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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

18. zasedání dne 15. května 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 17.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise ze 
dne 24.04.2019.

3)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 o  povolení změny pro-
vozní doby resp. prodloužení 
provozní doby obou pracovišť 
mateřské školy (Tyršova 280 
a  Jugoslávská 751) od  6:00 
do 16:00 hodin. 

4) Schválila žádost ředitele Zá-
kladní školy Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou o  uza-
vření školní družiny v  ob-
dobí hlavních prázdnin, tj. 
od 01.07.2019 do 30.08.2019.

5) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2018 

příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, Vamberk, IČ: 70157375,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2018 příspěvkové organizace 
Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, IČ: 70157375 ve výši 
17.907,19 Kč, a  to převod 96 % 
do  rezervního fondu a  4 % 
do fondu odměn.

6) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2018 

příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, Vamberk, IČ: 
70156611,

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2018 příspěvkové organiza-
ce Základní škola Vamberk, 
okres Rychnov nad Kněžnou, 
Komenského 95, Vamberk, IČ: 
70156611, ve výši 69.645,16 Kč, 
a to převod 96 % do rezervního 
fondu a 4 % do fondu odměn.

7) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2018 

příspěvkové organizace SPRÁ-
VA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZE-
NÍ, Jůnova 63, Vamberk, IČ: 
75046482,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za rok 2018 
příspěvkové organizaci SPRÁVA 
SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ, Jů-
nova 63, Vamberk, IČ: 75046482 
ve  výši 317.661,31 Kč, převo-
dem do rezervního fondu.  

8) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2018 

společnosti VAMBEKON, s. r. o., 
Na  Struhách 536, Vamberk IČ: 
60112981,

b)  rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za  rok 2018 
společnosti VAMBEKON,  s. r. o., 
Na  Struhách 536, Vamberk, IČ: 
60112981, ve  výši 8.887,83 Kč, 
převodem do rezervního fondu.

9) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2018 

společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., Radniční 102, Vamberk 
IČ: 25973495,

 b) rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku za  rok 2018 
společnosti Vamberecká voda, 
s. r. o., Radniční 102, Vamberk, IČ: 
25973495, ve výši 282.796,72 Kč, 
převodem do  nerozděleného 
zisku minulých let.

10)  Stanovila nájemné v nově zre-
konstruovaných bytech pro 
bezbariérové užívání v  Domě 
zvláštního určení (Dům s  pe-
čovatelskou službou) ve  výši 
995 Kč měsíčně, pokud je 
byt obýván jednou osobou, 
a ve výši 1.145 Kč, pokud je byt 
obýván dvěma osobami.

11) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Oresi s.r.o., Březí 
102, 251  01 Březí u  Říčan, IČ: 
27240479 na  kuchyňskou se-
stavu včetně spotřebičů ve výši 
55.521 Kč bez DPH do  bezba-
riérových bytů v  Domě zvlášt-
ního určení a pověřila starostu 
podpisem objednávky na  dvě 
kuchyňské sestavy. 

12)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti KTS – AME s.r.o., 
Karla Čapka 60/13, 500  02 
Hradec Králové, IČ: 42194407 
na  dodávku a  montáž průto-
koměru a  UV lampy, včetně 
úpravy potrubních rozvodů – 
technologie bazénu MŠ Vam-
berk za  cenu 113.408 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

13)  Schválila cenovou nabídku 
Jaroslava Vorlického, Vyhná-
nov 62, 517 42 Doudleby nad 
Orlicí, IČ: 67466231 na  zhoto-
vení podlahy v  čp. 102 v  ulici 
Radniční za  cenu 100.298 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

14) Schválila smlouvu o  dílo se 
spolkem Spolek přátel historie 
Vamberka, Tyršova 15, 517  54 
Vamberk, IČ: 22714715 k  se-
pisu literárního díla o  historii 
slavných značek Vamberka 
za  cenu 10.000 Kč a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

15) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč Sdružení 
dobrovolných hasičů Pek-
lo nad Zdobnicí, Peklo 238, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

na pořádání akce Pekelné vítá-
ní léta dne 08.06.2019.

16)  Projednala protokol o otevírá-
ní obálek s nabídkami a zprávu 
o hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Beach volejbalo-
vé hřiště Vamberk“ a rozhodla 
ji zrušit.

17) Schválila cenovou nabídku 
Richarda Hložka, Žamberec-
ká 236, 517  54 Vamberk, IČ: 
14524449 na dodávku a mon-
táž 2 ks jednodílných oken 
a  1 ks dveří na  akci „Stavební 
obnovu kaple ve  Vamberku – 
Sebranicích“ za cenu 29.800 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

18) Schválila cenovou nabídku 
společnosti VIAPROJEKT s.r.o., 
Projektování dopravních sta-
veb, Jižní 870, 500  03 Hradec 
Králové, IČ: 27476049 na  zpra-
cování technické pomoci „Vam-
berk, ulice Žamberecká, úpra-
vy vodorovného dopravního 
značení“ za cenu 29.000 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem objednávky.

19) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Technika Rokytni-
ce s.r.o., Zahradní 25, 517  61 
Rokytnice v  Orlických horách, 
IČ: 60111372 na  přeložení 
dlažeb ochozů kolem velkého 
a malého bazénu na koupališti 
Vamberk za  cenu 259.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

20)  Schválila cenovou nabídku 
Zdeňka Hlavatého, Podlahářství 
Jehla, Československé armády 
2116/34a, 789  01 Zábřeh, IČ: 
18085369 na  pokládku scho-
dů a  lištování v  čp. 102 v  ulici 
Radniční za  cenu 22.933,80 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

21) Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve  výši 1.000 Kč panu 
Jánu Bačovi, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx za součinnost při na-
lezení historického předmětu 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

Rada města Vamberk se na svém 

19. zasedání dne 29. května 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 18.

2)  Schválila žádost pana Jana Šte-
fka, xxxxxxxxxxxxx  o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
22.06.2019 a  23.06.2019 
z 22:00 hodiny na 03:00 hodi-
nu následujícího dne z  důvo-
du pořádání oslavy v zahrádce 
Restaurace na Pětce. 

3)  Schválila žádost pana Lubomí-
ra Wenzla, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 01.06.2019 
a  02.06.2019 z  22:00 hodiny 
na 06:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání oslavy 
v č. p. 90 v ulici Vilímkova. 

4)  Projednala a  neschválila žá-
dost o  fi nanční podporu Lin-
ky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 
181 02 Praha 8, IČ: 61383198.

5)  Projednala a schválila cenovou 
nabídku Markéty Sokolové, č. 
p. 78, 517 55 Rybná nad Zdob-
nicí, IČ: 68489846 na  vedení 
průběžné evidence odpadů 
a  ohlašování produkce odpa-
dů do ISPOP za cenu 24.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

6)  a) Schválila dohodu o  ukon-
čení nájemního poměru bytu 
č. 19 v  č. p.  35 v  ulici Jůnova 
s paní Hanou Zemaníkovou.

 b) Udělila plnou moc JUDr. Mi-
loslavu Tuzarovi, Palackého 
108, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou k zastupování města Vam-
berk v  právní věci související 
s vyklizením bytu č. 19 v č. p. 35 
v ulici Jůnova a pověřila staros-
tu podpisem plné moci.

7)  Projednala protokol o  oteví-
rání obálek a  protokol o  po-
souzení a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Opra-
va komunikace Merklovice“ 
a  v  souladu s  nimi rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku, tj. 
890.136,10 Kč bez DPH, se spo-
lečností KONKRET CZ, spol. s r. 
o., Tyršova 260, 517  54 Vam-
berk, IČ: 25942352 a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

8) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Zahrady pro ra-
dost s.r.o., IČ: 28816498, se 
sídlem Blešno 12, PSČ: 503 46, 
na  zpracování projektové do-
kumentace na  výsadbu inter-
akčních prvků IP1 a  IP5 v  ka-
tastrálním území Merklovice 
za  cenu 24.500 Kč bez DPH 
resp. poklad pro podání žádos-
ti o  dotaci a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy o dílo.

9) Schválila cenovou nabídku 
Ing.  Zdeňka Falátka – Atelier 
Falátek, IČ: 16796098, se síd-
lem Sportovní 686, 500  09 
Hradec Králové, na  zpracová-
ní projektové dokumentace 
na  stavbu „Stavební úpravy 
č.p.  77, Peklo – spojené se 
změnou užívání na  bytový 
dům“ za  cenu 220.000 Kč bez 
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DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy o dílo.

10)  Projednala záměr žádosti 
o  dotaci pro JSDH obcí – po-
řízení nového dopravního au-
tomobilu pro JSDH Merklovice 
a  pověřila starostu podáním 
žádosti příslušnému dotační-
mu orgánu. 

11) Projednala postup staveb-
ních prací v  budově č. p.  102 
ve Vamberku a schválila:

 a)    Dodatek č. 1 ke  Smlouvě 
o  dílo ze dne 18.04.2019 se 
zhotovitelem Jaroslavem Vor-
lickým, IČ: 67466231, se sídlem 
Vyhnánov 62, 517 42 Doudle-
by nad Orlicí, kterým se mění 
rozsah prováděných staveb-
ních prací, včetně termínu pro 
dokončení díla, a celková cena 
díla se zvyšuje o částku ve výši 
91.700 Kč bez DPH;

 b)  Dodatek č. 1 ke  Smlouvě 
o  dílo ze dne 23.04.2019 se 
zhotovitelem Petrem Faltou 
ECOSUN, IČ: 11122382, se 
sídlem Domašín 103, kterým 
se mění rozsah prováděných 
prací, včetně termínu pro do-
končení díla, a  celková cena 
díla se snižuje o částku ve výši 
4.452,82 Kč;

 c)    Dodatek č. 1 ke  Smlouvě 
o  dílo ze dne 29.04.2019 se 
zhotovitelem Luděk Charvát, 
IČ: 63614260, se sídlem čp. 
144, 517  04 Černíkovice, kte-
rým se mění rozsah provádě-
ných prací, včetně termínu pro 
dokončení díla;

 d)    Dodatek č. 1 ke  Smlou-
vě o  dílo č. 2-2019 ze dne 
05.04.2019 se zhotovitelem, 
společností Truhlářství Urban, 
s. r. o., IČ: 27501701, se sídlem 
Lidická 502, 552 03 Česká Ska-
lice, kterým se mění termíny 
pro dokončení díla; a pověřila 
starostu podpisem dodatků.

12) Schválila Smlouvu o  zajištění 
a  poskytování pečovatelské 
služby pro občany obce včet-
ně podmínek pro poskyto-
vání pečovatelských služeb 
občanům jiných obcí s  obcí 
Potštejn, Lázeňská 93, 517 43, 
Potštejn, IČ: 00275271 s  účin-
ností od 01.07.2019 a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

13) Projednala a  neschválila žá-
dost Lenky a  Jakuba Jelínko-
vých, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx o  umožnění par-
kování vozidla invalidy v  ulici 
Radniční ve Vamberku. 

14) Schválila cenovou nabídku 
společnosti GRANTIS Consul-
ting s.r.o., IČ: 034  77  177, se 

sídlem Bieblova 38/2, 500  03 
Hradec Králové, na  zpracování 
žádosti o  dotaci na  akci „Mo-
dernizace učebny chemie včet-
ně zajištění bezbariérovosti ZŠ 
Vamberk“ za cenu 4.000 Kč bez 
DPH, zpracování studie pro-
veditelnosti za  cenu 24.000 Kč 
bez DPH a administraci projek-
tu za cenu 27.000 Kč bez DPH. 

15) Schválila cenovou nabídku 
společnosti GRANTIS Consul-
ting s.r.o., IČ: 034  77  177, se 
sídlem Bieblova 38/2, 500  03 
Hradec Králové, na zpracování 
žádosti o  dotaci na  akci „Re-
konstrukce objektu školních 
dílen ZŠ Vamberk“ za  cenu 
6.000 Kč bez DPH, zpracování 
studie proveditelnosti za cenu 
40.000 bez DPH a administraci 
projektu za cenu 45.000 Kč bez 
DPH.

16) Udělila plnou moc JUDr. Milo-
slavu Tuzarovi, Palackého 108, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
k  zastupování města Vam-
berk v  právní věci související 
s uplatňováním ochrany vlast-
nických práv ke kanalizaci v lo-
kalitě Draha a pověřila starostu 
podpisem plné moci.

17) Schválila Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo ze dne 16.05.2019 se 
společností Technika Rokyt-
nice s.r.o., č. p.  25, 517  61  Ro-
kytnice v  Orlických horách, IČ: 
60111372, kterým se rozsah 
díla rozšiřuje o  úpravu a  zhut-
nění podloží pískové vrstvy 
na  ochozu velkého bazénu 
a  její doplnění na  úroveň pů-
vodně položené dlažby pískem 
přesátým 0/4, 80 tun a cena díla 
se zvyšuje o 56.440 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku. 

Rada města Vamberk se na svém 

20. zasedání dne 12. června 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 19.

2)  Schválila žádost paní Martiny 
Klížové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 29.06.2019 
a  30.06.2019 z  22:00 hodiny 
na 04:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání osla-
vy v  bývalé mateřské školce 
v Merklovicích.

3)  Schválila žádost TJ Peklo 
nad Zdobnicí, z. s., Peklo 45, 
516  01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ: 48616711 o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
15.06.2019 a  16.06.2019 
z 22:00 hodiny na 02:00 hodi-

nu následujícího dne z  důvo-
du pořádání Mistrovství České 
republiky v nohejbalu ve spor-
tovních areálu „Roští“.

4)  Schválila žádost TJ Baníku 
Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 15.06.2019 
a  16.06.2019 z  22:00 hodiny 
na 01:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání oslav 
vítězství fotbalového A  muž-
stva v  OP II. třídy a  postup 
do krajské 1.B třídy a zakonče-
ní fotbalové sezóny 2018/2019 
ve  sportovním areálu „V  Lu-
kách“.

5) Schválila žádost pana Tomáše 
Mudruňky, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
a Zdeňka Vavrouška, xxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 20.07.2019 
a  21.07.2019 z  22:00 hodiny 
na 03:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu konání festivalu 
„Vampark Fest“ v  parku u  ná-
draží.

6)  Vzala na  vědomí oznámení 
spolku Junák – český skaut, 
středisko Kostelec nad Orlicí, 
z.s., Lom, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, IČ: 15040771 o provozo-
vání letního skautského tábora 
v  Pekle v  termínu  01.07.2019 
až 28.07.2019.

7)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 1.600 Kč Mgr. Adé-
le Podolské, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
na  reprezentaci města při zá-
vodech ve vybíjené.

8) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč TJ Baní-
ku Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633 
na oslavy vítězství fotbalového 
mužstva A  v  OP II. třídy a  po-
stupu do krajské 1.B třídy a za-
končení sezóny 2018/2019. 

9) Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní příspěvek panu Tomáši 
Mudruňkovi, xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, nar. xxxxxxxxx ve  výši 
20.000 Kč na  úhradu nákla-
dů spojených se slavnostním 
otevřením workoutového hři-
ště a  schválila veřejnoprávní 
smlouvu na schválenou dotaci 
a  pověřila starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

10) Souhlasila s  podnájmem fot-
balového areálu „V  Lukách“, 
který je v  dlouhodobém pro-
nájmu Tělovýchovné jednoty 
Baník Vamberk, z. s., Jůnova 63, 
517 54 Vamberk, IČ: 48615633, 
společnosti ŘETĚZY VAMBERK 
spol. s  r. o., Dvořákova 426, 

517 54 Vamberk, IČ: 42885396 
dne 21.06.2019 za účelem po-
řádání fi remní oslavy.

11) Schválila náhradu škody za ne-
opravitelnou pneumatiku po-
škozenému panu Janu Cholen-
skému, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve výši 2.015 Kč.

12) Schválila na  základě zhodno-
cení výsledků za první pololetí 
2019 odměnu ředitelce Mateř-
ské školy Vamberk, řediteli Zá-
kladní školy Vamberk, jednate-
lům společností Vamberecká 
voda, s.r.o. a VAMBEKON, s.r.o. 
dle přílohy.

13)  Schválila zřízení služebnosti 
k  umístění a  provozování sítě 
elektronických komunikací pro 
nové podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační 
sítě – telekomunikační kabel 
TCEPKPFLE a rozvaděč SIS1QT 
umístěné na  pozemcích parc. 
č. 1812/3, 1815/3 a 2514 v k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve  výši 500 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

14) Projednala cenové nabídky 
na  opravu střechy Městské 
knihovny Vamberk, Voříškova 
84 a  rozhodla uzavřít smlou-
vu s  uchazečem VASPO Vam-
berk, Smetanovo nábřeží 180, 
517 54 Vamberk, IČ: 47470046, 
který předložil nejnižší nabíd-
kovou cenu tj. 50.101 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

15) Projednala a  schválila Servisní 
smlouvu se společností R-Bit 
Technology, s. r. o., Ke  Kou-
pališti 3283, 434  01 Most, 
IČ: 24719790 na  technickou 
a  servisní podporu související 
s  produktivním provozem in-
tegrovaného knihovního systé-
mu Koha a online katalogu Vu-
Find za  cenu 1.000 Kč měsíčně 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

16) Projednala a schválila cenovou 
nabídku Markéty Sokolové, č. 
p. 78, 517 55 Rybná nad Zdob-
nicí, IČ: 68489846 na  zpraco-
vání ročního vyhodnocení 
opatření provedených v  od-
padovém hospodářství města 
v roce 2018 za cenu 12.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

17) Postoupila žádost Společenství 
vlastníků bytových jednotek 
Struha 789 – 790 o  vyznačení 
parkovacích míst a  zamezení 
parkování dopravní komisi.

Ze zasedání Rady města
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Rada města Vamberk se na svém 

21. zasedání dne 19. června 

2019 usnesla:

1) Udělila souhlas s projektovým 
záměrem „Modernizace učebny 
chemie“ Základní školy Vamberk, 
okres Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, 517  54 Vamberk, 
IČ: 70156611 v  rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání II. 
ve  správním obvodu obce s  roz-
šířenou působností Rychnov nad 
Kněžnou.

Rada města Vamberk se na svém 

22. zasedání dne 26. června 

2019 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 20 a 21.

2)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Tyršova o povolení 
výjimky z počtu dětí ve třídách 
od 01.09.2019 dle přílohy.

3) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 18.06.2019.

4)  Schválila žádost pana Milana 
Kutmona, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 24.08.2019 
a  25.08.2019 z  22:00 hodiny 
na 04:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání rodin-
né oslavy.

5)  Schválila žádost paní Martiny 
Jedlinské, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx o  posunutí doby noční-
ho klidu ve  dnech 29.06.2019 
a  30.06.2019 z  22:00 hodiny 
na 03:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání svatby 
„Na Vyhlídce“.

6) Rozhodla poskytnout fi nanční                  
dar spolku HUDBA VAMBERK, z.s.,                   
B. Němcové 480, 517 54 Vam-
berk, IČ: 07017758 ve  výši 
5.000 Kč na dopravu orchestru 
UNI BIG BAND VAMBERK a po-
věřila starostu podpisem daro-
vací smlouvy.    

7)  Schválila, dle svých kompeten-
cí vyhrazeným zákonem o ob-
cích, poskytnutí dotací na  rok 
2019 v  té výši a  těm fyzickým 
a právnickým osobám dle pří-
lohy a zároveň schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schvále-
né dotace.

8)  Schválila pronájem jedné 
místnosti v  1. patře budo-
vy Městské knihovny č.p. 84 
ve  Vamberku na  dobu neur-
čitou vždy na tři hodiny týdně 
za  účelem výuky anglického 
jazyka paní Michaele Martino-
vé za  nájemné ve  výši 100 Kč 
za hodinu.

9) Vzala na  vědomí oznámení 
o  projednání návrhu zprá-
vy o  uplatňování územního 
plánu Rychnov nad Kněžnou 
od 19.06.2019 do 08.07.2019.

10)  Schválila Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o spolupráci ze dne 27.03.2019 
s  Českou zemědělskou univer-
zitou v  Praze, Kamycká 129, 
165  00 Praha – Suchdol, IČ: 
60460709, jehož předmětem je 
spolupráce při rozvoji vzdělává-
ní seniorů, které bude zajištěno 
Virtuální Univerzitou třetího 
věku – distanční formou senior-
ské výuky, s  využitím multime-
diálních kurzů a pověřila staros-
tu podpisem dodatku.

11) Schválila výzvu k  podání ce-
nové nabídky na  veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Oprava 
fasády a  zpevněných ploch 
Spolkového domu „Školka“, 
č.p. 90 Merklovice, Vamberk“.

12)  Schválila darovací smlouvu 
na přijetí fi nančních prostředků 
ve  výši 1.000.000 Kč za  účelem 
podpory kultury mezi městem 
Vamberk jako obdarovaným 
a společností ŠKODA AUTO, a. s., 
tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav II, 293  01 Mladá Bole-
slav, IČ: 00177041 jako dárcem 
a pověřila 

13) Projednala a  schválila ceno-
vou nabídku od  společnosti 
MDS PROJEKT, s. r. o., Förstrova 
175, 566  01 Vysoké Mýto, IČ: 
274 87 938 na vícepráce na akci 
„Opěrné zdi podél komunikace 
ul. Vilímkova – Vamberk“, které 
spočívají v  rozšíření předmětu 
plnění o zpracování projektové 
dokumentace na  rekonstrukci 
místní komunikace Na Kameni 
v části pod kamenným mostem 
a  dále řeší zpracování projek-
tové dokumentace veřejného 
osvětlení a  Cetin v  rámci akce 
za  cenu 63.100 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

14)  Projednala stížnost na  opa-
kované rušení nočního klidu 
v provozovně „Minibaru“ a ulo-
žila starostovi města projednat 
věc s nájemcem.

15) Projednala stížnost Úřadu prá-
ce na vedoucí Městské knihov-
ny Vamberk paní Jaroslavu 
Martinovou a  uložila vedoucí 
knihovny zjednat nápravu.  

   
Mgr. Jan Rejzl                                                                                                 

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 5. veřejném zasedání 

dne  12.06.2019 usneslo:

1) Schvaluje následující priority 
budování společných zařízení:

 a) v  Komplexní pozemkové 
úpravě Vamberk

 1. Cesta C27, cesta vedoucí 
z Podřezova k vodojemu

 2. Cesta C19, cesta od  Hynků 
směrem do Rovně

 3. Cesta C55, cesta vedou-
cí od  zahradnictví směrem 
na Lupenici,

 b) v  Komplexní pozemkové 
úpravě Peklo nad Zdobnicí

 1. Cesta C51, cesta na Hradisku 
navazující na  cestu v  k. ú. Ro-
veň - je zpracována projektová 
dokumentace jak na  část Ro-
veň, tak na Peklo nad Zdobnicí

 2. Hrázka H2  nad Peklem spo-
lu s doprovodnou komunikací 
a příkopy k odvodu vody

 3. Cesta C29b, cesta za Zema-
novými.

 2) Souhlasí s  celoročním hos-
podařením města Vamberk 
a  schvaluje závěrečný účet 
města Vamberk za  rok 2018 

včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města 
za rok 2018, a to bez výhrad.

 3) Schvaluje, v  souladu s  § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/ 
2000 Sb., o  obcích a  vyhlášky  
č. 220/2013 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, účetní závěr-
ku města Vamberk sestavenou 
k 31.12.2018.

 4) Schvaluje zápis z Finančního 
výboru č. 3 ze dne 05.06.2019.

 5) Schvaluje změny rozpočtu 
č. 8 pro rok 2019 v kompeten-
ci zastupitelstva města a  bere 
na  vědomí změny rozpočtu         
č. 6 a 7 pro rok 2019 v kompe-
tenci starosty města dle přílohy.

 6) Schvaluje: 
 a) koupi nově oddělené čás-

ti pozemkové parcely č. 513, 
druh pozemku trvalý travní 
porost, výměra 42 m2, v  obci 
a katastrálním území Vamberk, 
vlastník pan Milan Dvořák, 
za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2,

 b) vzdání se předkupního prá-
va k pozemkové parcele č. 513, 
druh pozemku trvalý travní 
porost, v  obci a  katastrálním 

území Vamberk, vlastník pan 
Milan Dvořák (po oddělení dílu 
pod bodem a), 

c)  smlouvu o  budoucí smlou-
vě kupní na  budoucí koupi 
pozemkových parcel č. 5521                   
a  č. 5522, obě druh pozemku 
orná půda a č. 5368, druh po-
zemku ostatní plocha, všechny 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk (parcely vzniknou 
v katastru po zápisu probíhají-
cích pozemkových úprav), bu-
doucí celková výměra parcel 

je pravděpodobně 6  219 m2, 
za  cenu 186.570 Kč (6  219 m2 
za 30 Kč/m2), od budoucí ma-
jitelky paní Jitky Váchové.

7)  Schvaluje zrušení Smlou-
vy o  zajištění a  poskytnutí 
pečovatelské služby ze dne 
22.06.2016 s  obcí Potštejn, 
Lázeňská 93, 517  43 Potštejn,                                                                                
IČ: 00275271 ke dni 30.06.2019.

Mgr. Jan Rejzl                                                                                               

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Rady města

Ze zasedání Zastupitelstva města

UPOZORNĚNÍ
Od 01.08.2019 se nebezpečný odpad a elektrozařízení 

ukládá POUZE do sběrného místa v ulici Jůnova (u garáží), 
které slouží jako jediné sběrné místo ve městě 

pro ukládání těchto odpadů.
Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel: 605 458 723

Zveme Vás na 6. Zasedání 
zastupitelstva města Vamberk, 

které se koná dne 11. září 2019 od 18:00 hodin 
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna
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Pokud se podaří vybudovat nové 
hřiště, je to jistě důvod k  oslavě. 
Ve  Vamberku byl letos tento dů-
vod hned dvojnásobný, protože 
s  odstupem jednoho měsíce se 
„stříhaly pásky“ hned dvě. A radost 
byla o to větší, že obě nová hřiště 
byla zrealizována s výraznou spon-
zorskou účastí. 
První poděkování míří ke  společ-
nosti ŠKODA AUTO a.s., která sys-
tematicky podporuje obce a měs-
ta zdejšího regionu a již v minulém 
roce poskytla městu Vamberk dar 
ve výši 900.000,- Kč na vybudová-
ní dětského hřiště ve  Vamberku. 
Pod vedením radní pro sport, paní 
Mgr.  Taťány Břízové, byla pracov-
ní skupinou vytipována lokalita 
za  poštou na  sídlišti Struha a  roz-

hodnuto, že cílovou skupinou, 
kterým bude hřiště určeno, budou 
starší děti, neboť stávající nabíd-
ka dětských hřišť byla zaměřena 
na  nejmenší děti. Tak se zrodila 
myšlenka vybudování dětského 
hřiště s  lanovou částí a  zejména 
pak s  částí pro tzv. parkour. To je 
moderní disciplína, která kombi-
nuje silovou zdatnost s  mrštností 
a obratností, díky které se parkou-
rista učí překonávat překážky mo-
derního města nejrůznějšími skoky 
a triky. Slavnostního otevření před 
koncem školního roku se zúčastni-
ly davy dětí, které si s přítomnými 
parkouristy mohly nové hřiště vy-
zkoušet a  odkoukat něco z  jejich 
dovedností. Vzhledem k  tomu, že 
od zahájení provozu jsou na hřišti 

děti neustále, je vidět, že toto hřiš-
tě bylo trefou do černého. 
Druhým počinem letošního roku 
bylo workoutové hřiště, které bylo 
slavnostně otevřeno v  červenci 
v  rámci nového festivalu Vampar-
kfest v  tzv. parku u  nádraží, kte-
rý za  první republiky nesl název 
Bednářův sad. Za toto hřiště patří 
poděkování fi rmám ze skupiny 
pewag, které se na vybudování to-
hoto hřiště fi nančně podílely. Tato 
„venkovní posilovna“, která je pří-
stupná všem generacím, se skládá 
z  velké posilovací sestavy a  dále 
pěti jednoúčelových posilovacích 
strojů. Ani toto místo pro umístění 
hřiště nebylo vybráno náhodou. 
Jedná se totiž o  neprávem opo-
míjený park se vzrostlými stromy, 
nedaleko centra města, od  kte-
rého lze vyrážet na  kole směrem 

na  Doudleby (jednoho dne snad 
i  po  cyklostezce). Snad tedy noví 
návštěvníci hledající pohyb ve stí-
nu stoletých lip vrátí tomuto krás-
nému prostoru život a snad přijde 
i doba, kdy se zakopáním potrub-
ního vedení vrátí krásný pohled 
na řeku Zdobnici. 
Do  třetice bych ke  dvojici zcela 
nových hřišť rád zmínil ještě re-
konstrukci dětského hřiště na síd-
lišti Jiráskova, v  rámci které byla 
za  částku cca. tři sta tisíc korun 
obnovena celá spodní část hřiště, 
zahrnující nový kolotoč, houpačky 
a prolézačky, které zde již byly do-
sloužilé a výměnu si jistě zaslouži-
ly. V těchto dnech se dokončují te-
rénní úpravy a nezbývá, než všem 
dětem popřát, aby hřiště dobře 
sloužilo. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta 

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva) starosta města Jan Rejzl, 

zástupce ŠKODA AUTO a.s. Jakub Jedlinský, ředitel Správy sportovních zaří-

zení Luděk Luňák a tajemnice městského úřadu Martina Jusková 

Nová hřiště oživila Vamberk

Sběrné místo odpadů 
v Jůnově ulici 
je pro vás otevřeno každou středu 
od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 
do 12:00 hodin
Děkujeme, že odpady odevzdáváte v  urče-
ných časech

Vážení občané 
- odběratelé pitné vody 
ve městě Vamberk
Vyzýváme Vás k maximálnímu šetření s pit-
nou vodou při jejím každodenním používání, 
aby nemuselo docházet k omezování její do-
dávky. Zvažte, zda pitnou vodu použijete pro 
účely zalévání trávníků, mytí aut a podobně.
V případě potřeby pitné vody pro napouště-
ní bazénů Vás žádáme o oznámení záměru 
našemu zástupci a koordinaci činnosti s ka-
pacitami rozvodné soustavy. Respektová-
ním této výzvy pomáháte šetřit vzácné zdro-
je pitné vody. Děkujeme za Vaši spolupráci

Ing. Leoš Podsedník, 

Vamberecká voda s.r.o. 

Radniční 102, 517 54 Vamberk

Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102, 517 54 Vamberk, IČ: 259 73 495   DIČ: CZ25973495
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení

Společnost Vamberecká voda s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici

TECHNICKÝ A SERVISNÍ PRACOVNÍK 
PROVOZU VODOVODU A KANALIZACE
Pracovní náplň zahrnuje:

 Obsluha a údržba vodohospodářské 
     infrastruktury provozu Vak

 Obsluha zařízení při výrobě pitné vody a ČOV 
 Servisní práce u odběratelů vody
 Budování a údržba vodohospodářských staveb

Požadujeme:

 Vyučen v oboru montér vodovodů 
     nebo příbuzném oboru (např. instalatér, topenář..)

 Praxe a různá oprávnění výhodou 
     (např. sváření kovů, plastů apod.)

 ŘP skupiny B, praxe v řízení vozidla
 Zodpovědnost, spolehlivost a pracovitost
 Časová fl exibilita

Nabízíme:

 Pracovní poměr na dobu určitou 
     s 3 měsíční zkušební dobou

 Odpovídající platové ohodnocení
 5 týdnů dovolené
 Stravenky

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 

01.09.2019  nebo možnost dohody nástupu

Přihlášky budou obsahovat:

Strukturovaný životopis

Termín pro doručení přihlášek:  

15.08.2019

Přihlášky zasílejte:

 poštou na adresu spol. Vamberecká voda s.r.o., 
     Radniční 102, VAMBERK 517 54
     e-mailem: sekretariat@vambereckavoda.cz

 osobně v kanceláři společnosti 
     Vamberecká voda s.r.o.

Ve Vamberku dne 08.07.2019
Ing. Leoš Podsedník, ředitel společnosti
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Zlatou paličku v kategorii Krajka 
- Volná tvorba získala společně 
paní Milča Eremiášová a  pan 
Ondřej Eremiáš za  trojrozměrné 
dílo Můj malý vesmír, ve  kterém 
se nenásilně doplňují dva zcela 
rozdílné materiály – jemná příze 

paličkované krajky a  kov, tvořící 
konstrukci díla. Paní Eremiášová 
není nováčkem na  bienále, zú-
častnila se hned prvního roční-
ku spolu s  dalšími výtvarnicemi 
a  krajkářkami, a  nastavily hned 
zkraje pomyslnou laťku velmi 

vysoko. Muzeum krajky se může 
pochlubit několika jejími díly, 
měla zde i  samostatné výstavy. 
Můj malý vesmír se přiřadil k dal-
ším autorčiným dílům, která na-
šla domov ve Vamberku. 
V kategorii Krajka oděvní a  inte-
riérová – design, získala Zlatou 
paličku paní Alena Mašková 
za  soupravu límců Benátské 
doteky – V  ledovém sevření, 
v  žáru slunce a  z  mořské pěny. 
Paní Mašková je jednou z  pra-
videlných účastnic soutěže a  to 
velmi úspěšnou. Je držitelkou 
zlaté paličky z roku 2015 a hned 
několika diplomů muzea krajky, 
což svědčí o vysoké kvalitě jejích 
prací. Další z  jejích originálních 
oděvních doplňků zůstanou prá-
vě ve Vamberku. 
Zlatou paličku v letošním ročníku 
nově zavedené kategorie Zájmo-
vá tvorba získala mladá slečna 
Markéta Fabiánková za  Klec 
ptáka Ohniváka, paličkovanou 
z měděného drátu. Dílo doplnila 
dnes velmi oblíbenou technikou 
– korálkováním. Věříme, že takto 
vysoké ocenění hned na  začát-
ku krajkářské kariéry nebude 
pro Markétu pokynem k  usnutí 

na vavřínech, ale naopak ji bude 
motivovat k další tvůrčí práci. 
Celkem do  soutěže přihlásilo 46 
autorů 67 prací. Do soutěžní ko-
lekce se zařadilo 41 prací od  32 
autorů.

Mgr. Mikuláš Heinrich

Jako již tradičně, připomněl se 
o  posledním červnovém víkendu 
Vamberk jako město, které žije 
svou chloubou – krajkářstvím. Le-
tošní Mezinárodní setkání krajká-
řek, v  řadě již šestnácté, mělo vel-
mi bohatý program, který přilákal 
stovky návštěvníků. Po slavnostním 
zahájení v  místě hlavního setká-
ní, v  Sokolovně, a  otevření výstav 
v  knihovně a  na  radnici, kde byla 
představena mimořádná výstava 

lidových paličkovaných krajek ze 
slovenské Myjavské pahorkatiny, se 
program přesunul do Muzea krajky 
ve Vamberku. Vernisáž výstavy vě-
nované autorce Stanislavě Losové, 
která přijela zahájit svou výstavu 
Můj svět z  nití, kterou slavnostně 
spoluotevřel též hejtman Králo-
véhradeckého kraje Jiří Štěpán, 
následovala velká módní přehlíd-
ka v  zahradě muzea. Své modely 
představila přední česká návrhářka 

Helena Fejková a další hosté. Módní 
přehlídky pak provázely celý tříden-
ní program, a to v režii vamberecké 
Krajkářské školy, která prezentovala 
nejnovější tvorbu a připomněla též 
své letošní 130. výročí založení. 
Samostatnou událostí byl devátý 
ročník Bienále české krajky, které 
nabízí široké veřejnosti seznámení 
se současnou krajkářskou tvorbou 
a možnost sledovat její vývoj a pro-
měny. Záštitu nad jeho konáním 

převzala manželka hlavy státu paní 
Ivana Zemanová. Vyhlášení výsled-
ků letošního Bienále proběhlo v so-
botu večer v malém sále Městského 
klubu Sokolovna a po jeho skonče-
ní se stalo místem neformálního 
setkání přítomných krajkářek. Ne-
dělní program se již nesl v uvolně-
ném duchu a byla znát spokojenost 
všech zúčastněných s programem, 
který se letos mimořádně vydařil.  

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Vydařené setkání krajkářek

IX. Bienále české krajky zná své vítěze

Foto: Jiří Sejkora
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Poděkování
Vážený pane starosto,
jménem lektorek Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha, které se 
zúčastnily letošních krajkářských slavností ve Vamberku bych chtěla všem, 
kteří pro nás krajkované setkání připravili, velmi poděkovat.
V  první řadě Vám za  stoprocentní naslouchání i  sebemenším nápadům, 
informacím a výtkám, které ve svých hlavách my - účastníci - vymyslíme.
Dále bych chtěla poděkovat Vaší manželce Martině, která s naprostou sa-
mozřejmostí a profesionalitou Vámi odsouhlasené nápady s elánem sobě 
vlastním zrealizuje.
Dále bych chtěla poděkovat panu Hubálkovi za skvělý servis a doufám, že 
bude vařit i v příštích letech. 
A vlastně bych chtěla poděkovat všem, i těm pro nás bezejmenným a ukry-
tým za to, že se snaží vrátit Vamberk a krajkářské slavnosti opět na výsluní. 
Při letošních slavnostech se Vám všem podařilo nevídané: vrátili jste mne 
v čase… Zpět k nabitému sálu i k popovídání si s ostatními krajkářkami nad 
krajkami, které jsme si mohly prohlédnout na mnoha výstavách. 
Z malých střípků a kamínků se vždy skládá jedna velká mozaika. A na dru-
hou stranu: i malinký a nepovedený kamínek může pokazit celou stavbu.
Mně osobně se vrátily výborné borůvkové knedlíky, krajky jsme instalovaly 
na čisté panely, hudba při přehlídce krajkářské školy nerozervala naše ušní 
bubínky, plátno při přehlídce v zahradě muzea zakrylo kávový servis a po-
hled na krabice nezkazil fotografi e ani jedné návštěvnici. 
Ano, malé kamínky, ale pro mnohé velkého významu. Právě o tom jsou zá-
žitky a vzpomínky, které podpoří těšení se na dny budoucí.
A krásné krajky, vydařené Bienále 2019 i páteční slavnostní přehlídka jsou 
odměnou za úsilí, které jste všichni společně vynaložili. 
Ještě jednou všem velký dík a za rok se těšíme na shledanou…

Za VSUŘ Praha 
Ivana Domanjová

V rámci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku proběhlo hlaso-
vání o nejhezčí návrh krajkové poštovní známky. Do hlasování se zapoji-
lo 328 hlasujících, hlasovalo též 16 členů odborné komise.
Vítězem hlasování se stala známka „Český lev“ od  Sylvie Gottwaldové 
(166 hlasů)
Druhé místo obsadila známka „Ohňostroj nad Brnem“ Markéty Fabián-
kové (160 hlasů) 
Třetí místo získalo „Korunovační jablko“ od Evy Vackové (113 hlasů)

Vítězové soutěže podle odborné poroty: 
Vítězem v 1. kategorii – děti do 15 let je Markéta Fabiánková - „Oh-

ňostroj nad Brnem“

Vítězové v 2. kategorii – dospělí  

1. místo: Sylvie Gottwaldová - „Český lev“

2. místo: Eva Vacková - „Korunovační jablko“

3. místo: Běla Procházková – „Rotunda sv. Jiří na hoře Říp“

Bylo to opravdu těžké rozhodování. Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a vítězům gratulujeme.

Redakce časopisu Krajka 

Anna Halíková a Alina Jašková

Vyhodnocení soutěže 
k 100. výročí založení 
Československa – Krajková 
poštovní známka

Markéta Fabiánková 

„Ohňostroj nad Brnem“

Sylvie Gottwaldová 

„Český lev“

Eva Vacková 

„Korunovační jablko“

Běla Procházková 

„Rotunda sv. Jiří na hoře Říp“

Foto: Jiří Sejkora
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Loni občané odevzdali k recyklaci 
1  024,40 kilogramů starých spo-
třebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a  nepoužívané elektrospo-
třebiče se již několik let vyplácí. 
Naše obec obdržela certifi kát 
vypovídající o  přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL mů-
žeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o  jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL, která 
s  obcí dlouhodobě spolupracuje 
na  recyklaci vytříděných elektro-
zařízení.

Z  Certifi kátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce 
v  loňském roce vyřadili 1  024,40 
kilogramů elektra. Tím, že jsme 
ho následně předali k  recyklaci, 
jsme uspořili 24,84 MWh elek-
třiny, 1  764,83 litrů ropy, 94,86 
m3 vody a  0,46 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 4,57 tun CO2 
ekv., a  produkci nebezpečných 
odpadů o 19,67 tun.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na  životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost 
až na  4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až 
k  sedmi cestám do  Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vyslou-
žilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod 
notebooku po  dobu necelých                  
5 let. Všichni ti, kteří tříděním tak-
to zásadně přispívají k  ochraně 
životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

V  současné chvíli mají Češi pro-
střednictvím sběrné sítě spo-

lečnosti ASEKOL k  dispozici více 
než 17  000 sběrných míst. To je 
pětkrát více než například v eko-
logicky vyspělém Rakousku. 
Sběrný dvůr je již v každé středně 
velké obci. Zároveň ulice a  sepa-
rační stání jsou doplněny o červe-
né kontejnery na drobné elektro. 
Každý, kdo má zájem třídit vyslou-
žilé elektro, si může najít nejbližší 

sběrné místo na  www.sberne-
-dvory.cz nebo na  www.cervene-
kontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru vysloužilého elek-
trozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a  zpracování až do  oka-
mžiku fi nální recyklace jednotli-
vých frakcí vyřazených spotřebičů 

do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na ži-
votní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzdu-
ší, vody a  produkce odpadu. Ko-
nečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznač-
ně pozitivně, a to ve všech aspek-
tech.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí
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MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 695
494 667 628
494 322 706
494 515 696
494 381 263
494 371 031

03.08.
04.08.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.

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

Středisko Rychnov nad Kněžnou 
organizace Péče o  duševní zdraví 
otevřelo arteterapeutickou skupi-
nu. Cílem skupiny je lidem s  du-
ševním onemocněním přinést 
novou, kreativní aktivitu a prostor, 
kde mohou bezstarostně vyjádřit 
své pocity, odreagovat se a setkat 
se s lidmi s podobnou životní zku-
šeností.

Tak zvaná Arte skupina se otevřela 
zájemcům začátkem března. O se-
tkávání a  společné tvoření, které 
se koná jednou za 14 dní na adrese 
střediska Panská 1492 v Rychnově 
nad Kněžnou, jeví klienti velký zá-
jem. Průměrně na skupinu dochází 
6 účastníků. Dohromady se během 
roku 2019 uskuteční 17 setkání, 
během letních prázdnin se setká-
ní konat nebudou. Na  konci roku 
projde celý projekt arteterapeu-
tické skupiny evaluací a rozhodne 
se, zda bude skupina pokračovat 
i v roce 2020. 

Arteterapie je obor, který využívá 
výtvarné umění pro práci s lidskou 
psychikou. Lze říci, že se jedná 
o  léčbu uměním. „S  nápadem vy-
tvořit arteterapeutickou skupinu 
jako sociálně rehabilitační aktivi-
tu  v  rychnovském středisku Péče 

o  duševní zdraví jsem přišla díky 
mým pozitivním zkušenostem 
s  arteterapií získaným již během 
studií. Viděla jsem, že vyjádření 
pocitů a  myšlenek pomocí malby 
či jiné tvorby je pro lidi přínosné. 
Malbou otevřeli svůj vnitřní svět 
a  komunikovali ho navenek, a  to 
jim pomáhalo na cestě k zotavení 
z  nemoci. Doufám, že stejný úči-
nek bude mít naše nově otevřená 
Arte skupina i  pro naše klienty,“ 
objasňuje vznik skupiny sociální 
pracovnice Veronika Řepková.

Sociální pracovníci Péče o duševní 
zdraví se stále snaží vytvářet akti-
vity, které by mohly přispět jejich 
klientům na  cestě k  zotavení, to 
znamená žít spokojený a  smyslu-
plný život i přes omezení způsobe-
ná nemocí. V  Rychnově pomáhají 
lidem k zotavení z vážných dušev-

ních potíží již 10 let. Péči mohou 
poskytovat díky projektu Služby 
sociální prevence v  Královéhra-
deckém kraji IV. 

Péče o duševní zdraví, z. s. 
Nezisková organizace pomáhající 
lidem s  duševním onemocněním. 
Poskytuje sociální služby v Pardu-
bickém a  Královéhradeckém kraji, 
organizuje akreditované vzděláva-
cí kurzy, pořádá osvětové a kultur-
ní akce na podporu společenského 
povědomí o životě lidí s duševním 
onemocněním. Pobočný spolek 
Výměník podporuje lidi se zdra-
votním handicapem v  návratu 
na běžný trh práce a nabízí pracov-
ní uplatnění v  chráněné kavárně, 
dílnách a obchodu. 

Více na  www.pdz.cz  a  www.face-
book.com/Pece.o.dusevni.zdravi 

TISKOVÁ ZPRÁVA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.
KONTAKT: Michaela Venclová/ 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz
ODBORNÝ: Mgr. Martin Halíř/ 777 915 742/ martin.halir@pdz.cz

V Rychnově nad Kněžnou otevřeli 
arteterapeutickou skupinu

Náboženská obec Církve čes-
koslovenské husitské ve  spo-
lupráci s  městem Vamberk 
uspořádala v sobotu 6. červen-
ce 2019 tradiční vzpomínko-
vou akci na  mistra Jana Husa 
u  jeho pomníku na  Husově 
náměstí. Kazatelka Petra Šen-
ková uctila spolu s  občany 
památku tohoto nezapome-
nutelného kazatele.  

Ing. Martina Jusková
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V  sobotu 15. června se uskutečnila 
akce „Den na Vyhlídce“ při příležitos-
ti výročí 50. let od úmrtí pana Josefa 
Teleckého st., a také ve snaze o při-
pomenutí Antoníčkovských poutí 
na Vyhlídku. 
Akce byla vyvrcholením dvouletých 
příprav, na jejichž začátku byla sna-
ha připomenout osobnost pana Jo-
sefa Teleckého, který byl čtvrtstoletí 
správcem chaty Vyhlídky a  nesma-
zatelně se zapsal do její historie i pa-
měti Vamberáků - svým osobitým 
fezem, ale především vstřícností, 
jehož životním heslem bylo: „Vždy 
s úsměvem“.

Jako již tradičně bylo naplánováno 
vydání publikace, kterému před-
cházel rozsáhlý sběr podkladů a do-
kumentů. Součástí bylo i  setkání 
s  pamětníky v  Merklovicích, kteří 
hned na  začátku vyvrátili legendu 
o  stavebních šatech v  základech 
Božích muk (resp. že se při vyndá-
vání schránky ze základů bohužel 
nic nenašlo. Avšak i  tak má tato 
legenda své kouzlo a nás podnítila 
k  intenzivnějšímu pátrání a  dalším 
akcím. Pamětníci se shodli na tom, 
že je potřeba zachovávat tyto vzpo-
mínky, neboť se rychle, nenávratně 
ztrácejí. Proto bychom chtěli v těch-
to setkáních s  dalšími pamětníky 
z Vamberka, Pekla a  Merklovic po-
kračovat. 
V rámci celkového záměru bylo ob-
novení sloupku Božích mukou, které 
nechal pan Telecký postavit v  roce 
1941 na  památku své první ženy 

v místě, na které ráda chodívala a ko-
chala se krásným výhledem do kraje. 
Proto jsme společně s Merklovickým 
okrašlovacím spolkem iniciovali 
sbírku na vytvoření repliky. 
Dalším motivem bylo připomenutí 
Antoníčkovských poutí, jejichž cílem 
bylo propagovat chatu Vyhlídku, 
dnes bychom řekli podpořit turi-
smus na  Vyhlídce. Poutí se za  dob 
jejich největší slávy ve  30. letech 
účastnilo kolem dvou a půl tisíc lidí.
Na  dobových fotografi ích jsou za-
chyceny ženy v krojích a alegorické 
vozy, ale také kolotoče a jiné zábavy 
- v dnešních podmínkách by to byla 

obdoba Potštejnské pouti. My jsme 
dnes namísto toho zpestřili program 
automobilovými veterány a  ma-
žoretkami (které patří k  evropské 
špičce - a můžeme být právem hrdí 
na to, že v nich máme své vamberec-
ké zástupkyně). 

ZNOVUOBNOVENÁ POUŤ
Pouť začala ve  13 hodin u  koste-
la svatého Prokopa a  pokračovala 
na  Vyhlídku, kde cestou byla slav-
nostně odhalena Boží muka. Násle-
dovalo umístění svatého Antoníčka 
(mj. patrona zapomínání) a  mše 
v lese k Vyhlídce. 
Od  15 hodin pak následoval pro-
gram na  Vyhlídce. Na  Vyhlídku za-
vítala řadu vzácných hostů - přede-
vším potomci pana Josefa Teleckého 
z  celé republiky. Zdravotní kompli-
kace bohužel znemožnily účast těch 
nejstarších z nich - syna Josefa mlad-

šího (kterému je letos úctyhodných 
95 let) a dcery Marie. Záštitu převzal 
a ve svém nabitém programu zavítal 
pan senátor Miroslav Antl. 
Knihu „Josef Telecký a jeho chata Vy-
hlídka“ spolu s autorem Miroslavem 
Bergrem požehnal pan farář  Pa-
wel Nowatkowski. Jak to vypadalo 
na Vyhlídce za dob pana Teleckého, 
nás přenesl sestřih z rodinné video-
téky. Své vzpomínky také přidal nej-
starší vnuk Martin Telecký. Oblíbené 
písničky pana Teleckého zahráli 
na harmoniky Sláva Kouřilů a Pavel 
Kodytek a  na  vozembouch Jiří Kle-
kar a  společně zazpívali přítomní 
účastníci. 
Celé odpoledne zpříjemňovalo hu-
dební vystoupení Dušana Štarka 
spolu se Zdenkem Peškem, Jirkou 
Pražákem a  Standou Krčmářem 
(hudební uskupení pod názvem Ků-
rovcoví kanci), kteří nakonec končili 
po půlnoci.
Nechyběla ani soutěž v nošení „pa-
náků“ na šavli, tohoto legendárního 
majstrštychu pana Teleckého.
Věřím, že „starý“ pan Telecký (s hlu-
bokou úctou k  němu, jak jsme ho 
měli možnost zprostředkovaně po-
znat) by měl radost, že přišlo hodně 
lidí, a hlavně že se bavili. 

PODĚKOVÁNÍ
Jsme velmi rádi, že se nám společ-
ným úsilím podařilo obnovit Boží 
muka směrem na Vyhlídku. Jsou ne-
jen ukazetelem cesty, ale i  symbo-
lem úcty a lásky. Úcty a lásky k milo-
vané manželce a k místu, ze kterého 
se kochala krásou našeho kraje. 
Osobně bych si přál, aby nám tato 
„naše“ Boží muka ukazovala cestu 
i v našem životě a připomínala, v ja-
kém krásném kraji žijeme. A  také 
bych rád popřál Božím mukám, aby 
je dlouho nikdo nemusel obnovovat 
a opravovat.  
Na  závěr musím poděkovat celé 
řadě lidí, bez nichž bychom toto ne-
byli schopni uskutečnit.
Boží muka byla obnovena díky pří-
spěvkům řady dárců a dotaci města 
Vamberka. Byla zhotovena ze zele-
ného pískovce fi rmou Tekam pana 

Sršně ze Záměle. Podstavec zhotovili 
kluci Fišerovi z Merklovic. 
Merklovický okrašlovací spolek se 
ujal péče o  Boží muka. Poděkování 
patří rodinám Diblíkových a  Kle-
cových, které umožnily umístění 
sloupku.
Z  dalších dosud nejmenovaných, 
patří velký dík za  podporu městu, 
městskému úřadu, členům městské 
policie za zajištění bezpečnosti, MC 
Dráček a Janě Štarkové, kteří zajistili 

program pro děti. Dále pak paní Bar-
boře Bartošové, která pekla „Vam-
beráky“, Městské knihovně a  Tech-
nickým službám. V neposlední řadě 
panu Procházkovi, současnému 
nájemci chaty Vyhlídka a všem, kteří 
nám pomohli a podpořili nás. Je to 
dlouhý seznam těch, kteří se podíle-
li, ale bez jejichž zapojení by se tato 
akce nikdy nepodařila.
A  samozřejmě všem členům spol-
ku historiků a okrašlovacího spolku 
a jejich dětem a rodinám.
Chatě Vyhlídce a všem Vamberákům 
přejeme správce a  osobnosti typu 
pana Teleckého.
 

Vladimír Sodomka 

za Spolek přátel historie 
Vamberka a za Merklovický 

okrašlovací spolek
Foto Radoslav Vídeňský

Ohlédnutí za DNEM NA VYHLÍDCE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
XX/8/2019 schůzka spolku
28/9/2019 schůzka spolku
19/10/2019 Přednáška 

Jiřího Šindeláře 
- prezentace 3D 
modelu 
vambereckého 
kostela a objevů 
pana Šindeláře 

6-7/12/2019 Setkání 
regionálních 
historiků 
- profesionálních 
i amatérských 
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Bývalé vamberecké 
hospody podruhé
Vamberečtí historici splnili slib 
a po dvou letech pozvali příznivce 
na  pokračování procházky po  za-
niklých hospodách, putykách, 
nálevnách a  vůbec místech, kde 
se kdysi točilo pivo. Dobrá třicítka 
zájemců (více než předloni) měla 
sraz poslední květnovou neděli 
odpoledne na  náměstí u  kašny. 
Průvodcem byl znalec v oboru Jiří 
Hostinský. Tentokrát byla na  pro-
gramu dolní část města. Zde pod 
dnešní budovou školy se také 
kdysi nalézal původní vamberecký 
pivovar. Několik hostinců bývalo 
i v Zářečí. Tento název se dnes už 
nepoužívá, ale význam je srozu-
mitelný, šlo o oblast za řekou (my-
šleno směrem ze středu města). 
O pečlivé přípravě svědčilo i to, že 
k  dispozici byly tištěné průvodce, 
které pomohly účastníkům lépe se 
orientovat v  problematice. Vzhle-
dem k teplému počasí a narůstají-
címu časovému skluzu bylo upuš-
těno od  putování přes Podřezov 
(snad někdy příště) a  zájemci se 
vydali proti proudu Zdobnice rov-
nou do Pekla. Ve zdejším hostinci 
vycházka stylově končila. U  pěni-
vého moku se hodnotilo a spřáda-
ly se plány do budoucna. Sportov-
ní fanoušci se posléze přemístili ze 
zahrádky do vnitřních prostor, kde 
sledovali marný boj našich hoke-
jistů o bronzové medaile na mist-
rovství světa.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Po roce historici opět vyrazili na ná-
vštěvu a pomoc do experimentální 
středověké vesničky Villa Nova v Uh-
řínově. Zakladatel a  hlava celého 
projektu Bohumil Dragoun si tento-
krát pro několik zájemců přichystal 
výrobu došků. Současní příznivci 
ekologie by zajásali. K  výrobě této 
střešní krytiny používané odpra-
dávna na  lidové stavby je potřeba 

pouze sláma. Kroucením několika 
stonků se nejprve vyrobí povříslo, 
kterým se poté spojí dva snopky 
a vznikne konečný produkt, slaměn-
ný došek. Tato střešní krytina přečká 
bez úhony 25 let. V kotlíku opodál se 
mezitím pomalu vařil a  voněl ovar. 
Během dne do areálu občas zavítali 
zájemci o  prohlídku. V  poledne se 
všichni brigádníci sesedli u poctivé-

ho dřevěného stolu a  svorně jedli 
a  pili. Po  výborném obědě zpraco-
vali zbylou slámu. Za  doprovodu 
šéfa projektu obešli celý areál, zhod-
notili, co se za uplynulý rok změnilo 
a vyslechli si další vize a plány. Došlo 
i na střelbu z luku na terč vyrobený, 
z čeho jiného, než ze slámy…

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Malé osudy domů na našem náměstí
Zelený dům
Výrazná zelená fasáda charakteri-
zuje dnes dům číslo popisné čtyři. 
Na přelomu 17. a 18. století náležel 
dům rodině Chocenských Od  1. 
poloviny 18. století zde žila rodina 
Suchánkova. V době prvního číslo-
vání domů roku 1770 získal čp. 53 
(od 1805 čp. 4). Ve druhé polovině 
19. století patřil rodině Hajnišově. 
Koncem století vedl pan Franti-
šek Hajniš obchod se skleněným 
a porcelánovým zbožím. Na podsí-
ni byl v provozu výsek masa. Tako-
vých masných krámů bylo v  pod-
loubí ostatně ve  městě několik. 
Dřevěný objekt byl na přelomu 19. 
a 20. století přebudován na zděný 
jako jeden z prvních na této straně 
náměstí. Během první republiky 
zde textilní obchod provozoval 
Ladislav Jánek (1889-1983), velký 
příznivec Sokola a  ochotnického 
divadla.  Paní Nebudová v  domě 

prodávala uhlí. Pro textilní zboží 
chodili Vamberané do  tohoto ob-
chodu i za socialismu. V 90. letech 
pan Fabiánek vedl obchod s  ovo-
cem a  zeleninou. V  následujících 
letech zde byl opět v prodeji textil. 

V posledních patnácti letech je zde 
vietnamská prodejna.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírek 

Milana Sedláčka a Jiřího Sejkory

Aktivní odpočinek v oáze klidu
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Josef II. (1780-1790)
Císař Josef II. musel dlouho če-
kat na  možnost svého plného 
uplatnění v  uskutečňování (dle 
svého niterního přesvědčení) 
potřebných reforem. Rozhodl se 
nespoléhat jenom na  informace 
a  hlášení úslužného úřednictva 
ale sám, v  utajení pod krycím 
jménem hrabě Falkenstein, ob-
čas projížděl zeměmi, kde vládla 
jeho matka Marie Terezie, a  sám 
se přesvědčoval o  situaci pod-
daných. Tím se utvrdil o nutnosti 
reforem hospodářských i  spole-
čenských. Seznámil se s  útlakem 
bezprávných chudých podda-
ných, závislých na svévoli šlechty 
a  duchovenstva. Bez souhlasu 
vrchnosti se nesměli poddaní 
ženit, jít na  řemeslo nebo studia. 
I  rozsah roboty si původně určo-
vala sama šlechta. Obzvláště zlá 
doba nastala po  velké neúrodě 
roku 1770 (způsobená značným 
snížením slunečního svitu po  vý-
buchu sopky na Islandu) a násled-
ném hladomoru. Bezvýchodná 
situace vyvrcholila velkým sel-
ským povstáním roku 1775, zahá-
jeném na  Broumovsku. Zpočátku 
poklidné demonstrace se rozší-
řily na  rozsáhlá území v  Čechách 
a  přerostly na  poškozování pan-
ských majetků.  Povstání nebyla 
koordinována a  postupně šlech-
tou povolaným vojskem na mno-
ha místech tvrdě potlačena (např. 
u Chlumce n. C. apod.).
I když byl Josef II. již od roku1765 
spoluvládcem matky M. T., tak 
neustále narážel na  její převážně 
značně konzervativní smýšlení, 
ale z důvodu úcty k matce ve vzá-
jemných rozporných názorech 
ustupoval. Proto se do smrti M. T. 
hlavně věnoval zahraniční poli-
tice. V  r. 1765 byl zvolen císařem 
Svaté říše římské národa němec-
kého. Ani situace ve světě nebyla 
tehdy klidná. Na  Ukrajině o  nad-
vládu zápasilo Polsko s  Ruskem. 
Roku 1768 proti Rusku vystoupilo 
i Turecko. V  roce 1772 při prvním 
dělení Polska si mezi sebe rozdě-
lilo Rusko, Prusko a Rakousko 1/3 
území Polska. V  roce 1773 na  ná-
tlak evropské světské veřejnosti 
i  části církve zrušil papež Jezuit-
ský řád. Pokračoval i  dlouholetý 
zápas Francie a  V. B. o  světovou 
nadvládu. „Bostonským pitím 
čaje „ vyvrcholil r. 1773 osmiletý 
odpor osadníků britských kolonií 
v  Severní Americe. Rokem 1775 
byl zahájen počátek války za  ne-

závislost USA, jež byla vyhlášena 
v  r. 1776. V  tomto roce zahájila 
Francie a  Španělsko podporu 
vzbouřeným americkým koloniím, 
protože každé oslabení vzrůsta-
jící moci Británie jim bylo vítané. 
Británie odpověděla vyhlášením 
války Francii. Britové v  r. 1776 
za 21 milionů tolarů koupili 17 ti-
síc vojáků z Německa k boji proti 
svým severoamer. koloniím. V  r. 
1781 byli Britové v Americe pora-
ženi a po dvouletém zdráhání byl 
v Paříži podepsán mír. V roce 1778 
také vypukla válka o  dědictví ba-
vorské, kdy na Rakousko zaútočila 
vojska Pruska a Saska.
V r. 1780 po smrti své matky M. T. 
se Josef II. stal absolutním vlád-
cem zemí spadajících pod rakous-
kou korunu (a  již od  r. 1765 byl 
císařem územně roztříštěného Ně-
mecka). Císař Josef II. byl  osvíce-
ným panovníkem  z  přesvědčení 
a nikoliv jen z donucení vývojem, 
jako jeho matka. Rozhodl se potla-
čit moc šlechty i  církve. Budoval 
centralizovaný stát s  jednotným 
německým jazykem, protože chtěl 
po vzoru Francie ze všech národů 
říše utvořit národ jediný. Proto pro 
uskutečnění tohoto záměru určil 
úředním i  vyučovacím jazykem 
na gymnáziích a vysokých školách 
němčinu.
Na druhé straně zase omezil cen-
zuru a  podporoval rozvoj vědec-
kého a  odborného písemnictví. 
Byla založena Česká společnost 
nauk. Tento vládce byl prakticky 
založený a podporoval rozvoj prů-
myslu. Jen v Čechách vzniklo 100 
nových manufaktur.
V  katolickém fundamentalismu 
však viděl překážku pokroku 
a  kláštery považoval za  zbytečné 
instituce, proto jich mnoho zrušil 
(v  Čechách 17 a  na  Moravě 11). 
Ponechal jen takové, jež převážně 
sloužily výuce, sociálním službám 
a  vědě. Římskokatolickou církev 
podřídil pod svrchovanou moc 
státu, nikoliv papeže. I  biskupové 
byli podřízeni státu. Císař naří-
dil budování vesnických far, aby 
věřící nemuseli chodit daleko 
na  bohoslužby. Nově zakládané 
fary v  Čechách a  Rakousku byly 
budovány za  majetek rušených 
klášterů. Knihy ze zrušených kláš-
terů nařídil dopravovat do Univer-
zitní knihovny v Praze, což bylo ale 
laxně plněno a proto mnoho cen-
ných knih bylo zničeno. Výchovu 
nových kněží soustředil do  nově 
vzniklého Generálního semináře, 

kde vystudovala řada českému 
národu oddaných kněží. V  roce 
1781 vyhlásil „ Toleranční patent“, 
kterým ponechal přednostní vý-
znam římskokatolické církvi, ale 
povolil i  augšpurské, helvetské 
a pravoslavné vyznání.
Papež Pius VI. se osobní návštěvou 
císaře ve Vídni neúspěšně pokusil 
ovlivnit omezování moci církve. 
Po  neúspěšném pokusu zvrátit 
situaci se papež přiklonil k záměru 
vyhlásit nad Josefem II. papežskou 
klatbu. Aby císař této hrozbě pře-
dešel, tak r. 1783 oznámil, že opě-
tuje papežovu návštěvu v  Římě 
a  tam slibem neprovádět další 
úpravy v církvi situaci uklidnil.
Další velice významnou reformou 
z roku 1781 bylo zrušení nevolnic-
tví. Tento čin měl velký význam 
nejenom pro selský stav, ale i pro 
celý český národ. Český živel, do-
posud přežívající převážně jen 
na  venkově, mohl jít do  města 
studovat a  následně ovlivňovat 
obrození českého národa. Pod-
daní již nemuseli poníženě žádat 
vrchnost o  povolení svatby, od-
chodu dětí na  řemeslo i  do  škol. 
Přetrvala jen povinnost sníženého 
rozsahu roboty předepsaná pro 
statky a chalupy.
I zrušení roboty císař zamýšlel, ale 
jeho smrt záměr překazila. Za tyto 
patenty byl císař Josef II. uctí-
ván prostým lidem a  zatracován 
šlechtou a duchovenstvem. Svoje 
reformy prováděl císař ve  všech 
zemích oproti M. T., jež je uskuteč-
ňovala jen v Čechách a Rakousku. 
Kvůli svému záměru ze všech zemí 
vybudovat jednotný stát se nedal 
korunovat českým ani uherským 
králem. Svým sídelním městem 
zvolil Vídeň a  většinu moci pře-
nesl ze šlechty na úředníky. Tehdy 
historicky poslední český sněm 
projednal a schválil zrušení nevol-
nictví.
V  Praze došlo ke  spojení čtyř 
pražských měst v  jedno (Staré 
město, Nové město, Malá strana, 
Hradčany). V  letech 1785-9 pro-
bíhalo nové vyměření a  ocenění 
veškeré půdy (Josefi nský katas-
tr) jako podklad berně pro obce 
i  vrchnost. V  Praze byl založen 
sirotčinec, chudobinec, ústav pro 
hluchoněmé, choromyslné a  vše-
obecná nemocnice. Tím se pro-
jevovalo osvícenství v  Rakouské 
monarchii. Evropou se šířilo osví-
cenství dvojí formou - revoluční 
jako ve Francii a Americe, monar-
chistickou v  Prusku a  Rakousku. 

Osvícenství bylo urychleno šíře-
ním 1. průmyslové revoluce (pára) 
z V. B. Evropou, která bořila starý 
feudální řád vyšší produktivitou 
a vynucením hospodářských a po-
litických změn. Nejen v  Habsbur-
ské monarchii, ale i v celé Evropě, 
dozrávaly podmínky pro vznik vel-
kých změn. Irsko zvyšovalo zápas 
za  své osvobození od  britského 
útlaku.
Rusko rozšiřovalo svoji moc proti 
Turecku a dosáhlo r. 1783 připoje-
ní Krymu. Ruská carevna Kateřina 
Veliká se přátelila s  Habsburky 
a společně zaútočili r. 1787 na Tu-
recko. Při přesvědčovací akci 
na  společné tažení proti Turkům, 
na  inspekční cestě carskou říší, 
se carevnin oblíbenec kníže Po-
těmkin „proslavil“ stavbou propa-
gačních papírových kulis vesnic 
poblíž inspekční trasy.
Prusko, znepokojeno sblížením 
Ruska a  Rakouska, pro vyrovná-
ní moci ustavilo r. 1785 „Spolek 
německých knížat“(Pruska, Saska 
a  Hannoverska). Roku 1788 ještě 
vypukla Švédsko-Ruská válka, kdy 
švédský král útokem využil váleč-
ného konfl iktu Ruska s Tureckem.
využil ke  svému útoku konfl ikt 
Ruska s Tureckem. Nejvýraznějším 
činem 18. století však byly osví-
censké revoluce v USA a ve Fran-
cii. Roku 1789 došlo prvně od  r. 
1614 ke svolání generálních stavů 
Francie (klér, šlechta a  měšťan-
stvo). Třetí stav tam ustavil Národ-
ní shromáždění, které vyhlásilo 
konec dosavadních daňových 
privilegií šlechty a  duchoven-
stva. Na  požadavek krále o  jeho 
rozpuštění prohlásilo suverenitu 
lidu proti legitimitě panovnické 
moci a tím nastala revoluce. Došlo 
k  vyhlášení lidských práv, útoku 
na Bastilu a běh událostí se již ne-
dal zastavit.
Během svého života musel cí-
sař Josef II. čelit neustálé pruské 
hrozbě, proto budoval v Čechách 
velké pevnosti – Josefov a Terezín. 
Rok 1790 byl významný tím, že byl 
založen Washington jako hlavní 
město USA a  zemřel vládce ra-
kouského imperia, velký reformá-
tor a  císař Svaté říše římské Josef 
II. Tento vládce chtěl vše řídit sám. 
Zemřel vyčerpáním v důsledku až 
ukvapených akcí i značným odpo-
rem mnohých odpůrců. Byl uctí-
ván prostým lidem a  nenáviděn 
šlechtou a církví.

Ing. Augustin Šubrt

Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin -12. část (Reformy císaře Josefa II.).
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Znova případným čtenářům při-
pomenu, že to jsou vzpomínky 
školního dítka, nikoliv vyčerpávají-
cí historický popis. Začnu od kon-
ce města k Doudlebám. Tam v jed-
nom statečku žil pan Josef Černý, 
nebyl to ledajaký „kravičkář“. On 
se věnoval amatérsky i  starověku 
a vydal knížku i s obrázky toho, co 
našel na  polích Doudleb a  přileh-
lých osad. Jeden výtisk má dodnes 
jeho vnučka, paní Marta Nováková 
a slíbila ho zapůjčit panu Bergero-
vi. Paní Barbora Machačová, nikdy 
jsem ji nepotkal, ale musela to 
být úspěšná žena. Vlastnila Hotel 
u nádraží s restaurací a obchodem 
s  potravinami, navíc měla sklady 
uhlí, odkud je povozník s koňským 
vozem rozvážel zájemcům po  ce-
lém městě. Na  tehdy volném po-
zemku mezi Hotelem a  Lidovým 
domem bývaly kolotoče - kolotoč 
s  koníky a  autíčky byl na  lidský 
pohon. Kluci, kteří se chtěli svézt, 
museli napřed tlačit po pět točení 
a pak se mohli jednou svézt, a fun-
govalo to. Lidový dům byl tehdy 
novostavba. Jednou v týdnu jsme 
tam my kluci „orlové“ v  podve-
čer chodili na  cvičení. V  místnosti 
pod jevištěm bydleli domovníci 
staří Suchánkovi (Suchánků bylo 
v  městečku více) a  jejich dospělý 
syn Karel, takto pošťák. V místnos-
ti před bytem, jsme hrávali dámu, 
na plácku vedle domu jsme cvičili 
s dřevěným podobami pušek, kte-
ré vyrobil pan Šrogl, mistr truhlář 
u Bednářů. Karel nás učil na rámě 
zbraň, k  poctě zbraň a  tak dál. 
A tak jsme se připravovali na válku. 
Kluci v  sokole měli k  tomu účelu 
dětské vzduchovky. Někteří bohat-
ší lidi kupovali sobě i dětem plyno-
vé masky. Jedinkrát v tom školním 
věku jsem jel lokálkou až do  Ro-
kytnice. Tam všichni mluvili jen 
německy. Při cestě zpět jsem si to 
užíval na  otevřené plošině vago-
nu. Žhavá jiskra mi vlétla do  oka. 
Dědeček byl i  oční lékař a  tak mi 
doma tu jiskru z oka vytáhl pinze-
tou. V hostinci „Na milence“ byl di-
vadelní sál a tam někdy hostovalo 
loutkové divadlo. Tenkrát nebyla 
žádná televize, do  biografu jsme 
se nedostali, nebyly žádné fi lmy 
pro děti a  tak kouzelné barevné 
představení loutek v potemnělém 
sále, to byl zážitek. Jindy se loutko-
vé divadlo usídlilo v sále v prvním 
patře „Hotelu na  hradě“. Bednářo-
va továrna měla v  poledne hodi-
novou přestávku. Nebylo závodní 
stravování. Mistr, pan Sejkora, cho-

dil na oběd domů na Bačinku. Ve-
dle továrny byl vodní náhon, tam 
vozil pan Merta, co sloužil u  Rou-
balů, na  trakaři vyprané mokré 
prádlo, aby se vymáchalo v  čis-
ťounké měkké vodě řeky Zdobni-
ce. “Hotel na  hradě“ ještě sloužil 
svému účelu. Vedle hotelu je vy-
soký taras a na něm chaloupka. Ta 
patřila panu Jaroslavu Novákovi, 
který měl zubní ordinaci. On sám 
už zuby nespravoval, na  to měl 
pana asistenta. V  ordinaci, krom 

křesla byla taky zubní vrtačka, tu 
poháněl pan asistent šlapáním, asi 
jako se pohání šicí stroj. Čím rych-
leji šlapal, tím rychleji vrtal. Nebyly 
známě žádné injekce proti bolesti. 
Cement zubní plomby tvrdnul ně-
kolik minut a celou tu dobu musel 
mít pacient pusu otevřenou. Pan 
asistent si mezi tím vykouřil jednu 
cigaretu.
Škola neměla tehdy přístavbu jí-
delny ani přístavbu vchodového 
traktu směrem ke  kostelu. Měla 
dva vchody. Západnější pro chlap-
ce, východnější pro dívky, i uvnitř 
byla budova rozdělena. V  první 
a  druhé třídě nás učil pan učitel 
Roleček. Postavil na stupínek Jardu 
Kejvala bokem ke třídě. Poručil mu 
pozvednout jednu ruku a vykročit 
jednou nohou. Tak to je písmeno 
„K“. Cvičili jsme protiletadlový po-
plach. Honem dolů do tělocvičny, 
ta má strop z  kleneb do  travers. 
Ten bomba neprorazí! Měly jsme 
hodiny náboženství. Mladá, ještě 
„náctiletá“ katechetka. Oči jsem 
na ní mohl nechat. Vytrhla mne ze 
snění a řekla mi, ať si utřu tu nud-
li pod nosem. Od  třetí třídy jsme 
měli paní učitelku Janu Obstovou. 

Byla to spíš maminka než učitelka. 
Hlásili jsme se  „ - sím paníčtelko“. 
Učilo se jen dopoledne. Kluci „ci-
helňáci“ chodili v létě do školy jen 
v trenýrkách a bosi. Žádné stravo-
vání ve  škole. Já dostával na  sva-
činu jeden pomakovaný  rohlík. 
Ostatní ani tohle neměli. Jedinkrát 
měl jeden kluk pomeranč. Jmeno-
val se Milan Kindl, prý jeho mamin-
ka neměla muže. Chodil s námi jen 
krátce. Já bych na prstech spočítal, 
kolik pomerančů jsem ve  svém 

dětství dostal, kusů, ne kilo. Odpo-
ledne ve škole nic, žádné kroužky. 
Někteří chodili jedno či dvě odpo-
ledne na  cvičení do  sokola. Sokol 
měl cvičení ve  školní tělocvičně. 
Bohatší sousedky dávaly před 
vánocemi dárky chudším žákům. 
Do  třídy vešel pan řídící a  s  ním 
dvě paní. Prý co kdo dostal. Po-
stavil se žák Pavlišta: „sím já sem 
dostal zimní botky a  sou mi ako-
rát“. Pan řídící namítl, že se neříká 
akorát, ale právě. Pavlišta tedy řekl, 
že ty botky jsou mu právě. A pro-
tože už nikdo jiný nic nehlásil, ode-
šel pan řídící s oběma ženami zas 
do jiné třídy.
Kostel byl celý den otevřený, nikdy 
se tam nic neztratilo. Třikrát denně 
chodil zvonit hluchoněmý bezzu-
bý Toníček, co bydlel a  na  stravu 
byl na  faře. Vedle školy je dům 
s krámem, Před ním postával mo-
hutný pan Kosek semenárník, ve-
dle Štanglerovo papírnictví. Doma 
mi dali padesátník, prý tu gumu 
si kup a  pak ji doma ukážeš. No 
bodejť. Hned vedle byl obchod 
pana Hermana a na něm pověšen 
kovový automat na bonbóny. Pan 
Herman ho musel často čistit, byly 

v  něm místo padesátníků nastr-
kané knofl íky a  jiné věci od  dítek 
mlsuchtivých. Na rohu byla trafi ka 
pana Šafránka. Postával za pultem 
a odpočítával zakoupené cigarety 
a balil je do papírku, aby napůl vy-
čnívaly, nejvíce Vlasty. Zorky s čer-
nějším tabákem kupoval málokdo. 
Nejdražší byly Egyptky, ty byly 
ve vlastních krabičkách. Na radnici 
byla pošta s  vchodem z  náměstí. 
Všechny poštovní zásilky se pře-
pravovaly vlakem. Mezi radnicí 
a  nádražím jezdil dvakrát denně 
pan Škrába s  poštovním vozem, 
který tahal jeho mohutný valach. 
Jednou jsem v  radniční ulicí viděl 
obecní strážníky Coufala a  tuším 
Šarapatku, jak tahají a  tlačí ožral-
ce do  obecní šatlavy. Jindy jsem 
tamtéž poprvé v  životě potkal 
černocha a zase jindy dva němec-
ky mluvící lidi. V krámě Kubiasově 
vládla svým hláskem paní továr-
níková (tuším, že Jindřichová) s ní 
jedna vždy krásně vyčesaná paní 
prodavačka. Starší zákazníci často 
oslovovali paní továrníkovou „-ku-
líbám mlospaní“.
Před polednem každý den odnášel 
jeden člověk plnou konev polívky 
od  Kubiasů do  chudobince. Ku-
povali jsme tam ještě teplé buřty 
středáčky a  pro kočky za  šedesát 
halířů černý krvavý salám. Když 
v  letním odpoledni přišli na  ná-
vštěvu vzácnější hosté, poslali mne 
pro „nářez“. Prodavačka brala je-
den salám za druhým a krájela ho 
šikmo, takže to nebyla kolečka, ale 
oválky a  dávala je na  váhu. Cena 
byla sedm korun. V zimě se ledova-
lo. Na zámělském rybníku se ručně 
vysekávaly kusy ledu, vozili je koň-
skými potahy, vedle posxxné ulič-
ky byla budova lednice. Postavili 
takovou podlahu, co sahala přímo 
k  otvoru té lednice a  tam po  ní 
tyčemi s hroty postrkovali ty kusy 
ledu. Ty pak tam vydržely chladit 
prý dlouhé měsíce, než roztály.
Obchodníci s  potravinami si své 
zákazníky drželi tím, že se chodilo 
kupovat „na knížku“. Každý nákup 
si obchodník zapsal do  své knihy 
a  taky do  sešitku co měl u  sebe 
zákazník, Platilo se pak všechno 
najednou na  konci měsíce. U  Ka-
rásků v  Potštejnké ulici měli nad 
dveřmi z krámu do kuchyně tabul-
ku s nápisem „Umřel úvěr, zabili ho 
dlužníci“. Pan Karásek si sám pražil 
zelenou kávu, to vonělo po  celé 
ulici. Vyráběl taky svůj černý krém 
na  boty. Prodával i  líh na  pálení 
i  petrolej do  přinesených fl ašek. 

Vamberk před osmdesáti roky
– už jen něco o obyvatelích

Chlapecká čtvrtá třída obecné školy ve Vamberku před prázdninami 1937. 

Stojící vzadu jsou repetenti, kteří propadli. Třídní učitelka Jana Obstová. Pi-

satel vzpomínek v prostřední řadě třetí zprava nad řídícím učitelem Františ-

kem Hartmanem
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Nesměl prodávat kořalku. Jednou 
jsem viděl, jak pan Merta co slou-
žil u  Roubalů a  pan Jablonský, co 
byl kočí u Kubiasů, zmizeli zadními 
dveřmi za krám prý„na kápku“.
Skoro naproti bylo holičství a  ka-
deřnictví Stárkových. Tam holil 
a  stříhal pan Stárek a  jeho nej-
mladší syn, a  kadeřili jeho dcera 
a  starší syn. Já tam chodil na  stří-
hání „na  ofi nu“ za  dvě koruny. 
Za  závěsem kadeřili dámám on-
dulaci vodovou či trvalou. Tehdy 
byla dámská móda hodně vln 
na vlasech. Posměváčci tomu říkali 
„hlavička jak bábovička“.
Nepamatuju se, že bych v  městě 
uviděl nákladní auto. Pouze jed-
nou sentinel. To bylo sice auto, 
ale místo motoru na benzin mělo 
pod kabinou řidiče parní stroj. Vše 
dopravovali povozníci s  koňmi. 
Osobní auto měl pan Ota Kubias 
i  s  řidičem, jezdil do  Prahy, kde 
měli Kubiasovi prodejnu. Pan uči-
tel Pavel měl autíčko „prc-prc- ci-
lilink“ (takové zvuky vydávalo při 
startování). To byla ta nejmenší 
aerovka, pro dva. Ve  městě byli 
tři taxikáři. Pan Horák s  fi alovou 
tatrovkou, pan Dušek měl tuším 
pragovku a pan Šotola taky s pra-
govkou. Ten sedával u stolu v hos-
podě Na pětce, u nedopitého piva 
a s cigaretou a čekal, zda si ho ně-
kdo objedná. Domácí telefon měl 

málokdo. Do jiného města se dalo 
telefonovat „na  výzvu“ Zname-
nalo to, dojít na poštu, tam sdělit 
s  kým v  jiném městě chci mluvit 
a  pak znova přijít v  určený čas 
na poštu a čekat, zda se ten žáda-
ný ohlásí. K doktorům se moc ne-
chodilo. Rozbitá kolena se klukům 
nezavazovala, ono to vykrvácelo 
a udělal se strup. Lékařská péče se 
platila. Jen někteří zaměstnaní lidi 
měli „pokladnu.“ Pamatuju na řez-
níka v černobíle kostkované blůze, 
jak si drží krvácející ruku, kapky 
krve padají na  chodník a  spěchá 
k  doktoru Šichanovi až na  kon-
ci Bačinky. Nebyla žádná sanitní 
auta na dopravu nemocných, ob-
vodní lékaři dělali i takové zásahy, 
na které se dnes jede do nemocni-
ce. Jednou měl doktor Roubal na-
jednou pět poraněných z  havárie 
motocyklu na ulici k Záměli. Tržné 
rány zašíval, zlomeniny fi xoval. 
Napřed se tlačili ti nejméně po-
ranění. Nakonec zůstal ten nejvíc 
zraněný, když už doktorovi klesaly 
ruce únavou. Tak to ale bylo teh-
dy zvykem. V  tlačenici se prodral 
dopředu ten s nejostřejšími lokty. 
Teprve až Němci nás naučí stát 
frontu jeden za  druhým tak, jak 
kdo přišel. V lékárně nebyly hoto-
vé dodané léky, snad krom aspiri-
nu. Lékař předepsal na svůj recept 
složení, lékárník to namíchal a roz-

vážil do papírových psaníček nebo 
umíchal masti
ku a pacient si to po několika ho-
dinách vyzvedl a  zaplatil. Něco, 
jako zaprášení plic, se nenosilo. 
Při výrobě umělých omítek se 
„na sucho“ hasilo vápno, které pak 
poletovalo, jemné jako pudr. Děl-
níci se před ním chránili jen šátky 
na nose. Lidi nežili tak dlouho, jak 
se dožíváme nyní. Děti dospíva-
ly později, dospělí stárli rychleji 
a  umírali dříve. Neměli zdravotní 
pojištění, neměli důchody, lidi 
byli hubení, s  výjimkou těch za-
zobanějších. Na fotkách z té doby 
i ve fi lmech nevidíte tlusté lidi, neř-
ku-li děti. Byla rozšířena tuberkuló-
za. Soused pan Maryška prý kašlal 
krev. Doktor Roubal odmítal krav-
ské mléko, prý krávy mají tuberku-
lózu. Proto u Roubalů chovali kozy. 
Nade dveřmi chlívka bylo vlaštovčí 
hnízdo a každý rok tam byla nová 
vlaštovčí mláďátka. Občas projíž-
děli městem kočovníci. Sousedka 
volala přes plot na sousedku “Paní, 
zavřete si slepice“. Byla nezaměst-
nanost. V  pátek chodili žebráci. 
Dostávali dvacetník. Buřt stál pa-
desát halířů.
Pokud ses, vážený čtenáři, pročetl 
až sem, chápeš, že tohle vzpomí-
nání nemá být „chválení starých 
zlatých časů“. Ty časy byly staré, ale 
ne moc zlaté. Musel jsem vypustit 

mnoho dalšího, abych vás nenudil. 
Snad i  tento krátký výčet postačí 
k pravdivějšímu hodnocení minu-
losti. Kdo by dnes chtěl žít v tehdy 
běžných poměrech? Ani já už ne.
Konečně slíbený závěr. Po  prázd-
ninách 1938 mne dědeček doktor 
Roubal poslal do  Arcibiskupské-
ho gymnázia v  Praze, které bylo 
„klasické“. Tam hodně učili latinu. 
Na  konci února 1939 jsem měl 
operaci krčních mandlí, a  pak byl 
kvůli rekonvalecenci i několik dnů 
doma ve Vamberku. Den 15 března 
byl pochmurný, zamračený, prole-
toval sníh. Stál jsem na  chodníku 
naproti lékárně mezi dospělými 
lidmi. Od horního náměstí jely bez 
přestání kolony německých vojáků 
na  nákladních autech a  motocy-
klech se sajtkárou  Lidi mlčeli a jen 
zírali. Vojáci koukali jen před sebe 
a taky mlčeli. Na chvilku se ta kolo-
na zastavila a  tak jsme pozorovali 
ty nebližší tři vojáky na motocyklu, 
dokud se znova nerozjeli. Ten den 
se na silnicích začalo jezdit vpravo.  
Druhý den mne matka zas odvezla 
do Prahy do velké budovy gymná-
zia a  internátu ve  Winterově ulici 
v  Praze Bubenči. V  přízemí, kde 
jsme dosud měli školní třídy, byli 
ubytováni němečtí vojáci.

Ve Vamberku, červen 2019                                                                             
Ing. Rudolf  Novák

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. 

ORIGINÁL – MÓDA 
ODĚVY  LAURA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
ZNAČKOVÉ NOVÉ ODĚVY 

ZA POLOVINU
ŠATY, RIFLE, TRIKA, 
HALENKY, PLAVKY 

NABÍDKA VĚTŠÍCH VELIKOSTÍ

Husovo náměstí u kostela
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12, 13-15, SO 9-11
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Ten nápad se zrodil před necelými 
devíti měsíci. A tahle čistě náhodná 
časová podobnost, devět měsíců, 
jakoby organizátory po celou dobu 
příprav provázela. Budou to dvoj-
čata! Od  samého počátku bylo jas-
né, že půjde o trochu atypický letní 
festival; tedy nejen tradičně festival 
hudby ale i  divadla. Cesta ke  zro-

zení byla poté předlouhá, přinesla 
spoustu krásných okamžiků (nové 
a  nové nápady), ale samozřejmě 
nechyběly ani porodní bolesti. 
Za  všechny patálie nutno zmínit 
útrapy stran dodávky elektrické 
energie. A  tak doslova až vpředve-
čer radostné události se dostavil, ten 
známý - střídavý, elektrický proud.

Festival byl koncipován jako 
rodinný. Ale možná ani největší 
optimisté v  nejužším týmu orga-
nizátorů nepočítali s tak početnou 
´cílovou skupinou´ dětí, od  těch 
nejmenších až po školáky. Interak-
tivně pojatá loutková představení 
pohádek dala na  chvíli zapome-
nout na všechny pohádky z table-
tů. V minizoo se děti seznamovaly 
naživo s kozími a ovčími kamarády, 

svezly se na poníkovi, ti nejodváž-
nější na  koni opravdickém. Dob-
rácké lamy pak obdivovaly a  hla-
dily nejen děti, ale často i  jejich 
rodiče. Výskot, smích a neskrývané 
nadšení se ozývaly celým parkem, 
když si děti zaskotačily v hasičské 
pěně. A tak určitě více než stovka 
dětí si přišla opravdu na své.

Večerní program pro dospělé 
započal krátkým, vtipným diva-
delním představením z repertoáru 
královéhradeckého souboru Jes-
ličky. Po jeho skončení se postup-
ně návštěvníci přemístili k  hlavní 
stage. Úvod obstarala Band a SKA, 
která dostála svého sloganu: ener-
gicky, česky, po  svém a  s  úsmě-
vem! A  pak už nastoupil hlavní 
hudební host festivalu: skupina 
Yo Yo Band s  frontmanem Richar-
dem Tesaříkem. Ti chlapi prostě 
nestárnou! Zaplněný travnatý 
´parket´ se co chvíli vlnil v  rytmu 
soulu,  jazzu,  reggae,  popu či roc-
ku. Po  repertoárových novinkách 
došlo samozřejmě na  klasiku: … 
Kladno, to je to město, Kladno, to 
je ten hit…, …v  Rybitví, v  Rybitví, 

ani tam to není špatný…, …z  Dej-
vic, ta tam toho má nejvíc… Závěr 
hudební produkce patřil kytarové 
scéně 90. let, tedy domovské sku-
pině In4mation, grunge-schlager 
Vamberk.

V hudebním menu nechybělo ani 
překvapení. Jirka Nedvěd, Vambe-
rák, ale napůl už i  Angličan, toho 
času na  dovolené, vyslyšel přání 
pořadatelů (brexit – nebrexit) a fes-
tivalu se zúčastnil. Ze svého boha-
tého repertoáru vystřihl mj.: Seal, 
Alice in Chains, Pearl Jam a  Reef. 
Splendidní ´devadesátky´!

Ano, je čas a prostor na poděko-
vání. Tak především poděkování 
míří k  Městu Vamberk jako ge-
nerálnímu partnerovi akce v  čele 
s  panem starostou, Mgr.  Janem 

Rejzlem, dále k  hlavnímu partne-
rovi, vambereckému výrobci oken 
BARTOŠ CZ pana Bartoše a  též 
k  mediálnímu partnerovi Hitrádiu 
Černá hora. Děkujeme rovněž všem 
sponzorům: VASPO Vamberk, Stavi-
telství Vamberk, Odbory KOVO Kva-
siny, ESAB Vamberk, Hana Make up, 
maddeo, zahradnídekorace.com., 
Pivovar Rampušák Dobruška.

Nutno ještě za hlavní organizáto-
ry akce poděkovat všem těm „be-
zejmenným“ pomocníkům: vam-
bereckým hasičům, kamarádům, 
rodinným příslušníkům. Poděková-
ní patří pochopitelně i DJ doyenovi, 
spíkrovi večera, Jirkovi Suchánkovi. 
A  v  neposlední řadě organizátoři 
děkují všem návštěvníkům festi-
valu! Dobrá nálada, úsměvy při 
setkání s  přáteli, ´piknik´pohoda 
na dekách v trávě… - to vše přispě-
lo ke skvělé atmosféře festivalu. 

Slovo závěrem? Festival zřejmě 
naplnil očekávání široké veřejnos-
ti, a  to i  přes některé dílčí nedo-
statky či pochybení (nedozvučené 
divadlo pro dospělé, vstup neplatí-
cích nepoctivců, občas na krátkou 
chvíli delší fronta u  občerstvení). 
Městský park díky Vampark festu 
„odtajnil“ svou netušenou krásu. 
Přejme mu při příležitosti jeho 
znovuzrození vše dobré.

Jan Dusil

Foto: Monika Vrkoslavová

MĚSTSKÝ PARK U NÁDRAŽÍ SE ZE ZAKLETÉHO ŽABÁKA PROMĚNIL V SLIČNÉHO PRINCE

Jó, VAMPARK FEST… ani tam to není špatný…
V sobotu 20. července se ve Vamberku v areálu městského parku 

uskutečnil festival hudby, divadla a dobrého jídla - VAMPARK FEST. 

Cílem akce bylo obohatit kulturně-společenské dění v našem měs-

tě. Zajistit takto obsahově pestrý festival bylo výzvou pro hlavní 

organizátory; jak hodně se jim´dílo´vydařilo, je na posouzení více 

než pěti stovek návštěvníků. 

In4mation grunge-schlager Vamberk Jirka Nedvěd
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Muzeum krajky Vamberk 31. 5.
Jak už jste si mohli v  předcházejí-
cích letech všimnout, naše Základ-
ní umělecká škola Františka Ignáce 
Tůmy  Kostelec nad Orlicí se pravi-
delně zapojuje do celorepublikové 
kulturní akce – ZUŠ Open, jejímž cí-
lem je zviditelnit život uměleckých 
škol.  Ani letos tomu nebylo jinak. 
V pátek 31. 5. 2019 se žákům naší 
školy podařilo vykouzlit krásné 
odpoledne. Celé atmosféře napo-
máhala i rozkvetlá zahrada Muzea 
krajky ve  Vamberku, kde se celá 
akce odehrávala. Celkem vystoupi-
lo přes 100 žáků v různých uskupe-
ních, a tak předvedli hudební obor 
v  celé své kráse. Milovníci výtvar-
ného umění si také přišli na  své. 
Po  celou dobu zde žáci svůj obor 
pilně reprezentovali, ať už malo-
vali krajku, či skládali origami. Pří-
jemné odpoledne pak zakončilo 
saxofonové kvarteto ve  složení 
Štěpán Přibyl, Majda Koubová, 

Nikča Hejčlová 
a  Jenda Polnický. 
Myslím si, že hez-
čí tečku za  celým 
programem jsme 
si přát nemohli. 
Velké díky pa-
tří Muzeu krajky ve  Vamberku 
za  možnost uspořádat náš pro-
gram právě zde. Neobešli bychom 
se ani bez vamberecké základní 
školy, která nám poskytla své vy-
bavení a knihovně, kde měli někte-
ří hudebníci svoji místnost. Nesmí-
me také zapomenout na  kavárnu 
Láry Fáry z  Rychnova nad Kněž-
nou, která si pro nás přichystala 
vynikající občerstvení. A  poslední 
díky patří učitelům a žákům, kteří 
si společně jednotlivá čísla secviči-
li, a následně předvedli.
Kdo už se také těší na příští rok?

Adéla Kučerová, 

žákyně ZUŠ

Závěrečný koncert 
vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy 
Kostelec nad Orlicí dne 10.06.2019 
v Městském klubu Sokolovna

ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

Břevnovský klášter 1. 6. 2019
Koncert duchovní hudby, kterého 
se zúčastnily naše fl étnistky Petra 
Bělková, Anežka Polnická ze tří-

dy paní učitelky Jarmily Čechové 
Krečmerové. Slovem provázel arci-
opat Břevnovského kláštera, P. Petr 
Prokop Siostrzonek O.S.B.

ZUŠ OPEN 2019

Foto: 
Mgr. Jana Ichová
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Základní škola Vamberk

V  pátek 28. června skončil školní 
rok a žákům začaly letní prázdniny. 
Učitelé rozdali vysvědčení a čeká je 
zasloužená dovolená. Je tedy čas 
na  krátké ohlédnutí se za  uplynu-
lým školním rokem.
Ve  škole je zaměstnáno celkem 
24 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 
4 vychovatelky ve  školní družině, 
v  DDM 2 pedagogové volného 
času a  8 ostatních zaměstnanců. 
Naši školu navštěvovalo 347 žáků 
v 16 třídách (211 žáků v 10 třídách 
na 1. stupni a 136 žáků v 6 třídách 
na  2. stupni), školní družinu ve  2 
ranních a  4 odpoledních odděle-
ních 122 žáků. Ve  všech třídách 
probíhala výuka podle našeho 
školního vzdělávacího plánu „Škola 
– okno do  života, dveře do  světa“. 
Do  Domu dětí a  mládeže, který je 
součástí školy, chodilo do 27 krouž-
ků 397 účastníků. 
Během roku se ve škole uskutečnilo 
mnoho akcí – např. 2x sběr papíru, 
adaptační pobyt 6. ročníku. Uspo-
řádalo se několik dnů prevence 
(na  téma – šikana, alkohol a  kou-
ření, drogy a návykové látky, sekty, 
partnerství a  dospívání, sexuální 
výchova, rasismus), besed s  Peda-
gogicko-psychologickou poradnou 
(kolektiv třídy, sociometrie) a  be-
sed v  knihovně. Dále žáci besedo-
vali s  hasiči, Policií ČR a  armádou 
na téma Příprava občanů k obraně 
státu. Pořádali a  účastnili jsme se 
mnoha soutěží (Přírodovědného 
a  Matematického klokana, olym-
piád z  Ch, D, Aj, Poznávání rostlin 
a  živočichů, Mladého zahrádkáře, 
Mladého chemika, Recitační sou-
těže, Konverzační soutěže v  Aj, 
výtvarných soutěží, atd. Žáci byli 
na  několika zajímavých exkurzích 
(koncentrační tábor Terezín, Vazeb-
ní věznice, Hvězdárna a  Knihovna 
v  Hradci Králové, Agroservis v  Zá-
měli, Ratibořice, atd.). Dále jsme se 
účastnili mnoha sportovních soutě-
žích (McDonald´s Cup, turnaj v mi-
nifotbale, vybíjené, přehazované, 
fl orbale, absolvovali jsme dopravní 
soutěž - mladý cyklista). Ve vybíjené 
jsme postoupili až do republikové-
ho fi nále, které se konalo 11.-12.06. 
na  Pecce, kde jsme skončili na  8. 
místě! V  dopravní soutěži mladých 
cyklistů jsme postoupili přes krajské 
fi nále opět až do republikového fi -
nále. To se letos konalo v Liberci 18.-
20.06. a  obsadili jsme velmi hezké 
7. místo! Gratulujeme a  děkujeme. 
Na žádné soutěži se naši žáci neztra-
tili, vždy s nadšením úspěšně repre-

zentovali naši školu, o čemž svědčí 
stále se rozšiřující sbírka pohárů vy-
stavených ve vestibulu školy. 
První třídy pro veřejnost nacvičily 
besídku ke Dni matek, druhé a třetí 
ročníky jezdily od září do listopadu 
na výuku plavání do plaveckého ba-
zénu v Rychnově nad Kněžnou. Žáci 
1.-3. roč. měli ve  škole etické dílny. 
V  listopadu 8. ročník absolvoval 
elektronické testování ČŠI svých pří-
rodovědných znalostí. V  prosinci si 
1. st. a ŠD udělal Čertí den. Na konci 
ledna proběhl Den exkurzí, ve  kte-
rém si žáci 2. st. chodí prohléd-
nout některé fi rmy našeho města 

a  v  květnu Kariérní den, kde zase 
žáci navštívili fi rmy mimo naše měs-
to. V únoru si žáci 4.-9. roč. poslechli 
v MK Sokolovna zajímavý zeměpis-
ný program. Několikrát během roku 
byli žáci na divadelním představení, 
byli se podívat i  na  výstavu v  Kraj-
kářské škole a  Muzeu krajky. Měli 
možnost shlédnout několik divadel-
ních představení v  Hradci Králové, 
byli i v kině v RK. V březnu proběhl 
pro naši školu v MK Sokolovna kon-
cert ZUŠ z  Kostelce n. Orlicí, který 
má u  nás ve  škole pobočku. 02.04. 
se pro veřejnost uskutečnily oblíbe-
né Velikonoční dílny. V dubnu jsme 
také oslavili Den Země. Žáci 9. roč-
níku se byli podívat na  Úřadu prá-
ce v Rychnově nad Kněžnou a žáci 
7. ročníku byli testováni z  Čj, M, Aj 
a obecných studijních předpokladů. 
Dětský sportovní den, který se konal 
31. května, uspořádal pro 1.-3. roč. 
KRPŠ a  pro 4.-9. roč. TJ Baník Vam-
berk z.s.. Všem, kdo se na organizaci 
tohoto dne podíleli, moc děkuje-
me. Několikrát žáci 3.-9. roč. strávili 
dopoledne a  besedovali s  rodilými 
mluvčími (Aj, Nj, Rj). Na konci červ-
na jsme opět uspořádali T-mobile 
Olympijský běh. V posledním týdnu 
školního roku proběhlo na zahradě 
muzea vyhodnocení školních sou-
těží, kterých se naši žáci v průběhu 

celého školního roku zúčastnili 
a o den později na hřišti pod školou 
ocenění nejlepších sportovců Vam-
berka - žáků školy za účasti starosty 
města Mgr.  Jana Rejzla a  předsedy 
sportovní komise pana Ondřeje 
Frejvalda. 27. června se uskutečnilo 
v Tutlekách slavnostní vyřazení žáků 
9. ročníku a poslední den školy 28. 
června žáci dostali vysvědčení a za-
čaly jim letní prázdniny.
Hezké akce pořádala také naše 
školní družina – Mikuláš, karneval, 
sportovní a  vědomostní soutěže, 
vánoční vystoupení pro MŠ. DDM 
o podzimních, pololetních a jarních 

prázdninách nabízel dětem akce 
jako např. výlety, výstavy, před-
nášky, dále se spolupodílel na  or-
ganizaci dalších akcí pořádaných 
ve Vamberku a okolí – v MK Soko-
lovna se uskutečnily Vánoční a Veli-
konoční dílny, Jarmark, na Vyhlídce 
se skauty Dětský den, s knihovnou 
Městem chodí andělé, apod. Spo-
lupracuje také s MŠ, pro jejich děti 
připravuje zajímavé aktivity – např. 
keramiku, čertí dovádění,  čaroděj-
nický den, projekt Živly, sportovní 
vyžití. Na  léto jsou připraveny tři 
příměstské tábory.
Během roku KRPŠ připravil několik 
akcí (Ples, Karneval, Dětský den, 
ve spolupráci s knihovnou Městem 
chodí andělé a  další). Finančně se 
podílel na  mnoha dalších akcích 
(např. vstupné na divadla a koncer-
ty, příspěvek na  odměny a  hračky 
pro družinu, jízdné na soutěže, ex-
kurze, adaptační program, odměny 
žákům atd.), za což jim moc děku-
jeme. 
Z  Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje jsme obdrželi dotace 
na projekt „Zdraví je to nejcennější, 
co mám“ v rámci programu zamě-
řeného na prevenci rizikového cho-
vání a  na  projekt „Budu správným 
dospělákem“ v  rámci programu 
zaměřeného na  podporu etické 

výchovy. Na  realizaci projektu 
„Podpora technického vzdělává-
ní“ v  rámci grantového programu 
jsme od  ŠKODA AUTO a.s. dostali 
fi nanční dar na  nákup elektro sta-
vebnic do výuky. V průběhu letních 
prázdnin budeme žádat o  dotaci 
na rekonstrukci dílen a moderniza-
ci učebny chemie.
Škola je již několik let zapojena 
do  projektu Mléko do  škol, Ovoce 
do škol, Budeme mít zdravé zoubky 
a  Recyklohraní. Během roku měli 
žáci poutavé besedy na téma zdra-
vý životní styl a  pro 1. st. proběhl 
Vitamínový den.
V  průběhu roku probíhaly porady 
a  jednání, výchovné komise, třídní 
schůzky, konzultace, předmětové 
komise, školení či jednání školské 
rady.
Na  začátku dubna se konal zápis 
do 1. tříd – v září nastoupí 28 prv-
ňáčků. Pro předškoláky a  jejich ro-
diče jsme uspořádali prohlídku ško-
ly a hravé odpoledne plné soutěží. 
V  průběhu roku proběhla reno-
vace sborovny 2. stupně a  přibylo 
několik nových interaktivních ta-
bulí. V  období letních prázdnin se 
ve  škole také nebude zahálet, ale 
udělá se spousta práce. Bude se 
malovat – všechny chodby, WC, 
celá přístavba a tělocvična. V jedné 
třídě bude vyměněna nová interak-
tivní tabule a nová tabule. Na chod-
bě 1. patra bude instalováno nové 
interaktivní zařízení Ámos vision 
zaměřené na  preventivní témati-
ku. A  tak jako každý rok nás čeká 
generální úklid a příprava na nový 
školní rok.
Jak je vidět, bylo toho opravdu 
dost. Všechny zde zmíněné aktivi-
ty a  další, i  s  fotografi emi, můžete 
shlédnout na  našich webových 
stránkách www.zsvamberk.cz.
Všem zaměstnancům a žákům ško-
ly bych chtěl popřát hezké prázdni-
ny, odpočinek a načerpání nových 
sil do dalšího školního roku.
Za vedení školy  

Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Důležité informace:
  hlavní prázdniny trvají od sobo-
ty 29. června do  neděle 1. září 
2019

  školní družina je v období hlav-
ních prázdnin z důvodu čerpání 
dovolené uzavřena

  nový školní rok začne v pondělí 
2. září 2019 v 8:00 hodin společ-
ným zahájením před školou

Škola skončila, jsou tu prázdniny
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Projekt pod tímto názvem byl rea-
lizován pro žáky I. stupně, konkrét-
ně pro 1. -3. třídy. Cílem projektu 
bylo zábavnou formou rozvíjet 
pozitivní a  sociální dovednosti 
dětí, budovat jejich charakter, učit 
je řešit každodenní problémy. 
Ukázat jim cestu, jak se vypořádat 
s  obtížnými situacemi, mít zod-
povědnost za  svůj život a  za  svá 
rozhodnutí, předcházet rizikové-
mu chování. Zaměřili jsme se též 
na  formování vztahů v  třídních 
kolektivech, ochotu vzájemně si 
pomoci, respektovat jeden dru-
hého, neprosazovat svůj názor 
na  úkor spolužáků. Konfl ikty ne-
řešit vulgárními slovy a  fyzickým 
napadáním.
V  listopadu a  začátkem prosince 
se uskutečnila první část progra-
mu, kterou realizovala lektorka 
organizace Hope4kids. Využili 

jsme jejich programu Etické dílny, 
zaměřený na 7. - 9. leté děti.
Pro druhou část programu jsme 
požádali o spolupráci Křesťanskou 
akademii mladých,  z. s. s využitím 
jejich program primární prevence 
Úcta k životu.
Děti se zájmem spolupracovaly, 
komunikovaly a  sdělovaly své 
poznatky a  nápady. S  výsledky 
a  přímým dopadem preventiv-
ních programů jsme byli velmi 
spokojeni. 
Na  program jsme získali fi nanč-
ní podporu od  Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a  díky 
ní jsme ho mohli realizovat. Infor-
macemi, které předáváme dětem, 
podporujeme jejich zdravý psy-
chický vývoj, zdravý životný styl 
a  předcházíme tak rizikovému 
chování obyvatel Královéhradec-
kého kraje.                                        Krs.

Žáci 8. tříd se v rámci občanské vý-
chovy zúčastnili hry FinGR Play, kte-
rá je měla naučit fi nanční gramot-
nosti. Jedná se o  velmi komplexní 
hru, kde si žáci vyzkoušeli, jakým 
způsobem funguje rodinný roz-
počet.  Hra simulovala 30 let jedné 
rodiny se dvěma příjmy. Stanovené 
byly 3 cíle – vlastní bydlení, vyplace-
ní dětí a naspoření renty na důchod. 
Žáci se zúčastnili republikového on-
line turnaje, kde jsme se velmi dob-
ře umístili. Velkou pochvalu zaslouží 
Vendula Kalců z 8.B, která obsadilo 

2. místo v celkovém pořadí jednot-
livců v kategorii ZŠ. Vendula získala 
662 bodů a 5,4 milionů v penězích 
pro  rodinu, kterou provázela. Ven-
dule přijeli pogratulovat ke  skvě-
lému výsledku samotní autoři hry, 
kteří nás navštívili ve  výuce. V  tý-
mech skončila 8.A na 4. místě a 8.B 
na 8. místě. Finanční gramotnost je 
v ČR velmi nízká a zadluženost stou-
pá. Proto je skvělé, že se žáci velmi 
aktivně zapojili do hry a měli zájem 
se o fi nancích dozvědět co nejvíce.

Mgr. Alena Svačinková

Okresního kola jsme se účastni-
li obě kategorie, mladší žáci byli 
bohužel o  8. bodíků horší, než 
soupeři a zůstali na 2. místě. Ostří-
lení starší cyklisté měli s převahou 
1. místo a  postup do  krajského 
kola, které ovšem letos bylo prvně 
v  Hradci Králové a  toto hřiště je 
velmi náročné. Nic jsme nenecha-
li náhodě a  jeli trénovat. Prohnali 
jsme i p. uč., jelikož z jednoho mís-
ta se nedají sledovat chyby.
Krajské kolo bylo tu a  my porazili 
soupeře. Opravdu jedeme do  re-
publiky - někteří již opakovaně 
a hlavně dva žáci 9. třídy, kteří zá-
vodili již od 5. ročníku. To je krásná 
odměna za několikaletou dřinu.
Celorepublikové fi nále letos bylo 
vůbec výjimečné, byl to již 40. roč-

ník, konalo se v  Liberci a  mnoho 
lidí z Besipu, kteří této soutěži vě-
novali několik desítek let, odchá-
zelo na zasloužený odpočinek.
Bojovali jsme, jak to nejlépe šlo. 
Vedro, únava a  hlavně nervozita 
nás postavila na sedmou příčku ze 
14. Bereme to jako krásnou sed-
mičku- šťastné číslo a určitě všem 
udělala radost a  přinese štěstí už 
na střední škole a mladším do dal-
šího ročníku, který se bude konat 
v našem kraji, a sice v Hradci Krá-
lové.
Všem žákům moc gratuluji, děkuji 
za krásnou reprezentaci školy a ce-
lého města a přeji krásné prázdni-
ny, radost z pohybu a jízdy po naší 
krásné krajině.

Adéla Podolská uč.

Vyřazení žáků 9. tříd

Republikové fi nále 
Mladý cyklista

Základní škola Vamberk

Budu správným dospělákem

Žáci 8. tříd se zúčastnili 
hry o fi nanční gramotnosti
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Neznalost zákona neomlouvá v praxi
Minulý týden absolvovala 9. třída zvláštní exkurzi.
Využili jsme nabídky Vazební věznice v Hradci Králové a mohli jsme si 
prohlédnout toto zařízení zevnitř. Termín prohlídky byl stanoven s ohle-
dem na věk dětí. Podmínkou bylo 15 let a platný občanský průkaz nebo 
pas.
Prošli jsme část zařízení, byli jsme seznámeni s historií i současností vě-
zeňství, se životem odsouzených a jejich povinnostmi. Měli jsme i mož-
nost prohlédnout si celu.
Deváťáci byli až nápadně potichu, roztržití, zmatení.
Myslím, že všem bylo jasné – to bylo poprvé a naposledy.                                

Krs

V letošním školním roce se někte-
ří žáci druhého stupně zúčastnili 
zájezdu na  čtyři divadelní před-
stavení do  „Klicperáku“ v  Hradci 
Králové. Na  každé divadlo jelo 
okolo padesáti žáků. Doprovázely 
je paní učitelka Šibíková, Kotlářová 
a jednou paní učitelka Svačinková. 
Každé představení se uskutečnilo 
v odpoledních hodinách a děti se 
po  krátkém občerstvení vracely 
domů přibližně v šest hodin večer.
Jako první zhlédli dílo s  názvem 
„Klášterní ulice aneb To je vražda, 
hopsala“ od  Davida Drábka, který 
inscenaci přepracoval z  originálu 
spisovatele Eugene Labiche. Ztvár-
nění bylo mezi žáky oceněno ze 
všech představení jako nejzábav-

nější a celkově nejlepší. Druhý di-
vadelní kus s názvem „Radúz a Ma-
hulena“ od Julia Zeyera režírovala 
Tereza Karpianus. Děj se líbil, ale 
bylo někdy těžké porozumět slo-
vům ze starší češtiny. Třetím zážit-
kem se stal Moliérův „Lakomec,“ 
kterého režíroval Michal Hába. Po-
slední hru „Vincenc“ režíroval Petr 
Štindl a napsal ji Torben Betts.
Každé zpracování inscenací se moc 
líbilo. Žáci se už teď těší na další zá-
jezdy do divadla, které by se měly 
uskutečnit v příštím školním roce. 
Moc děkujeme paní učitelce Šibí-
kové a Klicperovu divadlu, že nám 
už několik let umožňují zhlédnout 
krásná divadelní představení.

Michaela Hlávková

Ano, naši hoši 4. a  5. ročníků se 
probojovali až do  nejvyššího kola. 
Takový tým se sešel opravdu výbor-
ně a není to časté. I přes nepříznivé 
podmínky k  trénování, kdy venku 
pršelo, tělocvična je malá a museli 
jsme jen občas zaskočit do  haly 
Baníku, se hoši velmi hezky sehráli 
a postup byl tu.
 Na  Pecce, kde se sešlo 16 nejlep-
ších týmů z  celé republiky, byla 
utkání velmi náročná a navíc velmi 
teplé a  slunné počasí. Tady nás už 

štěstí trošku opustilo, a  cítili jsme, 
že příprava měla být ještě lepší, 
ale turnajů bylo mnoho a byli tu ti 
nejlepší. 
Po dvoudenním boji jsme se umís-
tili přesně uprostřed, tedy na  8. 
místě. Je to krásná reprezentace 
naší školy a  vůbec i  města Vam-
berk. Děkujeme panu starostovi 
za sladké povzbuzení a také všem, 
kteří nám pomáhali při tréninku, 
jak kamarádi, tak p. uč. Vrkoslavová 
a p. uč. Podolská.

Republikové fi nále ve vybíjené

Základní škola Vamberk

Letos podruhé jsme se zúčastnili 
T-Mobile Olympijského školního 
běhu.  Závod jsme odstartovali 
naproti Pewagu u  Horákovy vily. 
Závodníci běželi do  kopce po  pa-
nelové cestě k Barboře, dále okolo 
nově vystavěných domů a celá trať 
končila v  areálu mateřské školky 
na  školním pozemku. Zde všichni 
obdrželi medaile, diplom za účast, 
pití a  drobné ceny. Celá akce se 
vydařila, dětem se líbila a  příští 
rok plánujeme opět se do závodu 
přihlásit. Celá akce se uskutečnila 
na oslavu Mezinárodního Olympij-
ského dne.                    Vedení školy

Za kulturou do Hradce Králové

T-Mobile Olympijský školní běh
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Školní knihovna se rozrostla 
o nové tituly
Čtenářská gramotnost se ukazuje jako jeden z  důležitých cílů 
základního vzdělávání. Proto se na  naší škole žáci 2. stupně 
věnují hodinu týdně tzv. čtenářským dílnám, kde má každý 
prostor pro  četbu vlastní knihy. Aby četba žáky bavila, je tře-
ba nabídnout jim takové knihy, po kterých s nadšením sáhnou. 
Do školní knihovny se tak nakoupilo 34 nových knih, jež budou 
moci žáci číst právě během čtenářských dílen. Z titulů můžeme 
jmenovat například sérii knih Hraničářův učeň od Johna Flana-
gana, Grindelwaldovy zločiny od  J. K. Rowlingové, Trosečníka 
Sibiřského od  Světlany Glaserové, sérii Hunger games od  Su-
zanne Collinsové či komiksově zpracovaný utopistický román 
od Karla Čapka Krakatit. Doufáme, že nám tak zde vyroste co 
nejvíce opravdových čtenářů.

Mgr. Alena Svačinková

Školní družina je důležitou součás-
tí školy, kde se žáci mohou rozvíjet 
v  tvořivé činnosti v době po vyučová-
ní. Nabízí dětem nejen odpočinek, ale 
i  možnost zapojit se do  různých sou-
těží, uplatnit svou kreativitu, nápady 
a chuť tvořit.
V  letošním školním roce 2018/2019 
navštěvovalo odpolední školní dru-
žinu, v  rámci čtyř oddělení, 124 žáků 
a  62 žáků ve  dvou odděleních ranní 
družiny. Děti se naučily mnoho nových 
her, odnesly si velké množství krásných 
výrobků, našly nové kamarády. Celý 

plán práce školní družiny byl splněn. 
Jeho ukázku naleznete na  interneto-
vých stránkách školy.
Na  výtvarné pomůcky a  nové hračky 
nám přispělo několik sponzorů, zejmé-
na pan Ing. M. Vyčítal a pan T. Horáček 
a další, kterým tímto velmi děkujeme. 
Seznam sponzorů je uveden před ško-
lou ve vývěsní skříni.
V současné době již připravujeme plán 
na nový školní rok 2019/2020. Těšíme 
se na další spolupráci a na nové žáčky.
Za všechny vychovatelky

Školní družina

Základní škola Vamberk

Ve  spolupráci se Základní školou 
Vamberk a  Klubem rodičů a  přátel 
školy při ZŠ Vamberk a  JSDH Vam-
berk připravila TJ Baník Vamberk, z. 
s. na pátek 31. května DĚTSKÝ DEN 
S  BANÍKEM. Sportovní den s  Baní-
kem proběhl v rámci celorepubliko-
vé akce „Sportuj s  námi“, organizo-
vané Českou unií sportu. Jednotlivá 
klání probíhala dopoledne na  více 
sportovištích Vamberka pod peda-
gogickým dohledem učitelek a uči-
telů Základní školy a členek KRPŠ. Ba-
ník Vamberk připravil pro jednotlivé 
sporty sportoviště, rozhodčí, organi-
zační schéma turnajů, ceny a hlavně 
sportovní náčiní – míče, tenisové sto-
ly, branky, sítě. Kromě toho Baník za-
jistil pro všechny přítomné balenou 
vodu v rámci pitného režimu a malé 
občerstvení. Při sportovním zápolení 
se nestalo nic vážného, nezbytnou 
součástí celé akce byla přítomnost 
zdravotníka či zdravotnic, což bylo ze 
strany Baníku také zajištěno. Již před 
samotnými akcemi byl stanoven 
časový harmonogram, soutěžit se 
mělo prakticky celé dopoledne tak, 
aby jednotlivé třídy mohly odcházet 
postupně na oběd.
V  těsném okolí školy bylo vymeze-
no 10 očíslovaných stanovišť, tak-
že jednotlivé třídy 1. až 3. ročníku 
postupně plnily různé úkoly: Pod 
dohledem hasičů JSDH Vamberk 
žáčci pomocí vodního pramene srá-
želi oranžové kužely, představující 
plameny. Na mohutném buku před 
školou byla umístěna síť, po  které 
malí odvážlivci museli vylézt, aby 
dosáhli na  zvoneček. Z  rybníčku, 
umístěného na  terase školy, se po-
koušely mladé rybářky ulovit možná 

svého prvního kapříka. Velmi těžkou 
disciplínou pro některé byl hod va-
jíčky na pavouka, hlavně trefi t se mu 
do  otvoru mezi kusadly. Na  dalším 
stanovišti se cvičilo s obručemi nebo 
skákal panák. S kouzelnou krabicí si 

žáci zkoušeli poznávat předměty 
pouze po  hmatu. Další disciplínou 
bylo srážení kuželek a  hranolů. 
Udržení rovnováhy se trénovalo při 
chůzi na chůdách a soudcích. K pro-
cvičování paměti nakonec sloužila 
hra na způsob Pexesa, kdy děti měly 
za úkol najít k sobě tematické dvoji-
ce, např. Pat a Mat.

Ve  sportovní hale za  Sokolovnou 
probíhaly turnaje ve stolním tenisu. 
Na umělém hřišti u haly se hrála vy-
bíjená a vedlejší antukové volejbalo-
vé hřiště bylo připraveno pro starší 
školní ročníky pro přehazovanou.

Nejdále to měli zájemci o kopanou. 
Na  fotbalovém stánku V  Lukách, 
tentokrát na  nově vybudované 
travnaté ploše, bylo sehráno něko-
lik „mistrovských“ zápasů a  padlo 
nemálo gólů ke chvále mladých fot-
balistů, kteří přistupovali k utkáním 
s  nadšením a  zápalem. Současně 
se také trénovaly různé dovednos-

ti, jako např. slalom mezi „umělými“ 
protihráči. 
Po  ukončení sportovních zápole-
ní na  jednotlivých hřištích obdržel 
každý žák na  památku účastnický 
list s  vepsaným vlastním jménem, 

každý sport měl svůj systém odměn. 
Počasí se naštěstí vydařilo a všechno 
dopadlo ke  spokojenosti organizá-
torů a  vůbec všech zúčastněných 
a přispělo k celkové příjemné atmo-
sféře svátečního dopoledne.  

Zpracoval a snímky pořídil 

Václav Matějka, 

kronikář města Vamberka

Dětský den s Baníkem v roce 2019

„Jaro, léto, podzim, zima, 
v družině je vždycky príma!“



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 28

Ze života mateřské školy
Když se řekne červenec,
znamená to prázdniny.
Je to měsíc beze školky,
ale není jediný.

Ještě srpen, měsíc další,
to jsou také prázdniny.
Červenec však toho jména,
sám v roce je jediný.

Vítáme Vás, milí čtenáři, při čet-
bě prázdninového čísla a  přiná-
šíme Vám malé zprávičky z  naší 
Vodníčkové školičky. Přestože 
jsou prázdniny, v  naší školce je 
stále čilo a  ruch. Rádi bychom 
však zavzpomínali na  rušný mě-
síc červen a  poslední květnový 
týden. Ten byl opravdu nabitý 
dětskými hrami a  výlety. Vše 
bylo skryto v  názvu „Týden ra-
dosti.“. V  pondělí čekalo na  děti 
z  Rybiček a  Žabiček rozloučení 
s  bazénem. Na  slavnostní pře-
dání Mokrého vysvědčení nám 
přispěchal na  pomoc vodníček 
Tyršováček, který dětem nejen 
pogratuloval, ale zároveň připo-
mněl bezpečné koupání v letních 
měsících. Třída Šnečků si tento 
den užila barevně, jak? „Dětským 
barvičkovým dnem“. V úterý bylo 
pro děti připraveno opět mno-
ho dalšího. Neodradilo nás ani 
dešťové počasí.  Šnečci se loučili 
s bazénem, Žabičky „piknikovaly“ 
ve  třídě a  u  Rybiček se chystalo 
kino. Ke  správnému kinu nesměl 
chybět ani popcorn a  limonáda 
s  brčkem.  Středa byla opět vý-
letová – tentokrát do  Rychnova 
nad Kněžnou k  profesionálním 
hasičům. Ve  čtvrtek jsme se 
všichni vydali za Verunkou a Ště-
pánkou do  DDM ve  Vamberku. 
Naše milé kamarádky si pro děti 
připravily spoustu úkolů a  sta-

novišť k  našemu celoročnímu 
ekologickému projektu. Všechny 
úkoly měla děvčata promyšlena 
do posledního detailu. Děti plnily 
úkoly s nadšením a elánem. Velmi 
si vážíme každého človíčka, kte-

rý se dětem tak obětavě věnuje. 
Víme, že v dnešní přetechnizova-
né době není jednoduché upou-
tat pozornost malého človíčka. 
Verunko a  Štěpánko, děkujeme! 
V  pátek na  děti čekal již dlou-
ho očekávaný výlet do  Licibořic 
na  Babiččin dvoreček. Všichni 
jsme si výlet náležitě užili a hurá 
domů. Sice se náš Týden radosti 
dostal až ke  svému závěru, ale 

akce pro nás ve školce ještě zda-
leka nekončily. V  měsíci červnu 
jsme se také rozloučili s  našimi 
kroužky, předškoláci navštívili 
knihovnu a  navštívil nás úžasný 
pan kouzelník.  A  nyní přichází 

na řadu nejvíce očekávaný týden 
pro nejstarší děti z  naší školky – 
„Týden předškoláčků“. V  pondělí 
se děti vypravily na  tajný výlet. 
Už cestou k  vlakovému nádraží 
jim bylo jasné, že nepůjdou pěš-
ky, ale pojedou vláčkem, a  kam? 
Do Rokytnice v Orlických horách. 
V  úterý k  nám do  školky zavítala 
paní Horáková, která nám přiblí-
žila kouzlo barevných kamenů 

a  kamínků. Velmi si toho vážíme 
a  děkujeme. Ve  středu se před-
školáci rozloučili s knihovnou. Ale 
nebylo to ledajaké loučení. Paní 
knihovnice Jaruška si pro děti 
připravila záludné knihovnické 
úkoly, ale na  naše šikovné před-
školáčky si nepřišla. Všichni splni-
li na jedničku, a proto si vysloužili 
pravý knihovnický Diplom malé-
ho čtenáře. I  zde patří velký dík 
„naší“ Jarušce. Ve  čtvrtek na  nás 
čekalo vyvrcholení celého týdne. 
Kouzelná noc spojená s  pasová-
ním školáků. I když to tak nevypa-
dalo, počasí se umoudřilo a přálo 
nám. Děti plnily zvířátkové úkoly 
na  školkové zahradě. Po  splnění 
těchto úkolů následovalo slav-
nostní pasování na  školáky. Ale 
než proběhlo samotné pasování, 
připravily si děti pro svoje rodi-
če malé překvapení v  podobě 
vystoupení. A  nyní přichází čas 
na  loučení. Děti mávají svým 
rodičům, dávají jim poslední pu-
sinku a už odchází do slavnostně 
nazdobených tříd, kde na ně čeká 
nejen přípitek, ale i spousta dob-
rot od  maminek. Rychle do  py-
žamek a  už na  nás čeká malé 
divadelní představení u  Šnečků, 
které se jako mávnutím kouzel-
ného proutku změní ve  „stezku 
odvahy“ za  záchranou malých 
štěňátek. Štěňátka jsou úspěšně 
nalezena a zachráněna a teď šup-
ky, dupky do pelíšků. Ráno se děti 
probouzí s  malým překvapením 
pod polštářkem od  našeho škol-
kového skřítka.
Na  závěr bychom chtěli popřát 
našim budoucím prvňáčkům 
úspěšný start do jejich nové život-
ní etapy a nové role školáka. Vám 
všem, milí čtenáři, krásné léto.

Kolektiv MŠ Vodníček
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V červnu modré zvonky zvoní, 
květy bezu zdáli voní,
plachý drozd líbezně zpívá, 
prasátko únavou zívá.

Zrzka záhon zalévá, 
zvadlou trávu uklízí, 
pak zvířátkům zadarmo 
závin z klouzků nabízí.

Konec školního roku se přiblížil 
závratnou rychlostí a měsíc červen 
byl v  naší školce aktivitami přímo 
nabitý. Ve  spolupráci s  DDM jsme 
společně dokončili EKO projekt 
s  názvem „Živly“. Paní vychova-
telky si pro děti připravily několik 
naučných stanovišť, kde děti plni-
ly zábavné úkoly, které se týkaly 
právě čtyř živlů: Vody, Ohně, Větru 
a  Země. Děti si užily zábavu a  zá-
roveň se i  dozvěděly mnoho zají-
mavých informací k tématu. Ke Dni 
dětí jsme se vydali na výlet do po-
hádkového lesoparku do  Rychno-
va nad Kněžnou. Tady už čekaly 
na  děti pohádkové postavy z  kla-
sických českých pohádek. Na  ka-
ždém stanovišti pomáhaly děti 
splnit určitý úkol. Princeznám jsme 

pomohli opravit zbouraný hrad, ví-
lám zase rozfoukat po lese duhové 
bubliny, u vodníka a mořské panny 
jsme poznávali a  vypouštěli rybky 
do slané a sladké vody, u pana pi-
ráta jsme hledali poklad v lahvích, 
pohádkové babičce jsme pomohli 
spárovat a pověsit barevné ponož-
ky, u  skřítků jsme poznávali jedlé 
a  jedovaté houby a u rusalek zase 
zachraňovali motýly. Za  každou 

pomoc a splnění úkolu dostaly děti 
drobný dáreček a na konci pohád-
kové cesty diplom. Počasí bylo pří-
mo ukázkově slunečné a tak dětské 
nadšení nebralo konce. Do  školky 
na oběd jsme se vrátili s úsměvem 
na  tváři. V  pátek nás pak čekalo 
další překvapení, tentokrát velký 
školkový výlet na  rozloučenou 
za  zvířátky do  ZOO. Protože jsme 
jeli v  týdnu, byli jsme tam téměř 

sami a  děti si naprosto v  pohodě 
a  v  klidu mohly prohlédnout vše, 
co je zajímalo.  Zologickou zahra-
dou nás provedla chovatelka cizo-
krajných zvířat se svým naučným 
zajímavým programem. Největší 
nadšení však sklidila projížďka Sa-
fari busem. Měli jsme velké štěstí 
a mnoho zvířat jsme viděli opravdu 
velmi zblízka, řekla bych, že byla té-
měř na dotyk. V tomto období také 
skončily veškeré nadstandartní ak-
tivity a volnočasové kroužky i pla-
vání v  bazénu. Naši předškoláci 
také zakončili svoji knihovnickou 
přípravku, a protože nás čeká kou-
zelné léto, přijel se na nás podívat 
také šikovný a  zábavný pan kou-
zelník. A pak již zbývalo budoucím 
školákům jen slavnostní pasování 
a  rozloučení se svojí školkou. Pře-
jeme jim ty nejkrásnější prázdniny 
a mnoho úspěchů ve škole i v dal-
ším životě. HODNĚ STĚSTÍ!!!
Se školkou se loučíme, vesele jí má-
váme.    
Přejeme Vám sluníčkové prázdniny 
plné pohody a klidu. Velký dík Vám 
všem!!!!!

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

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: 
MC Dráček bude o  prázdninách 
uzavřen, mimo plánované výlety. 
Hernička bude otevřena příleži-
tostně, její otevření včas oznámí-
me prostřednictvím FB MC Dráček. 
Děkujeme za  pochopení. Mamin-
ky z MC Dráček.

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK: 
Připomínáme, že stále hledáme 
další maminky, které by se chtěly 
zapojit do chodu místního mateř-
ského centra.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od 9:30 v prostorách her-
ničky (Tyršova 260). Vstupné 20 Kč.

 “HERNIČKA” každou středu 

v DRÁČKU (Tyršova 260) 

9:00 - 11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-

ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 KČ/rodinu. První ná-
vštěva je zdarma.

 „BAZÁREK“ (Tyršova 260) 

Každou středu během herničky 
se můžete podívat do  bazárku, 
kde maminky prodávají mamin-
kám použité oblečení po  dětech. 
Za  drobný poplatek si můžete 
pronajmout boxík na měsíc a déle. 
Boxík si můžete ve  chvilce vol-
na prohlédnout i  na  jiné akci MC 
uskutečněné v  herničce než je 
středeční Hernička.

 ČTVRTEK: „MASÁŽE 

MIMINEK“ v herničce, 

Tyršova 260. 
Dorazte s  děťátky od  3 měsíců. 
Jemná dětská masáž, olejíčky a re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 

prostřednictvím facebooku či                
e-mailu mateřského centra. 

DOPROVODNÉ AKCE
ČERVENEC, SRPEN 2019
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat. 

 SKANZEN VESELÝ 

KOPEC A VESNIČKA 

PODLESÍČKO, 20. 7. 2019 
Vydejte se s  námi do  minulosti. 
Nejprve se podíváme do  skan-
zenu, jak se dříve žilo (ten den 
bude probíhat i  řemeslný jar-
mark)  a  potom pojedeme navští-
vit pohádkové postavičky a  jejich 
obydlí. Podrobnější informace 
naleznete na  stránkách MC Drá-
ček anebo na Facebooku. 

 PASTVINY A BABIČČIN 

STATEK, 10. 8. 2019

Pozor, pozor. Připravili jsme pro 
Vás odpočinkový výlet. Zamíří-
me na Pastviny. Tam na nás bude 
čekat bobová dráha, projížďka 
vláčkem okolo celé přehrady a za-
půjčíme si šlapadla. Po odpočinku 
u vody se na zpáteční cestě domů 

zastavíme za  zvířátky v  Babičči-
ně  statku a  společně si opečeně 
špekáčky. Bližší informace jsou 
na  webových stránkách MC Drá-
ček a na Facebooku. 

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 droge-
rii Teta. Zodpovězení dotazu je mož-
né na  tel. čísle 608  323  350 nebo 
na  emailu mcdracekvamberk@
gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

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

Nabídka z nových knih na prázdninové měsíce 2019„Ať se to líbí člověku nebo ne, je ná-
strojem přírody.
Není možno jít proti přírodě. Je sil-
nější než nejsilnější z lidí.“

Pablo Picasso

Zkusme to...
(pro nás všechny .... o nás všech)

Možná si ještě pamatujeme, jaké to 
bylo, když jsme jako malé děti měli 
své tajné sny. Jaké to bude, až bu-
deme velcí. Jak změníme svět, co 
všechno zvládneme, dokážeme… 
Co všechno budeme dělat lépe než 
naši rodiče… a náš život bude plný 
radosti. S dětskou čistotou jsme za-
vírali oči  - a měnili se. V princezny, 
rytíři, víly, hodné čaroděje.. zbojníky 
s  dobrým srdcem. Ale ať byly naše 
sny jakékoli, vždycky měly mnoho 
společné: věřili jsme jim – ve snu jako 
v pohádce je přece všechno možné.
Přáli jsme si, ať se splní – neexis-
tovaly žádné překážky, nic nebylo 
nemožné. A  stejně jako v  pohádce 
v nich dobro vítězilo nad zlem. Ne-
měli jsme ani strach ani obavy ani 
pochyby.
A pak jsme vyrostli.  Život nám na-
dělil leccos. Zavedl nás často tam, 
kde jsme nikdy nechtěli být…  
Přesto přese všechno někteří z nás 
v sobě stále nosí schopnost snít – 
a věřit svým snům. A přes všechny 
nezdary se snaží své sny splnit… 
Občas potkávám lidi, kteří žádné 
sny nemají. Nechtějí mít. Bojí se je 
mít. Někteří to učí i  své děti. Aby 
je uchránili… Před zklamáním? 
Třeba si z důvodů pro ně nepřeko-
natelných si snít a  toužit zakázali. 
Chápu. Je to jednodušší. Snazší. 
Nesplněná přání přece přinášejí 
jen samá trápení… Možná si tím 
člověk opravdu ušetří spoustu zkla-
mání a bolesti. Jenže  - zároveň tím 
zničí to nejcennější, co má v sobě. 
Svou jedinečnost. Pro kterou jsme 
– možná – na tomhle světě.
Tak to pojďme zkusit - a  snít.   
Začít znova není snadné. Zna-
mená to totiž začít sám u  sebe. 
A  zvednout se ze židle. I  když 
jsme unavení, nemocní, bolaví, 
opuštění... Pokud mají naše sny 
reálný základ, pokud dokážeme 
zatnout zuby a  vydržet, pokud 
najdeme sílu splnit si svůj sen, 
má to smysl.  Snít a žít. Svůj život. 
Je přece fajn jít životem s  vědo-
mím, kam chci dojít. A  jakým člo-
věkem se chci stát.

Prázdninový 
provoz knihovny
ČERVENEC:
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pondělí 9:00 – 11:00
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
Pondělí a čtvrtek 
9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
SRPEN:
DOVOLENÁ: 01.–16.08.2019
Od 19. srpna:
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pondělí 9:00 – 11:00
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
Pondělí a čtvrtek 
9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

Naše knihovna přechází na  celo-
světově rozšířený knihovní systém 
Koha.  S  tímto systémem  přichází 
různé změny i  pro naše čtená-
ře.  Na  ty zásadní chceme nejprve 
touto cestou uživatele knihovny 
upozornit. Ostrý start spustíme až 
2. září.
Všechny změny vám rádi vysvětlí-
me a zdůvodníme. Nebojte se ze-
ptat - ať už přímo v knihovně nebo 
přes email/facebook apod.

Průkazka čtenáře
Výpůjčku nelze provést bez legi-
timace čtenáře. Ano, známe tváře 
našich čtenářů, ale počítač tuto 
vlastnost nemá. Stejně jako ban-
komat nevydá peníze bez karty.
Také nelze půjčovat knížky pro 
několik osob na  jednu průkazku 
(vzhledem ke zpřísňující se ochra-
ně osobních údajů – GDPR).
(Př. s kartičkou jiné osoby –   např. 
manželky přichází její manžel.)

Upomínky
Změna: 1 Kč za 1 dokument a 1 den.
Příklad: Za  deset knížek vrácených 
pět výpůjčních dní po termínu nyní 
tedy čtenář zaplatí 50 Kč namísto 
dosavadní dvacetikoruny. Stejně 
tak ale za zpoždění dvou knih o je-
den den je to pouze dvoukoruna. 
Systém je tedy spravedlivější. (Dříve 
byl paušální poplatek 20 Kč)

Upozornění
Čtenáři,  kteří uvedou svůj e-mail, 
budou pět dní před koncem vý-

půjční lhůty upozorněni na  blížící 
se čas vrácení knížek. Případně 
mohou dostat upozornění formou 
sms na uvedené telefonní číslo.

Prodloužení
O  prodloužení je třeba výslovně 
požádat nebo si jej provést samo-
statně přes internet, ovšem knihy 
lze prodlužovat nejdříve 14 dní 
po  půjčení. U  rezervované knihy 
není možné výpůjční lhůtu pro-
dloužit vůbec.

Čtenářské konto
Přihlašovacím  jménem do  on-line 
katalogu bude e-mail čtenáře 
a heslo takové, které si čtenář zvolí.

Informace
Ve  studovně vás rádi naučí-
me s  novým systémem praco-
vat, aby pro vás bylo snadné se 
k vašemu účtu přihlásit, prodloužit 
výpůjčky nebo vyhledávat v kata-
logu knížek. Vše pohodlně i  přes 
váš mobilní telefon.
 
Vážení uživatelé knihovny, děku-
jeme vám za  trpělivost s  různý-
mi problémy, které celý přechod 
budou provázet. Věříme, že až se 
podaří všechny tyto drobnosti 
vyřešit, budeme my i  vy s  novým 
systémem spokojení.

BELETRIE
 BACH, Tabea: Ostrov kamélií

Kniha vypráví příběh Sylvie, která 
zdědila po  své tetě ostrov poblíž 
Bretaně, který chce prodat. 

 HANIBAL, Jiří: 

    Baroni z Větrova

Historický román z  temného 
období českých dějin, po  bitvě 
na Bílé hoře.

 HANNAH, Sophie: 

     Neviděli jste Melody ?

V  hotelu se dějí divné věci. Sku-
tečně se tam objevila dívenka Me-
lody, kterou měli její rodiče před 
sedmi lety zavraždit?

 NASH, Charlotte: Svatba v Paříži

Příběh o  tom, jak se vyrovnat se 
zármutkem a lítostí.

 OLSÉNI, Christina 

     – HANSEN, Micke: 

     Plážová chatka

Krimi komedie plná důvtipu, vzru-
šení, napětí a humoru.

NAUČNÁ LITERATURA
 ČECHURA, Jaroslav: Smiřičtí

Dějiny úspěšného šlechtického 
rodu.

 HONZÁK, Radkin 

    – HONZÁK, František: 

     Čas psychopatů

Publikace, v které se lékař a psycho-
log zabývají chováním psychopatů.

 JURMAN, Olin: 

     Legionáři (všechno bylo jinak)

Příběh legionáře Jana Vlčka z  10. 
střeleckého pluku legií a jeho ces-
ta Sibiří do Vladivostoku.

 OBAMA, Michelle: Můj příběh

Osobní vzpomínky bývalé první 
dámy Spojených států amerických.

 TITZLOVÁ, Marcela 

    – HLAS, Ivan: 

     V náruči dejvický noci

Knížka rozhovorů, která přináší pří-
běh zpěváka a písničkáře od  jeho 
klukovských let.

Z prázdninové 
nabídky 2019...

 Výstava Svatební den – retro po-
kračuje od  krajkářských slavností 
do konce srpna

 15.07. – 26.07.– tradiční tábor 
pro děti ŤA-PE-TO

 půjčování v oddělení pro dospě-
lé – červenec neomezený

 srpen – 01.08. – 17.08. ZAVŘENO
 oddělení pro děti – červenec 

– prázdninový režim – otevřeno 
od 9:00 – 12:00 hodin

... měsíc září 
 výstava – Lidová architektura 

v Kladském pomezí
 od  30.09. do  06.10. – Týden 

knihoven – začínáme přednáškou :
 Josef Pepson Snětivý – 30.09. 

-17:30 hod. – Místa zrychleného 
tepu (památky a  pozoruhodnosti 
regionu)

ZMĚNY V KNIHOVNĚ pokračování
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
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V  rámci Mezinárodního setkání 
krajkářek jsme si v  knihovně při-
pravili opravdovou lahůdku – vý-
stavu svatebních šatů let minulých 
(Svatební den).

O  část své soukromé sbírky se 
s námi přijela podělit paní Adriena 
Tužilová z Lubna.
Ze svého bohatého fundusu pro 
nás vybrala šaty, které mají třeba 
i  jen částečné krajkové zdobení, 
ale i další zajímavé kousky. Krajka 
je sice strojová, nikoli ručně pa-
ličkovaná, přesto šatům neubírá 
na  zajímavosti. Velkou pozornost 
přitahují například pletené šaty, 
které nevěsta oblékla ve svůj den 
v červnu roku 1974.

Na  výstavě uvidíte i  doplňky jako 
jsou rukavičky, boty a kabelky.
Aby byl dojem z výstavy komplet-
ní, můžete si prohlédnout i ukázky 
svatebních oznámení, kterých má 
paní Tužilová doma kolem 6 tisíc. 
Nejstarší z nich, které je u nás k vi-
dění, je z  roku 1888. Vše doplňují 
dobové portréty novomanželů.

Paní Tužilová, jako každý správ-
ný sběratel, umí o  každém svém 
kousku zajímavě vyprávět a  zná 
nejen šaty, ale i  příběh nevěsty, 
někdy i celých rodin.
Během vernisáže, která proběhla 
28. 6., jsme měli možnost vyslech-
nout nejedno vyprávění. I  o  tom, 
jak její okolí zvládá její sběratel-
skou vášeň.

Mnohým návštěvnicím se vyba-
vily vzpomínky na  jejich svatební 

den, protože vystavené šaty byly 
přesně z dob, kdy se samy vdávaly. 
O další příběhy tak nebyla nouze.

Od  otevření výstavy k  nám dora-
zilo přes 400 návštěvníků. Pokud 
i vy budete chtít výstavu vidět, je 
v červenci přístupná v otevíracích 
hodinách: tj. pondělí a čtvrtek 8:00 
– 11:00, 13:00 – 17:00 hodin. V mě-
síci srpnu ještě 19. 8., 22. 8., 26. 
8., 29. 8. (také 8:00 – 11:00, 13:00 
– 17:00)
Vstupné na výstavu je 20 Kč

Setkání krajkářek k  nám 
do knihovny přivedlo spoustu ná-
vštěvníků nejen za výstavou. Jsme 
rádi, že se u  nás cítili jako doma. 
Za  to vděčíme i  obětavé pomoci 
nejen zaměstnanců, ale i  zkuše-
ných dobrovolnic, které se staraly 
o chod minikavárny a zahrádky.  

Na závěr přidáváme několik zazna-
menaných výroků našich návštěv-
níků:
„Děkujeme za  krásné vzpomínky 
na naše svatební dny.“

„Jako doma u  maminky je tady 
ve vaší knihovně“.
„Výstavu v knihovně si každý rok ne-
chávám jako poslední – jako třešin-
ku na dortu“.
„Každým rokem je to hezčí a hezčí“.
„Když to vidím, skoro bych se znovu 
vdávala.“
„Na  té vaší zahrádce mám chuť le-
nošit celý den“.
„Útulnější knihovnu jsme nikde ještě 
neviděli.“
„Máte to tu rádi, že? To je cítit ze 
všech stran...“

Mezinárodní krajkářské slavnosti Vamberk 
v MK Vamberk pár dnů poté...
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - červenec/srpen  2019
Před 125 lety
V červenci 1894 byla v sále na radnici uspořádána národopisná výsta-
va vamberecké farnosti.

Před 115 lety
V  horní části náměstí byl 3. července 1904 odhalen pomník Mistra 
Jana Husa. Sochu vytvořil František Koukol z Ústí nad Orlicí, podsta-
vec místní kameník Karel Skalický.

Před 105 lety
Dne 27. července 1914 odjeli první mobilizovaní muži z Vamberka, 
Pekla i Merklovic na svolávací místa. Druhý den vypukla válka.

Před 100 lety
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl 6. července 1919 obecním 
starostou zvolen sociální demokrat Antonín Sychra.

Před 95 lety
Na místě bývalé zvoničky v Pekle byl 24. srpna 1924 odhalen pomník 
padlým ve Světové válce. Zhotovil jej vamberecký kameník Karel Ska-
lický. Náklad byl uhrazen sbírkou občanů a rodáků.

Před 90 lety
V domě čp.2 vedle radnice byla 6. července 1929 otevřena poradna 
pro matky a kojence.
V  prostorách pronajaté Stahalovy továrny (dnes Profi  Vamtex) byla 
v srpnu 1929 zahájena výroba pletené obuvi.

Před 80 lety
Dne 2. srpna 1939 odstoupil z funkce starosty Josef Izák. Jeho nástup-
cem se stal dosavadní první náměstek Antonín Koblic.

Před 70 lety
Dne 14. července 1949 byl vrácen název Husovu náměstí. Horní 
náměstí dostalo název Stalinovo a dolní Bednářúv park byl přejme-
nován na  Sady 9. května. Dne 24. července 1949 byl zavěšen nový 
zvonek v  merklovické kapličce sv. Jana Křtitele. Ochotníci sehráli 
představení Naši furianti.

Před 65 lety
V červenci 1954 byla zpřístupněna krypta pod kostelem svatého Prokopa.

Před 55 lety
V červenci 1964 byla zahájena výstavba sídliště u Merklovic (dnešní 
název Jiráskova). První kolaudace proběhly o rok později.

Před 25 lety
K  1. červenci 1994 byla uzavřena vamberecká pobočka fi rmy Later 
Chrudim, čímž skončila výroba kamen ve Vamberku.
Ve dnech 8. až 12. července 1994 se uskutečnil 1. ročník Mezinárodní-
ho setkání krajkářek.
Osmnáctiletý Petr Kraus se 20. srpna 1994 stal v  japonském Itadori 
mistrem světa v cyklotrialu.

Před 15 lety
U chaty na Vyhlídce byl 29. srpna 2004 odhalen rozhledník, který zho-
tovil kovolijec Jindřich Janeček z Merklovic. Dne 30. srpna 2004 byla 
otevřena druhá etapa silničního obchvatu města od kruhového ob-
jezdu k Rychnovu n. K. po křižovatku k Žamberku.

Stalo se aneb bejvávalo

Připravujeme: 
 6. září v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Zahájení.
Vstupné 40 Kč.

 14. září 9:00 – 17:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
14:00 OLGA LOUNOVÁ
Česká zpěvačka, skladatelka, he-
rečka, závodnice rallye.
Kulturní program po  celý den. 
Občerstvení, atrakce, stánkový 
prodej.
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma. 

 2. října v 19:00 hodin

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Bláznivá, úspěšná a  divácky oblí-
bená komedie Raye Cooneyho. 
V předplatném.  
Vstupné 300 Kč.

15. 8. 2019
3. ročník Criss Cross festivalu

Vyhlídka 
 The Valentines (mladá kapela z Hradce Králové)
 Papa Kult (rock and roll)
 Minus123minut (blues, jazz, funky, wold music)
 Wohnout

v jednání je návštěva bratrů Quina a Jamese ze skupiny Big Mountain

Aktuální informace na stránkách Penzionu Vyhlídka a na facebooku
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Společenská kronika

V červenci 2019 oslaví:
98 let Eliška Pašková
85 let Marie Čechová
80 let Terézia Šilarová 
80 let Olga Dušková
75 let Miroslav Skalický
75 let Jaroslava Švandrlíková
75 let Jaroslav Sokol
75 let Zdeněk Kotyza
75 let Věra Dostálová
75 let Jan Coufal
75 let Libuše Dostálová
75 let  Věra Čižmařová
75 let Dagmar Bačinová

V srpnu 2019 oslaví:
90 let Božena Sejkorová
85 let Vlastimil Procházka
80 let Ludvík Teplý
80 let Zdeněk Skalický
80 let  Věra Herzogová
80 let Dana Sejkorová
80 let Marie Zánová
75 let Bohuslava Hloušková
75 let  Karel Jirásek
75 let Aleš Hostinský

BLAHOPŘÁNÍ

Letos je to již dvacetpět let, co naše 
rodina utrpěla tu největší ztrátu. 
Navždy nás opustili VÍT, ANNA 

a  JANA ŠTEFKOVI z  Merklovic. 

Nikdy nám nepřestanou chybět. 
Stále vzpomínají Hana Štefková, 

Kateřina Skokanová a Zita 

Lovětinská s rodinami, rodiny 

Kapuciánových a Štefkových.

VZPOMÍNKA

Dne 5. července 2019 uplynulo smutných 6 let, co nás 
opustila moje maminka, paní IRENA KONĚVALÍKOVÁ. 

Vzpomeňte se mnou, kdo jste ji znali.

Syn Pavel Koněvalík

Poznání, loučení, vzpomínka, toť život člověka.
16. července tomu bylo 22 let, co jsme se naposledy 
rozloučili s panem JOSEFEM STÁRKEM, kadeřníkem 
z Vamberka.

Kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. Jen vzpomínky zůstaly na  roky šťastné, 
jsou v srdci ukryté, hluboké a krásné.

Dne 7. července uplynulo 40 let, co nás opustil pan         

OLDŘICH JELÍNEK.

Vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 8. 7. 2019 uplynulo pět let, kdy nás při mořském 
rybolovu v Norsku opustil pan PETR DOSTÁL.

Vzpomínají rodina a kamarádi.

Dne 27. července by se dožil 70 let pan JOZEF OLŠAVSKÝ 

z Vamberka, se kterým jsme se naposledy rozloučili 
před deseti lety.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Dne 9. srpna by se dožil životního jubilea 80 let                
pan VLADIMÍR ŠÍPEK. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo tě znal – vzpomene.
Kdo tě měl rád – nikdy nezapomene. 
Dne 30. srpna uplyne smutných 10 let, co nás navždy 
opustil pan JOSEF CABALKA.

Stále vzpomíná sestra s rodinou

Dne 31. července 2019 uplyne rok, co nás opustila naše 
maminka, babička paní BOHUSLAVA ANTESOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi

Děti s rodinami

Roky tiše plynou, jak klidné řeky proud, jen bolest 
v srdci trvá a nedá zapomenout celých 20 let, kdy se 
navždy 29. srpna 1999 zavřely oči, které tak rády viděly, 
Bc. Vladance Maulerové, učitelce ZŠ, ve  věku 28 let 
a zapadlo slunce všech mých nadějí.

Před 16 lety ve  dnech 28. června 
a 6. července 2003 zemřeli drazí ro-
diče PAVLA a VÁCLAV PAVLOVI 

z Merklovic.

S úctou a láskou vzpomíná 

Jana Maulerová

Dne 16. července by oslavila 75. narozeniny paní           

EVA ŘEHÁKOVÁ z Merklovic.

Stále vzpomíná syn Pepa s rodinou

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli. 
Dne 16. července uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás 
navždy opustila moje milovaná maminka a nejhodněj-
ší babička paní RŮŽENA KOTYZOVÁ. Dlouholetá var-
hanice z Vamberka. Život jde dál, ale smutno a prázd-
no za člověkem, který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají 

dcera Eva s Otou, vnuci Tomáš a Jakub, 

sestra a bratr s rodinou.

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy, 
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

KAMENICTVÍ RAŠKA
 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky 
za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny

PANÍ NA HLÍDÁNÍ
Hledám zodpovědnou, časově fl exibilní paní na dlouhodobé hlídání 

mého syna (20 měsíců) u mne doma (Vamberk), 2x v pracovním týdnu. 
Ideálně aktivní důchodkyni. 

Více informací na tel. čísle 732 328 865.
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Obsluha linek / seřizovač
dvousměnný provoz, úkolová mzda od 17 000 do 33 000 Kč 

Technolog / konstruktér
jednosměnný provoz, mzda od 30 000 Kč

Dělník ve výrobě / manipulant
dvousměnný provoz, mzda od 21 000 Kč

Elektromechanik
dvousměnný provoz, mzda od 30 000 Kč

a další pozice pro výrobní závod ve Vamberku

Více informací o pozicích najdete na www.pewag.cz, nebo Vám je podá perso-
nální oddělení tel. 494 549 132/985, Smetanovo nábřeží 934, 517 54 VAMBERK.
Nabízíme: dopravu ZDARMA na trase Česká Třebová-Vamberk a zpět, zajíma-
vou práci ve stabilní společnosti, nadstandardní ohodnocení (bonusy, výročí, od-
měny ze zisku společnosti), 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days  příspěvek penzij-
ního připojištění od 760 Kč/měsíčně, pojištění odpovědnosti do výše 4,5 násobku 
mzdy, stravenky 100Kč/den, fl exipassy, fi remní telefonní tarify, na dělnické pozice 
odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti.

Nabízím pronájem mini 2+1 v domku ve Vamberku 
se samostatným vchodem a koupelnou. Kuchyň společná s majitelem. 
Pokoje 15 m2 a 9 m2. Možno 2 nebo 3 muži, mladý pár s dítětem apod. 
Tel.: 606 819 425 (nejdříve prosím SMS!).

Výročí osobností
 09.07.1939 zemřela Aloisie Kubiasová, správkyně školy. Absolvo-

vala krajkářský a  učitelský kurz ve Vídni. V  dlouhém období mezi lety 
1889 a 1922 byla první správkyní krajkářské školy ve Vamberku. 80. vý-
ročí úmrtí (* 01.01.1860)

 22.07.1689 zemřela Františka Magdalena Zárubová z  Hustiřan, 

majitelka panství. Byla dcerou Magdaleny Grambové z Grambu. Sprá-
vu vambereckého panství převzala po smrti své matky roku 1671. V le-
tech 1675-1688 žila na zdejším zámečku. Roku 1677 založila čtvrť Nové 
domy (dnešní Smetanovo nábřeží). 330. výročí úmrtí

 28.07.1909 se v Kostelci nad Orlicí narodil Oldřich Doležal, technik. 

Byl uměleckým zámečníkem, později vedl vývojovou dílnu v železárnách. 
Věnoval se malířství. 110. výročí narození († 22.03.1974 Vamberk) 

 04.08.1889 se ve  Studnici u  Náchoda narodil Augustin Plocek, 

úředník. Pracoval ve vamberecké  textilce. V období 1912-1942 hrával 
ochotnické divadlo. V 50. letech byl jednatelem turistů. 130. výročí na-
rození († 02.08.1970)

 22.08.1939 zemřel Josef Praus, truhlář. Po  léta pracoval v  obec-
ním zastupitelstvu i radě. Byl velitelem hasičů na místní i okresní úrov-
ni a dlouholetým předsedou spolku včelařů. Od roku 1929 byl prvním 
předsedou Živnostenské záložny. 80. výročí úmrtí (* 1872?)

 30.08.1869 se v  Novém Městě na  Moravě narodil Václav Šnor, 

hudebník. V  mládí byl ředitelem kůru ve Vamberku. Odešel do  uher-
ského Banátu, později se vrátil a  v  letech 1897-1935 byl sbormistrem 
a hudebním pedagogem v Bělé pod Bezdězem. 150. výročí narození († 
20.06.1952 Bělá pod Bezdězem) 

 31.08.1879 zemřel ve Vamberku P. Karel Novák, katolický kněz. 

Vambereckým farářem byl v období 1858-1879. V letech 1876-1878 byl 
opraven farní kostel sv. Prokopa. Je pochován na starém hřbitově. 140. 
výročí úmrtí (* 04.11.1815 Uhersko)

OBEC RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ A KLUB TURISTŮ 

pořádají obnovený 13. ročník festivalu

RYBENSKÉ 

HUDEBNÍ 

LÉTO
Kostel sv. Jakuba 

v Rybné nad Zdobnicí

vstupné 100 Kč

Závěrečný koncert

25. srpna 2019 

v 15:00 hodin

věnovaný Anně 

a Herbertu Masarykovým

Petr Hostinský 

- varhany

Jakub Hrubý 

- baryton

varhanní galakoncert 

a Biblické písně A. Dvořáka



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 36

Jarní část se nám povedla, A-muž-
stvo vyhrálo soutěž a po ročním vý-
padku se vrací do krajské 1. B třídy. 
Vydřený postup našich mužů by se 
neobešel bez řádného vedení pod 
trenérem Pavlem Potužníkem a  ve-
doucím mužstva Láďou Faltou, za to 
jim patří dík. Byť nejsem zastáncem 
bujarých oslav postupu či spanilé 
jízdy po městě, jsem rád, že si to hoši 
užili a čekám, že se do přípravy pustí 
se stejnou vervou, s jakou přistupo-
vali k oslavám. Věřím, že máme silné 
mužstvo, se kterým rozhodně v kraji 
neuděláme ostudu. Nemůžu nezmí-
nit fakt, že čím vyšší soutěž muži 
hrají, tím vyšší jsou náklady na chod 
klubu, na  místo po  okrese, teď bu-
deme jezdit reprezentovat naše 
město po  celém kraji. Tímto bych 
chtěl poděkovat za  podporu našim 
sponzorům, a  to i  těm novým: Bar-
toš CZ, Elkona, Climtech, stavebniny 
Morávek, Sokol kuchyně a  interiéry, 
Dentlife, Tlapnet a  Jedlinský interi-
éry. Případní zájemci o  sponzoring 
našeho oddílu se na  mě neváhejte 
obrátit. B mužstvo skončilo na  dru-
hém místě a postup do vyšší soutě-
že jim o malý kousek utekl. Byť byly 
některé zápasy dost vyhrocené, tak 
hráli pro diváky líbivý fotbal. Jako zá-
loha A mužstva plnili svou roli velmi 
dobře a  vycházeli A  mužstvu maxi-
málně vstříc, vždy když to bylo mož-
né. Chtěl bych poděkovat za vedení 
mužstva Jirkovi Držmiškovi a Maroši 
Sabovi za  jeho péči o  oba mužské 
týmy. Dorostenci nás pěkně potrá-
pili svým přístupem a mladickou ne-
rozvážností. Absence na  trénincích 
a  nahánění hráčů před zápasy, a  to 
převážně hochů z  Rokytnice, vedlo 
trenéra Míru Vidličku k  odstoupení. 
Veškerá práce padla na  bedra Karla 
Richtera, který se k  tomu postavil 
čelem a  udělal maximum pro chod 
dorostu. Za to mu přísluší velké po-
děkování. Věřím, že se dorostenci 
teď semknou na mezinárodním tur-
naji v  Polsku, a  udělají nám radost. 
Starší žáci se pod vedením Tondy 
Palčiska a  Milana Kutmona vypra-
covali do  fi nálové skupiny krajské 
soutěže. Na to, že měli většinu týmu 
v  této sezóně složený z  příchozích 
chlapců z  mladších žáků, předvedli 
moc pěkný výsledek. Žáci budou 
nadále působit v krajské soutěži, a to 
i  přes snahy komise mládeže OFS 
přetáhnout týmy do  okresní soutě-
že, kde by z  našeho pohledu došlo 
k výraznému poklesu úrovně našeho 
žákovského fotbalu. Mladší žáci hráli 
pod vedením Káti Konečné celkem 
úspěšně, střed tabulky je v  poměru 
k  ostatním větším klubům půso-
bícím v  krajském přeboru velkým 
úspěchem. Závěr sezóny se jim vel-

mi povedl a poráželi velmi silné kraj-
ské celky. Co mě však velmi mrzí, je 
fanouškovské jádro z řad rodičů, kte-
ré je u mladších žáků rozhodně nej-
nižší. I proto připravujeme v našem 
areálu mnoho změn. Nutno jmeno-
vat alespoň ty zásadní, kterými jsou 
rozšíření klubovny, kde vznikne zá-
zemí pro rodiče a  vysokorychlostní 
wifi  připojení, které poskytuje Tlap-
net. Chceme zvolit tréninkové dny 
tak, aby mohla na všech našich hřiš-
tích najednou trénovat celá mládež. 
Přesunu-li se ke starší přípravce, tak 
tam je situace diametrálně odlišná, 
zapojení rodičů je ukázkové a účast 
rodičů na  zápasech je samozřejmá. 
Za pomoci jejich fandění se podařilo 
týmu starší přípravky uspět ve fi ná-
lovém turnaji o umístění a vybojovat 
krásné čtvrté místo. Musím poděko-
vat za  práci trenérům Karlu Várady-
mu a  Martinu Felcmanovi. Mladší 
přípravka nám dělala jen radost. 
Není krásnější pohled na hřiště, než 
když po  něm pobíhá nespočet ma-
lých dětí, které mají očividnou radost 
z míče a fotbalu. Pro nás je důležitá 
udržitelnost našeho oddílu, a  pro-
to děláme dvakrát do  roka nábory, 
není však nutnost čekat na tyto ná-
bory, s dětmi můžete přijít kdykoliv. 
Jarda Halamka dlouhodobě působí 
jako trenér nejmenších a  vede je 
nejen k  fotbalu, ale i  k  rozvoji těla, 
mysli, morálních a  mravních hod-
not. Naplňuje tím naše přesvědčení, 
že trenér má být učitelem, koučem 
a  hlavně vzorem. Tímto mu děkuji 
za  jeho práci. Děkuji Marceli Olšav-
skému za  práci s  předpřípravkou. 
Ondřeji Frejvaldovi za  práci pro od-
díl, ať už se jedná o administrativu či 
organizaci. Děkuji i Pavlu Koukolovi, 
za spolupráci v rámci souklubí s 1. FC 
Rokytnice v O. h. a přeji mu mnoho 
úspěchů v nadcházející sezóně. Nut-
no znovu zopakovat mou minulou 
výzvu, sháníme trenéry, organizáto-
ry a činovníky, pokud byste měli zá-
jem zapojit se do  chodu největšího 
sportovního oddílu ve  Vamberku, 
neváhejte se na mě obrátit. Závěrem 
chci poděkovat všem, co se podíleli 
a  podílí na  chodu našeho oddílu, 
správě sportovních zařízení a městu 
Vamberk za  velmi silnou podporu 
naši činnosti.

Jan Souček, 

předseda fotbalového oddílu 

TJ Baník Vamberk

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
PŘEDPŘÍPRAVKY 
Předpřípravka (ročník 2012 a mlad-
ší), se v  jarní sezóně zúčastnila pěti 
turnajů, kde se hraje se třemi hráči 
v poli bez brankáře na malé branky. 
Cílem není za  každou cenu vyhrá-

vat, ale naučit naše nejmladší na-
děje základy fotbalu (kličky, nahráv-
ka, spolupracovat se spoluhráči). 
Od  zimy, kdy většina kluků začala 
s  fotbalem, se ve  svých dovednos-
tech posunuli hodně kupředu k mé 
spokojenosti, díky jejich píli a  sna-
ze, ale hlavně i  díky jejich rodičům 
a  prarodičům, kteří je podporují 
a  hojně jezdí fandit na  všechny 
turnaje. Rádi přivítáme jejich další 
následovníky po  prázdninách, kdy 
znovu začneme trénovat ve  fotba-
lovém areálu V Lukách. 

Marcel Olšavský, 

trenér předpřípravky

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
OKRESNÍHO PŘEBORU 
MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
Jako tradičně jsme pracovali s  nej-
menšími, tak abychom co nejvíce 
rozvinuli jejich schopnosti. Práce 
s  míčem, nahrávky a  samozřej-
mě střely na  branku. Míč na  noze 
je hlavním předpokladem úspě-
chu. Stabilita, koordinace pohybu 
a  sprint. Rozcvička, trénink a  pak 
protažení. To vše děti učíme. Tuto 
sezónu jsme se stále zlepšovali. 
Kluci jsou šikovní a  s  každým dal-
ším tréninkem se budou zlepšovat. 
Děkuji rodičům za  to, že si s  kluky 
kopou i  mimo tréninky, je to znát. 
Těším se v nové sezóně na další prá-
ci s mládeží.           Jaromír Halamka,

trenér mladší přípravky

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
OKRESNÍHO PŘEBORU 
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
Sezóna 2018-2019 se nám poved-
la, ač to v tabulce není úplně vidět, 
tak náš cíl, který jsme si stanovili, 
se povedl. Hlavní bylo stmelit tým 
a  naučit je bojovat na  hřišti jeden 
za  druhého. Což se nám povedlo. 
Velkým přínosem byla příprava fy-
zické zdatnosti a hra jeden na dru-
hého, která děti posunula o  metu 
dále v  samostatném rozhodování 
na hřišti, zejména když jsou pod tla-
kem. Náš závěr se přiklání k úspěšné 
sezóně a 4. místo ve fi nálovém tur-
naji hovoří za vše.

Karel Várady a Martin Felcman, 

trenéři starší přípravky 

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
KRAJSKÉHO PŘEBORU 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13
Po  zimní přípravě, která probíhala 
ve  sportovní  hale a  na  umělé trávě 
jsme nastoupily do krajského přebo-
ru Mladších žáků skupiny F stále jako 
souklubí s Rokytnicí v O. h. Tréninky 
probíhaly dvakrát týdně na  hřišti 
V  Lukách. Jarní část soutěže se už 
hráči a hráčky začali svojí hrou bavit 

a  konečně začali hrát jako kolektiv, 
což se projevilo na  hře i  ve  výsled-
cích. Do  soutěže pravidelně nastu-
povali i  hráči starší přípravky což 
kolektiv ještě více stmelilo a posílilo. 
I když se někdy nedařilo, předvedená 
hra je dobrou předzvěstí, že se hráči 
a  hráčky budou dál bavit fotbalem. 
TJ Baník Vamberk skončil na 6. místě 
skóre 34:37 celkem 9 výher 1 remíza 
a 10x jsme odešli poraženi. Děkuje-
me všem, co nás podporují a dovolí 
dětem věnovat se sportu. Poděková-
ní patří i trenérovi z Rokytnice Pavlu 
Koukolovi za dovoz dětí a nezištnou 
pomoc při trénincích. Přejeme všem 
krásné léto.           Kateřina Konečná, 

trenérka mladších žáků

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
KRAJSKÉ SOUTĚŽE 
STARŠÍCH ŽÁKŮ U15
Tým starších žáků byl pro sou-
těžní ročník 2018-2019 přihlášen 
do  krajské soutěže s  dalšími de-
seti účastníky. Tento tým vstoupil 
do soutěže s novou trenérskou dvo-
jicí: p.  Kutmon Milan a  p.  Palčisko 
Antonín. Hlavním úkolem trenérů 
bylo naučit mladé hráče zvyknout si 
na celoplošnou hru / tzn. využití celé 
plochy fotbalového hřiště /, na prá-
ci s míčem a celkovou souhru mezi 
sebou. Krátce řečeno – zbavit je ná-
vyků hry z  malého polovičního hři-
ště. Pro soutěžní ročník 2018-2019 
bylo k dispozici 17 hráčů. Domácích 
hráčů bylo 10 a 7 hráčů bylo z 1. FC 
Rokytnice v O. h. Výsledky podzimní 
části soutěžního ročníku nás zařadily 
do poloviny tabulky a to na 6. místo. 
Při prvním pohledu na tabulku bylo 
jasně vidět, že na  týmy před námi 
herně nemáme. V  zimní přestáv-
ce jsme se tentokrát nezúčastnili 
žádného turnaje. Před zahájením 
jarního kola jsme ještě odehráli dvě 
utkání v  rámci krajského poháru 
na UT v Černíkovicích. Po jedné vý-
hře a jedné porážce jsme do dalších 
kol krajského poháru nepostoupili 
pouze o skóre jednoho gólu.
Jarní část soutěžního ročníku po-
kračovala herně stejně jako pod-
zimní. Po  ukončení jarní části nás 
čekala nadstavba soutěže. Náš tým 
se dostal do fi nálové skupiny ovšem 
s malou nadějí na lepší umístění, ne-
boť jsme do této skupiny nastoupili 
bez bodu. I když jsme v této fi nálo-
vé skupině 3x vyhráli a 2x prohráli, 
zůstali jsme s  výsledkem 9. bodů 
na  6. místě. Celkový herní dojem 
a  dosažené výsledky soutěžního 
ročníku 2018-2019 lze hodnotit 
jako lepší průměr. Velkým kladem 
bylo zapojování hráčů, kteří u týmu 
končí, hlavně v jarní části do zápasů 
s  dorostenci, kde se rozhodně ne-

Hodnocení činnosti fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk v jarní části sezóny 2018/19
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Rozpis zápasů fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z. s.
Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Hřiště

Muži A 28.7 neděle 17:30 TJ Baník Vamberk SK Solnice Pohár hejtmana
Muži B 4.8 neděle 17:30 Vamberk B Rychnov B Pohár OFS
Muži A 10.8 sobota 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Spartak Kosičky
STŽ U15 17.8 sobota 10:00 TJ Lokomotiva Borohrádek TJ Baník Vamberk
Dorost U19 17.8 sobota 13:00 FK Černilov TJ Baník Vamberk
Muži A 17.8 sobota 17:00 TJ Slavoj Předměřice TJ Baník Vamberk
Muži B 17.8 sobota 17:00 Vamberk B České Meziříčí B
STŽ U15 24.8 sobota 14:45 TJ Baník Vamberk TJ Velké Poříčí
Muži A 24.8 sobota 17:00 TJ Baník Vamberk FC Slavia Hradec Králové B
Muži B 24.8 sobota 14:00 Křovice Vamberk B
Dorost U19 25.8 neděle 15:00 TJ Baník Vamberk SK Babí/TJ Velké Poříčí
STŽ U15 28.8 středa 17:30 TJ Baník Vamberk SK Týniště nad Orlicí
Dorost U19 28.8 středa 17:30 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Stěžery
STŽ U15 31.8 sobota 17:00 FK Černilov/SK Třebechovice TJ Baník Vamberk
Dorost U19 31.8 sobota 17:00 TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná TJ Baník Vamberk Dvůr Králové
Muži A 31.8 sobota 17:00 TJ Spartak Opočno TJ Baník Vamberk
Muži B 31.8 sobota 17:00 Vamberk B Roveň
Muži A 7.9 sobota 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Javornice
STŽ U15 8.9 neděle 14:45 TJ Baník Vamberk TJ Slavoj Předměřice/TJ Sokol Hoříněves
Muži B 8.9 neděle 17:00 Petrovice Vamberk B
Muži A 14.9 sobota 17:00 FC České Meziříčí TJ Baník Vamberk
Muži B 14.9 sobota 17:00 Vamberk B Solnice B
STŽ U15 15.9 neděle 10:30 FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice TJ Baník Vamberk
Dorost U19 15.9 neděle 15:00 TJ Baník Vamberk SK Sparta Úpice
STŽ U15 21.9 sobota 14:15 TJ Baník Vamberk FC Spartak Rychnov nad Kněžnou
Dorost U19 21.9 sobota 14:00 TJ Rasošky TJ Baník Vamberk
Muži A 21.9 sobota 16:30 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Třebeš B
Muži B 21.9 sobota 16:30 Labuť Rychnov Vamberk B Slatina n. Zd.
Dorost U19 28.9 sobota 16:30 TJ Sokol Stěžery TJ Baník Vamberk
Muži A 28.9 sobota 16:30 TJ Baník Vamberk T.J. Sokol Hejtmánkovice
STŽ U15 29.9 neděle 10:00 SK Týniště nad Orlicí TJ Baník Vamberk
Muži B 29.9 neděle 16:30 Doudleby B Vamberk B

Změny a aktualizaci rozpisu naleznete každé pondělí na stránkách www.banikvamberk.cz

ztratili. Úplným závěrem hodnocení 
soutěžního ročníku 2018-2019 lze 
konstatovat, že spolupráce s   1. FC 
Rokytnice v O. h. byla velmi přínos-
ná v mládežnické kategorii žáků.

Pavel Kotyza, 

vedoucí mužstva 

starších žáků

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
KRAJSKÉ SOUTĚŽE 
DOROSTU U 19
Do  jarní části krajské soutěže do-
rostu vstoupili naši dorostenci 
ve spojení s Rokytnicí v O. h., stej-
ně jako na  podzim 2018. Musím 
podotknout, že z  Rokytnice jezdili 
stabilně jen dva borci a  to již za-
čátkem jara, ostatní neměli zájem 
a neúčastnili se tréninků natož zá-
pasů. I přes tento problém jsme se 
snažili v  soutěži uhrát co nejlepší 
výsledek. Zprvu se dařilo i přes to, 
že jsme stále bojovali s nemocemi 
a  zraněními, ale stále jsme měli 
alespoň 2-3 hráče na střídání. S při-
bývajícími zraněními nám začali 
hráči ubývat a  museli jsme požá-
dat o  pomoc starší žáky, kteří se 
s věkovým a fyzickým hendikepem 
velice dobře vypořádali a  zapadli 
do kolektivu dorostu s přehledem, 

za  což děkujeme jak hráčům, tak 
trenérům starších žáků, že nám 
hráče byli ochotni uvolnit. Sezónu 
jsme nakonec dohráli s celkem so-
lidním výsledkem a obsadili 7. mís-
to z 13 účastníků a ziskem 32 bodů. 
Do  podzimní části jsme družstvo 
přihlásili do  2. ligy krajského do-
rostu, jako samostatné družstvo 
Vamberka, kdy kraj upravil soutěže 
s  malými změnami (místo krajský 
přebor a soutěž, 1. a 2. Liga doros-
tu) a  možnosti zavedení opět stří-
davých startů. Vzhledem k  situaci 
příchodu nových hráčů ze starších 
žáků i  těch, kteří už měli tu čest si 
dorosteneckou kategorii vyzkou-
šet, bychom měli mít dostatek hrá-
čů do příští sezóny. Musíme jenom 
doufat, že se nám budou vyhýbat 
zranění jako v jarní části. Všem přeji 
příjemné prožití prázdnin a  dovo-
lených a již na začátku srpna zahá-
jíme přípravu na novou sezónu,

Karel Richter, 

vedoucí a trenér 

mužstva dorostu 

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
OP III. TŘÍDY OFS RNK – MUŽI B
Po vydařené spolupráci obou muž-
stev dospělých, dorostu a  vedení 

Baníku Vamberk, mužstvo B úspěš-
ně obhájilo druhé místo ve své sou-
těži. Doufáme, že příští ročník bude 
stejně úspěšný.

Jiří Držmíšek, 

vedoucí mužstva B

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI 
OP II. TŘÍDY OFS RNK – MUŽI A
Do  jarní části jsme vstoupili s  jas-
ným cílem, vyhrát soutěž a  po-
stoupit do  kraje. Naše cesta začala 
rozloučením s  Petrem Brandejsem, 
který odešel zachránit od  sestupu 
Doudleby (neúspěšně) a  z  vyšší 
moci úřední s  Marcelem Vidličkou. 
K  nám naopak z  Dobrušky zavítal 
brankář Jaroslav „Gigi“ Klofanda 
a  z  Rychnova Martin Valášek. Dále 
jsme tým posílili hráči z B mužstva: 
David Hamerský, Marek Malý a On-
dřej „Dodo“ Dostál. Z  dorostu jsme 
posílili Radkem Müllerem, Robinem 
Ptáčkem a  zapojili jsme i  Petra Ši-
mečka a  Honzu Kotýzu. Posily nás 
těšily, ale nevyhnula se nám zraně-
ní. Ještě v přípravě se zranila opora 
týmu Pavel Šponar a Tomáš Hojný. 
Pavel se zapojil na konci sezóny, ale 
Tomáš je bohužel stále mimo hru. 
V  jarní části jsme zaváhali pouze 
třikrát a  to remízou se Zdelovem, 

se kterým jsme se tahali o prvenství 
po celou sezónu, se zálohou Kostel-
ce nad Orlicí, kteří se na  nás velmi 
chytře připravili a  s  Kosteleckou 
Lhotou, která měla neuvěřitelnou 
podporu diváků a  úžasnou atmo-
sféru na domácím hřišti. Pod vede-
ním trenéra Pavla Potužníka se nám 
však dařilo vyhrávat. Již týden před 
skončením soutěže bylo po  výhře 
Černíkovic nad Zdelovem jasné, že 
nám připadne prvenství v  soutěži. 
Naplánovali jsme oslavy vítezství 
a  postupu na  příští zápas. Naše 
působení v okresním přeboru jsme 
zakončili rozstřílením Dobrušky B 
nejvyšším výsledkem v soutěži 15:1. 
Řádně jsme oslavili postup spanilou 
jízdou po  Vamberku a  mohutnými 
oslavami na fotbalovém hřišti V Lu-
kách. Letní přípravu zahájíme 10.7. 
fyzickou přípravou a  již jsme oslo-
vili kluby, se kterými bychom rádi 
sehráli přípravná utkání. Čeká nás 
předkolo poháru hejtmana KHK a již 
v  srpnu zahájíme sezónu 2019/20. 
Děkujeme fanouškům za  podporu 
a  těšíme se na  vás a  vaši podporu 
nejen v  domácích utkáních v  kraj-
ské 1. B třídě.

Ladislav Falta,

 vedoucí mužstva A 
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Ve dnech 4. až 7. července jsme se 
s dorostenci fotbalového oddílu TJ 
Baník Vamberk, z.s. zúčastnili mezi-
národního turnaje v Polské Vratisla-
vi. Tento turnaj hostila Vratislav již 
po sedmé, organizoval ji Euro-spor-
tring, vše pod patronací starosty 
Vratislavi a polské fotbalové asocia-
ce. Turnaje se účastnilo 4000 hráčů 
z 200 týmů z 20 zemí, sehrálo se zde 
650 zápasů na 22 hřištích, vše pod 
hlavičkou UEFA.
Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk 
na  tento turnaj vyslal dorostence 
v kategorii U19. Složení týmu bylo 
následující: Ondřej Martinec (bran-
kář), Jakub Halamka, Robin Ptáček, 

David Ksandr, Jakub Svrbík, Zde-
něk Tobiška, Petr Šimeček, Radek 
Müller (kapitán), Patrik Hagara, Ště-
pán Dostál, Jan Müller, Tomáš Šafa-
řík, Dominik Veselý, Daniel Koníček 
(brankář), Filip Mikyska, Jiří Sobě-
slav. Trenéři Karel Richter a asistent 
trenéra Rudolf Hagara, dále jako 
vedoucí týmu Ondřej Frejvald. Pou-
ze dva hráči našeho týmu dosáhli 
vrcholového ročníku v  U19, tedy 
ročník 2000, dva hráči ročník 2001, 
šest hráčů ročník 2002, čtyři hráči 
ročník 2003 a dva hráči ročník 2004.
Ve  čtvrtek večer jsme dorazili 
do  Vratislavi, do  Sportovní haly 
AWF v Olympijském areálu, kde se 
turnaj odehrával. Čekala nás kon-
trola věku hráčů, informace o  po-
bytu a volnočasových možnostech. 
Přesun na  ubytovnu, na  vysoko-
školskou kolej Arka. Po  zabydlení 
jsme se vrátili do  sportovní haly 

AWF na  večeři. Zatímco hráči vy-
razili spolu s  trenéry na  procház-
ku po  areálu, já jsem se zúčastnil 
mítinku vedoucích, na  kterém 
jsem obdržel podrobné informace 
o turnaji a byl proškolen z pravidel. 
Po tomto setkání jsem osobně pře-
dal dar od starosty města Vamberk 
řediteli turnaje panu Zielinskému, 
sportovnímu koordinátorovi panu 
Kunkovi a  organizátorce pobytu 
paní Adamek. Tímto bych chtěl 
vyjádřit dík panu starostovi za tyto 
dary, které byly velmi vřele přijaty.
Páteční ráno nás čekala snídaně 
a přejezd do areálu Olawka, ve kte-
rém jsme sehráli první dvě utkání. 

Poctivá rozcvička a  hry s  míčem 
i  bez něj naše hráče řádně připra-
vily na  první utkání. Sehráli jsme 
utkání s Panters Futsal klub z  jiho-
české Bechyně. S  jedinými krajany 
ve  skupině jsme hráli velmi vyrov-
nanou partii, bohužel pro nás jsme 
v závěru prvního poločasu obdrželi 
branku. Robin Ptáček byl nejblíže 
gólu v závěru utkání, kdy hlavičko-
val do prázdné branky, ale bohužel 
naší radost zmařil heroický zákrok 
obránce. Technický fotbal, který 
panteři předváděli, byl velmi líbivý. 
Bylo patrno, že se nejedná o  čisté 
futsalisty, ale o  šikovné fotbalisty. 
Jak mi při diskuzi trenér panterů 
potvrdil, jednalo se o hochy hrající 
fotbal i v ligových klubech. Zklamá-
ní našich hochů z prohry nahradila 
radost z  volného výběru oběda 
v  místním obchodním centru. Plní 
elánu jsme se vrátili do  Olawky 

připraveni změřit síly s  velkým fa-
voritem naši kategorie s  Ukrajin-
ským FC Kovel Volyn. Snažili jsme 
se s trenéry co nejdéle držet infor-
mace o tomto ligovém klubu a  je-
jich předchozím utkání, ve  kterém 
přejeli polský Energetyk Siechnice 
5:0. Řekli jsme si jasně: „hoši, jdeme 
hrát fotbal a užít si hru“. Všichni hrá-
li skvěle a celý tým do posledního 
hráče ze sebe vydal, co mohl. Uhráli 
jsme krásnou prohru 2:0! Odchod 
ze střídačky provázely pokřiky 
a  oslavy, Volyňští moc nechápali, 
z  čeho máme radost. S  vedoucím 
mužstva Kovelu jsme prohodili pár 
slov, při kterých jsem mu v  krát-

kosti vysvětlil, jak velká je naše 
jednota a jak si ceníme hry s jejich 
klubem, on vyzdvihl náš přístup 
a  ocenil naši bojovnost a  radost. 
Po  večeři jsme vyrazili do  centra 
města, kde se na  místním „Rynku“ 
odehrál slavnostní ceremoniál, při 
kterém byla zástupci hráčů složena 
přísaha UEFA. Nechyběli tanečnice 
a  tanečníci, taneční hudba a  slav-
nostní nástup s  vlajkami. Cestou 
na tramvaj jsme si ulicemi Vratislavi 
společně zaskandovali klubové po-
křiky a zazpívali pár českých písni-
ček, tento projev byl místními velmi 
vřele přijat a opětovali naše pokřiky 
potleskem, nejvíce se ujal pokřik 
„Polska, děkujem“. Přesun tramvají 
a po vysokoškolské koleji, kde jsme 
byli ubytovaní, už však byl klidný 
a  spořádaný. Wroclaw v  roce 2012 
hostila Mistrovství Evropy ve fotba-
le a místní obyvatelé mají stále ještě 

v živé paměti české fanoušky, které 
vnímali velmi pozitivně, a to údajně 
i po výhře Čechů 1:0 nad domácími.  
Ráno po  snídani jsme vyrazili 
do hlavního areálu turnaje. Největ-
ším překvapením pro nás byl stav 
hřiště, na kterém jsme měli odehrát 
první utkání. Sucho bylo značné, 
absence automatického zavlažova-
cího systému byla patrná. Nicmé-
ně jsme sehráli utkání s  polskými 
Energetyk Siechnice, při kterém 
padl náš první gól v turnaji, vstřelil 
jej Petr Šimeček a  tím nám zajistil 
výhru v  zápase. Po  většinu zápasu 
jsme domácí přehrávali, náš herní 
projev byl výborný, pracovitost na-

šich hráčů excelentní. Jediný sou-
boj nebyl vypuštěn. Výsledek 1:0 
pro nás byl obrovskou vzpruhou. 
Plni elánu a radosti jsme se přesu-
nuli podpořit FC Spartak Rychnov 
nad Kněžnou, který na  tento tur-
naj přijel se staršími přípravkami 
U11. Klukům jsme udělali radost 
a  s  ukrajinským celkem remízo-
vali. V  našem čtvrtém a  závěreč-
ném utkání ve  skupině jsme hráli 
na hlavním turnajovém hřišti číslo 1 
se slovenskou ObFZ Nitra Husarik. 
Utkání bylo živě vysíláno na  you-
tube, kde je záznam stále ke zhléd-
nutí. Věděli jsme, že rovnocenným 
partnerem pro Nitru ani zdaleka 
nejsme, že jejich kvality vysoko pře-
sahují naše, ať už herně, takticky či 
fyzicky. Souboj Davida s Goliášem. 
Našim cílem bylo uhrát co nejnižší 
prohru. Bojovali jsme jak lvi, ale ne-
stačilo to, prohráli jsme 4:0. Kdo to 

Wroclaw Trophy 2019
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kdy viděl, aby se výběr oblastního 
fotbalového svazu Nitra radoval ze 
vstřeleného gólu vambereckému 
Baníku?
Celkově jsme se umístili na čtvrtém 
místě v  tabulce základní skupiny. 
Po  posledním zápase na  kluky 
sedla silná únava, zpáteční cesta 
na ubytovnu nás dodělala. Po krát-
kém odpočinku nás však vyhnal 
hlad na  oběd. Klukům jsme opět 
dali volnou ruku při výběru oběda, 
avšak navýšili jsme jim rozpočet, 
tak aby se pořádně najedli a  ještě 
si mohli dopřát dezert. Po  obědě 
jsme se rozdělili na  dvě skupiny, 
kdy jedna se přesunula odpočívat 
na ubytovnu a druhá na místní pří-
rodní koupaliště. Voda byla příjem-
ně studená, tak akorát na ochlazení 
a  prokrvení nohou, které dostaly 
tolik zabrat. Největší atrakcí, kro-
mě všude přítomných řas, se staly 
labutě s  mláďaty, které nás na-
konec vyhnaly svým chrčením. 
Po  večeři jsme si dali chvíli odpo-
činek a následně se vydali k místní 
multimediální fontáně, abychom 

zhlédli představení. Synchronizo-
vané vodotrysky doplněné světlem 
a  vážnou hudbou, byly pro naše 
borce skvělým doplňkem k  pizze, 
kterou jsme cestou pro všechny po-
řídili. Spěšný návrat tramvají zpět 
na  ubytovnu a  rychle spát. Únava 
vzala za své. 
Závěrečný den na turnaji začal sní-
daní a balením. Přesun do pro nás 
již známého areálu Olawka a  roz-
cvička. Čekání na první zápas jsme 
si zkrátili fanděním dívkám z SK Dy-
namo České Budějovice, které zde 
hrály v  kategorii G15. Následoval 
náš důležitý zápas s SK Bakov nad 
Jizerou, úkol zněl jasně: zvítězit. Po-
vedlo se a po dvou gólech Šimeč-
ka a gólu Ptáčka jsme zvítězili 3:1. 
Bakov jsme s přehledem přehrávali 
a po celý zápas jsme je drželi pod 
tlakem. Šancí a střel na bránu jsme 
měli opravdu hodně. Úkol splněn. 
Po  zápase jsme si sedli na  tribunu 
a  fandili jsme dívkám z  FC Hradce 
Králové, které zde hrály v kategorii 
G15. Posledním zápasem na  tur-
naji mělo být rozhodnuto o našem 

umístění, buďto 5., nebo 6. místo. 
Naším posledním soupeřem na tur-
naji byli naši staří známí Panters 
Futsal klub. Jihočeši i naši, kteří byli 
očividně unaveni, ale stále ochotní 
bojovat. Proto jsme se s  trenérem 
Panterů dohodli, že dáme jen tak 
lehký fotbálek, bez zbytečně vy-
hrocených situací, hlavně aby se 
nikdo nezranil a zároveň abychom 
si zahráli fotbal. Tak uvolněný, ve-
selý, ale zároveň rychlý a  technic-
ký fotbal jsem dlouho neviděl. Byl 
to pohled na  čistou radost ze hry, 
všichni chlapci si to vyloženě uží-
vali, žádný stres, jen hra. Sranda 
a  smích z  obou stran, parádičky. 
Dle mého, nejhezčí utkání turnaje. 
Nicméně padl jeden gól, nekom-
promisní a  nechytatelná bomba 
k tyči do naší sítě. Tento jediný gól 
v zápase rozhodl o našem umístě-
ní v  turnaji: 6. místo. Všichni jsme 
s  výsledkem spokojeni, být šestý 
z  deseti na  mezinárodním turnaji 
při této fotbalové úrovni, rozhodně 
není zač se stydět. Pro nás je to nej-
důležitější, že mají kluci spoustu zá-

žitků, na  které budou určitě vzpo-
mínat. Na  prvním místě a  vítězem 
se stali FC Kovel Volyn. Na druhém 
místě skončila ObFZ Nitra Husarik. 
Třetí příčku obsadili domácí MKS 
Parasol Wroclaw a  čtvrtí byli LKS 
Slask Koszecin. 
Dovolte mi poděkovat hlavním ak-
térům - hráčům dorostu TJ Baník 
Vamberk: Byli jste skvělí a čtyři dny 
s  vámi mi dobily baterky do  plna. 
Vaše hra byla skvělá, rvali jste se 
jako lvi a ani jeden z vás nevypus-
til jediný souboj. Výsledky a  umís-
těním jste nás všechny ujistili, že 
ve Vamberku se hraje dobrý fotbal 
a že i do budoucna se máme na co 
těšit. Spolu s  Karlem Richterem 
a Rudolfem Hagarou jsme díky vám 
omládli. Díky moc. Poděkování 
patří i Karlu Richterovi a Rudolfovi 
Hagarovi.
Závěrem musím poděkovat měs-
tu Vamberk za podporu, bez které 
bychom na  tento turnaj nemohli 
vycestovat.

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.

Dne 26. června proběhlo na hřišti za školou vy-
hlášení sportovce Vamberka z řad žáků ZŠ Vam-
berk. Ve sportovní komisi jsme dostali nelehký 
úkol, a to vybrat mezi žáky ty, kteří zaslouží oce-
nění Sportovec Vamberka za letošní školní rok. 
Trenéři nám poskytli mnoho jmen a bylo těžké 
vybrat ty nejlepší. 
Z rukou starosty města Vamberk pana Mgr. Jana 
Rejzla převzali pohár a diplom: Z oddílu stolní-
ho tenisu TJ Baník Vamberk: Adéla Hamerská, 
Adéla je členkou oddílu od  roku 2016. Je to 
jeho nejlepší žákyně. Pravidelně se zúčastňuje 
regionálních přeborů jednotlivců a  družstev, 
a to jak v kategorii mladších, tak i straších žáků, 
kde bývá na  stupních vítězů. Ve  čtyřhře byla 
se svojí partnerkou okresní přebornicí. Z  od-
dílu všestrannosti TJ Sokol Vamberk: Vendula 
Kalců z 8. B, Vendula do Sokola chodí od roku 
2015. V  letošním roce vyhrála župní přebor 
ve všestrannosti župy Orlické v kategorii dívky 
III. a  postoupila na  přebor ČOS do  Prahy, kde 
obsadila 22. místo. Dalším oceněným z  oddí-
lu všestrannosti TJ Sokol Vamberk je Martin 
Kotlář ze 7. A, Martin do Sokola chodí od roku 
2014 a je přeborníkem župy pro rok 2018, 2019 
v kategorii chlapci III. Pravidelně z těchto závo-
dů vozí medaile a  je velice zdatný v  atletické 
části. Pro zajímavost: Na přeboru musí cvičenci 
prokázat všestranné nadání. Závodí se v atleti-
ce (skok do  dálky, běh na  60m, běh na  600m 
a  hod míčkem), dále se závodí v  gymnastice 
(prostná, přeskok, kladina a  hrazda) ve  šplhu 
a  v  plavání. Všechny výkony jsou převedeny 
na  body. Samozřejmě vítězí ten s  největším 
bodovým ziskem. A  ten měla z TJ Sokol Vam-
berk i Petra Přikrylová z 3. B, do Sokola chodí 
od  roku 2016 a  je nejmladší přebornicí župy 
v kategorii dívky II. Má velice ráda gymnastic-

kou část. Dobrých výsledků dosáhla i v atletice, 
a to i když soutěžila se staršími sportovkyněmi. 
Mezi orientačními běžci se v  kategorii D10N 
blýskla Simona Netopilová ze 4. B, ta několikrát 
stála na  stupních vítězů – opakovaně druhá 
místa např. v  Žamberku, Chocni či Hořicích. 
Rychlé nohy a orientaci má i Adéla Mikysková 

z  8. B, v  kategorii D14C východočeského po-
háru se ve velké konkurenci opakovaně umís-
ťovala do  15. místa. V  závodě, který proběhl 
v  loni 13.10. obsadila 2. místo. Rychlé nohy 
mají i další ocenění a tím byl dokonce celý fot-
balový tým starší přípravky TJ Baník Vamberk, 
Ondřej Zeman, Pavel Penkin, Martin Felcman, 
Matěj Kvasnička, Verča Horenská, Vašek Kušta, 
Tomáš Klement a Matyáš Hájek. Starší příprav-

ka měla letos velmi podařenou sezónu a pro-
bojovala se až do fi nálového turnaje, ve kterém 
skončila čtvrtá. Jejich pracovitost a  smysl pro 
fair play byl ukázkový. Dalšími oceněnými z mí-
čových sportů byli Martin Koblic a Vojtěch Ko-
pecký oba jsou členi nohejbalu TJ Peklo, jsou 
vítězové krajského přeboru za rok 2018. Čtvrté 
místo na  mistrovství ČR ve  dvojicích. Martin 
byl vybrán širokou trenérskou obcí do výběru 
deseti nejtalentovanějších hráčů v  kategorii 
mladší žáci za celou ČR. Vojta má nadprůměr-
né výsledky s  ohledem na  to, že hraje nohej-
bal teprve tři roky. Oba jsou velkým příslibem 
do  budoucnosti Pekelského nohejbalu. Další 
oceněnou byla Anna Hošáková z oddílu Karate 
TJ Sokol Vamberk, Anička dosáhla skvělého 3. 
místa na prestižních závodech velká cena Trut-
nova v  kategorii Kumite mladší žákyně a  dal-
šího 3. místa na  Lions open cupu, kterého se 
účastnilo více než 20 zemí. Jedná se o nejpres-
tižnější závody v Karate v Čechách. Posledním 
vítězem titulu Sportovec Vamberka školního 
roku 2018/2019 vyhlášeného sportovní ko-
misí rady města Vamberk se staly Mažoretky 
Marlen, cenu převzali: Barbora Blažková, Agáta 
Frejvaldová, Ema Chaloupková, Nikol Moráv-
ková, Johana Šimůnková, Tereza Blažková 
a  Marcela Prokešová. Děvčata vyhrávala regi-
onální poháry, vítězně se umístily i v semifi ná-
lových kolech a ve fi nále České republiky byly 
druhé, kadetky a juniorky si vybojovaly postup 
na mistrovství Evropy do Chorvatska, kde bu-
dou reprezentovat ČR. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem oceně-
ným sportovcům za  jejich činnost, učitelům, 
panu řediteli a celé základní škole Vamberk.

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

Sportovec Vamberka
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Nám vambereckým orienťákům 
(letos se nás registrovalo celkem 
47) to začalo 24. března u Stříbrné-
ho rybníku u  Hradce Králové, kde 
byl první závod z jedenáctidílného 
seriálu jarního Východočeského 
poháru 2019. Dále jsme postupně 
zavítali do  Byzhradce, Dřevěnic 
u Jičína, dvakrát do Hořic, Ústí nad 
Orlicí, Mostku u  Dvora Králové,  
náš klub pořádal 04.05. v  Kozod-
rech u  Kostelecké Lhoty, Jilemni-
ce, Vysokého nad Jizerou a  opět 
do Hradce Králové. 
V  rámci těchto závodů některé 
vyčnívají svou úrovní a  prestiží 
nad ostatní, a  to jsou mistrovské 
závody na  jednotlivých tratích, 
kde se bojuje o medaile resp. mist-
rovský titul pro daný rok. Jedná se 
o  závod v  sprintu, na  krátké trati, 
na  klasické trati a  ve  štafetách. 
K naší velké radosti se můžeme po-
chlubit některými cennými kovy: 

Pořadatelská výzva nás čekala 
dne 04.05. v Kozodrech, na to kte-
rou jsme se samozřejmě chystali 
mnoho týdnů dopředu. Jednalo 
se o  mistrovství oblasti na  kla-
sické trati. Tento závod vyžaduje 
poměrně rozsáhlý lesní prostor, 

který jsme nyní na  nějaký čas na-
šli v  lokalitě okolo potoka Brodec 
resp. jižně od  tohoto toku ( Ko-
zodry, Přestavlky, Kostecké Hor-
ky, Čermná nad Orlicí). Se svolení 
především p. Kinského jsme mohli 
závodníkům nabídnout vegetačně 

i  terénně zajímavý prostor, který 
nás svou velikostí nelimituje.  Zma-
pováno bylo pro účely této akce 
6,9 km2 a  do  tisku šly za  dozoru 
hlavní kartografa Josefa Doležela 
dvě mapy. Jedna v  měřítku 1:10 
000 s názvem Pobočník 2019 (dle 
jména rybníka) a druhá v měřítku 
1:15 000 s  názvem Brodec 2019. 
Tratě byly navrženy a  realizová-
ny pod vedením Tomáše Veverky 
a měřily vzdušně od 2,6 km v dět-
ských kategoriích až po  13 km 
v nejdelší H21C. Pro zajištění závo-
du byla nutná účast většiny našich 
členů a  rovněž přátel z oddílu OB 
DDM Kostelec nad Orlicí, zvláště 
pak pokud jsme sami zajišťovali 
i  občerstvení pro cca 840 účast-
níků.  Zpětně můžeme hodnotit 
organizaci jako výbornou. V  lese 
i na shromaždišti vše zafungovalo 
bez problémů, a proto na vyhláše-
ní výsledků panovala spokojenost 

a  úsměvy, a  to i  s  přispěním hez-
kého počasí. Velký dík patří našim 
podporovatelům mezi které se 
řadí především město Vamberk. 
Chci poděkovat všem, kteří od-
vedli skvělou práci na jednotlivých 
úsecích – logistikou počínaje, pra-
cí v centru u výsledků, občerstvení, 
mytí, na startu, v cíli, na občerstvo-
vacích stanicích, při roznosu kon-
trol,  fáborkování tratí, vyhlášení 
nejlepších či jinde.
Za  zmínku stojí absolvované veli-
konoční soustředění, které pravi-
delně pořádá člen našeho klubu 
Viktor Hladký s pomocí některých 
dalších členů. Tři dny nabité orie-
ťáckou praxí, ale i  teorií a  hrami 
jsme s  naší mládeží absolvovali 
v  Bělči nad Orlicí ve  dnech 19. až 
21.04.  V  rámci orlické ligy jsme 
uspořádali 4. závod se shromaždi-
štěm ve Svídnici, ta je určena pře-
devším mládeži – sjelo se cca 60 
dětí. V  posledním týdnu, konkrét-
ně 20.06., jsme připravili veřejný 
závod, kde si mohli zájemci o náš 
sport zkusit jednoduchý OB a do-
zvědět se něco o našem fungování 
a  možnostech společné přípravy. 
Od měsíce září bude otevřen krou-
žek pod DDM, který se bude vě-
novat přípravě dětí na  orientační 
běh. Děkujeme Mileně Koblicové, 
že tuto příjemnou akci připravila 
a  prezentovala náš krásný sport 
vamberecké veřejnosti.
Přeji všem čtenářům Vamberecké-
ho zpravodaje pohodové prázd-
niny, pokud možno se sportem 
a hlavně načerpání nových sil. Ně-
kteří jich vydali jistě mnoho jako 
např. náš úspěšný reprezentant 
Libor Netopil, který dovezl z  poli-
cejního mistrovství Evropy 3 zla-
té. Či Jana Smutná - zlatá na MČR 
ve sprintu v Čáslavi 18.05. v D55.

Honza Koblic,

předseda OB Vamberk, z. s.

Jarní sezóna 2019 OB Vamberk s mnoha akcemi 
a výbornými výsledky

Mistrovství oblasti ve sprintu - 6. 4. 2019, Hořice

Kategorie Místo Jméno Počet závodníků

H45C 1 Netopil Libor 20
D50C 2 Smutná Jana 9
H40C 3 Vandas Luděk 15
H35C 5 Veverka Tomáš 18
H60C 5 Tupec Jiří 10
H35C 6 Hladký Viktor 18
D10C 8 Netopilová Simona 13
D45C 10 Rykalová Jitka 14

Mistrovství oblasti na krátké trati - 27. 4. 2019, Ústí nad Orlicí

Kategorie Místo Jméno Počet závodníků

H45C 1 Netopil Libor 19
H40C 3 Koblic Jan 12
H60C 4 Tupec Jiří 9
D35C 5 Vandasová Markéta 21
D35C 5 Smutná Jana 21
D10C 15 Netopilová Simona 18
H21C 17 Andrš Jiří 30
H21C 18 Drhlík Petr 30
D14C 19 Mikysková Adéla 42
H21C 23 Smutný Šimon 30

Mistrovství oblasti štafet 8. 6. 2019, Hradec Králové

D105 3
Sršňová Kateřina
Rykalová Jitka
Kodytková Iva

11

D135 1
Smutná Jana
Klapalová Jana
Vandasová Markéta

15

H105 3
Drhlík Petr
Mikyska Alan
Koblic Jan

8

H135 1
Hladký Viktor
Vandas Luděk
Netopil Libor

14



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 41

Dne 18.06. proběhla čtvrtá schůze sportovní 
komise (SK). K jednání byl přizván pan staros-
ta Mgr.  Jan Rejzl, pan ředitel správy sportov-
ních zařízení Luděk Luňák a pan předseda TJ 
Baník Vamberk Jan Podolka. Prvním bodem 
jednání byly úpravy nesportovních ploch 
ve  sportovní hale. Po  předchozí prohlídce 
na minulé schůzi SK, došlo k několika dalším 
jednáním o  potřebných úpravách sportovní 

haly. Z  těchto jednání vznikl seznam úprav. 
S  těmito úpravami SK souhlasí. Tréninko-
vá místnost stolního tenisu bude přesunu-
ta do  místnosti, kde je sklad, s  tím, že dojde 
k  rozšíření místnosti o  kancelář správce, pro-
bouráním příčky. Ve  všech místnostech se 
počítá s vymalováním. Z místnosti, kde je nyní 
tréninková místnost stolního tenisu, bude 
sklad. Klubovna bude vymalována a bude zde 
vyměněn nábytek. Schodiště bude pokryto 
novým PVC, dále nátěr zábradlí a  nátěr stěn. 
Vymalován bude i  školní kabinet a  kancelář 
Baníku. Klecová kóje fotbalistů bude natřena 
a budou zde vyměněny šatní skříňky. Hlediště 
diváků v přízemí bude vymalováno a pokryto 
novou krytinou, počítá se i s výměnou svítidel. 
Malá nářaďovna bude vymalována a bude zde 
doplněn regálový úložný systém. Velká nářa-
ďovna bude vymalována a  dojde k  reorgani-
zaci uložení sportovního nářadí. Bohužel SK 
došla k závěru, že bradla nestejné žerdi nejsou 
nikým využívána, a  proto budou vyřazena. 
Pokud by někdo z  řad veřejnosti měl zájem 
o  tato bradla, prosím neváhejte mě kontak-
tovat. Nad hrací plochou bude zlikvidována 
stará časomíra a  dojde k  lepšímu umístění 
reklamních bannerů. Výše uvedené úpravy 
by měly být realizovány co nejdříve. Příští rok 
se plánují úpravy ve  vestibulu a  zádveří, při-
pravuje se bezbariérový vstup bez schodu. 
Budeme se těšit. Dále SK jednala o  úpravách 
a  opravách sportovišť. Pan Podolka připo-
mněl nedostatečné místo v  herně stolního 
tenisu a  SK jej v  tomto podpořila. Pan Luňák 

informoval o  probíhající rekonstrukci hřiště 
a plánované výměně dveří v budově fotbalo-
vé tribuny V Lukách. Následně SK projednala 
vyhlášení Sportovce roku. Vyhlášení proběhlo 
26. června v 8 hodin za základní školou. Vyhlá-
šeni byli žáci základní školy, kteří měli značné 
úspěchy ve své kategorii a činnosti. Oceněním 
jejich sportovních výkonů chceme motivovat 
ostatní žáky ke sportu a aktivitě. Na schůzi SK 

jsme jednali o  potřebě umístění hasičského 
vybavení pro děti na hasičský sport a doprav-
ních značek (na  plánované dopravní hřiště) 
ve  fotbalovém areálu V  Lukách. Schůzi jsme 
zakončili diskuzí o  konceptu rozvoje sportu. 
Závěrem mi dovolte popřát vám krásné léto 
plné vodních radovánek a  plážového sportu. 
Sportu zdar.

Ondřej Frejvald

Předseda sportovní komise

731 960 305, frejvaldo@gmail.com

Sportovní komise

Naši žáci, dá se říci, že již tradičně, se zú-
častnili seriálu turnajů GRAND PRIX, který 
každoročně pořádá TTC Ústí nad Orlicí 
s  podporou pardubického kraje, MÚ Ústí 
nad Orlicí a  ČAST. Jedná se o  sérii 5 tur-
najů, které se hrají po sobě vždy v neděli. 
Naše účast je i díky podpoře města Vam-
berk, které formou dotací činnost naší 
mládeže výrazně podporuje. Turnajů se 
mohou účastnit všechny kategorie mláde-
že včetně dorostu, společně žáci i žákyně. 
Nejsou rozděleni podle věku, ale podle 
výkonnosti do tzv. lig. Každá liga má zpra-
vidla 2 skupiny po 5 hráčích, kteří hrají sys-
témem každý s každým na 3 vítězné sety. 
Vítěz jedné skupiny hraje potom s vítězem 
druhé skupiny o postup do vyšší ligy. Hrá-
či na  dalším místě v  každé skupině hrají 
mezi sebou o konečné umístění. Tzn. dru-
hý s druhým, třetí s třetím atd. Hráči na po-
sledních místech hrají mezi sebou o  udr-
žení v lize. Turnaj je vždy dobře připraven. 
Řídí jej dvojice zkušených, stále aktivních 
výborných hráčů Štefan Čopián a Jiří Kan-
torek. Letošního seriálu, který začal 19.05. 
a  skončil 16.06.2019 se zúčastnilo 105 
hráčů a  hráček ze  17 oddílů pardubické-
ho a královehradeckého kraje. Zúčastnilo 
se rovněž 9 talentovaných členů našeho 
žákovského oddílu. Byli to: Martina Frej-
valdová, Adéla Hamerská, Eliška Koleč-
ková, Martin Koblic, Martin Michera ml., 
Antonín Skokan, Dalibor Šembera, Tomáš 
Urbánek a Jan Novotný. Někteří zde získá-
vali své první zkušenosti, jiní si vyzkoušeli, 
jak se za rok zlepšili. Všem našim hráčům 
a  hráčkám se seriál turnajů líbil a  všichni 
odjížděli spokojeni. Aby turnaj nebyl chá-
pán, jako nějaký náborový turnaj, tak pro 
informaci uvádíme, že vítězem se stal Jan 
Dostál hrající divizi dospělých za Choceň, 
na  druhém místě skončil Vojtěch Vízner 
hrající za Lhoty u Potštejna KP2 a ve stří-
davém startu divizi za Kostelec n. O., třetí 
skončil Radim Svojanovský hrající divizi 
mužů za Ústí nad Orlicí.

Jan Podolka 

předseda odd. stolního tenisu 

a trenér mládeže

STOLNÍ TENIS 
GRAND PRIX 2019



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 42

Již tradičně v Pekle nad Zdobnicí pořádá sbor 
dobrovolných hasičů Pekelské vítání léta. Le-
tos jsme léto přivítali v sobotu 8. června 2019 
v indiánském stylu. Pro děti bylo připraveno 11 
soutěží, kde si vyzkoušely, jakými by byly indiá-
ny. Nejdříve si děti, aby vypadaly jako opravdo-
ví indiáni, vyrobily čelenky, mohly si je poma-
lovat podle vlastního vkusu a dotvořit peříčky 
více barev. Každý indián, malinký i větší, měl če-
lenku opravdu originální. Celým odpolednem 
nás opět provázel náš „moderátor“ pan Štumpf, 
který letos přivezl historický kolotoč. Pro děti to 
byla příjemná změna, že se mohly povozit jako 
na  pouti. Po  absolvování všech soutěží dostal 
každý indián, který měl kartičku, balíček slad-
kostí a ti, co se na ně usmálo štěstí při tombo-
le, si odnesly ještě další pěknou výhru. Počasí 
nám letos neuvěřitelně vyšlo, po  dopoledním 
dešti málokdo věřil v teplé slunečné odpoled-
ne. Mohla být i nastříkána pěna, ve které děti 
skotačily hodně dlouhou dobu. K  občerstvení 
všech příchozích nechyběly výborné pekelské 
makrely ani klobásy a párky, které byly připra-
vovány jako vždy na grilu. Aby takového odpo-
ledne mohlo proběhnout je potřeba celkem 
velká fi nanční částka, za to že se nám jí podařilo 
vybrat a použít pro potěšení nejmenších, MOC 
DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM, bez kterých 
bychom toto odpoledne nemohli uskutečnit 
v takto „velkém“ stylu. Také děkujeme za hod-
notné ceny do tomboly. Za rok se na této akci 
těšíme opět na viděnou.

SDH Peklo nad Zdobnicí

V Pekle léto přivítali indiáni
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O víkendu 15. a 16. června proběhlo 
ve sportovním areálu v Pekle Mist-
rovství České republiky v nohejbalu 
starších žáků dvojic a trojic. Pořáda-
jící oddíl vzal přípravy zodpovědně, 
s jediným cílem: Přichystat hráčům 
i  divákům mimořádné mistrovství, 
na  které budou rádi vzpomínat. 
Zvukovou kulisu akce dokresloval 
Jirka Suchánek mladší, šampionát 
dokumentovala Rychnovská TV, 
po  oba dny byly připraveny zají-

mavé exhibice, samozřejmostí bylo 
lákavé občerstvení od  zmrzliny 
až po grilovanou kýtu. To vše bylo 
zajištěno díky sponzorským darům 
a především díky početnému pořa-
datelskému týmu, který šlapal jako 
švýcarské hodinky. 
Při sobotním slavnostním zahájení 
přivítal mladé sportovce starosta 

Vamberka Mgr.  Jan Rejzl a  hod-
ně sportovních úspěchů popřál 
účastníkům i  senátor JUDr.  Miro-
slav Antl. Na památku obdrželi hrá-
či pamětní trička a trenéři dárkové 
balení z  potštejnského  pivovaru 
Clock. Mezi dvacítkou startujících 
dvojic z  jedenácti oddílů byla se 
čtyřmi sestavami nejpočetněj-
ší právě domácí výprava. Peklo 
D (Koblic M., Lisková, Jarkovský) 
a  Peklo C (Teplý A., Kopecký V., 

Pavlišta) se mezi postupující os-
mičku neprobojovalo. Potěšení 
však přinesly cenné výhry v  zá-
kladních skupinách déčka s  Ho-
licemi, respektive Pekla C s  Ča-
kovicemi. První dvě sestavy byly 
úspěšnější, když béčko postoupilo 
z druhého místa a áčko svou sku-
pinu ovládlo. Čtvrtfi nálový los však 

poslal pekelské sestavy proti sobě 
a  Peklo B (Ferebauer, Kotyza) ná-
sledně podlehlo svým oddílovým 
spoluhráčům z áčka. 
Před semifinále zpestřila sobotní 
program exhibice reprezentan-
tek ČR proti legendám kraje. Jo-
sef Janeček, Pavel Kytlík a Martin 
Stejskal byli oddílem nomino-
váni pro svoje sportovní umění 
i  přínos pekelskému nohejbalu. 
Soupeřkami jim byly Veronika 

Tymichová, Kristýna Plechatá, 
Markéta Kulhavá a nohejbalistka 
roku Aneta Fojtíková. Nutno říct, 
že exhibiční vystoupení nabídlo 
kvalitní nohejbal, o jehož výsled-
ku rozhodovaly až samé koncov-
ky setů.
V  prvním semifi nále nenašel 
recept NK Climax Vsetín na  hrá-

če  Baníku Stříbro A. Ve  druhém 
semifi nále byli k radosti fanoušků 
úspěšnější hráči Pekla A, když ne-
dali šanci Modřicím A. Tým z jižní 
části Moravy si pak zajistil medaili, 
když v zápase o bronz zdolal v za-
čínajícím lijáku mladé Valachy. 
Finále mělo po  dešťové pauze 
očekávané aktéry, ale v  prvním 
setu nečekaný průběh. Pekelská 
dvojice (Čižinský, Fries) jakoby ze 
sebe před početným a povzbuzu-

jícím publikem nemohla shodit 
nervozitu a  uhrála jen tři míče. 
Druhé dějství nabídlo daleko vy-
rovnanější průběh. Domácí drželi 
se Stříbrem (Tolar, Gaszczyk) krok 
až do  koncovky. Za  devítek ale 
Gaszczyk dokázal prostřelit obra-
nu soupeře. Titul patřil Západoče-
chům.

Peklo vybojovalo na domácím 
šampionátu dvě stříbra

Legendy kraje svedly bitvu s reprezentačním výběrem žen.                                                                                                                                                                      Foto: Anežka Lisková

Domácí se na šampionátu prezentovali početnou výpravou.   

Foto: Jan Koblic

Šéftrenér české nohejbalové reprezentace ocenil pochválil pořadatelský tým 

za nádherný šampionát.                                                                                 Foto: Jan Koblic
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Petr Kraus při svém exhibičním vystoupení.                     Foto: Zuzana Anderová

Lukáš Tolar v rozhovoru pro Rychnovskou TV, byl vyhlášen nejlepším hráčem 

mistrovství.                                                                                                           Foto: Jan Koblic

Ve fi nále trojic rozhodl až poslední možný balón.                           Foto: Jan Koblic

Vojtěch Kopecký v útočné akci.                                                     Foto: Anežka Lisková

Konečné pořadí turnaje (dvojice):

1. TJ Baník Stříbro A
(Tolar, Gaszczyk)
2. TJ Peklo A 
(Fries, Čižinský)
3. MNK Modřice A 
(Jurka, Kolouch)
4. NK CLIMAX Vsetín A 
(Dvořák, Tomek, Zbranek)

Nedělní trojkový program, do kte-
rého se přihlásilo 16 sestav, zkom-
plikovalo počasí. Po  odehrání ně-
kolika zápasů ve  skupinách přišla 
vydatná průtrž mračen, po níž byl 
celý areál pod vodou. Nakonec ale 
díky obětavé práci organizátorů 
vše dobře dopadlo a  účastníci se 

nemuseli nikam stěhovat.
Domácí rezervy Peklo B (Teplý 
A. Kopecký V., Kotyza) a  Peklo C 
(Koblic M., Koblic J., Lisková, Jar-
kovský Pavlišta) tentokrát shod-
ně ukončili pouť šampionátem 
v  předkole play off . Dál však dle 
předpokladů pokračovala první 
formace čertů, na kterou v semifi -
nále nestačil ani vzrůstající výkon 
Vsetína. O hodně větší bitvu přine-
sl druhý semifi nálový duel. Český 
Brod nastoupil na  formaci Stříbra 
bez respektu a  odměnou byl zisk 
úvodního setu. Ve druhém dějství 
ale favorit našel ztracenou půdu 
pod nohama. Rozhodnout musel 
tiebreak, ve kterém byl Baník o dva 

míče šťastnější. Českobrodské trio 
ze sebe o  něco rychleji shodilo 
zklamání a  i  díky fyzické převaze 
přetlačilo v klání o třetí místo sym-
paticky hrající Vsetín. Na  Valachy 
tak zbyla i druhý den šampionátu 
nepopulární čtvrtá příčka.
Nedělní fi nále mělo stejné prota-
gonisty jako den před tím. Pekel-
ská sestava (Čižinský, Fries, Fere-
bauer) ale tentokrát začala před 
zhruba třemi stovkami diváků 
o  poznání sebevědoměji. Z  týmu 
čišelo odhodlání vrátit soupeři so-
botní porážku. Svoji namotivova-
nost přetavili domácí v  zisk první 
sady. Bylo na jejich soupeři ze Stří-
bra (Tolar, Gaszczyk, Fujan, Nozar, 

Sobotka), jak zareaguje. „Museli 
jsme změnit hru hlavně v obraně. 
Upustit od blokování výborně hra-
jícího Ondry Friese a  snažit se ho 
pochytat v  poli,“ prozradil kouč 
Baníku. Západočeši druhou sadu 
ovládli a náporem začali i tiebreak, 
ve kterém si vypracovali tříbodový 
náskok. Jenže koncovka byla in-
farktová. „Ve třetím setu jsme ved-
li již 9:6. Po  krásných výměnách 
a zákrocích na obou stranách však 
Peklo dokázalo srovnat na  devít-
ky. O  vítězi rozhodoval poslední 
míč. Lukáš Tolar vytloukl v  klíčo-
vém okamžiku jinak velmi dobře 
blokujícího Pepu Čižinského a my 
jsme mohli začít slavit,“ líčil Petr 
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Nejúspěšnější sestavy trojic na stupních vítězů.                 Foto: Zuzana Anderová

Pořadatelé byli odlišení červenými triky s logem šampionátu. 

Foto: Zuzana Anderová

Nedělní slejvák prověřil pořadatelský tým, nakonec vše dobře dopadlo. 

Foto: Zuzana Anderová

Tolar a dodal: „Oba týmy předved-
ly ve fi nále parádní nohejbal, před 
skvělou kulisou domácích fandů 
nakonec slavil ten o  něco šťast-
nější.“ Jeho názor sdílel i pekelský 
kormidelník. „Předváděli jsme 
opravdu kvalitní nohejbal. Proti 
týmu, kde opět úřadoval Lukáš 
Tolar, jištěný zezadu „plzeňskou 
Viktorkou“, nebylo jednoduché 
bodovat. Ve třetím setu byl o jedi-
ný bod  soupeř šťastnější. Myslím, 
že zápas byl určitě výbornou rekla-
mou na nohejbal.“
Pro nejisté počasí přišla na  řadu 
exhibice mistra světa v  biketrialu 
až po fi nálovém klání. Vamberecký 

showman Petr Kraus dokázal z di-
váků sejmout svými kaskadérský-
mi kousky zklamání po  velmi těs-
né porážce domácích. Ke  smutku 
však není důvod, dvě stříbrné me-
daile jsou dalším skvělým výsled-
kem nohejbalu od Zdobnice. Ještě 
před ukončením akce poděkoval 
pořadatelskému týmu řídící šam-
pionátu a zároveň šéftrenér České 
nohejbalové reprezentace pan Jiří 
Šmejkal, který vyzdvihl výborně 
připravenou akci.
„Snažili jsme se v Pekle uspořádat 
mistrovství na  úrovni a  věřím, že 
se nám to podařilo a  účastníkům 
se u nás líbilo. Před sezonou jsme 

provedli rekonstrukci hřišť, díky 
které jsme získali tři pěkné kurty, 
odvodňovací systém a nové oplo-
cení. Musím říct, že nedělní slejvák 
nás pořádně prověřil, a  jsem rád, 
že jsme to zvládli. Během šampi-
onátu se zapojilo do  organizace 
přes 20 lidí, kteří naprosto skvěle 
fungovali. Kdyby to vše skončilo 
zlatem, tak je to splněný sen, ale 
zklamaní určitě nejsme a  jsme 
na  kluky za  jejich hru hrdí. Chtěl 
bych poděkovat všem sponzorům 
a  hlavně dobrovolníkům, kteří 
nám s  organizací šampionátu po-
mohli. Ohlasy jsou skvělé a  právě 
trochu zlobivé počasí ukázalo, jak 

schopný tým jsme v  Pekle dali 
dohromady.“ podělil se o  dojmy 
z celé akce její ředitel Michal Hos-
tinský.

Konečné pořadí turnaje (trojice):

1. TJ Baník Stříbro A 
(Tolar, Gaszczyk, Fujan, Nozar, So-
botka)
2. TJ Peklo A 
(Čižinský, Fries, Ferebauer)
3. TJ Slavoj Český Brod 
(Seidl, Jedlička, Růžička)
4. NK CLIMAX Vsetín 
(Dvořák, Tomek, Zbranek)

Ing. Michal Hostinský
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Pouhých čtrnáct dní byla pauza 
mezi šampionáty starších žáků. 
Po  víkendovém klání v  Pekle 
zavítali hráči do  Čelákovic, kde 
změřili síly v singlech. Pořadatelé 
připravili netradičně šampionát 
pro čtyři kategorie současně. Ve-
dle starších žáků bojovali na kur-
tech i  dorostenci, muži a  ženy. 
Mezi 24 účastníky v  žákovské 
kategorii bojovala i  čtyři pekel-
ská želízka. Ondřej Fries, Josef 
Čižinský, Lukáš Kotyza a Vojtěch 
Kopecký. Pro poslední dva jme-
nované skončila cesta turnajem 
po základní části, Fries i Čižinský 
prošli do  play off. Ve  čtvrtfinále 
si oba pekelníci se svými soupeři 
poradili. Nejprve Čižinský (Peklo 
B) přehrál Fujana (Stříbro B), ná-
sledně si Fries (Peklo A) poradil 
s Ježkem z Radomyšle. 
V  prvním semifinále velký fa-
vorit Lukáš Tolar (Stříbro A) 
deklasoval Patrika Koloucha 
z Modřic. Druhé semifinále bylo 
čertovskou záležitostí, když se 
proti sobě postavili dva oddíloví 
kamarádi. Čižinský (Peklo B) se 
na  začátku ujal výrazného ve-

dení, jež se však postupem času 
rozplynulo, a  koncovka patřila 
soupeři. Ve  druhé sadě už Fries 
dominoval. V  zápase o  bronz se 
bohužel Čižinskému příliš neda-
řilo a  poslední medaili tak bral 
Kolouch. Řež o zlato nabídla vý-
bornou podívanou. V úvodu měl 
navrch Tolar (Stříbro A) a hladce 
získal úvodní sadu. Fries (Peklo 
A) ale zabojoval a  dokázal vý-
razně odvážnou hrou i  některý-
mi krásnými technickými údery 
dostat zápas do  tiebreaku. Až 
do  stavu 8:8 neměl nikdo nic 
jistého. Drama vrcholilo. V  kon-
covce ale Fries zkazil dva údery 
po  sobě a  i  ve  svém třetím le-
tošním finále zůstal těsně pod 
vrcholem.
Singl je individuální disciplína, 
na  kterou je potřeba zvlášť tré-
novat. S  tímto vědomím jsme 
se připravovali a  na  výsledku to 
bylo znát. Mít dva hráče v  nej-
lepší čtyřce je skvělý výsledek, 
ale samozřejmě člověka trochu 
mrzí, že nedopadla zlatá medai-
le, ke které byl Ondra stejně jako 
loni jen kousek. Pepa Čižinský 

příjemně překvapil, není to typ 
singlisty a  možná jen přehnaná 
nervozita ho připravila o bronzo-
vou medaili. Nezbývá než pogra-
tulovat oddílu ze Stříbra, který 
v  čele s  Lukášem Tolarem ovládl 
letošní ročník v kategorii starších 
žáků. Jsme však rádi, že jsme jim 
nenechali nic zadarmo. Michal 
Hostinský – trenér oddílu

Konečné pořadí turnaje:

1. TJ Baník Stříbro A 
(Tolar)
2. TJ Peklo nad Zdobnicí A 
(Fries)
3. MNK Silnice-Group Modřice B 
(Kolouch)
4. TJ Peklo nad Zdobnicí B 
(Čižinský)

Ing. Michal Hostinský

Fries přidal třetí stříbro v singlu

Ondra Fries patři mezi nejtechničtější hráče ve své kategorii. Autor: Michal Němec
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Při společném vyhlášení byli mezi nejúspěšnějšími sportovci dva pekelští zástupci. Autor: Michal Němec
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Mezinárodní setkání krajkářek

Foto: Jiří Sejkora



VAMBERK, hřiště Merklovice
začátek vždy ve 20:30

ČTVRTEK 15. srpna

Čertí brko 
Všechny hříchy spravedlivě a neomylně zapisuje kouzelné Čertí brko. Co se stane, když přestane fungovat a nové je ukradeno? 
S tím si bude muset poradit čert Bonifác… 
Pohádka, režie: Marek Najbrt
hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta a další.
Česká republika, Slovensko, 2018, 99 min. 

PÁTEK 16. srpna

Hastrman
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Claus, jehož láska k venkovské dívce Katynce jej naplňuje 
netušeným štěstím i stravující vášní. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím víc rostou pochybnosti, zda jako člověk 
ve zvířeti a zvíře v člověku obstojí.
Romantický / Thriller, režie: Ondřej Havelka
hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Norbert Lichý a další.  
Česká republika, 2018, 100 min. 

SOBOTA 17. srpna

Chata na prodej
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení. Naděje na idylický víkend 
se rychle rozplyne a dobrodružství začne nad ránem, kdy se kamsi vytratí dědeček. Stopy vedou do lesa…  
Komedie / Drama, režie: Tomáš Pavlíček
hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Václav Kopta, Zuzana Kronerová, 
Ester Geislerová a další.
Česká republika, 2018, 77 min.  

NEDĚLE 18. srpna

Po čem muži touží
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, utrží od života naráz několik 
ran, které klade za vinu ženám. „Ženský to mají v životě jednodušší“. Po bujarém večírku se ráno probudí v ženském těle. 
Jaké to pro něj bude zjistit, zda to ženy mají opravdu snazší?
Komedie, režie: Rudolf Havlík
hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Oldřich Navrátil, 
Ester Kočičková, Pavla Tomicová a další.
Česká republika, 2018, 95 min.


