobiček do  Dvora Králové nad 
Labem. Děti zde byly svědky celé-
ho procesu výroby od  vyfouknutí 
požadovaného tvaru, přes na-
barvení až po  konečné ruční ma-
lovaní. Třešničkou na  dortu byla 
dílnička, ve  které si naši malí ob-
jevitelé mohli vytvořit svoji vlastní 
kouličku. Všechny děti měly veli-
kou radost, až tuto ozdobu přidají 
k ostatním na vánoční stromeček. 
2. 12. 2021 se konal Živý betlém. 
Děti měly možnost poslechnout 

si legendu o  narození Ježíška 
a dozvědět se mnoho zajímavých 
informací o zvířátkách. Dále si zku-
sily vyhřebelcovat poníka a oslíka, 
pohladit beránka, kozičky nebo 
malé telátko. Následující den 3. 
12. 2021 do naší sluníčkové školky 
dorazila vzácná návštěva v  podo-
bě Mikuláše, andílka a  čertů. Celá 
družina navštívila třídu Motýlků, 
Berušek i  Včeliček. Všechny děti 
společně zazpívaly písničku nebo 
odrecitovaly básničku. Pár slziček 
ukáplo, ale paní učitelky nikoho 
nedaly a  tak čerti odešli s  prázd-
nou. Za  statečnost každý dostal 
chaloupku s  dobrotami. Poděko-
vání patří Sboru dobrovolných ha-
sičů Vamberk, díky kterým se tato 
mikulášská nadílka uskutečnila.
10. 12. 2021 jsme se vydali do ne-
dalekého Potštejna na  zámek. 
Zde byl pro děti připraven Bet-
lémský příběh. Malí cestovatelé 
vyrazili za  doprovodu Honzíka 
do  Betléma za  Ježíškem. Cestou 
potkali pastýře, tři krále, objevili 
se na  tržišti nebo procházeli hus-
tým lesem. Nakonec pro ně bylo 

připraveno malé pohoštění.
Nejkouzelnější období celého 
roku se pomalu blíží ke svému vr-
cholu. Pro všechny děti tento čas 
znamená pouze jediné a  to je če-
kání na Ježíška. 14. 12. se uskuteč-
nil Štědrý den v  naší školce. Děti 
přinesly na  ochutnávku cukroví 
a společně si s paní učitelkami vy-
zkoušely i  nějaké vánoční tradice 
a zvyky. Zkusily si hodit střevícem, 
pouštěly lodičky z  ořechových 
skořápek nebo hledaly hvězdičku 

v  rozkrojeném jablku. Celý tento 
den byl plný očekávání. Zvoneček 
oznámil, že Ježíšek opravdu přišel. 
Úsměvy na rtech a nadšené výrazy 
dětí hned vystřídal jásot z nových 
hraček a  knížek pod stromečkem. 
Poté už následovalo pohodové 
hraní, zpívání a i menší dovádění.
Chtěli bychom Vám všem popřát 
kouzelné vánoční svátky a do No-
vého roku hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
I v letošním roce bychom chtěly zábavu pro ty 
nejmenší. Děkujeme všem za podporu a bude-
me se těšit na vaši návštěvu.

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

PRAVIDELNÉ AKCE: 
Herničky máme otevřené vždy ve  středu 8:00-
11:00 hodin Vstupné je 20,- Kč. Je nutné se rezer-
vovat, počet míst máme omezený. V  rámci mož-

ností budeme herničku otevírat vícekrát za měsíc. 
Případné otevření herničky bude vždy zveřejněno. 
Dle možností zajistíme dětem i hrátky s písničkou.

DOPROVODNÉ AKCE:
V  blízké době bychom chtěly uspořádat pro 
děti karneval. Pokud nám to situace dovolí. 
Dále chceme pokračovat i v tvořeních pro ma-
minky a  děti, přednáškách, v  akcích jako jsou 
vynášení Morany, zajíček Trousílek, a jiné. 
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrze-
ny na  stránkách www.mcdracek.webnode.cz   

či na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále se 
prezentujeme na  nástěnkách u  školy, ve  škol-
kách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení do-
tazu je možné na  tel. čísle 605451810, nebo 
na emailu mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo 
upravit podle potřeby náplň akcí.  

Aktuální informace sledujte na FB, či webových 
stránkách.

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Neseme Vám, lidičky, neseme Vám novinu, 
starý rok překročil osudnou hodinu. 
Neseme Vám, lidičky, neseme Vám vzkaz, 
že ten rok letošní začíná včas.

Všem zdraví, úsměv na tváři, v novém roce ať se 
vše vydaří. To Vám ze srdce přejí děti z MŠ Roveň.
Za kolektiv MŠ Roveň                                                                 Ilona Mikysková

pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ KONTROLER/KA
TECHNIK KONTROLY KVALITY

NÁKUPČÍ
MISTR VE VÝROBĚ

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 760 Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120 Kč/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

Přednáška 
Libora Turka: 

Švédsko, Norsko
Cestovatelský matador Libor Turek se na Vás bude 

těšit ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 17:30 v sálku 
knihovny. Přestože nám mohou připadat státy Švéd-

sko a Norsko už docela známé, pojďme se 
na ně podívat zblízka a trochu jinýma očima. 

Na akci je nutná rezervace telefonicky: 

494 370 577, osobně nebo emailem: 

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

PROGRAM LEDEN 2022
 10. ledna 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 Pecko-
vá, Bára Hrzánová, Jan Jiráň, Miro-
slav Kořínek, Camilo Caller, Daniel 
Šváb. Režie: Jan Jiráň.   
V předplatném. Vstupné 400 Kč.

 28. ledna v 18:00 hodin

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
ROMANTICKÁ KOMEDIE
Putovní Kino na  kolečkách opět 
zavítá do Vamberka, kde bude pro-
mítat romantickou komedii. Příběh 
je zasazen do malého města a okolí 
na Broumovsku. Dramatická krajina 
koresponduje s náladami hlavní hr-
dinky, která se s manželem a sedmi-
letou dcerou přestěhovala na opuš-
těný mlýn, který zdědila po babičce. 
Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Va-
lentýna Bečková, Jiří Havelka, Leoš 
Noha, Jakub Kohák, Igor Chmela, To-
máš Jeřábek, Robert Mikluš a další. 
Městský klub Sokolovna bude ote-
vřen hodinu před promítáním.
Občerstvení – popcorn /slaný, slad-
ký, šunka – sýr/, pivo, limo, víno.

Prodej vstupenek na místě. 
Vstupné 120 Kč.      

PŘIPRAVUJEME:
 4. února v 18:00 hodin

CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA 
& EXOTICKÁ DIASHOW
Mimořádný emotivní zážitek, plný 
inspirací pro splnění vlastních 
cestovatelských snů. Jeden z  nej-
známějších českých dobrodruhů, 
cestovatel Rádia Impuls a vicepre-
zident Českého klubu cestovatelů 
Jiří Kolbaba, Vás prostřednictvím 
svých jedinečných fotografi í pro-
vede všemi kouty světa s důrazem 
na  unikátní přírodní úkazy, kom-
pozice a  roztodivné tváře domo-
rodců s nádechem dobrodružství, 
poznání, exotiky a tajemna. 
Prodej vstupenek v kanceláři MK So-
kolovna. Vstupné 190 Kč.

KONCERT VAMBERECKÉHO 
UNI BIG BANDU
Vzhledem ke  covidové situaci byl 
předvánoční kulturní program 
v  celém městě omezen. Diváci 
však o vánoční koncert nepřišli. Již 
tradičně ho pro ně připravil vam-
berecký Uni big band, který rovněž 
do poslední chvíle nevěděl, zda se 
koncert uskuteční. Nakonec byly 
veškeré přípravy zúročeny a  divá-
ci, kterých nebylo málo, odcháze-
li spokojeni. Pozvání na  koncert 
přijal, a  celý koncert moderoval 
básník, prozaik, herec, zpěvák, scé-
nárista, moderátor a cimrmanolog 

Miloň Čepelka, který byl pro kon-
cert velikým přínosem.                                               

Zdeňka Freivaldová 

PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE 
DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení: září 2022. Zájemci se mohou hlásit na tel. 494 541 484 nebo 
elektronicky na e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz.
NUTNÉ NAHLÁSIT: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail.

PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE V MK SOKOLOVNA PROSÍME O DODR-
ŽOVÁNÍ VŠECH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ. DĚKUJEME.
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Dne 5. ledna uplyne rok, kdy nás na-
vždy opustil pan JOSEF POTUŽNÍK 
a 15. ledna uplyne rok, kdy nás opus-
til náš syn MILAN POTUŽNÍK.

S bolestí v srdci stále vzpomínáme.

Manželka a matka 

Jana Potužníková, 

syn a bratr Jiří Potužník s rodinou, 

Zdeněk Potužník s rodinou a Ludmila Potužníková

Před 185 lety
V lednu a únoru 1837 onemocněla většina obyvatel chřipkou. Na zá-
pal plic zemřely desítky vambereckých měšťanů.

Před 125 lety
Dne 1. ledna 1897 byla ve městě otevřena Průmyslová škola pokra-
čovací pro učně řemeslnické. Zpočátku se vyučovalo v bývalém sále 
na radnici. Učňové se ve Vamberku vzdělávali do roku 1931, poté byla 
otevřena nová škola v Kostelci nad Orlicí.
V lednu 1907 se obecním starostou podruhé stal Adolf Vyskočil, hře-
benář z čp.92.

Před 115 lety
První česká odborná škola krajkářská ve Vamberku byla od 1. ledna 
1907 zestátněna.

Před 70 lety
K 1. lednu 1952 došlo k přečíslování domů na Hradisku, Letné, v Pe-
kelci a Zakopance.
Z funkce předsedy Místního národního výboru byl 29. ledna 1952 od-
volán Antonín Knap. Nahradil jej Karel Petránek.

Před 60 lety
Od 1. ledna 1962 byla sloučena zemědělská družstva Vamberk a Lu-
penice. Nový celek se 152 družstevníky hospodařil na výměře 551 ha. 
Předsedou JZD se stal Stanislav Rychtařík.
Téhož dne vznikl Sjednocený závodní klub, předchůdce současného 
Městského klubu Sokolovna.

Před 50 lety
Dne 12. ledna 1972 vznikl ve městě horolezecký oddíl.

Před 40 lety
Na Nový rok 1982 se uskutečnil první společný výšlap na Chlum, je-
hož tradice trvá dodnes.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 08.01.1922 se narodil Otakar Vejsada, technik. Pracoval jako ve-
doucí chemické laboratoře v železárnách. V 60. letech byl členem rady 
Městského národního výboru. Počátkem 60. let stál u zrodu Sjednoce-
ného závodního klubu Zdobničan. Hrál a režíroval divadlo. Byl hráčem 
a později trenérem fotbalu. 100. výročí narození († 16.05.1971)
 12.01.1872 zemřel Václav Kodýtek, učitel. Na vamberecké škole učil 
v letech 1807-1848, z toho více než třicet let školu vedl. Stejně dlouho 
byl ředitelem kůru v kostele sv. Prokopa. 150. výročí úmrtí (* 17.01.1787 
Česká Rybná)
 16.01.1912 se narodil Jaromír Vondra, dělník a komunální politik. 

Pracoval jako zámečník v Báňské a hutní společnosti. V letech 1945-1948 
stál v čele podnikových odborů. V období 1947 až 1948 zastával funkci 
předsedy Místního národního výboru. 110. výročí narození
 16.01.1952 zemřel Zdeněk Zeman, průmyslník. V letech 1922-1948 
spravoval rodinnou fi rmu na zpracování žíní a výrobu sedlářských po-
třeb. Dnes v  objektu bývalé Zemanovy továrny sídlí Řetězy Vamberk. 
Byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva a  rady za  národní 
demokraty. Angažoval se v klubech turistů a fi latelistů. 70. výročí úmrtí                                                                                                                                           
(* 1886)
 20.01.1872 se ve Vamberku narodil František Vích, učitel a  hu-

debník. Učil na  několika školách v  okolí. V  letech 1925-1932 byl ředi-
telem měšťanských škol ve Vamberku. V období 1904-1914 stál v čele 
besední fi lharmonie, později vedl hudební kroužek. V letech 1934-1937 
psal obecní kroniku. 150. výročí narození († 02.07.1953 Vamberk)
 21.01.1812 se narodil František Kareš, kupec a starosta. Obchod 
provozoval v  čp. 2 vedle radnice. Býval vambereckým purkmistrem 
a od roku 1849 do 1852 prvním starostou. Pohřben byl na starém hřbito-
vě. 210. výročí narození († 09.09.1871 Vamberk)
 25.01.1912 se na Libštejně narodila Jiřina Vacková, muzikoložka 

a klavíristka. Vystudovala hudební vědy a dějiny umění. Vyučovala hru 
na  klavír, působila jako lektorka na  vysoké škole a  v  Muzeu Antonína 
Dvořáka. 110. výročí narození
 29.01.1942 zemřel František Kohutek, odbojář. Pracoval v Báňské 
a hutní společnosti. Byl popraven nacisty. 80. výročí úmrtí

Společenská kronika

V lednu 2022 oslaví:

92 let Drahomíra Zezulková
90 let Zdeňka Růžková
75 let Jaroslava Ludvíková
75 let Jaroslav Čermák
75 let Marie Čermáková
75 let Štefan Horčičák
75 let Hana Katzerová

Vážení spoluobčané, stále probí-
hají osobní gratulace jubilantům 
členkami Sboru pro občanské zá-
ležitosti města Vamberka. Pokud 
si z  jakéhokoli důvodu osobní ná-

vštěvu nepřejete, oznamte tuto 
skutečnost matrikářce Lence Pro-
kešové na tel. č. 494 548 124, popř. 
494 548 111, nebo písemně e-mai-
lem na  prokesova@vamberk.cz, 
popř. Městský úřad Vamberk, Huso-
vo náměstí 1, 517 54 Vamberk.  
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem členkám Sboru pro 
občanské záležitosti za  jejich spo-
lupráci, popřát jim spoustu zdraví, 
rodinné pohody a  spokojenosti 
v novém roce.

Lenka Prokešová, matrikářka

BLAHOPŘÁNÍ

„Byli jsme dva, dva na vše 
– na lásku, na život.“
Dne 7. 1. uplyne jeden smutný rok, co nás opustil pan 

BOHUSLAV KULIČKA.

S láskou vzpomínají manželka, 

synové s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 29. 1. uplynou tři smutné roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan Ing. JIŘÍ MAZÚCH. 

S láskou vzpomínají rodiče, manželka, 

děti s rodinami a bratr.

VZPOMÍNKA
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Náš oddíl vznikl v lednu 1972 při tehdejší TJ Ba-
ník Vamberk. 
Historicky prvním předsedou byl Karel Štré-
gl, po  něm se v  náčelnickém křesle vystřídali 
Standa Kysela, Jarda Kocourek a Pepa Janeček. 
Od roku 1978 do roku 2000 nám šéfoval Láďa 
Šembera, metodik a dlouholetý motor oddílo-
vého dění. V začátcích se lezecká činnost sou-
středila na Prachov, kde zásluhou Franty Doška 
a  Lumíra Černého vzniklo i  pár prvovýstupů. 
V  roce 1974 „Vamberáci“ poprvé vyjeli do  za-
hraniční NDR a čtveřice Štrégl, Friml, Kocourek 
a Šembera úspěšně zlezla věž Barberina s mi-
nimem jištění a  lanem pěkně „na  kšandičky“. 
Od  svého vzniku též oddíl pořádal až do  roz-
dělení republiky každoroční lezecké výjezdy 

do Vysokých Tater. Tam získávali členové oddí-
lu zkušenost pro své další zájezdy do zahranič-
ních hor. V  roce 1975 se uskutečnila oddílová 
expedice Demavend, kdy její členové vystou-
pili na  kavkazský Elbrus, íránský Demavend 
a  řecký Olymp (Štrégl, Šubrt, Trebichovský, 
Vaňátko, Uhlík). Ve  stejném roce proběhl též 
oddílový přechod Pirinu a první výstupy v Rile. 
Bulharské a  i  rumunské hory se od  této doby 
staly častým cílem členů oddílu a jen málokte-
rý bulharský horolezec má na svém kontě tolik 
hodnotných výstupů v  Rile jako dvojice Šem-
bera, Friml. Po otevření hranic přišly „konečně“ 
na řadu i Alpy a další světové velehory. 
Ve  vysokých horách nejvýše vystoupali Láďa 
Šembera na Pik Korženěvské (7105m) v Pamí-

ru, nebo Jirka Plocek na  Huascarán (6807 m) 
v  Peru. Ve  středních velehorách naši členové 
zaznamenali slušnou řádku pěkných úspěchů 
např. zimní průstup severní stěnou Matterhor-
nu (Plocek, Čížek). Na tomto vrcholu stanulo 6 
členů oddílu, Přelezení cest Via Ideala (Plocek, 
Čížek, Šembera) a Moderní časy (Plocek) v  již-
ní stěně Marmolady. Čistě oddílovou akcí byl 
výstup 1800m vysokou východní stěnou Watz-
mannu Mnichovskou cestou (Šembera, Šem-
bera ml., Hovad, Šreibr). Nebo výstup na  Piz 
Badil-Casinova c. (Šembera, Martinec)a cesta 
S  žebrem (Šembera-Prokeš, Friml-Kocourek) 
a řada dalších alpských vrcholků. Někteří sedm-
desátníci jsou i dnes stále aktivní v našich pís-
kovcových skalách.                  Ladislav Šembera

Žáci hrající za  Peklo nad 
Zdobnicí obhájili prvenství 
v krajském přeboru nohejba-
lu. Mladí hráči se letos na kraj-
ských turnajích sešli pětkrát. 
Čerti těžili jak z  častých ví-
tězství v  obou soutěžních 
kategoriích, tak i  z  početné 
základny. Co je však nejdůle-
žitější, že i v této složité sezó-
ně měla soutěž sportovního 
ducha a  jednotlivé turnaje 
byly napínavé. Přesto všich-
ni doufáme, že příští sezóna 

bude poklidnější, a už těšíme 
se na  další souboje s  našimi 
soupeři. 

Konečné pořadí soutěže:

1. TJ Peklo 194 bodů
2. TJ Sokol Holice 87 bodů
3. Sokol Opočno 62 bodů

Foto Žákovský tým Pekla 
na turnaji na závěrečném tur-
naji v Holicích. 

Foto: M. Líbal

Michal Hostinský

50 let od založení horolezeckého 
oddílu ve Vamberku

Fotografi e z archivů členů Horolezeckého oddílu Vamberk

Žáci opět ovládli 
krajskou soutěž 
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Stolní tenis Baník Vamberk
První polovinu soutěže jsme zakončili utkáním se Starou Pakou a  Jičí-
nem. Stará Paka proti nám potvrdila roli jasného favorita a  vzhledem 
k tomu, že nastoupili v nejsilnější sestavě, hrálo se jen o to, odehrát utká-
ní se ctí.
Zato s Jičínem jsme cítili šanci poprat se o nějaké body a začátek utkání 
nám vyšel. Brzy jsme vedli 5:2 a věřili v úspěch, jenže od tohoto stavu 
jsme nedokázali vyhrát jediný zápas, a když za stavu 5:5 prohrál Jakubec 
se Seberou, přestalo se nám dařit úplně. 

Sokol Stará Paka – TJ Baník Vamberk A 10 : 2

Body: Jakubec 1, Kotyza 1
TJ Jičín – TJ Baník Vamberk A 10 : 5

Body: Jakubec 2, Ducháč 1, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Ducháč 1

Divize mužů 

Pořadí Družstvo PU V R P K   Skóre Body
1. Jiskra Jaroměř A 13 12 1 0 0 129:49 38
2. Sokol PP Hr. Králové 2 D 12 10 1 1 0 110:59 33
3. TJ Slovan Broumov A 12 9 2 1 0 114:71 32
4. TJ Nová Paka A 12 8 1 3 0 100:74 29
5. TJ Dvůr Králové n. L. A 12 6 3 3 0 99:85 27
6. DTJ Hradec Králové C 12 6 0 6 0 90:88 24
7. Sokol Stará Paka A 12 5 0 7 0 85:91 22
8. Tatran Hostinné C 13 4 1 8 0 85:110 22
9. TJ Jičín 13 4 0 9 0 85:108 21
10. Jiskra Nový Bydžov A 12 4 1 7 0 83:105 21
11. Baník Vamberk 12 2 1 9 0 65:107 17
12. TTC Kostelec nad Orlicí A 12 2 1 9 0 62:101 17
13. TJ Baník Rtyně v Podkrk. A 13 1 2 10 0 66:125 17
14. Sokol Valdice 0 0 0 0 0 0:0 0

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů A-mužstva:

19. 2. 2022 09:00 hodin Baník Vamberk – DTJ HK C
19. 2. 2022 14:00 hodin Baník Vamberk – Jiskra Nový Bydžov
2. 4. 2022 09:00 hodin Baník Vamberk – Sokol Stará Paka
2. 4. 2022 14:00 hodin Baník Vamberk – TJ Jičín

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

RP 1

1. TTC Kostelec nad Orlicí D 11 8 1 2 0 104:54 28
2. Baník Vamberk B 11 8 1 2 0 102:52 28
3. TJ Sokol Častolovice A 11 8 1 2 0 101:45 28
4. TJ Sokol Rychnov n. Kn. A 11 7 0 4 0 96:73 25
5. TTC Lhoty u Potštejna B 11 6 2 3 0 94:67 25
6. KPST Záhornice A 11 6 0 5 0 74:87 23
7. TJ Sokol Častolovice B 11 5 1 5 0 78:80 22
8. TJ Start Olešnice v Orl. h. A 11 5 0 6 0 75:86 21
9. TTC Kostelec nad Orlicí C 11 3 1 7 0 70:91 18

10. TJ Peklo nad Zdobnicí 11 2 1 8 0 51:103 16
11. Sportovní klub Týniště n. O. A 11 2 1 8 0 56:102 16
12. 1. FC Rokytnice v Orl. h. A 11 1 1 9 0 41:102 14

RP 2

1. TTC Kostelec nad Orlicí E 11 11 0 0 0 141:57 33
2. Sportovní klub Kounov 11 9 1 1 0 128:70 30
3. TJ Prorubky 11 8 0 3 0 126:72 27
4. Baník Vamberk C 11 6 1 4 0 113:85 24
5. SK Solnice A 11 5 1 5 0 105:93 22
6. KPST Záhornice B 11 4 2 5 0 101:97 21
7. TJ Velešov Doudleby n. O. A 11 5 0 6 0 97:101 21
8. TTC Lhoty u Potštejna C 11 4 2 5 0 87:111 21
9. TJ Sokol Slatina n. Zd. A 11 3 1 7 0 92:106 18
10. TJ Sokol Rychnov n. Kn. B 11 4 0 6 1 83:115 18
11. SK Záměl A 10 1 2 7 0 75:105 14
12. TJ Sokol Hroška 10 0 0 10 0 22:158 10

RP 3

1. TJ Sokol Rychnov n. Kn. C 11 8 3 0 0 127:71 30
2. 1. FC Rokytnice v Orl. h. C 11 9 0 2 0 115:83 29
3. TJ Peklo nad Zdobnicí B 11 8 1 2 0 124:74 28
4. TJ Start Olešnice v Orl. h. B 11 8 1 2 0 121:77 28
5. TJ Sokol Častolovice C 11 5 1 5 0 108:90 22
6. TJ Sokol Slatina n. Zd. B 11 5 1 5 0 91:107 22
7. TTC Kostelec nad Orlicí F 11 3 3 5 0 100:98 20
8. 1. FC Rokytnice v Orl. h. B 11 3 2 6 0 101:97 19
9. Baník Vamberk D 11 3 2 6 0 92:106 19
10. TJ Sokol Tutleky
 - TJ Sokol Lupenice A 11 3 2 6 0 98:100 19
11. SDH Vrbice 11 3 0 8 0 89:109 17
12. KPST Záhornice C 11 0 0 10 1 22:176 10

RP 4
1. Sportovní klub Týniště n. O. B 11 10 0 1 0 141:57 31
2. TJ Sokol Rychnov n. Kn. D 11 9 1 1 0 144:54 30
3. TJ Start Olešnice v Orl. h. C 11 6 2 3 0 104:94 25
4. SK Solnice B 11 7 0 4 0 103:95 25
5. Baník Vamberk E 11 7 0 4 0 127:71 25
6. TJ Sokol Tutleky 
 - TJ Sokol Lupenice B 11 6 1 4 0 102:96 24
7. TJ Sokol Slatina n. Zd. C 11 4 1 6 0 86:112 20
8. TJ Sokol Rychnov n. Kn. E 11 4 0 7 0 87:111 19
9. TJ Sokol Častolovice D 11 4 0 7 0 88:110 19
10. 1. FC Rokytnice v Orl. h. D 11 3 1 7 0 89:109 18
11. Baník Vamberk F 11 2 0 9 0 74:124 15
12. Sportovní klub Týniště n. O. C 11 1 0 10 0 43:155 13

M. Vrkoslav, Jan Podolka 
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Koncem listopadu byla dokončena další 
etapa rekonstrukce Pekelského areálu, 
která se týkala opravy podezdívky a vý-
měny oken. Velmi jsem ocenil pracovní 
nasazení našich oddílových mládežní-
ků, kteří pomáhali s rekonstrukcí pode-
zdívky. Tu nyní zdobí hnědý marmolit. 
Barevně ladí i okna, jejichž výměnu pro-
vedla fi rma STARN-M, ta odvedla preciz-
ní práci, za kterou jim chci touto cestou 
poděkovat.

Výsledek této etapy rekonstrukce hod-
notím jako zdařilý a  pevně věřím, že 
naši mladí nohejbalisté v  tomto krás-
ném prostředí budou předvádět bojov-
né sportovní výkony.
Na  konec chci poděkovat městu Vam-
berk za celoroční podporu našeho krás-
ného sportu, díky které úspěšně repre-
zentujeme naši obec po celé naší vlasti.

Pavel Prachař 

– předseda oddílu nohejbalu

Další etapa rekonstrukce pekelského areálu v Roští ukončena





Jiří Kolbaba 
je slavný český cestovatel, fotograf, 
spisovatel a  viceprezident České-
ho klubu cestovatelů. Procestoval 
všech šest kontinentů planety 
a  více než 130 zemí světa. Popu-
larizátor poznávání cizích kultur 
a  ochrany fauny a  fl óry spolupra-
cuje s  mnoha tištěnými i  elektro-
nickými médii. Na  Rádiu Impuls 
má již mnoho let populární autor-
ský pořad o cestování. Známá jsou 
zejména jeho jevištní diashow pro 
různé skupiny v celém Česku.

Cestovatel 
Jiří Kolbaba 
& Exotická diashow  
4. 2. 2022 v 18:00 
MĚSTSKÝ KLUB 
SOKOLOVNA 
VAMBERK


