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Ze zasedání Rady města

Dasha

Rada města Vamberk se na svém 

3. zasedání dne 23. listopadu 

2022 usnesla:

usnesení č. RM/3/1/2022

Schvaluje změny rozpočtu č. 11 
na  rok 2022 v  kompetenci rady 
města.
usnesení č. RM/3/2/2022

Schvaluje prodloužení nájmů bytů 
v Domě zvláštního určení v čp. 35 
v ulici Jůnova paní xxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou.
usnesení č. RM/3/3/2022

Schvaluje ukončení nájemních po-
měrů dohodou smluvních stran 
ke dni 30.11.2022 k bytu č. 4 v domě 
čp. 37 v  Jůnově ulici ve  Vamber-
ku, současný nájemce xxxxxxxxxx 
a k bytu č. 5 v domě čp. 52 v Janáčko-
vě ulici ve Vamberku, současný ná-
jemce xxxxxxxxxxxx a nový nájemní 
poměr k bytu č. 4 v domě čp. 37 v Jů-
nově ulici ve Vamberku, na dobu ur-
čitou od 01.12.2022 do 31.12.2022, 
nový nájemce xxxxxxxxxxxxxxxx.
usnesení č. RM/3/4/2022

Projednala příkaz starosty k  za-
jištění provedení inventarizace 
veškerého majetku, zásob, po-
hledávek, závazků a  rozvahových 
účtů za rok 2022 v účetní jednotce 
město Vamberk a schvaluje složení 
inventarizačních komisí.
usnesení č. RM/3/5/2022

Schvaluje předávací protokol 
od  Oblastní charity Rychnov nad 
Kněžnou, Palackého 111,      516 01 
Rychnov, IČO: 42887968, jehož 
předmětem je zápůjčka vybavení 
pro uprchlíky z  Ukrajiny na  dobu 
neurčitou.
usnesení č. RM/3/6/2022

Rada města ve funkci valné hroma-
dy společnosti VAMBEKON, s.r.o., 
Na  Struhách 536, Vamberk IČO: 
60112981, projednala a  schvaluje 
kalkulaci předběžné ceny tepelné 
energie na rok 2023 ve výši 1.654 
s DPH dle přílohy.
usnesení č. RM/3/7/2022

Rada města v  působnosti valné 
hromady společnosti VAMBEKON, 
s.r.o., schvaluje zajištění provoz-
ního fi nancování prostřednictvím 
kontokorentního úvěru ve  výši 
10.000.000 Kč a postupuje věc za-
stupitelstvu města k  projednání 
ručení za  tento závazek ve  formě 
souhlasu s  přijetím úvěru s  měst-
skou organizací VAMBEKON, s.r.o.
usnesení č. RM/3/8/2022

Projednala protokol o  otevírání 
obálek a zprávu o hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku „Svoz ko-
munálního a  separovaného odpa-
du ve Vamberku“ a v souladu s nimi 
rozhodla, že smlouva bude uzavře-
na se společností Marius Peder-
sen a.s., se sídlem Hradec Králové, 

Průběžná 1940/3, 500  09 Hradec 
Králové, IČO: 42194920, která před-
ložila nabídku na směsný komunál-
ní odpad ve  výši 3.922.360 Kč bez 
DPH, na separovaný odpad PLASTY 
ve výši 823.680 Kč bez DPH, na se-
parovaný odpad – PAPÍR ve  výši 
433.160 Kč bez DPH, na separovaný 
odpad – SKLO ve  výši 156.480 Kč 
bez DPH a  na  vytříděné odpady 
ve výši 273.920 Kč bez DPH.
usnesení č. RM/3/9/2022

Bere na vědomí dokument Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje „Po-
suzování vlivů na  životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivu na  životní prostředí 
a  o  změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o  posuzování vlivu 
na ŽP), ve znění pozdějších předpisů 
(zákon EIA) - informace o oznámení 
záměru „Obchodní centrum Vam-
berk“ zařazeného v kategorii II, bodu 
110, přílohy č. 1 zákona EIA“.
usnesení č. RM/3/10/2022

Schvaluje kalkulaci cen vodného 
a stočného pro rok 2023 dle přílohy.
usnesení č. RM/3/11/2022

Schvaluje, dle cenové nabídky ve-
řejné instituce Centrum dopravní-
ho výzkumu, v.v.i., IČO: 44994575, 
se sídlem Líšenská 33a, 636  00 
Brno, objednávku na akci „Kapacit-
ní posouzení křižovatky na  silnici 
I/11 u kotelny ve městě Vamberk“ 
za cenu 25.200 Kč bez DPH.
usnesení č. RM/3/12/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o  vy-
pořádání závazků se společností 
REMING, s.r.o., IČO: 47454687, se 
sídlem Soukenická 1176, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, jejíž před-
mětem zveřejnění smlouvy a  její 
kompletní přílohy v Registru smluv. 

Rada města Vamberk se na svém 

4. zasedání dne 7. prosince 2022 

usnesla:

usnesení č. RM/4/1/2022

Schvaluje plnění usnesení z RM č. 
2 a 3.
usnesení č. RM/4/2/2022

Schvaluje:
a)  Rozpočet na  rok 2023 a  Střed-

nědobý výhled rozpočtu na rok 
2024-2026 Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280, 517 54 Vam-
berk, IČO: 70157375 dle přílohy,

b)  Rozpočet na  rok 2023 a  Střed-
nědobý výhled rozpočtu na  rok 
2024-2026 Základní školy Vam-
berk, okres Rychnov nad Kněž-
nou, Komenského 95, 517  54 
Vamberk, IČO: 70156611 dle pří-
lohy,

c)  Rozpočet na  rok 2023 a  Střed-
nědobý výhled rozpočtu na rok 
2024-2026 SPRÁVY SPORTOV-
NÍCH ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, 

517 54 Vamberk, IČO: 75046482 
dle přílohy.

usnesení č. RM/4/3/2022

Schvaluje zápis z jednání dopravní 
komise č. 1 ze dne 23.11.2022.
usnesení č. RM/4/4/2022

Schvaluje zápis z jednání sportov-
ní komise č. 1 ze dne 21.11.2022.
usnesení č. RM/4/5/2022

Schvaluje prodloužení nájemních 
poměrů k bytům v majetku města 
podle přílohy.
usnesení č. RM/4/6/2022

Schvaluje uzavření darovací 
smlouvy se SH-ČMS Sboru dobro-
volných hasičů Peklo nad Zdobni-
cí, IČO: 67439012, se sídlem Peklo 
238, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
na  poskytnutí fi nančního daru 
ve  výši 3.000 Kč na  pořádání akce 
„Rozsvícení vánočního stromu“.
usnesení č. RM/4/7/2022

Souhlasí s  přijetím účelově ur-
čeného fi nančního daru ve  výši 
10 000 Kč od pana Tomáše Novot-
ného, bytem xxxxxxxx, pro Mateř-
skou školu Vamberk, Tyršova 280, 
a to za účelem fi nancování nákupu 
hraček pro děti v mateřské škole.
usnesení č. RM/4/8/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o ve-
řejných službách v  přepravě ces-
tujících ve  veřejné linkové osobní 
dopravě k  zajištění městské auto-
busové dopravy ve Vamberku pro 
rok 2023 se společností AUDIS 
BUS s. r. o., IČO: 15040500, se síd-
lem Soukenická 242, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou za  kompenzaci 
ve výši 1.678.035 Kč.
usnesení č. RM/4/9/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o  za-
jištění svozu a  rozvozu občanů 
města a  poskytnutí vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby se 
společností AUDIS BUS s.r.o., IČO: 
15040500, se sídlem Soukenická 
242, 516  01 Rychnov nad Kněž-
nou, kterou bude zajištěn provoz 
Market busu – bezplatné přepra-
vy občanů města jednou v  týdnu 
od 29.12.2022 do 31.12.2023 za vy-
rovnávací platbu ve  výši 49.260 Kč 
bez DPH za dobu trvání smlouvy.
usnesení č. RM/4/10/2022

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo o zabezpečení svo-
zu komunálního a  separovaného 
odpadu pro rok 2023 s fi rmou Ma-
rius Pedersen a.s, IČO: 42194920, 
se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 
Hradec Králové, jehož předmětem 
je stanovení doby svozu.
usnesení č. RM/4/11/2022

Schvaluje smlouvu o  výpůjčce 
č. 15/2022 s  organizací Muzeum 
a galerie Orlických hor v Rychnově 
nad Kněžnou, IČO: 00371149, se 
sídlem Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou, jejíž předmětem je 
výpůjčka sádrového modelu Jan 
Hus - inventární číslo 19-B-184 
na dobu určitou do 31.12.2025.
usnesení č. RM/4/12/2022

Schvaluje uzavření Dohody 
o  úpravě vzájemných práv a  po-
vinností vlastníků provozně sou-
visejících kanalizací se společ-
ností Vamberecká voda s.r.o., IČO: 
25973495, se sídlem Radniční 102, 
517 54 Vamberk, jejíž předmětem 
je odvádění splaškové vody z  ka-
nalizace města Vamberk na  ČOV 
společnosti Vamberecká voda s.r.o. 
k  zajištění plynulého a  bezpečné-
ho provozování kanalizace. 
usnesení č. RM/4/13/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o prá-
vu provést stavbu „Merklovický 
potok, Vamberk, oprava koryta, ř. 
km 0,078 - 0,850 a  1,050 - 1,350“ 
státní podnikem Povodí Labe, stát-
ní podnik, IČO: 70890005, se síd-
lem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
usnesení č. RM/4/14/2022

Schvaluje objednávku dle cenové 
nabídky společnosti Vamberecká 
voda s.r.o., IČO: 25973495 Radniční 
102, Vamberk, na akci:
a) „Koupaliště servis“ za  cenu 

55.723 Kč bez DPH,
b) „Rekonstrukce Nádražní ulice 

- bez úpravy povrchu“ za  cenu 
97.619,21 Kč bez DPH,

c) „Rekonstrukce vodovodu a  ka-
nalizace Na Struhách - Palackého 
- bez dokončení povrchových 
úprav“ za  cenu 140.695,47 Kč 
bez DPH,

d) „Rekonstrukce vodovodu a  ka-
nalizace ulice Bulharská - Polská 
- bez dokončení povrchových 
úprav“ za cenu 87.912,96 Kč bez 
DPH. 

usnesení č. RM/4/15/2022

Schvaluje poskytnutí dotace v rám-
ci přímé fi nanční podpory TJ Baník 
Vamberk, z.s., IČO: 48615633, Jů-
nova 63, 517  54 Vamberk, ve  výši 
39.397,60 Kč na  úhradu nákladů 
spojených s  výběrovým řízením 
na  opravu sportovní haly ve Vam-
berku a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutou dotaci. 
usnesení č. RM/4/16/2022

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o kontrolní činnosti se 
společností ON - OK Libina, s.r.o. 
IČO 25873440, se sídlem Libina 
190, 788 05 Libina, jehož předmě-
tem je ukončení kontroly dotací 
tělovýchovných jednot a  navýšení 
odměny za  provedení kontroly 
nahrazující audit o  500 Kč/rok bez 
DPH a kontroly každé příspěvkové 
organizace o 300 Kč/rok bez DPH.

(pokračování na další straně)
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MDDr. Motyčka Martin
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)
MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)
MUDr. Skřičková Zdeňka
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona)
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)
MUDr. Štulík Richard

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Kvasinská 129, Solnice, 
Jana Pitry 448, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

ZUBNÍ POHOTOVOST    ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
Upozornění: níže uvedený seznam je orientační, zkontrolujte si jeho aktuálnost na webu Královéhradeckého kraje.

datum     jméno lékaře                                                                                  adresa ordinace                                                           telefon

775 224 093
721 200 244
494 371 783
602 152 873
799 545 112
494 515 695
494 515 694
494 371 031
777 667 353
494 515 693

Provoz ordinace a  péči o  pacient-
ky v  gynekologické ambulanci 
ve Vamberku od  01.01.2023 pře-
bírá MUDr.  Dionýz Zakál a  sestra 
Stanislava Zakálová. Naši snahou 
bude zajistit stejně kvalitní péči 
jako dosud MUDr. Podolská, které 
i za Vás děkuji za mnohaletou peč-
livou péči.

Se změnou lékaře nastanou určité 
změny.
Ordinační doba bude úterý, 

středa a  čtvrtek, přesné hodiny 

najdete  na dveřích a na  webo-

vých stránkách: GyVa.cz.

Naši snahou bude využít ordinační 
dobu co nejefektivněji, proto po-
stupně budeme zavádět objedna-
cí systém. Nepochybně bude chvíli 
trvat, než bude plně funkční, proto 
neobjednané pacientky vždy ošet-
říme dle možnosti ordinace, ale 
pochopitelně objednané na  čas 
budou mít přednost.
Do  ordinace se objednává mimo 
ordinační dobu. Telefonování při 
ordinaci zdržuje práci sestry i léka-
ře, proto v tomto čase vyřizujeme 
jen zcela neodkladné telefonáty.
Stávající telefonní čísla včetně  pev-
né linky přestávají platit od  01.01. 
2023.

Telefonní číslo na  objednání 

je:  722  912  495. Objednává 

se v  pondělí, úterý, ve  středu 

a  ve  čtvrtek v  čase od 17:00 

do 19:00 hodin, kdy je k dispozici 
sestra Zakálová. V  pátek, o  víken-
du a sváteční dny se neobjednává. 
Na  tomto čísle můžete též objed-
nat zaslání e-receptu, ale pouze 
na  již zavedenou medikaci (anti-
koncepce, léky na inkontinenci).

Věřím tomu, že tento systém bude 
brzy fungovat k oboustranné spo-
kojenosti. Máme to ověřené v  or-
dinacích v Potštejně a v Rokytnici 
v O. horách. Výhledově plánujeme 
jako součást objednacího systému 
možnost objednání přes internet 
(zatím nelze ani e-mailem).
Drobnou fi nanční zátěž bude 
znamenat striktní používání jed-
norázových pomůcek, u  běžného 
vyšetření se jedná pouze o jedno-
rázové sterilní vyšetřovací zrcadlo.
Věřím tomu, že brzy najdeme spo-
lečnou řeč k oboustranné spokoje-
nosti. Mnoho z Vás mě zná z mého 
dřívějšího působení v  nemocnici 
jak v  Rychnově nad Kněžnou, tak 
v Opočně, poslední roky v Ústí nad 
Orlicí.

Těšíme se na Vás.
MUDr. Dionýz Zakál                                                               

Stanislava Zakálová

(dokončení)
usnesení č. RM/4/17/2022

Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 
ke  smlouvě o  poradenství k  DPH 
s daňovým poradcem Ing. Karlem 
Ondráškem, IČO: 10026339, se síd-
lem Libina 95, 788 05 Libina, jehož 
předmětem je navýšení odměny 
za poradenství k DPH o 300 Kč/rok 
bez DPH. 
usnesení č. RM/4/18/2022

Schvaluje na  základě zhodno-
cení výsledků za  druhé pololetí 
2022 odměnu ředitelce Mateřské 
školy Vamberk, řediteli Základní 
školy Vamberk, řediteli SPRÁVY 
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ a  jedna-
teli společnosti VAMBEKON, s.r.o. 
a  jednateli společnosti Vamberec-
ká voda, s.r.o. dle přílohy.
usnesení č. RM/4/19/2022

Bere na  vědomí informaci tajem-
nice o omezení provozu městské-
ho úřadu v  době mezi Vánočními 
svátky a Novým rokem.
usnesení č. RM/4/20/2022

Schvaluje plnou moc pro JUDr. Mi-
loslava Tuzara, advokáta, Palac-
kého 108, 516  01 Rychnov nad 
Kněžnou k  zastupování v  řízení 
o žalobě proti nezákonnému zása-
hu podanou obcí Proruby. 
usnesení č. RM/4/21/2022

Souhlasí s  přijetím účelově urče-
ného fi nančního daru od WOMAN 
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 
charitativního projektu OBĚDY 
PRO DĚTI pro Základní školu Vam-
berk, okres Rychnov nad Kněžnou, 

IČO: 70156611, se sídlem Komen-
ského 95, 517 54 Vamberk.
usnesení č. RM/4/22/2022

Schvaluje výpověď z  nájemního 
poměru - garáž v  budově čp. 36 
v  ulici Jůnova ve Vamberku společ-
nosti DZS RYCHNOVSKO s.r.o., IČO: 
27548309, Mírové náměstí 88, 517 41 
Týniště nad Orlicí ke dni 30.06.2023.
usnesení č. RM/4/23/2022

Rada města Vamberk ve  funkci 
valné hromady společnosti VAM-
BEKON, s. r. o., IČO: 60112981 se 
sídlem Na  Struhách 536, 517  54 
Vamberk, schvaluje uzavření Do-
datku č. 2 ke  Smlouvě o  výkonu 
funkce jednatele společnosti ze 
dne 01.04.2019, která byla uza-
vřena s  panem Luďkem Luňákem, 
xxxxxxxxxxxxx, kterým se s  účin-
ností od 01.01.2023 mění článek 4 – 
Odměna jednatele a další ujednání.
usnesení č. RM/4/24/2022

Rada města Vamberk ve  funkci 
valné hromady společnosti Vam-
berecká voda s.r.o., IČO: 25973495, 
se sídlem Radniční 102, 517  54 
Vamberk, schvaluje uzavření Do-
datku č. 2 ke  Smlouvě o  výkonu 
funkce jednatele společnosti ze 
dne 22.10.2015, která byla uzavře-
na s  Ing.  Leošem Podsedníkem, 
xxxxxxxxxxx, kterým se s účinností 
od 01.01.2023 mění článek 4 – Od-
měna jednatele a další ujednání.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Ing. Aleš Fišer  

místostarosta města

Ze zasedání Rady města Informace pro pacientky 
gynekologické ambulance

Dotační 
programy 
na rok 2023
Zastupitelstvo města schválilo 
na svém 2. zasedání dne 7. prosin-
ce 2022 dotační programy na  rok 
2023 - dotační program „PROVOZ“ 
a dotační program „AKCE A REPRE-
ZENTACE“. 
Žádosti do  dotačního pro-

gramu „PROVOZ“ se podávají 

od  10.01.2023 do  10.02.2023 

do  11:00 hodin a  do  dotační-

ho programu „AKCE A  REPRE-

ZENTACE“  do  I. kola od  10.01. 

do  10.02.2023 do  11:00 hodin 

a  do  II. kola do  24.05.2023 

do 16:00 hodin na předepsaném 

formuláři na  podatelnu Měst-

ského úřadu Vamberk.

Znění vyhlášených dotačních 
programů včetně Pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
města a formulářů jsou k dispozici 
na www.vamberk.cz v sekci Město 
a samospráva - Dotace z rozpočtu 
města.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

- za  komunální odpad (výše po-
platku 960 Kč/rok za osobu přihlá-
šenou v  obci/za objekt, kde není 
přihlášena žádná osoba) – splat-
nost poplatku je 30.04.2023 nebo 
ve  dvou splátkách 30.04.2023 
a 30.09.2023 
- ze psů – splatnost poplatku je 
31.05.2023 nebo ve  dvou splát-
kách 31.05.2023 a 30.10.2023, po-
kud 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 včetně po-
skytnutí variabilního symbolu 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

Místní poplatky
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Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 2. veřejném zasedání 

dne  07.12.2022 usneslo:

1)  Schvaluje změny rozpočtu                
č. 12 pro rok 2022 v kompeten-
ci zastupitelstva města a  bere 
na  vědomí změny rozpočtu                  
č. 10 - 11 pro rok 2022 v kom-
petenci rady města dle přílohy.

2)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 1. 

3)  Schvaluje rozpočet města pro 
rok 2023 podle předloženého 
návrhu včetně závazných uka-
zatelů.

4)  Schvaluje, dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem 
o obcích: 

 a) poskytnutí dotací na  rok 
2023 dle přílohy a uzavření ve-
řejnoprávních smluv na schvá-
lené dotace,

 b) uzavření Dodatku č. 1 ve-
řejnoprávní smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu 
města Vamberk číslo 52/2021 
ze dne 29.09.2021 s  TJ Baník 
Vamberk, z.s., IČO: 48615633, 
se sídlem Jůnova 63, 517  54 
Vamberk. 

5)  Schvaluje Pravidla pro posky-
tování dotací z rozpočtu měs-
ta Vamberk a dotační progra-
my „AKCE A  REPREZENTACE“ 
a „PROVOZ“ na rok 2023.

6)  Souhlasí s  uzavřením dohody 
o změně dohody o provedení 
práce mezi městem Vamberk 
a neuvolněnou členkou zastu-
pitelstva města Mgr.  Taťánou 
Břízovou, a  to od  01.01.2023 
na  dobu neurčitou na  meto-
dickou a  poradenskou čin-
nost.

7) a) Schvaluje prodej pozem-
kové parcely č. 1153/8, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná 

plocha, o  výměře 279 m2, 
za cenu podle znaleckého po-
sudku 307.000 Kč, manželům 
Vladimíru a  Tereze Damaško-
vým.

 b) Schvaluje budoucí prodej 
nově oddělených pozemko-
vých parcel č. 1863/3, výmě-
ra 10 m2 (oddělena z  parcely                     
č. 1863/1, druh pozemku ostat-
ní plocha), č. 5006/2, výměra 
1084 m2 (oddělena z  parcely 
č. 5006, druh pozemku orná 
půda) a č. 5005/2, výměra 344 
m2 (oddělena z parcely č. 5005, 
druh pozemku ostatní plocha), 
vše v  obci a  katastrálním úze-
mí Vamberk, za cenu 30 Kč/m2,                        
budoucímu kupujícímu LDZ, 
s.r.o., IČ 647  92  421 podle 
Smlouvy o  budoucí smlouvě 
kupní spojené se smlouvou 
o právu provést stavbu a další-
mi dohodami, která bude uza-
vřena mezi Městem Vamberk 
a LDZ, s.r.o. a taktéž celé znění 
této Smlouvy o  smlouvě bu-
doucí kupní spojené se smlou-
vou o  právu provést stavbu 
a dalšími dohodami.

c) Schvaluje smlouvu čj. UZSVM/
HRK/4451/2022-HRKM o  bez-
úplatném převodu dále uve-
dených pozemků z  majetku 
České republiky, právo hospo-
daření Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví Města Vamberk:

•  č. 1761/5, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 20 m2, 

•  č. 1804/7, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 922 m2,

•  č. 1804/8, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 2 m2,

•  č. 1842/24, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 256 m2,

•  č. 1824/25, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 430 m2,

•  č. 5683, druh pozemku ostatní 
plocha, silnice, o výměře 100 m2,

•  č. 5684, druh pozemku ostatní 
plocha, silnice, o výměře 308 m2,

vše v  obci a  katastrálním území 
Vamberk.
d)  Schvaluje kupní smlouvu 

čj. UZSVM/HRK/4255/2022-
-HRKM na  koupi dále uve-
dených pozemků z  majetku 
České republiky, právo hospo-
daření Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, 
kupující Město Vamberk:

•  č. st. 1524/2, druh pozemku za-
stavěná plocha a  nádvoří, o  vý-
měře 565 m2, 

•  č. st. 1524/3, druh pozemku za-
stavěná plocha a  nádvoří, o  vý-
měře 68 m2,

•  č. st. 1525/2, druh pozemku za-
stavěná plocha a  nádvoří, o  vý-
měře 197 m2,

•  č. 26/3, druh pozemku trvalý 
travní porost, o výměře 2300 m2,

•  č. 26/4, druh pozemku trvalý 
travní porost, o výměře 1907 m2,

•  č. 26/7, druh pozemku ostatní 
plocha, jiná plocha, o  výměře 
209 m2,

•  č. 26/9, druh pozemku trvalý 
travní porost, o výměře 23 m2,

vše v  obci a  katastrálním území 
Vamberk, za celkovou cenu podle 
znaleckého posudku 1.485.858 Kč 
plus náklady na  vyhotovení zna-
leckého posudku 9.438 Kč.
8) a) Schvaluje členství Města 

Vamberk, IČO: 00275492, se 
sídlem Husovo náměstí 1, 
517  54 Vamberk, v  Destinač-

ní společnosti Orlické hory 
a  Podorlicko, IČO: 72034459, 
se sídlem Panská 1492, 
Rychnov nad Kněžnou, a  to 
od 01.01.2023.

 b) Schvaluje pověření staros-
ty města Mgr.  Jana Rejzla za-
stupováním města Vamberk 
v  Destinační společnosti Or-
lické hory a  Podorlicko, IČO: 
72034459, se sídlem Panská 
1492, Rychnov nad Kněžnou.

9) Souhlasí s  přijetím konto-
korentního úvěru ve  výši 
10.000.000 Kč dle úvěrové 
smlouvy reg. č. 511 22 000288 
mezi MONETA Money Bank, a. 
s. IČO: 25672720, se sídlem Vy-
skočilova 1442/1b, 140 28 Pra-
ha 4 a společností VAMBEKON, 
s.r.o., IČO: 60112981, se sídlem 
Na Struhách 536, 517 54 Vam-
berk, kdy kontokorentní úvěr je 
poskytován na dobu neurčitou 
s  výpovědní lhůtou 2 měsíců 
a  schvaluje poskytnutí ručení 
formou ručitelského prohlá-
šení reg. č. 511  22  000288.6 
mezi MONETA Money Bank, 
a. s. IČO: 25672720, se sídlem 
Vyskočilova 1442/1b, 140  28 
Praha 4 a  městem Vamberk 
IČO: 00275492, se sídlem 
Husovo náměstí 1, 517  54 
Vamberk, pro kontokorentní 
úvěr ve  výši   10.000.000 Kč 
dle úvěrové smlouvy reg. 
č. 511  22  000288 mezi MO-
NETA Money Bank, a. s. IČO: 
25672720 a  společností VAM-
BEKON, s.r.o. IČO: 60112981.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Ing. Aleš Fišer

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města

PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým 
občanům starším 18 let, žijícím 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 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
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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 hodin, sobota od 8:00 do 12:00 hodin
od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin
Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723
Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

•  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, toalety, kuchyňské linky)

•  Pneumatiky
•  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové 

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

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

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

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

Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz v sek-
ci Praktické informace - Jak nakládat s odpady

Výzva k podání informací 
o podomním a pochůzkovém prodeji

Na konci roku 2022 se v Městském 
klubu Sokolovna uskutečnilo ne-
formální setkání zástupců spolků 
a institucí kultury a společenského 
života Vamberka. Celkově se zú-
častnili zástupci z  více než dvaceti 
institucí, kteří zaplnili malý sál.
Hlavním účelem setkání bylo před-
stavit záměry města a  možnosti 
podpory a  spolupráce v  oblasti 
kultury. Současně setkání sloužilo 
pro představení akcí, které se plá-
nují na rok 2023, a také k sesbírání 
podmětů pro podporu činnosti 
v oblasti kultury. 
V závěrečné neformální části, která 
sloužila jako „tržiště nápadů a příle-
žitostí“, mohli účastníci vzájemně 
probrat své nápady a  možnosti 
konkrétní spolupráce.
A  jaké jsou hlavní záměry v oblas-
ti kultury? Chtěli bychom posílit 
a podpořit tři hlavní priority:
1. větší informovanost - širší 

informování prostřednictvím 
sociálních sítích (především 
na Facebooku na „Vamberácích“, 
kalendář akcí ve  Vambereckém 
zpravodaji (který by měl být 
v novém kabátu) a obnovit infor-
mování prostřednictvím měst-
ského rozhlasu (bude potřeba 
zcela nové technické řešení).

2. lepší koordinace akcí - ideál-
ně, aby si akce nekonkurovaly, 
ale naopak se doplňovaly. Rádi 

bychom vytvořili společnou da-
tabázi akcí tak, aby byl přehled 
o plánovaných akcích.

3. větší spolupráci, kde je to 

vhodné - vedle tradičních akcí 
a  aktivit institucí také podporo-
vat „roční témata“ spojená napří-
klad s významnými výročími.

Celý tento záměr nicméně může 
fungovat pouze pokud instituce 
budou spolupracovat. Věříme však, 
že se nám to společně podaří.
A  co se připravuje z  velkých akcí 
v  první polovině roku 2023? Hlav-
ní událost se bude konat při pří-
ležitosti 150 let hasičského sboru 
ve  Vamberku (17. června) - spolu-
práce hasičských sborů Vamberka, 
Pekla a  Merklovic, Integrovaného 
záchranného sboru a  podpory 
dalších (DDM, Městské knihovny, 
Historiků Vamberk atp.). Krajkářské 
slavnosti se letos budou konat 23. 
- 24. června. Ani  bychom nemě-
li přijít o  již tradiční Vamparkfest, 
byť v  poněkud jiném uspořádání. 
„Překvapením“ pak bude znovu-
obnovení Klubu českých turistů 
ve Vamberku. 
Budeme se na  vás těšit na  akcích 
tento rok. A pokud budete mít i vy 
zájem se zapojit, pomoci, tak bude-
me velmi rádi.  

Ing. Vladimír Sodomka, 

radní, oblast kultury

Město Vamberk se potýká se stíž-
nostmi občanů na  podomní a  po-
chůzkový prodej. Dle svědectví 
v období přelomu července a srpna 
tohoto roku byli ve Vamberku for-
mou podomního a pochůzkového 
prodeje oslovování občané s  na-
bídkou výměny zámkové vložky. 
Prosíme čtenáře, kteří mají o  po-
domním a  pochůzkovém prodeji 
na území města informace, aby se 
obrátili na Městskou policii ve Vam-

berku. Připomínáme, že podomní 
a pochůzkový prodej zboží a nabí-
zení služeb je na území města naří-
zením č. 1/2015 zakázán. 
Sdělením informací můžete přispět 
k  odhalení pachatele a  podílet se 
na bezpečnosti města. 
S poděkováním za spolupráci 

Mgr. Taťána Břízová

Komise pro projednávání 

přestupků

SETKÁNÍ KULTURY 
VE VAMBERKU
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KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit na území České republiky má každý 
státní občan ČR, který alespoň druhý den vo-
leb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve  výkonu volebního práva je 
zákonem stanovené omezení osobní svobo-
dy z  důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) 
a  omezení svéprávnosti k  výkonu volebního 
práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí 
soudu).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Od  vyhlášení voleb může volič, který nebude 
moci volit ve  svém volebním okrsku, požádat 
o voličský průkaz resp. o voličské průkazy pro 
případné II. kola volby. 
Volič si může o voličský průkaz požádat osobně 
u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, 
podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občan-
ského průkazu), nejpozději do středy 11.01.2023 
do 16:00 hodin pro I. kolo volby nebo do středy 
25.01.2023 pro případné II. kolo volby.
Žádost o  vydání voličského průkazu (formu-
lář ke  stažení na  webu města www.vamberk.
cz – sekce Občan a  úřad - Volby) lze podat 
v  listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v  elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky (musí 
být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě 
podání musí být doručena příslušnému úřadu 
nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pát-
ku 06.01.2023 do  16:00 hodin. Pro případné II. 
kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě 
nebo prostřednictvím datové schránky voliče 
stanovena do pátku 20.01.2023 do 16:00 hodin. 
Za  ověření podpisu na  úřadech se správní po-
platek nevybírá.
Voličský průkaz resp. voličské průkazy obecní 
úřad zašle na  uvedenou adresu (doporučeně 
do vlastních rukou výhradně adresáta), případ-
ně může průkaz resp. průkazy převzít i  osoba, 
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o  vydání voličské-
ho průkazu resp. voličských průkazů (formulář 
ke  stažení na  webu města www.vamberk.cz – 
Občan a úřad - Volby).
Aktuální informace a formuláře ke stažení jsou zve-
řejňovány na webu města www.vamberk.cz v sek-
ci Občan a úřad - Volby přip. v sekci Úřední deska.

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh 

konání voleb:

Ing. Martina Jusková, 

tel: 605 006 265, 

e-mail: juskova@vamberk.cz

Kontaktní osoba pro vydávání voličských 

průkazů:

Lenka Prokešová, 

tel: 494 548 124,

e-mail: prokesova@vamberk.cz 

Volba prezidenta republiky 2023

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE VAMBERKU
Okrsek Místo

1 Spolkový dům „Školka“, Merklovice 90
2 Základní škola Peklo, Peklo 77
3 Dům dětí a mládeže, Jugoslávská 751
4 MK Sokolovna – šatna, Tyršova 18 (od sportovní haly)
5 MK Sokolovna – malý sál, Tyršova 18
6 Městský úřad, Husovo náměstí 1

Termín volby prezidenta České republiky byl vyhlášen předsedou Senátu Parlamentu České republiky 

na pátek 13. ledna 2023 (14:00 - 22:00 hod.) a na sobotu 14. ledna 2023 (8:00 - 14:00 hod.); 

případné II. kolo se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 (14:00 - 22:00 hod.) a v sobotu 28. ledna 2023 (8:00 - 14:00 hod.).

VOLBA DO PŘENOSNÉ 

HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze  závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v  územním obvodu  volebního okrsku, pro 
který  byla okrsková volební komise zřízena. 
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete zasílat tajemnici měst-
ského úřadu na e-mail:  juskova@vamberk.cz 
nebo  na tel.: 494 548 112 nebo 605 006 265 
(i ve dnech voleb) nebo paní Lence Prokešo-
vé na  e-mail: prokesova@vamberk.cz nebo 
na  tel.: 494  548  124 (jméno, příjmení voliče, 
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

INFORMACE

o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového 

vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta 

republiky v roce 2023

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který  má v okrese, pro který 
je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, a oprávněný volič, kterému byl 
vydán voličský průkaz.

Oprávněným voličem se rozumí osoba, která je voličem podle zákona č. 275/2012 Sb., o vol-
bě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), 
ve znění pozdějších předpisů a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviš-
tě, v karanténě nebo izolaci nařízené z důvodu ochrany veřejného zdraví před one-

mocněním covid-19 – dokladem o nařízené izolaci nebo karanténě může být např. 

rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elek-

tronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení 

podepsané před komisí pro hlasování). 

Umístění volebního stanovišťě pro okres Rychnov nad Kněžnou, budova vrátnice 
Centra odborné přípravy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově 
nad Kněžnou, Na Jamách 1180, Rychnov nad Kněžnou, GPS: 50.1510089N, 16.2758828E

Příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonním 

čísle: 702 231 763 

O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při I. kole volby prezidenta může 
oprávněný volič požádat na  shora uvedeném telefonním čísle v  době: 03.01., 05.01., 
06.01.,10.01. od 8:00 hodin do 14:00 hodin, 04.01., 09.01., 11.01. od 8:00 hodin do 17:00 
hodin, nejpozději ve čtvrtek 12.01.2023 od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 

13.01.2023 (8:00 - 22:00) a v sobotu 14.01.2023 (8:00 - 14:00).

V případě konání II. kola volby prezidenta může oprávněný volič o hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky požádat na shora uvedeném telefonním čísle v době:17.01., 
19.01.,20.01.. 24.01. od 8:00 hodin do 14:00 hodin, 18.01., 23.01., 25.01. od 8:00 hodin 
do 17:00 hodin nejpozději ve čtvrtek 26.01.2023 od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 

27.01.2023 (8:00 - 22:00) a v sobotu 28.01.2023 (8:00 - 14:00).

Při podání telefonické žádosti volič sdělí: jméno a  příjmení, datum narození, adresu 
a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Královéhradeckého 
kraje, telefonní číslo.
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Další rok je za námi, pojďte se po-
dívat, co přinesl Domácímu hospi-
ci Setkání. 
Po  covidovém zastavení jsme se 
opět rozjeli na plné obrátky. Zažili 
jsme mnoho hlubokých chvil s na-
šimi pacienty a  jejich rodinami. 
Když jsme v listopadu za každého 
z nich zapálili symbolickou svíčku 
v  rychnovském kostele, bylo jich 
bezmála padesát… Tolika příběhů 
jsme mohli být v  uplynulém roce 
účastni. Nepřestáváme být vděčni 
za možnost sloužit v rodinách ne-
vyléčitelně nemocných. 
Náš tým se v uplynulém roce pro-
měnil. Rozloučili jsme se s dvěma 
dlouholetými sestřičkami a  roz-
rostli se o tři nové sestry a admini-
strativní pracovnici.
A  nouze nebyla ani o  akce a  be-
nefi ce. Vykonali jsme pouť do Ro-

kole, abychom se ztišili a  spojili 
v  myšlence pokoje a  dobra. Den 
otevřených dveří jsme uvedli vý-
stavou fotografi í Být spolu a bese-
dou s p. Zbigniewem Czendlikem 
na  téma Jak žít a  nezbláznit se. 
Také proběhlo několik benefi č-
ních akcí na  podporu hospice. 
V  rychnovském kostele sv. Havla 
vystoupilo seskupení mladých hu-
debníků La Quinta Pars. V Kostelci 
nad Orlicí byla ke  zhlédnutí naše 
výstava Být spolu doprovázená 
soutěží výtvarných děl dětí, které 
namalovaly anděly pro hospicové 
pacienty. Soutěž o nejkrásnějšího 
anděla vyvrcholila adventním jar-
markem a  benefi čním  koncertem 
Jakuba Smolíka. A  závěrečnou 
třešničkou na  pomyslném dortu 
podzimních akcí byla návštěva 
pana ministra zdravotnictví Vlas-

timila Válka a pana senátora Jana 
Grulicha s  týmem. Pan ministr si 
prohlédl naše prostory, seznámil 
s historií Setkání, ocenil a podpořil 
tuto službu. A my věříme, že i toto 
setkání pomůže nám malým regi-
onálním domácím hospicům lépe 
fungovat v  současném zdravot-
ním systému.
Děkujeme na  tomto místě všem 
dárcům, fi rmám a  nadacím za  fi -
nanční podporu, která umožňuje 
existenci hospicové služby s  indi-
viduálním a  osobním přístupem 
v  rodinách. Mezi všemi chceme 
zmínit dlouholetou podporu Ob-
chodu módou Odehnal z Doudleb 
nad Orlicí s  podzimní benefi ční 
módní přehlídkou v Solnici a spo-
lečnost Škoda Auto, která věnova-
la významnou částku na  zajištění 
mzdy zdravotní sestry v roce 2023.

Poděkování patří všem obcím 
a  městům v  našem regionu, kte-
ré nám již několik let pomáhají 
pokrýt náklady zejména na mzdy 
zdravotníků. Děkujeme zástup-
cům Královéhradeckého kraje, 
kteří zařadili mezi své priority také 
terénní zdravotní a sociální služby 
včetně hospicové péče a význam-
ně je fi nančně podporují. 
Domácí hospic Setkání přeje všem 
do  nového roku pokoj a  naději 
v  srdci. Abychom neztráceli nad-
hled a nenechali se strhnout k ma-
lomyslnosti.  Aby nám nescházela 
odvaha pomáhat tam, kde je to 
potřeba a učili se dívat kolem sebe 
novýma očima s vděčností za vše, 
co máme.

Domácí hospic 

Setkání

První akcí, která se konala 28. května 2022, byla 
VI. Muzejní noc ve stylu country a western. Pří-
jemný podvečer s hudbou skupiny Old Horse, 
duo Olda Černý a Láďa Horský, zpestřila taneč-
ní skupina Womens z Rychnova nad Kněžnou. 
Jediným nepohodlím večera bylo chladné 
počasí, na konec května dosti nezvyklé. Děku-
jeme Minibaru u  Lucie za  občerstvení a  všem 
návštěvníkům, kteří se přišli podívat.
Druhou z  velmi podařených akcí byl páteční 
večer, konaný v muzejní zahradě při příležitos-
ti XVII. Mezinárodních krajkářských slavností, 
a  to 24. června 2022. Módní přehlídka stu-
dentských prací Vyšší odborné školy textilních 
řemesel a  Střední umělecké školy textilních 
řemesel v  Praze byla chvílemi velice odvážná 
a myslím, že tvorba mladých budoucích uměl-
ců inspirovala nejednu krajkářku. Tato módní 
přehlídka byla součástí vernisáže výstavy „Emi-
lie Paličková a  její pokračovatelé“, která ma-
povala cestu paličkované i  šité krajky od roku 
1919 do roku 2022. Hlavní pozornost byla vě-
nována dílu samotné Emilie Paličkové, ale zá-
roveň sledovala časovou posloupnost tvorby 
jejich následovníků, spojených se Školským 
ústavem umělecké výroby. Po módní přehlídce 
pokračoval na  muzejní zahradě komponova-

ný divadelní program s  názvem: „Magdaléna 
Grambová ožívá“. Velice vydařené představení 
o  zakladatelce krajkářství na Vamberecku, na-
studované ochotníky z vambereckého Divadel-
ního spolku Zdobničan, doplněné mluveným 
slovem Mgr. Bohumíra Dragouna a šermířskou 

skupinou Corporal z Hradce Králové. Návštěv-
nost byla opravdu úžasná, zahrada byla plná 
návštěvníků, kterým velice děkujeme za  klad-
né hodnocení této akce a také děkujeme opět 
Minibaru u Lucie za výborné občerstvení.
Poslední akcí byl Předvánoční jarmark, který 
letos připadl na  sobotu 19. listopadu a  konal 
se nově ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 
Vamberk na dvou místech ve městě současně. 

Muzejní prostory a knihovnu zaplnili řemeslní-
ci a výrobci lokálních produktů z Orlických hor 
a Podorlicka a na návštěvníky dýchla atmosfé-
ra nastávajícího Adventu a  vánočních svátků. 
Pohled do  výhně mistra kováře, který v  mu-
zejní zahradě předváděl své řemeslo, navodil 
dobrou náladu. K  ní přispěla též hra a  zpěv 
cimbálové muziky Friška z  Kyjova a  Ženského 
sboru Koňadra z Vracova. Návštěvníci si mohli 
poslechnout i zazpívat oblíbené moravské lido-
vé písně, ochutnat moravské víno a  celá akce 
tímto vystoupením přispěla k úžasné atmosfé-
ře, kterou každý návštěvník ocenil.
I v příštím roce bude dost příležitostí se znovu 
setkat na některé z akcí, které Muzeum krajky 
připraví a  již nyní vám můžeme slíbit, že jak 
cimbálová muzika Friška, tak i Ženský sbor Ko-
ňadra opět osvěží třetí předvánoční jarmark, 
a  to v  sobotu 18. listopadu 2023. Zapište si 
do kalendářů.
Závěrem děkujeme Městu Vamberk, jakož i dal-
ším sponzorům, za  pomoc a  podporu. Největší 
dík pak patří vám, návštěvníkům, za vaši trvalou 
přízeň a slova uznání.
Krásný kulturní rok 2023.

Mgr. Martina Rejzlová, 

Muzeum krajky Vamberk

Ohlédnutí za kulturní sezónou 2022 v Muzeu krajky Vamberk

Poděkování z Domácího hospice Setkání
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Státní fond životního prostře-
dí ČR připravil dotační program 
na  energetické úspory, tentokrát 
administrativně jednodušší, za-
měřený na  seniory a  ohrožené 
skupiny obyvatel, tedy na ty, kteří 
obvykle na  dotace dosud nedo-
sáhli. I  ti často žijí v  nemovitos-
tech, které potřebují zateplení 
či výměnu oken a  dveří, a  právě 
jejich sociální situace jim brání 
v  úniku ze začarovaného kruhu, 
jehož rozetnutí může přinést 
úsporu energií a  tím i  nižší účty 
a ekologický přínos. 
Administrací dotačního progra-
mu v našem regionu byla pověře-
na Místní akční skupina Sdružení 
SPLAV. Ta sdružuje obce a  města 
střední a  jižní části okresu Rych-
nov nad Kněžnou, jakož i  podni-
kající právnické a  fyzické osoby 
a  neziskové organizace a  jejím 
členem je i město Vamberk. Sdru-
žení SPLAV poskytne veškeré 
informace k technickým podmín-
kám dotace, k  tomu, zda splňu-
jete podmínky dotace a  pomůže 
vám s přípravou všech dokumen-

tů. Pokud tedy jste vlastníky ne-
movitosti, která by potřebovala 
energetické úspory, a můžete pa-
třit do  některé z  vyjmenovaných 
kategorií žadatelů, neváhejte 
a  poraďte se se zástupci Sdruže-
ní SPLAV, zda je program vhodný 
i pro vás. Stejná výzva pak je urče-
na i těm, kteří máte ve svém okolí 
někoho (rodiče, příbuzné, zná-
mé), pro koho by program mohl 
být vhodný a  pro nějž z  nejrůz-
nějších důvodů může být obtížné 
proceduru žádosti absolvovat.

Obracet se můžete na  zástupce 
Sdružení SPLAV:
Sdružení SPLAV, z.s.

Javornická 1560, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

1. patro

Ing. arch. Kateřina Holmová 

- manažerka MAS

katerina@sdruzenisplav.cz

+420 732 578 889

Bc. Petr Hudousek

petr.hudousek@post.cz,

+420 736 752 217

Program Nová zelená úsporám 
Light pro nízkopříjmové domácnosti 
administruje Sdružení SPLAV
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Modlitba včelaře
Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med,
A abych ho ještě dlouhá léta jed`,
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl bych mít
A s ním vždy včelám posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát,
Jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned,
Dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane,
Která zvládne všechno, co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mě klít,
Z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám,
A ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.

Albert Einstein prohlásil, že pokud by nebylo 
včel, tak by mělo lidstvo jen 4 roky života. Je to 
sice jen výrok, ale je vědecky doloženo, že jed-
na třetina potravy lidstva je závislá na opylení 
včelami.
Chov včel patří k  velmi významnému odvětví 
zemědělství. Pro optimální opylení hmyzos-
nubných rostlin je v ČR potřeba řádově stovky 
tisíc včelstev.
Ponořme se do  vzpomínek na  začátky včelař-
ského spolku.
Spolek byl založen na  ustavující schůzi 23. 
února 1908 a  čítal 34 členů ze širokého okolí. 
Prvním předsedou byl zvolen vážený a zkušený 
včelař Vojtěch Netík z Pekla. Prvním jednatelem 
byl Jan Kopsa řídící učitel z Merklovic.
Po  založení spolku, se schůze konaly na  růz-
ných místech, až teprve v roce 1918 se spolek 
trvale usídlil v hotelu u Machačů. 
Sotva se spolek upevnil, začala první světová 
válka, která nebyla bez následků – mnozí včela-
ři museli do války a někteří se již nevrátili. Mno-
ho včelstev zaniklo, neměl se o ně kdo starat. 

Po  válce se v  podstatě začínalo znovu. Potíž 
byla v  tom, že zbylo málo včelstev, bylo málo 
rojů se kterými se stavy včelstev rozšiřovaly. 
Převážně se včelařilo v  úlech stojanech – jar-
márkách. Míry rámků byly velice rozdílné. V 30 
letech se začaly objevovat úly na  míru 39x24. 
Úly vrchem přístupné měl přítel Jaroslav Říčan 
a  první Švarcovy budečaky měl přítel Hlavatý 
z Podřezova – pastva byla po celé léto plynu-
lá – bylo více polních cest a mezí. V obilí bylo 
někdy chrpy, ohnice více než klasů. Včelaři se 
scházeli 2x do  roka na  schůzi problémem byl 
odbyt medu – cena medu se rok od roku mě-
nila. Po roce 1930 se činnost spolku začala více 
rozvíjet, 3. srpna 1930 byl uspořádán první kurz 
medového pečiva, který vedla paní učitelka 
Netuková – konal se ve školní kuchyni a zúčast-
nilo se ho 22 žen. Výstava medového pečiva 
byla na Hradě.  
V této době přítel Říčař začíná chovat a vymě-
ňovat matky.  V tomto období se výrazněji po-
díleli na činnosti spolku přítel – Hájek, Lad. Ku-
čera z Lupenice, Louda ze Zákopanky, František 
Křížek z Dlouhé Vsi, Kvasnička z Pekla.
Druhá světová válka opět znamenala útlum 
spolkové činnosti  -  byly povinné dodávky obi-
lí, brambor, masa, mléka, vajec a taky medu – 
měly se odvádět 2 kg ze včelstva, ale dodávky 
se neplnily. Cena medu v této době 300,- pro-
tektorátních korun. 
Po válce se činnost začala opět rozvíjet – pořá-
daly se přednášky, zavedly se měsíční schůzky, 
organizovalo se hromadné léčení proti roztoči 
Akarapis přípravkem BEF. V únoru 1958 se ko-
nala slavnostní schůze k  50. výročí, která byla 
zakončena přípitkem medoviny, kterou obsta-
ral přítel Machač.
V roce 1960 při reorganizaci okresů byla k nám 
připojena obec Rybná nad Zdobicí s  22 členy 

a 86 včelstvy. Měly jsme teh-
dy celkem 92 členů s  396 
včelstvy. V  této době začal 
k  nám dojíždět učitel vče-
lařství přítel Antonín Hanuš z Červeného Kos-
telce, byl velmi oblíben – jeho přičiněním bylo 
do  naší činnosti zavedeno pořádání zájezdů 
– sám několik zájezdů připravil a  byl dobrým 
průvodcem. 
Několik zájezdů připravil přítel Renza a  poté 
převzal žezlo organizátora přítel Jiří Merta, kte-
rý připravil za dobu své činnosti velké množství 
zájezdů, přednášek, ale i výstav a kurzů medo-
vého pečiva. 
Zvláštní pozornost byla věnována chovu včel 
a  to Kraňky – vlastní činnost vyvrcholila v  70. 
letech stavbou spolkového včelína v městském 
parku, který se výrazně projevil v naší činnosti 
– schůzová činnost, chovatelská činnost, práce 
s  mládeží, ale i  ekonomický přínos nebyl za-
nedbatelný. V  minulosti zde pracoval kroužek 
mládeže, který však pro nezájem dětí v polovi-
ně 80 let činnost ukončil.
Nebylo však vše bez problémů – nejdříve nás 
trápil roztoč AKARAPIS,Nosema, poté Varoa 
destruktor, zvápenatění plodu a  v  posledních 
letech  virozy a mor včelího plodu. 
V poslední době do naší činnosti výrazně zasá-
hl Coronavirus, který výrazně omezil naší spol-
kovou činnost.
V  současné době působí v  katastru Vamberk, 
Lupenice, Merklovice, Peklo nad Zdobnicí, Ro-
veň, Rybná nad Zdobnicí 41 včelařů starajících 
se o 458 včelstev. Vedle členů naší organizace 
působí 9 registrovaných včelařů z  jiných org. 
a 8 neorganizovaných včelařů s 56 včelstvy. 

Jan Novotný

jednatel ZO ČSV Vamberk

Včelaři ve Vamberku a okolí

kouzelné 
svíčky

masáže
Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383

 kraniosakrální terapie  motýlí masáž
 antistresová masáž  refl exní masáž
 relaxační a rekondiční masáže

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: 20,- 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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Vamberečtí historici pokračují v mapování mi-
nulosti zdejších průmyslových podniků. V jed-
nom prosincovém podvečeru pozvali na  přá-
telské posezení bývalé zaměstnance někdejší 
Vigony (dnes se fi rma jmenuje Profi Vamtex). 
Malá textilní fi rma pod strání na  konci města 
má své počátky v  19. století. V  průběhu času 

se podnik specializoval na  výrobu úklidových 
textilií.
Po  úvodním přivítání příchozí zhlédli krátký 
dokument z  provozu, který historici natočili 
před několika lety. Poté se rozproudila debata 
někdejších spolupracovníků. Vzpomínalo se 
na  práci, smutné i  veselé příhody, komento-

valy se přinesené fotografi e. Řada z účastníků 
vyjádřila spokojenost ze společně prožitých 
chvil.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e Jiří Sejkora

Spořitelní a záložní spolek založili rolníci ze Zářečí v roce 1899. První úřadovnu měl v Hostinci U Forejtků v Zá-
řečí. Roku 1938 byla postavena v sousedství nová spolková budova (stavitel Ladislav Kotyza). Průčelí je ozdo-
beno alegorickou sochou Spořivost od Františka Bílka. Zestátněním fi nančnictví v  roce 1948 spolek zanikl. 
Budovu získala masna pro své kanceláře.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze souboru ve správě 

MGOH Rychnov n.K.

Z pokladů starých fotografi í

Setkali se bývalí zaměstnanci Vigony
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Málokdo ví, že význam-
ný vojevůdce Albrecht 
z  Valdštejna zasáhl 
do historie našeho měs-
tečka. Životní příběh 
tohoto muže by vydal 

na výpravný dramatický fi lm. Narodil 
se roku 1583 v Heřmanicích nedaleko 
Jaroměře do zchudlé šlechtické rodi-
ny. V mládí studoval na evangelických 
školách v  cizině. V  boji proti Turkům 
v  Uhrách získal pověst schopného 
a  statečného důstojníka. Roku 1609 
se oženil s  bohatou mladou vdovou 
Lukrécií Nekšovnou z Landeku a od-
stěhoval se na  Moravu. Tehdy prag-
maticky přestoupil ke  katolictví, aby 
mohl působit v  císařských službách. 
Během stavovského povstání stál 
na straně císaře. Po Bílé hoře se ukázal 
nejen jako voják, ale i podnikavý feu-
dál. Za znehodnocenou minci skoupil 
levně obrovské množství statků zkon-
fi skovaných povstalcům. Do  roku 
1625 vytvořil v  severovýchodních 
Čechách rozsáhlou doménu, které 
císař propůjčil řadu privilegií. Byl jme-
nován vévodou. Razil vlastní mince 
s  rodovým heslem Invita-Invidia!  
(Navzdory závisti!). Valdštejn vytvořil 
v podstatě stát ve státě.
Po ovdovění se podruhé oženil s dce-
rou císařského rádce Isabelou z  Ha-
rrachu. Na vlastní náklady vybudoval 
císařskou armádu o  síle až 100 tisíc 
mužů a  stal se jejím velitelem. V  le-
tech 1626-1627 získal cenná vítězství 
během dánské fáze třicetileté války, 
kdy se ocitl až na  pobřeží Baltského 
moře.
Spolu s  úspěchy však Valdštejnovi 
přibývalo i  nepřátel. Po  určitém vá-
hání císař Albrechta odvolal z funkce 
velitele armády. Situace na  bojištích 
se však výrazně zhoršovala, proto 
vladař požádal Valdštejna o  návrat 

do  čela vojska. Vojevůdce v  prosinci 
1631 vyhověl. V  následujícím roce 
dosáhl opět velkých vítězství, na-
příklad v  bitvě u  Lützenu, kde padl 
švédský král Gustav Adolf. Mezitím 
však několikrát vyjednával s  protiv-
níkem. Byla mu dokonce nabízena 
česká královská koruna. Valdštejnovi 
ubývaly fyzické i psychické síly, ztrácel 
důvěru na  všech stranách. Jeho ne-
přátelé čím dál víc naléhali na císaře, 
aby se jej odstavil od  moci. V  lednu 
1634 byl Albrecht opět zbaven velení 
a  císař nařídil jej zajmout (podle taj-
ného dodatku i zabít). Stalo se tak 25. 
února 1634 v  Chebu, kdy Albrechta 
zavraždili jeho důstojníci. Obrovský 
Valdštejnův majetek byl konfi skován 
a rozdělen mezi císařské generály.
Albrecht z  Valdštejna je fascinující, 
avšak rozporuplná postava. Chudák 
se stal boháčem, vše má v jeho živo-
tě extrémní rozměry. Za  jeho činy je 
ukryta osamělost a  sebestřednost. 
Valdštejn je bez vnitřního vztahu k li-
dem, bez ideálů. Osud samolibého 
egoisty se záhy naplnil.
A  jak to bylo s  oním Vamberkem? 
V  době, kdy vytvářel své impérium, 
koupil Albrecht z Valdštejna 23. led-
na 1623 vamberecké panství. Tento 
měsíc uplyne rovných 400 let od této 
události. Vamberecký statek byl zaba-
ven jeho dřívějšímu majiteli Václavu 
Mikuláši Pecingarovi z  Bydžína († 
1624), který byl protestantského vy-
znání. Albrecht za  konfi skát zaplatil 
35 834 zlatých, ale naše městečko mu 
dlouho nepatřilo. Již v  následujícím 
roce jej směnil s  Marií Magdalenou 
Trčovou z  Lípy (1569-1633) za  Kopi-
dlno. Syn Marie Trčové Adam Erdman 
(1599-1634) byl Valštejnovým švag-
rem a zahynul spolu s ním v Chebu.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Světové a české osobnosti, 
které se mihly Vamberkem 
Josef Skupa (16. ledna 1892, Strakonice – 8. ledna 1957, Praha) byl český 

loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. 

Narodil se ve Strakonicích jako syn četníka. Rodina se už po pěti letech přestě-
hovala do Plzně. Skupa už od dětství projevoval nadání pro loutkové divadlo. V r. 
1915 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole. Za první světové války 
působil v Plzni, kde navázal spolupráci s Městským divadlem a později s amatér-
ským Loutkovým divadlem Feriálních osad. Velmi rychle se stal vůdčí osobností. 
Nejčastěji vystupoval s tradiční loutkou Kašpárka, ale v r. 1919 si od loutkáře Karla 
Noska nechal vyrobit podivného ušatého panáka, který dostal jméno Spejbl. 
V r. 1926 vyrobil Nosek jako překvapení pro Skupu jakousi zmenšenou a vylep-
šenou kopii Spejbla. Skupa se nadchl pro novou loutku, která brzy dostala jmé-
no Hurvínek, a začal vytvářet úspěšná představení, v nichž vystupoval Spejbl 
jako zmatený a přihlouplý otec a Hurvínek jako jeho mazaný synek. 
Po válce se Skupa rozhodl divadlo obnovit, ale tentokrát už v Praze, kde měl šir-
ší publikum. Vrací se k osvědčeným komediím se Spejblem a Hurvínkem a di-
vadlo dosahuje vynikajících úspěchů, opět často hostuje i v zahraničí. V roce 
1948 byl Skupa jmenován národním umělcem. V r. 1953 nastupují noví herci, 
z nichž nejvýznamnějším je Miloš Kirschner, který se později stává Skupovým 
nástupcem. 
Pro nás je zajímavá informace, že profesor Skupa se Spejblem a Hurvínkem byli 
jedněmi z mnoha prvorepublikových hostů pan Teleckého na chatě Vyhlídka.          

Jiří Hostinský, Spolek přátel historie Vamberka

Někdo nám chybí!
pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ KONTROLER (ž/m)

TECHNOLOG SVÁŘENÍ IWE (ž/m)

MISTR VE VÝROBĚ (ž/m)

ELEKTROMECHANIK (ž/m)

TECHNIK ODDĚLENÍ VÝVOJE 
– SENIOR (ž/m)

TECHNIK ODDĚLENÍ 
VÝVOJE – JUNIOR (ž/m)

OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY (ž/m)  

REFERENT LOGISTIKY/ZÁKAZNICKÉHO 
SERVISU (ž/m)

NÁKUPČÍ (ž/m)

SEŘIZOVAČ MECHANICKÝCH 
OHÝBAČEK (ž/m)

SEŘIZOVAČ SVAŘOVACÍ LINKY (ž/m) 

SERVISNÍ TECHNIK (ž/m)

 MANIPULANT (ž/m)

SKLADNÍK (ž/m)

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ/MECHANIK (ž/m)

SVÁŘEČ (ž/m)
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 150 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

Velký vojevůdce a Vamberk
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Základní škola Vamberk

Dny prevence
Na konci listopadu se uskutečnily opět dny prevence. Byly cíleny 
na žáky 2. stupně. 6. třída besedovala na téma šikana, jak ji poznat 
a hlavně jakým způsobem se bránit.
Pro žáky ze 7. tříd bylo připraveno téma alkohol a kouření. Zejména 
vliv těchto návykových látek na zdraví mladého člověka.
Žáci a žákyně z 8. tříd hovořili o antikoncepci a byli seznámeni se 
základními informacemi o sexualitě, zejména v době dospívání.
Pro deváťáky bylo na programu téma náboženství a sekty.     
                                                                                              V. Herel Krsková – ŠMP

Starý mobil pro Remobil
Máte doma vysloužilý mobil? Odevzdejte ho ve vestibulu školy (včetně 
baterie a  nabíječky, ale není to podmínka). Recyklohraní aneb Ukliď-
me si svět spolu s neziskovou společností Remobil vyhlašuje sběrovou 
kampaň se soutěží Starý mobil pro Remobil. Probíhá do  konce  ledna 
2023. Dvě školy, které vyberou nejvíce mobilních telefonů v přepočtu 
na žáka školy, vyhrají pro třídní kolektiv návštěvu science centra, včetně 
dopravy. Děkujeme.                                                             Mgr. Jitka Rykalová

Letošní prosinec se nesl ve zname-
ní dvou akcí, na které budou naše 
děti rády vzpomínat.
První z  nich byla návštěva straši-
delného sklepení v  rychnovském 
Domě dětí a  mládeže. Zde pro-
bíhala již tradiční výstava čertov-
ských obrázků, kam posílají svoje 
výtvory děti z  několika škol naše-
ho okresu. Návštěva 20 dětí z naší 

školy probíhala za  poutavého vy-
právění zástupkyně ředitele Déčka 
paní Fajglové a počáteční strach ze 
strašidelně nasvícených sklepních 
prostor rychle opadl a děti si poté 
užívaly předvánoční atmosféru. 
A  pokud se jim podařilo mezi vy-
stavovanými obrázky najít i  svoje 
vlastní dílo, byla radost dvojná-
sobná.

Druhou akcí byla návštěva v mateř-
ské škole, kde nás uvítala její ředitel-
ka p. Kotlářová a mohli jsme publiku 
tvořenému dětmi z  mateřské školy 
předvést pečlivě nacvičené divadel-
ní představení v  podobě pohádek 
Lesní král a  O  kouzelném stromeč-
ku. A  i  když se mnozí protagonisté 
maličko styděli, nakonec jsme to 
všichni úspěšně zvládli a odměnou 

nám byl nejen potlesk publika, ale 
i  cukroví a  bonbóny, na  kterých 
jsme si potom společně pochutnali. 
Zároveň si děti mohly zavzpomínat 
na svoje „školičkovská“ léta a popo-
vídat si s bývalými učitelkami o tom, 
jak se jim nyní daří ve  škole a  po-
chlubit se tím, co se již naučily.

Za ZŠ Vamberk Ivana Tomková

 (vychovatelka ŠD)

Prosinec ve školní družině
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Základní škola Vamberk
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Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Exkurze klavíristů - fi rma Petrof, 
Hradec Králové

Návštěva profesionální tanečnice v ZUŠ
Dne 11.11.2022 za námi z Prahy, přijela paní Isabela Soukupová, Gene-
ral Manager, Pop-up ballet store. Je úžasné, že odebírá zboží z různých 
koutů světa, přivezla nám piškoty, špičky a dárečky. Spolupráce s paní 
Soukupovou byla výborná a děvčata si její fi tting velice užila.
Myslím si, vím to, že spokojenost byla na obou stranách.
Děkujeme, těšíme se na další setkání.                                    

Kateřina Hloušková, vyučující tanečního oboru

POZVÁNÍ NA AKCE ZUŠ LEDEN 2023
6. 1. 2023 v 18:00 – Kouzlo zimy a Tři králové – Sk Rabštejn, před-
stavení tanečního a hudebního oboru
Rezervace místenek v  SK Rabštejn od  1. 12. 2022 nebo online 
na www.skrabstejn.cz.
16.1.2023 v 17:30 – Koncert žáků ZUŠ - pobočka Vamberk – So-
kolovna Vamberk
20.1.2023 v 18:00 – Vystoupení Hrdobců - Sokolovna Vamberk
25.1.2023 v 17:00 – Koncert souborů ZUŠ – koncertní sál ZUŠ
27.1.2023 v 17:30 – Koncert žáků ZUŠ – pobočka Častolovice – 
koncertní sál ZUŠ
30.1.2023 v 17:30 – Koncert žáků ZUŠ  – koncertní sál ZUŠ 

Dne 16. 11. jsme navštívili krásnou 
továrnu a krásné muzeum v Hradci 
Králové. Sraz byl v  8:00 na  nádraží 
v Kostelci nad Orlicí. Cesta byla po-
hodlná a  utíkala nám rychle. Když 
jsme dorazili na  místo, rozdělili 
jsme se na  dvě skupiny. Pán u  re-
cepce nám zavolal paní průvodkyni 
a společně jsme se vydali do továr-
ny. V  továrně bylo příjemně teplo 
a  dobrá atmosféra. Paní průvod-
kyně nás krásně provázela. Věděla 
toho spousty, takže jsme jí mohli 
klást jakékoliv otázky. Dozvěděli 
jsme se vše potřebné jak o výrobě 
pianin nebo klavírů. Také nás obe-
známila s  výrobou jednotlivých 
části: jak se lakuje, brousí atd… 
Průvodkyně byla velmi příjemná, 
a  tak jsme se nenudili. Mohli jsme 
si také vyzkoušet jednotlivé struny, 
jak znějí. Nakonec nás paní zavedla 

do  muzejních místnosti, kde jsme 
si mohli zahrát ať už to na  piani-
na nebo na  klavíry. Některé měli 
velice zajímavé ozdobení. Hned 
jak dorazila druhá skupinka s paní 
průvodkyní, nás seznámily s historií 
továrny. No a nakonec návštěvy nás 
zavedli do Petrof Gallery, krásné vý-
stavní prodejny, kde jsme si také 
mohli zahrát a  poté si dát svačin-
ku nebo skočit pro něco dobrého 
do  místní kavárny. Na  závěr jsme 
poděkovali úžasným průvodcům 
a jeli jsme domů. Jak cesta tam, tak 
i zpátky utíkala velice rychle. 

Maruška Knošková

P.S. Děkujeme touto cestou Klubu 
rodičů (předsedkyni paní Ivě Jelín-
kové) za  podání žádosti a  získání 
grantu města Kostelec nad Orlicí 
na  inspirativní výlet pro mladé 
klavíristé.
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Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

18. 12. 2022 se v  budově Městského úřadu Kostelec nad Orlicí usku-
tečnilo Sousedské zpívání, za  výrazné podpory paní Šárky Slezákové, 
na kterém vystoupil sbor paní učitelky T. Franc – Bonové, za hudebního 
doprovodu paní učitelky I. Kožúškové a T. Peškové. Děti zazpívaly koledy 
z  připravovaného pásma Hry o  jesličkách a  následovalo pásmo koled. 
Tímto byla završena poslední Adventní neděle a  již se všichni těšíme 
na Vánoční čas a Nový rok. 

Dne 15. 12. 2022 proběhl koncert v kostele J. A. Komenského. Na programu vystoupily soubory: Plechoví 
fanfáristé pod vedením p. uč. Roberta Hrušky, Flétnový soubor pane učitele T. Alta, Saxofonový soubor pana 
učitele B. Smékala a Smyčcový orchestr – Banda musicale - pod vedením paní učitelky I. Kožúškové. Celý 
koncert zakončilo představení koled z Hry o jesličkách, které odirigovala paní učitelka J. Čechová, zpíval sbor 
pana učitele T. Franc – Bonové za klavírního doprovodu paní uč. T. Peškové a hudebního souboru, složeného 
z učitelů a žáků ZUŠ. I v době adventu si posluchači našli čas mezi přípravami na Vánoce a dorazili v hojném 
počtu do kostela. Mnoho z rodičů si ani nemohlo sednout a o to více si vážíme jejich přízně a podpory.

O  víkendu z  3. na  4. 12. proběhlo 
v  naší ZUŠ soustředění smyčco-
vého orchestru Banda   musicale. 
Pilně jsme nacvičovali na blížící se 
vystoupení, ale zároveň jsme tak 
měli možnost přespat v ZUŠ a více 
se tak poznat a  skamarádit. Večer 
děti čekalo malé překvapení v po-
době popcornu a kina (fi lmové ko-
medie puštěné na Schoolboardu). 

Děkuji svým dvěma kolegyním 
Hance Sedlákové a Anně Františce 
Černé, které si na  nás o  víkendu 
udělaly čas a  přijely tak pomoci 
nejen při dělených zkouškách, ale 
i v orchestru. Také děkuji všem ma-
minkám za dobroty, které s láskou 
napekly pro své ratolesti. 
Přeji vám krásný a  pohodový ad-
ventní čas.                     I. Kožúšková

Milé maminky, dovolte nám, aby-
chom Vás přivítaly v novém roce. 
V  lednu nás v  Dráčku čekají pra-
videlné herničky a  hrátky s  pís-
ničkou. Dále nás čeká přednáška 
MUDr. Libora Janečka. Všichni jste 
srdečně zváni.
 
KDE NÁS NAJDETE? 

Mateřské centrum Dráček provo-
zuje herničku v budově Krajkářské 
školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Pravidelné akce: 
Herničky máme otevřené vždy 

ve  středu a  pátek 8:00-11:00 hod. 
Vstupné je 20 Kč. Je nutné se rezer-
vovat, počet míst máme omezený. 
V  rámci možností budeme her-
ničku otevírat vícekrát za  měsíc. 
Případné otevření herničky bude 
vždy zveřejněno. 
Hrátky s písničkou jsou každé pon-
dělí od 8:30-9:30hod

DOPROVODNÉ AKCE:

V  blízké době bychom chtěly 
uspořádat pro děti karneval, dále 
chceme pokračovat i  v  tvořeních 

pro maminky a děti, přednáškách, 
v akcích jako jsou vynášení Mora-
ny, zajíček Trousílek, a jiné. 
 18. 1. 2023 v  16:00 hod - 
přednáška MUDr.  Libora Janečka 
na  téma „První pomoc při úraze“ 
- Jste všichni srdečně zváni. Vstup-
né 40 Kč. Rezervace nutná.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz   či na face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 

u  školy, ve  školkách 
a naproti drogerii Teta. 
Zodpovězení dotazu je možné 
na  tel. čísle 605  451  810, nebo 
na  emailu mcdracekvamberk@
gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

Aktuální informace sledujte na FB, 
či webových stránkách.

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

Soustředění orchestru
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
„Jako první měsíc v roce,
dostal jméno leden.
Studený je plný sněhu,
zakrývá se ledem.“

Zdravíme Vás v novém roce z ma-
teřské školy Vodníček a  dříve než 
se rozepíšeme o  tom, co se bude 
dít tento měsíc u  nás ve  školce, 
ohlédneme se a  přiblížíme Vám 
akce školičky na  konci loňského 
roku.
Přípravy na advent pro nás začaly 
jako každý rok zpíváním u vánoč-
ního stromečku a  jarmarkem. Po-
tom už vše směřovalo k Vánocům. 
Prvního prosince bylo dopoledne 
zpestřeno divadelní vánoční po-
hádkou. Pátého prosince probíhal 
Mikulášský rej a děti měly možnost 
přijít do  školky v  kostýmech. Ne-
chybělo čertovské skotačení, ská-

kání přes čertovské vidle, plnění 
Mikulášských úkolů nebo andělský 
tanec. Žáci ze základní školy si při-
pravili krásné převleky a své mlad-
ší kamarády navštívili jako Mikuláš, 
andělé a  čerti. Mikulášská nadílka 
se povedla a  byla zpříjemněním 
pondělního dopoledne. Další dny 
měly všechny třídy napilno. Děti 
ze třídy Rybiček válely, vykrajovaly 
nebo tvarovaly těsto a školkou se 
linula vůně perníčků a vanilkových 
rohlíčků. Žabičky také vyráběly 
a zdobily perníčky, ale ty papírové. 
I Šnečci nezaháleli a pekli perníky, 
společně si postavili betlém a po-
vídali si o jeho postavách.
Dny do  Vánoc jsme odpočítávali 
v  adventním kalendáři a  čekání 
na  Ježíška si zkracovali plněním 
úkolů. Také jsme se seznámili 
s mnoha tradicemi, například pou-

štění lodiček, rozkrojení jablíčka, 
házení botou, jmelím, ukázali si 
kapří šupinky, pověděli si o  jejich 
významu, a kdo doma tradice do-
držuje… Pak zazvonil zvoneček 
a přišel Ježíšek. 
Slavnostní Štědrý den v  mateřské 
škole jsme prožili v malém počtu, 
hodně dětí onemocnělo a z toho-
to důvodu byla zrušena i  besídka 
u  Žabiček a  muselo být odvoláno 
i  divadlo. Ostatní rodiče přijmuli 
pozvání na  krátké představení, 
tvořivé vánoční dílničky a poseze-
ní u kávy a cukroví.
Také jsme si alespoň na chvíli užili 
sněhu. Sněhová nadílka postačila 
na  bobování, koulování, stavbu 
sněhuláka nebo třeba tvoření 
andělíčků ve  sněhu. Doufáme, že 
se brzy ještě dočkáme nějakého 
sněhu.

V lednu se těšíme na besedu s paní 
Jaruškou Martinovou, také bude-
me očekávat již tradiční návštěvu 
Tří králů. Leden zakončíme Cesto-
vadélkem o lidském těle.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
 „Vánoce, Vánoce přicházejí!“

Konec roku se blíží a  i  my  Vám 
v  tomto roce naposledy přinášíme 
zprávičky z  naší školičky. Ještě, než 
nastal adventní čas, navštívil nás 
23.11. pan lesník. Pro děti si připra-
vil pestrý program, pomocí kterého 
je seznámil s  různými druhy les-
ních zvířat. Součástí byla i  ukázka 
kůží divokého prasete, lišky, kuny 
nebo různých parohů a  parůžků či 
vábiček. Největší úspěch měla však 
prezentace několika dravých ptáků, 
fretky a  loveckého psa. Přehlídka 
dravců pokračovala nadále i venku, 
kde jsme zhlédli přílet káněte Ha-
rrisova. Ve  většině tříd se děti díky 
tomuto zážitku věnovaly právě les-
ním zvířátkům. V tento den se také 
uskutečnila odpolední Centra aktivit 
pro rodiče dětí z Berušek a Včeliček. 
Děti ukázaly svým nejbližším, jaké 
činnosti pro ně paní učitelky chysta-
jí, jaká mají pravidla a co vše se nau-
čily. Motýlci si touto akcí zpříjemnili 
odpoledne 29.11. Svojí návštěvou 
nás poctila také paní Jaruška, která 
si pro děti připravila Andělské čtení 
a svým projevem vnesla do tříd klid-
nou a již vánoční atmosféru.
1. 12. se děti ze tříd Motýlků, Berušek 
a Včeliček zúčastnily posledního di-
vadelního představení v tomto roce, 
které bylo uspořádáno Městským 
klubem Sokolovna. Jak již datum 
napovídá, nemohlo se jednat o nic 

jiného než o Vánoční pohádky. Jed-
né z nich se zúčastnily i děti samot-
né a  od  kamarádů za  své herecké 
výkony sklidily velký úspěch. Advent 
už je tady a to znamená jediné – ná-
vštěva Mikuláše se svou družinou. 
Děti se převlékly do kostýmů a 5.12. 
si užily krásné čertovské i  andělské 
dopoledne. Mikulášovi zazpíva-
ly písničky, zarecitovaly básničky 
a  za  svou odvahu dostaly sladkou 
odměnu. Tímto bychom chtěli moc 
poděkovat žákům a  učitelům ze 
Základní školy Vamberk, kteří si pro 
děti tento zážitek připravili. 
Čas kvapí a  stejně jak ubývá čoko-
ládek v  adventních kalendářích, tak 
ubývá i  dnů do  Vánoc. Jak všichni 
jistě víme, ve školkách chodí Ježíšek 
dříve, a proto i nás navštívil již 12.12. 
Děti ve všech třídách našly pod stro-
mečky nové hračky, stavebnice i kníž-
ky. Jejich oči zářící štěstím byly všem 
velkou odměnou. Vánoční nálada se 
školkou nesla i nadále. Paní učitelky 
si připravily pro rodiče s  dětmi od-
polední tvoření, které tuto náladu 
mohlo už jen podtrhnout. Největším 
dárkem byla však sněhová nadílka. 
Společné stavění sněhuláků, tvoření 
andílků a cestiček do měkkého sně-
hu bylo pro děti úžasným zážitkem.
Posledními řádky bychom všem na-
šim čtenářům chtěli popřát v novém 
roce mnoho štěstí, zdraví, lásky a ro-
dinné pohody.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Vánoční nabídka nových 
knih – leden 2023

Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 777 484 203, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

BELETRIE

 BOHATÁ, Simona: 

     Klikař Beny

Příběh mladíka Benyho, který se 
odehrává na  žižkovské periferii 
v 80. letech 20. století. 
 BRAUNOVÁ, Petra: Ibka

Částečně autobiografi cký ro-
mán známé české autorky, která 
s obdivuhodnou upřímností líčí 
svůj zajímavý život. 
 CUSSLER, Clive 

     – SCOTT, Justin: Špion

Děj románu se špionážními prv-
ky je zasazený do roku 1908.
 GILLEROVÁ, Katarina: 

     Příliš mnoho vzpomínek

Volné pokračování románu Příliš 
mnoho tajemství.
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

     Po bitvě je každý manžel 

     generál

Příběh manželů středního věku, 
jejichž manželství prochází krizí. 

NAUČNÁ LITERATURA

 BROWDER, Bill: 

     Zmrazeno. 

     Případ Magnitského

Pravdivý příběh o  praní peněz, 

vraždě a  o  tom, jak přežít Puti-
nův hněv. 
 DVOŘÁK, Otomar 

     – SNĚTIVÝ, Josef Pepson: 

     Krajinou Albrechta 

     z Valdštejna

Autoři sledují dramatický život 
výrazné české osobnosti z  ne-
čekaného úhlu: navštívili místa, 
která ho poznamenala. 
 PAVELA, Roman: 

     Světem bylin 

     s Romanem Pavelou

Tři publikace významného věd-
ce. Věnuje se bylinám, které 
mají příznivý vliv na  lidské tělo 
– na  zažívací potíže, imunitu 
a pohybové ústrojí. 
 PICARDIE, Justine: Miss Dior

Pravdivý příběh Catherine Dior, 
která byla múzou svého bratra 
Christiana i  statečnou členkou 
francouzského odboje. 
 VOLNÝ, Zdeněk:   

     Toulky českou minulostí

Další díl do  řady mapující čes-
kou historii. V 18. díle je zmapo-
vaná česká poezie a  její mezi-
válečná avantgarda, poetismus 
a surrealismus. 

Milí čtenáři a příznivci knihovny,
Chtěli bychom Vám poděkovat za pří-
zeň, kterou nám věnujete. Věřte mi, 
že překypujeme nápady a  inspirací, 
posbíranou nejen v jiných knihovnách, 
ale i přímo od Vás. Teď jen po kouskách 
tyto plány přetavit ve skutečnost. Ně-
kdy jsou to drobnosti, jindy obtížnější 
úkoly, ale naším cílem je cesta vpřed.
S  mnoha z  Vás jsme si stihli popoví-
dat například u  Stromečku splněných 
přání při adventu, při Předvánočním 
jarmarku nebo přímo nad knížkami. 
Vy jste tím motorem, pro koho děláme 
naši práci a díky Vám nás velmi baví.
V  letošním roce bychom se rádi zaměřili více na  možnost nabídnout 
prostředí knihovny ještě častěji jako místo setkání nejen čtenářům, ale 
třeba různým spolkům, které ve městě fungují. S některými už spolupra-
cujeme, ale prostor se vždycky najde. Proto se nebojte knihovnu oslovit, 
máte-li nějaký nápad nebo přání.

CO PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
Již od čtvrtka 5. ledna je přístupná výstava fotografi í Orlických hor, kte-
rou k nám přiváží fotograf Rostislav Bartoň. Výstava nese název KRAJI-
NOU PŘÍBĚHŮ. Výstava bude dostupná v  půjčovních dnech knihovny, 
nejméně do konce února.

Skauti v altánu - Betlémské světlo

Stejné téma - tedy KRAJINOU PŘÍBĚHŮ - má i beseda s autorem fotogra-
fi í, která proběhne ve středu 25. ledna, v 17:30 v sálku knihovny.
Jak jste již zvyklí, na tuto akci je nutná rezervace buď osobně, telefonic-
ky: 777484203 nebo přes email: knihovna.dospeli@vamberk.cz.
Přijďte objevovat známé i méně známé kouty a příběhy našich nejbliž-
ších hor.
Další zajímaví hosté budou v tomto roce následovat. Rádi bychom, aby 
letos zavítali do knihovny „neokoukané“ tváře a s nimi nová témata.
Těšíme se na Vás nejen u knížek.                                         Tereza Michelová
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM LEDEN 2023
 14. ledna ve 20:00 hodin

TANČÍRNA
Vstupné 150 Kč. 
 20. ledna ve 20:00 hodin 

PLES KRPŠ
Hudba: Staněk Music
 21. ledna ve 21:00 hodin 

DANCE PARTY
 23. ledna v 17:30 hodin 

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec 
n. Orl. – pobočka Vamberk 
Výstavní síň MKS. 

PŘIPRAVUJEME:

 4. února ve 20:00 hodin 

AC/DC TRIBUTE + PLAZMA
Rocková zábava. 
AC/DC TRIBUTE je parta fanoušků 
známé australské kapely. Tihle kluci 
z východních Čech se pomocí rekvi-
zit, jako jsou děla a zvon, snaží divá-
kovi nabídnout show co nejvěrnější 
originálu. Na pódiu do toho dávají 
vše a jejich oddanost této hudbě se 
zrcadlí v  energické smršti, která je 
pro jejich koncerty tak typická.
Prodej vstupenek v  kanceláři MK 
Sokolovna. Vstupné 250 Kč, na mís-
tě 300 Kč.

 10. února v 18:00 hodin

JIŘÍ KOLBABA - CESTOVATEL
SEDM DIVŮ ISLANDU
Osamělá pevnina v severovýchod-
ním Atlantiku je druhým největ-
ším ostrovem Evropy. Dynamická 
geologie z  něj dělá ojedinělé, 
mimořádně fotogenické místo. 
Objevíme termální prameny, gej-
zíry, bouřlivé vodopády, třpytivé 
ledovce, vulkanickou barevnou 
půdu i  svěže zelené nekonečné 
plochy. Sugestivní krajina, ve  kte-
ré potkáme spíše zbloudilé koně 
nebo ovce, připomíná peklo i  ráj. 
Autor byl na oblíbeném Islandu již 
osmadvacetkrát.
Prodej vstupenek v  kanceláři MK 
Sokolovna. Vstupné 190 Kč.

PLESOVÁ SEZÓNA 2023
20. LEDNA 20:00 HODIN PLES KRPŠ
25. ÚNORA 20:00 HODIN PLES HASIČSKÝ
   3. BŘEZNA 20:00 HODIN PLES SPORTOVNÍ 
24. BŘEZNA 20:00 HODIN PLES BAREVNÝ

PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE
DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení: září 2023
Zájemci se mohou hlásit:
na tel. č. 494 541 484 nebo na e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz.
NUTNÉ NAHLÁSIT: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail.

4. února ve 20:00 hodin

MK Sokolovna Vamberk

Věneček 2022
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou              LEDEN 2022

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástup-
ce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. 
Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodá-
ka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Čes-
koslovenské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických 
spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na  města 
v  rychnovském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst 
– Borohrádek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniš-
tě nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice v  Orlických horách a  Rychnov nad 
Kněžnou. Historii regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek 
fotografi í, a to nejstarší pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. 
století. Opomenuta nebyla ani současnost, proto na výstavě nechybí 
řada zajímavých míst, která byla vyfotografována pro srovnání i v roce 
2019. Během výstavy návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednot-
livá města měnila a jaké významné stavby v nich postupně přibývaly. 
Vystavené fotografi e zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové 
části. Místním obyvatelům, ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rych-
novsku již nenaleznou.

Muzeum krajky Vamberk
Husovo nám. 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 19. listopad 2022–19. duben 2023
Výstava „Dotek krajky“
Autorky patchworkových a  šitých obrazů, patřící do  klubu Bohemia 
patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materi-
ály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nej-
různějšími způsoby použití krajky nejen v quiltu.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz
 21. ledna 2023
Přednáška Mgr. Jana Hrubeckého na téma
„Stráž obrany státu v Orlických horách“
Stráž obrany státu (SOS) je nepříliš známá a často opomíjená organizace, 
která měla v období před vypuknutím druhé světové války za úkol chránit 
hranice našeho státu. Jejich úkolem bylo především zdržet postup útoč-
níka do  doby, než se zformuje pravidelná armáda. Přednáška o  tom, že 
takzvaní „sosáci“ za obranu našich hranic bojovali a umírali i v Orlických ho-
rách v prostorách Sýpky zazní v podání Jana Hrubeckého, vedoucího Mu-
zea války 1866 a aktivního příslušníka Československé obce legionářské.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit. Sledujte pro-
sím aktualizace a bližší informace na našich webových stránkách WWW.
MOH.CZ a na sociálních sítí muzea a jeho poboček.
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Výročí osobností

Stalo se aneb bejvávalo

 06.01.1853 se v Paříži narodila hraběnka Anna Gustava von Bor-

nemann, provdaná Lützowová, majitelka velkostatku. Provdala se 

za hraběte Františka Lützowa. Žili střídavě na Žampachu a v Londýně. 
Po manželově smrti vlastnila v letech 1916-1932 vamberecký velkosta-
tek. Pohřbena je v  rodinné hrobce na  starém vambereckém hřbitově. 
170. výročí narození († 18.4.1932 Londýn)

 09.01.1913 se ve Vamberku narodil Josef Divíšek, úředník. Praco-
val v místních železárnách. Dlouhá léta hrál, režíroval a vedl ochotnické 
divadlo. Maloval obrazy. 110. výročí narození († 20.02.1983 Vamberk – 
40. výročí)

 27.01.1853 se narodil Oldřich Šmoranc, živnostník. Provozoval vý-
robnu tkanic. Stál v čele Společenstva živnostenských řemesel. V období 
1919-1923 byl členem obecní rady za  národní demokraty. 170. výročí 
narození († 11.10.1929)

Před 400 lety
Vamberecké panství získal 21. ledna 1623 Albrecht z Valdštejna. Kou-
pil jej jako konfi skát za 35 834 zlatých.

Před 335 lety
První zmínka o židovské hřbitově je ze dne 25. ledna 1688.

Před 140 lety
Od 2. ledna 1883 byla v merklovické škole otevřena druhá třída. Školu 
v té době navštěvovalo 101 dětí.

Před 130 lety
K 1. lednu 1893 bylo ve městě zrušeno mýtné.

Před 120 lety
V  lednu 1903 se počtvrté stal obecním starostou Adolf Vyskočil 
z čp.92.

Před 115 lety
Sloučením vznikl v Pekle 8. ledna 1908 Hasičsko-ochotnický spolek.

Před 100 lety
Dne 10. ledna 1923 byl založen dramatický odbor Církve českosloven-
ské. Předsedou se stal Karel Bačina. Divadelní představení se hrávala 
v sále Hotelu Helgoland.

Před 95 lety
Prvním zvěrolékařem ve Vamberku se 17. ledna 1928 stal MVDr. An-
tonín Berka.

Před 75 lety
V  lednu 1948 zakoupila pekelská obec čp. 15, kde zřídila úřadovnu 
národního výboru, knihovnu, kampeličku a veřejnou prádelnu.

Před 70 lety
K 1. lednu 1953 byl podnik Orban (dřívější Stahalova textilka) přičle-
něn k Vigoně Svitavy. Pracovalo se na 87 stavech.
Ke stejnému datu vznikla v Pekle z bývalé kampeličky pobočka České 
spořitelny Rychnov nad Kněžnou.

Před 65 lety
V  lednu 1958 byly prostory  bývalého Hotelu Kubias přebudovány 
na školní družinu. Dnes v objektu prodejna Qanto.

Před 60 lety
Vamberecké kino bylo 5. ledna 1963 jako jedno z  prvních v  okrese 
přestavěno na širokoúhlé.

Před 55 lety
V lednu 1968 byl znovu otevřen Hotel Helgoland, který byl od polo-
viny 50. let uzavřen.

Společenská kronika

V lednu 2023 oslaví:

93 let Drahomíra Zezulková
90 let  Jarmila Nádherová
85 let Marie Černohousová
80 let Hana Žampachová 
80 let Anna Račáková
75 let Marie Foglová
75 let Marie Bubníková

75 let Alena Obstová
75 let Michal Zubo
75 let Jaroslav Pazourek
75 let Josef Pavlišta
75 let Věra Čižinská
75 let Jiří Červinka
75 let Rudolf Němec

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 10. ledna 2023 uplyne jeden smutný rok od úmrtí
pana VERNERA HALBGEBAUERA.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 6. ledna vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 
pana JAROSLAVA KLUGEHO z Pekla. 

Vzpomíná rodina Jedlinských, 

Belákova a kamarádi. 

Dne 19. ledna uplynou 3 roky, kdy nás navždy opusti-
la naše milovaná maminka, babička, prababička paní 

LIDMILA NOVÁKOVÁ ze Zádolí.

S láskou vzpomínají partner František, 

dcera Lidmila, vnoučata, pravnoučata 

a sestra Květoslava. 

Dne 28. ledna uplynou dva smutné roky, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a dobrý chlap pan ROSTISLAV HEJDA.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Zdeňka s rodinou

„Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.“
Dne 7. ledna uplyne druhý smutný rok, co nás opustil 
pan BOHUSLAV KULIČKA.

S láskou vzpomínají manželka, 

synové s rodinami, sestra a ostatní příbuzní 

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za pomoc a ochotu při řešení našeho problému panu Luď kovi 

Luňákovi a pracovnicím společnosti VAMBEKON, s.r.o.

H. Wenzlová
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Na  poslední významnou akci 
v  úspěšném roce 2022 vyrazili 
pekelští nohejbalisté do  Českých 
Budějovic. V  jihočeské metropoli 
bojovalo o  titul mistra České re-
publiky 32 singlistů, mezi nimiž se 
prezentoval i čtyřlístek hráčů z od-
dílu od  Zdobnice. Dle papírových 
předpokladů se nejdále probojo-
val Ondřej Fries, který mimo jiné 
zastavil v  oddílovém čtvrtfi nále 
Adama Ferebauera, jež se děleným 
5-8. místem stal druhým nejlepším 
hráčem Pekla. 
Ondřej Fries postupoval šampio-
nátem bez ztráty setu až do fi nále. 
Zde se střetl s Patrikem Kolouchem 
z  MNK Modřice. Po  vyhrané první 
sadě se v  půli té druhé Kolouch 
podstatně zlepšil a  riskantní hrou 
fi nále těsně otočil ve svůj prospěch. 
Ondra tak ze šampionátu, na  kte-
rém z  důvodu termínové kolize 
s  významným mužským turnajem 
bohužel chybělo několik spolufa-
voritů, získal ceněné stříbro. 
Peklo tím zakončilo svoji dopo-
sud medailově nejbohatší sezónu. 
Mladší žáci vybojovali na MČR stří-
bro v singlech a bronz ve trojicích. 

Starší žáci získali čtvrtým místem 
pomyslnou bramboru na  MČR 
trojic. Dorostenci získali vedle 
zmíněného singlu ještě stříbra 
z MČR trojic a Botas Dorostenecké 
ligy. Nejzářivější úspěch se Peklu 
povedl na MČR dvojic dorostu, kde 
čerti slavili zlato. 
Individuálnímu ocenění se pekel-
ští těšili i  v  anketě Nohejbalista 
roku. Pavel Jarkovský se umístil 
mezi žáky na děleném  9.-10. mís-

tě. Adam Ferebauer se na stejném 
místě objevil mezi dorostenci. Jo-
sef Čižinský v této kategorii obsa-
dil dělené 5.-6 místo. Ondřej Fries 
si za předvedené výkony zasloužil 
s  Michaelem Svobodou z  MNK 
Modřice dělené 2.-3. místo, kdy 
nestačil pouze na  Lukáše Tolara 
z TJ Baník Stříbro. Děkujeme měs-
tu Vamberk a  dalším partnerům 
za podporu oddílu v naší činnosti.  

Michal Hostinský

V sobotu 19. 11. jsme naposledy ve velkém sále 
naší sportovní haly odehráli zápas dopoledne 
se Sokolem Stěžery B a  odpoledne s  DTJ HK 
C. Dle postavení v  tabulce jsme předpokláda-
li, že dopoledne pravděpodobně prohrajeme 
a odpoledne jsme chtěli vyhrát. Dopadlo to ale 
předně naopak. Výhra se soupeřem ze Stěžer 
byla překvapivá, o to více, když jsme ze začátku 
prohrávali 5:3. Pak se ale začalo více dařit a vy-
hrávat koncovky setů. V  odpoledním zápase 

dostal příležitost Martin Michera ml. – nezkla-
mal, snažil se a dokonce dokázal vyhrát jeden 
set. Dobrá zkušenost. Ostatní bojovali, ale moc 
se jim nedařilo. Perfektní výkon a pozici nejlep-
šího hráče opět potvrdil Honza Jakubec, který 
za  celý den neprohrál žádný zápas a  právem 
patří k nejlepším hráčům celé soutěže.  
Za 14 dnů jsme jeli dopoledne do Úpice. Díky 
nemocem do  tohoto zápasu nastoupil Martin 
Michera st.. Sice nevyhrál, ale dva zápasy pro-

hrál 3:2 na sety. Ostatní makali, uhráli, co šlo, ale 
na vítězství to tentokrát nestačilo. Prohra 10:8, 
ale mrzí. Odpoledne jsme jeli do  Hostinného. 
Začátek byl vyrovnaný – 1:1 po čtyřhrách, pak 
ale soupeř zabral, vyhrál několik zápasů a vedl 
9:5. Do posledních zápasů se šlo s vědomím, že 
již není co ztratit a  začalo se dařit. Se štěstím 
jsme vyhráli několik pětisetových bitev a doká-
zali jsme uhrát remízu.  

TJ Baník Vamberk A – Sokol Stěžery B 10:7

Body: Jakubec 4, Ducháč 3, Kotyza 2, čtyřhra 
Jakubec-Ducháč
TJ Baník Vamberk A – DTJ HK C 7:10

Body: Jakubec 4, Kotyza 1, čtyřhra Jakubec-Du-
cháč 1 a Kotyza-Macháček 1
TJ Sparta Úpice A – TJ Baník Vamberk A 10:8

Body: Jakubec 3, Ducháč 2, Kotyza 2, čtyřhra 
Jakubec-Ducháč 1 
TJ Tatran Hostinné C – TJ Baník Vamberk A 9:9

Body: Jakubec 4, Kotyza 2, Ducháč 1, Michera 1, 
čtyřhra Kotyza-Michera 1 

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů 

A-mužstva:

04. 02. 2023 9:00 hod. 
Baník Vamberk – TJ Sokol České Meziříčí A
25. 02. 2023 9:00 hod.
Baník Vamberk – TJ Lázně Bělohrad A
25. 02. 2023 14:00 hod. 
Baník Vamberk – TJ Sokol Chlumec n. C. A

Od  ledna bude hrát A  mužstvo svá utkání 
v nové herně – Tyršova 260 – v budově býva-
lých 1. tříd.                                              M. Vrkoslav

Klasická 

JÓGA 
opět ve Vamberku

Kurz 10 lekcí 
začíná 19.01.2023

Každý čtvrtek 
od 17:00 - 18:30 hod.

Cvičíme v zrcadlovém sálku DDM 
na ul. Jugoslávská

lektorka: Hanka Kosková
s sebou: karimatku, deku 
a pohodlné teplé oblečení

Přihlašujte se na: 
hana.koskova@centrum.cz
nebo na tel. 739 911 933

více na:
www.jogaprovsechny.estranky.cz

Fries zakončil sezónu stříbrem v singlu

Friesovi ke  stříbrné medaili gratuloval i  Jaroslav Pouzar (vlevo), který je se 

třemi tituly ve  Stanleyově poháru v  Českých Budějovicích sportovní legen-

dou. Foto: TJ Dynamo ČEZ České Budějovice 

Stolní tenis Baník Vamberk
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VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2022

25. MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE
SHOTOKAN CUP SOKOL VAMBERK
V sobotu dne 22.10.2022 proběh-
la ve sportovní hale ve Vamberku 
Významná soutěž České obce so-
kolské v Karate „Shotokan Cup So-
kol Vamberk 2022“. Do Vamberka 
se sjelo na 213 závodníků z Čech, 
Moravy, Slovenska a Polska. Hlav-
ním rozhodčím na soutěži byl pan 
Dušan Hajmach ze Slovenska, 
který měl k  ruce desítku rozhod-
čích z Pardubického svazu Karate 
a z oddílu TORA Legnica z Polska. 
O  zdraví závodníků se celý den 
staral pan MUDr. Miroslav Vysou-
dil. Sokolské oddíly se neztratily 
mezi 24 zúčastněných oddílů, po-
dali výborný výkon a jejich cenná 
umístění najdete ve  výsledkové 
listině. Blahopřejeme.
Na  soutěži se také předávaly po-
háry pro vyhodnocené nejlepší 
závodníky Královéhradeckého 
svazu Karate a  tohoto úkolu se 

ujal zástupce města Vamberk, 
radní pan Vladimír Sodomka. Je 
potěšitelné, že zde měli zastou-
pení 4 závodníci oddílu SKC Sokol 
Vamberk.
Chtěl bych poděkovat ČOS, Ná-
rodní sportovní agentuře, T.J. So-
kolu Vamberk,  městu Vamberk 
a Královehradeckému svazu Kara-
te za významnou fi nanční pomoc, 
všem pořadatelům jak z  oddílu 
SKC Sokol Vamberk, tak i  všem 
ostatním, kteří přiložili ruce k dílu 
a  bez kterých by nebylo možné 
uspořádání takovéto soutěže. 

mistr Ladislav Lux, 

ředitel soutěže a člen komise 

Bojových umění OS ČOS

PS: za OS ČOS ses. Rubášová a br. 
Trunec poděkovali a  předali oce-
nění br. Luxovi za dlouholetou čin-
nost pro ČOS a Bojové sporty



Sedm divů Islandu
Osamělá pevnina v  severovýchodním Atlantiku je dru-
hým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie 
z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Ob-
jevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, 
třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže ze-
lené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které po-
tkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo 
i ráj. Autor byl na oblíbeném Islandu již osmadvacetkrát.

CESTOVATEL 
JIŘÍ KOLBABA   
10. 2. 2023 v 18:00 
MK SOKOLOVNA VAMBERK



Novoroční výstup na ChlumNovoroční výstup na Chlum

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Foto: Radoslav Vídeňský


