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VAMBERK, hřiště Merklovice
začátek vždy ve 20:30

SOBOTA 15. srpna

Hodinářův učeň 
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chu-
době a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější?… 
Pohádka, režie: Jitka Rudolfová
hrají:  Viktor Preiss, Michal Balcar, Dana Droppová, Éva Bandor, Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Miroslav Krobot a další.
Česko / Slovensko, 2019, 102 min

NEDĚLE 16. srpna

Afrikou na pionýru
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou 
na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. 
Dokumentární / Road movie, režie: Marek Slobodník
hrají:  Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, Milan Hurár a další.  
Slovensko, 2019, 109 min

PONDĚLÍ 17. srpna

Na střeše
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého 
na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže 
jim v tom jejich drzý plán?   
Drama / Komedie, režie: Jiří Mádl
hrají:  Alois Švehlík, Lukáš Duy Anh Tran, Mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík, Radek Zima, Miroslav 
Táborský a další.
Česká republika, 2019, 101 min

ÚTERÝ 18. srpna

Poslední aristokratka
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek 
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana 
Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou…
Komedie, režie: Jiří Vejdělek
hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdeněk 
Piškula, Táňa Pauhofová a další.
Česko / Slovensko, 2019, 110 min
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

46. zasedání dne 22. května 

2020 usnesla:

1)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti ČEZ ESCO, a.s., Duhová 
1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle 
na  dodávku elektřiny na  ob-
dobí 01.01.2021 – 31.12.2022 
a  pověřila starostu podpisem 
nabídky č. 1295231120. 

Rada města Vamberk se na svém 

47. zasedání dne 27. května 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 45 a 46.

2)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Tyršova o povolení 
výjimky z počtu dětí ve třídách 
od 01.09.2020 dle přílohy.

3)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč Českému 
rybářskému svazu MO Vam-
berk, z.s., Tyršova 18, 517  54 
Vamberk, IČO: 13586092 na po-
řádání dětských rybářských zá-
vodů a pověřila starostu podpi-
sem darovací smlouvy.

4) Schválila prodloužení a  ukon-
čení nájmů bytů podle přílohy.

5) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti MADOS MT s.r.o., Lu-
penice 51, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, IČO: 25297899 na dodáv-
ku a  instalaci svodidel na  akci 
„Oprava komunikace Roští, 
Vamberk“ za  cenu 48.855 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

6) Projednala a  schválila Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  dílo ze dne 
27.04.2020 na  akci „Oprava ko-
munikace Roští, Vamberk“ se 
společností KONKRET CZ, spol. 
s  r. o., Tyršova 260,      517  54 
Vamberk, IČO: 25942352, kte-
rým se mění doba plnění, 
rozsah díla a  zvyšuje rozpočet 
o 63.769,09 Kč bez DPH a koneč-
ná cena díla činí 1.512.531,09 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

7)  Schválila Smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z  dotačního fon-
du Královéhradeckého kraje                            
č. 20RRDU3-009 Občanská vy-
bavenost, veřejná prostranství, 
infrastruktura, obnova a  tech-
nické zajištění vodních nádrží 
na  realizaci projektu „Dětské 
hřiště Peklo“ ve  výši 336.000 Kč 
pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

8)  Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na zakázku malého 
rozsahu „Dětské hřiště Peklo“.

9)  Schválila podání žádosti 
o  podporu ze SFŽP ČR podle 
podmínek Národního progra-

mu Životní prostředí na  pro-
jekt Posilující zdroj pitné vody 
města Vamberk.

10) Schválila podání žádosti o pod-
poru z  dotačního programu 
Královéhradeckého kraje 
20RRD11 „Zvýšení akceschop-
nosti JPO zřizovaných obce-
mi v  Královéhradeckém kraji“ 
na nákup dopravního automo-
bilu pro JSDH Merklovice. 

11) a) Schválila výzvy k  podání 
nabídek na akci „ZŠ Vamberk - 
modernizace učebny chemie – 
dodávka vybavení a  nábytku“ 
a „ZŠ Vamberk - modernizace 
učebny chemie – stavební 
práce“ včetně seznamu s  ná-
vrhy na oslovení uchazečů dle 
přílohy. 

 b) Jmenovala komisi pro otví-
rání obálek a  hodnocení na-
bídek ve složení Rudolf Futter 
(předseda), Mgr.  Martin Vrko-
slav (člen), Zuzana Rousková 
(členka) a Ing. Martina Jusková 
(náhradnice).

12) Schválila Příkazní smlouvu 
na  poradenské a  konzultační 
činnosti v  rámci přípravy žá-
dosti o  dotaci a  realizaci pro-
jektu „Rekonstrukce objektu 
školních dílen ZŠ Vamberk 
včetně zajištění bezbariéro-
vosti“ se společností GRAN-
TIS Consulting s.r.o., Bieblova 
38/2,        500 03 Hradec Krá-
lové, IČO: 03477177 za  cenu 
6.000 Kč bez DPH za  zpra-
cování a  odevzdání žádosti 
o dotaci včetně příloh, za cenu 
40.000 Kč bez DPH za  vypra-
cování studie proveditelnosti 
a  za  cenu 30.000 Kč bez DPH 
za  administraci projektu resp. 
následnou realizaci a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

13) Schválila aktualizaci Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání II. v SO ORP Rychnov nad 
Kněžnou pro projekt Rekon-
strukce objektu školních dílen 
ZŠ Vamberk včetně zajištění 
bezbariérovosti a pověřila sta-
rostu postoupením aktualizo-
vaného záměru Místní akční 
skupině Splav. 

14) Schválila podání žádosti o pod-
poru z  grantového programu 
společnosti ŠKODA AUTO pro 
rok 2020 na  projekt Dopravní 
značení pro Dětské dopravní 
hřiště Vamberk. 

15) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Stavitelství EU s.r.o, 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 
na  opravu chodníků a  zám-
kové dlažby u  sportovní haly, 

Vamberk za cenu 45.163,15 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

Rada města Vamberk se na svém 

48. zasedání dne 10. června 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 47.

2)  Jmenovala Bc.  Annu Kotlářo-
vou do  funkce ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 (s  odloučeným pracoviš-
těm Jugoslávská), s  účinností 
od 01.09.2020. 

3) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání dopravní komise 
ze dne 02.06.2020 a  realizaci 
bodů  č. 3, 4, a 5.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 5.000 Kč SH-ČMS 
Sboru dobrovolných hasičů 
Peklo nad Zdobnicí, Peklo 238, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 67439012 na  pořádání 
akce Pekelské vítání léta a po-
věřila starostu podpisem daro-
vací smlouvy.

5)  Schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene služebnosti 
č. IV-12-2017062/VB/02, Vam-
berk, Jůnova, p.  č. 1090/35, 
Malý – kNN pro kabelové vede-
ní NN uložené v pozemku p. č. 
5799 v k. ú. Vamberk, ve vlast-
nictví města Vamberk za jedno-
rázovou náhradu za zřízení věc-
ného břemene ve výši 1.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

6)  Schválila zařazení území měs-
ta Vamberk do  územní pů-
sobnosti MAS Sdružení SPLAV 
na  programové období 2021-
2027. 

7)  Projednala protokol o  posou-
zení a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Pořízení 
lesního hospodářského plánu, 
LHC Městské lesy Vamberk“ 
a  v  souladu s  ním rozhodla, 
že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem ING-FOREST 
s.r.o., Kotkova 988, 544  01 
Dvůr Králové nad Labem, IČO: 
24170852, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku tj. 
69.850 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

8)  Projednala oznámení o výběru 
dodavatele na zakázku malého 
rozsahu na  dodávky, zadáva-
nou dle metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek 
IROP pro programové období 
2014-2020 a  dle § 27 zákona 
o  zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb. „ZŠ Vamberk – 
modernizace učebny chemie 

– dodávka vybavení a nábytku“ 
a v souladu s ním rozhodla, že 
smlouva na  část 1 zakázky – 
Dodávka nábytku a  na  část 2 
zakázky – Dodávka vybavení 
učeben bude uzavřena s ucha-
zečem KXN CZ, s.r.o., Říčařova 
611/30, 503 01 Hradec Králové, 
IČO: 28784111, který předlo-
žil nejnižší cenovou nabídku 
na část 1 tj. 879.830 Kč bez DPH 
a  na  část 2 tj. 468.980 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

9)   Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo uzavřené 
dne 03.03.2020 na akci „Opra-
va chodníků v  ulici Tyršova 
a  Jůnova, Vamberk“, se zhoto-
vitelem Stavitelství EU s.r.o., 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711, kte-
rým se mění rozsah díla a zvy-
šuje rozpočet o  24.214,11 Kč 
bez DPH na  celkovou cenu 
1.087.110,63 Kč bez DPH, včet-
ně změny termínu dokončení 
do  30.07.2020 z  důvodu vyšší 
moci způsobené pandemií 
COVID-19, omezením dostup-
nosti zakázkově vyráběného 
materiálu a  pověřila starostu 
podpisem dodatku.

10) Rozhodla poskytnout fi nanční 
příspěvek (z  dotace rezervy 
rady města) TJ Baník Vamberk, 
z.s., Jůnova 63, 517 54 Vamberk, 
IČO: 48615633 ve výši 45.000 Kč 
na  pořízení teplákových sou-
prav pro děti a mládež fotbalo-
vého oddílu a schválila veřejno-
právní smlouvu na schválenou 
dotaci.

11) Schválila zrušení zadávacího 
řízení na  zakázku malého roz-
sahu „Komunální elektromobil 
pro město Vamberk“ a schváli-
la opakovanou výzvu k podání 
cenové nabídky na  zakázku 
malého rozsahu „Komunální 
elektromobil pro město Vam-
berk“.

Rada města Vamberk se na svém 

49. zasedání dne 24. června 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 48.

2)  Vzala na  vědomí Roční hod-
nocení školy za  školní rok 
2019/2020, Mateřská škola 
Vamberk, Tyršova 280.

3)  Projednala a schválila Koncep-
ci rozvoje Mateřské školy Vam-
berk, Tyršova 280.

4)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk, Tyršova 
280 o  přijetí Amálie Velinské, 
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx do  mateřské školy 
od 01.09.2020.

5) Udělila souhlas se zápisem 
dalšího místa poskytovaného 
vzdělávání mateřské školy, je-
jíž činnosti vykonává Mateřská 
škola Vamberk, Tyršova 280, 
s adresou Tyršova 260, do rejs-
tříku škol a  školských zařízení 
s účinností od 01.09.2020.

6) Vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o  činnosti a  hospodaře-
ní organizační složky města 
s názvem Pečovatelská služba 
v roce 2019. 

7) Schválila novou přílohu č. 1 
ke Smlouvě o výpůjčce se SPRÁ-
VOU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
Jůnova 63, 517  54 Vamberk, 
IČO: 75046482, a  to s účinností 
od 01.07.2020.

8) Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 05.06.2020.

9)  Schválila, dle svých kompe-
tencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
z  dotačního programu AKCE 
A  REPREZENTACE – 2. kolo 
na rok 2020 v té výši a těm fy-
zickým a  právnickým osobám 
dle přílohy a  zároveň schva-
luje veřejnoprávní smlouvy 
na schválené dotace.

10) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve výši 3.000 Kč paní Ladě 
Růžičkové, xxxxxxxxx, xxxxxxx 
na  výtvarnou dílnu v  rámci 
festivalu Vampark fest, který 
se koná 27.06.2020  a pověřila 
starostu podpisem darovací 
smlouvy. 

11)  Schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-2018289/VB/2 
stavby: Vamberk, Boženy 
Němcové p.  č.  943/7 – kNN 
pro kabelové vedení NN ulo-
žené v  pozemcích p.  č. 944/6, 
1816/1, 1816/2 v  k. ú. Vam-
berk, ve  vlastnictví města 
Vamberk za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve výši 1.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

12)  Vzala na  vědomí oznámení 
spolku Junák – český skaut, 
středisko Kostelec nad Orlicí, 
z.s., Lom, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, IČO: 15040771 o  pro-
vozování letního skautské-
ho tábora v  Pekle v  termínu  
03.07.2020 až 22.08.2020.

13)  Schválila prominutí nájemné-
ho nájemci vinárny v Sokolov-
ně paní Sandře Potužníkové 
za  měsíc červen 2020 ve  výši 
3.000 Kč v souvislosti s naříze-
ným uzavřením provozoven.

14)  Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu pozemkové parcely 
č. 3315, výměra 2655 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí. 

15) Schválila zveřejnění záměru 
výpůjčky 1 místnosti v budově 
Mateřské školy Tyršova ve Vam-
berku od 01.09.2020, vždy jed-
nou týdně v úterý 17-19 hodin 
za účelem cvičení jógy.

16) a) Neschválila zveřejnění zá-
měru prodeje pozemkové 
parcely č. 3568, výměra 44 m2, 
druh pozemku ostatní plocha 
a  nově oddělené pozemkové 
parcely č. 3487/2, výměra 157 
m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v  obci Vamberk a  ka-
tastrálním území Peklo nad 
Zdobnicí, žadatel pan Vlastimil 
Kučák (vlastní parcelu č. 3567, 
v  terénu je to travnatý břeh 
nezasahující do  vlastní komu-
nikace) a  žádost postoupila 
zastupitelstvu města.

 b) Schválila zveřejnění zámě-
ru směny pozemkové parcely                                    
č. 3105, výměra 1055 m2, 
v obci Vamberk a katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, 
vlastník JUDr.  Jaroslav Vysko-
čil za  pozemkovou parcelu              
č. 5383, výměra 1055 m2, druh 
pozemku orná půda, v  obci 
a katastrálním území Vamberk, 
vlastník město Vamberk.

17) Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů k bytům v Domě 
zvláštního určení s  pečovatel-
skou službou čp. 35 v  Jůnově 
ulici ve Vamberku: 

 Věře Čižmařové, byt č. 19, 
na dobu neurčitou,

 Boženě Hájkové, byt č. 26, 
na dobu neurčitou,

 Jaroslavu Drobníkovi, byt č. 28, 
na dobu neurčitou.

18) Schválila Smlouvu o  dílo                  
č. 02/2020/TPS se společností 
VASPO VAMBERK, s.r.o., Sme-
tanovo nábřeží 180, 517  54 
Vamberk, IČO: 47470046 
na provedení díla „ZŠ Vamberk 
– modernizace učebny che-
mie – stavební práce“ za cenu 
407.160 Kč bez DPH, které 
bude spolufi nancováno z Inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

19) Vzala na  vědomí žádost pana 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxx o  pobytovou so-
ciální službu – Sociální služby 
města Rychnov nad Kněžnou,      
o.p.s., Na Drahách 1595, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
27467686 a  souhlasí s  postu-
pem uvedeným v  žádosti pro 
žadatele, kteří nejsou hlášeni 
k trvalému pobytu v Rychnově 
nad Kněžnou a schválila přijetí 
daru ve výši 30.000 Kč od pana 
Václava Lžíčaře a  veřejno-
právní smlouvy se Sociálními 
službami města Rychnov nad 
Kněžnou, o.p.s. a  pověřila sta-
rostu podpisem smluv.

20) Schválila na  základě zhodno-
cení výsledků za první pololetí 
2020 odměnu ředitelce Mateř-
ské školy Vamberk, řediteli Zá-
kladní školy Vamberk, řediteli 
SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍ-
ZENÍ a  jednateli společnosti 
Vamberecká voda, s.r.o. dle 
přílohy.

21) Schválila cenovou nabídku 
společnosti STRABAG a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Pra-
ha 5, odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 
1082, 500  03 Hradec Králové, 
IČO: 60838744 na opravu míst-
ní komunikace u kompostárny 
za  cenu 262.402 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.  

22) Schválila Smlouvu o  připojení 
odběrného elektrického zaříze-
ní k distribuční soustavě do na-
pěťové hladiny 0,4 kW (NN)               
č. 20_SOP_01_4121668379 se 
společností ČEZ Distribuce,  a.s., 
Teplická 874/8, 405  02 Děčín 
IV – Podmokly, IČO: 24729035, 
jejímž předmětem je připojení 
odběrného elektrického zaří-
zení v odběrném místě Tyršova 
260, Vamberk a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy.

23) Schválila zrušení zadávací-
ho řízení na  zakázku malého 
rozsahu „Dětské hřiště Peklo“ 
a  schválila opakovanou vý-
zvu k  podání cenové nabídky 
na  zakázku malého rozsahu 
„Dětské hřiště Peklo“.

24) Na  základě žádosti Tomáše 
Milbacha, Dobropolská 531, 
281 61 Kouřim, IČO: 03172112, 
souhlasila s  konáním akce 
„Kino na  kolečkách“ dne 
15.07.2020 v  Bednářových 
sadech a  schválila bezplatný 
pronájem prostoru parku. 

25) Schválila cenovou nabídkou 
společnosti PRODIN a.s., Jirás-
kova 169, 530  02 Pardubice, 
IČO: 25292161 na  technickou 
studii novostavby cyklostezky 
mezi Vamberkem a  Doudleby 
nad Orlicí za  cenu 96.200 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

26) Schválila Smlouvu o umožnění 
realizace opatření s  Dobro-
volným svazkem obcí Štědrá, 
Tutleky 10, 517  41 Kostelec 
nad Orlicí, IČO: 70925305, jejíž 
předmětem je souhlas města 
Dobrovolnému svazku obcí 
Štědrá s realizací opatření resp. 
s  realizací projektu „Výsad-
by zeleně v  extravilánu DSP 
Štědrá Tutleky“ na pozemkové 
parcele č. 5704 v k. ú. Vamberk. 
RM smlouvu schválila a pověři-
la starostu podpisem smlouvy. 

Mgr. Jan Rejzl                     

starosta města            

Rudolf Futter          

místostarosta města

Vážení odběratelé,

sdělujeme Vám, že v termínu od 07.09.2020 do 18.09.2020 

budou prováděny odečty stavu vodoměrů, včetně fyzické 

kontroly stavu měřidla, a to pouze pracovníky společnosti 

Vamberecká voda s. r. o.

V tomto termínu bude kancelář společnosti UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby volejte 775 424 299 nebo 602 121 203.

UPOZORNĚNÍ 

Majitelé bytů nebo rodinných domů a  staveb určených 

k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena žádná fy-

zická osoba, platí poplatek za „odpady“, a to ve výši odpo-

vídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Bližší informace Vám podá pracovnice pokladny 
paní Irena Šponarová, 
tel: 494 548 137 e-mail: sponarova@vamberk.cz.
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MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 371 783
775 224 093
721 200 244
494 323 152
731 980 112
773 766 699
777 667 353
494 515 693

18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.

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

Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve městě, 
tak se zaregistrujte do městského InfoKanálu, který umožňuje zasílání 
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů 
v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen pár mi-
nut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým a známým.

Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později 
upravit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111

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

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

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

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek

Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyva-
dla, toalety, kuchyňské linky)
 Pneumatiky
 Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, 
plechovky od potravin všech druhů)
 Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pestici-
dy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení 
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povleče-
ní, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelito-
vých taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do uza-
víratelných nádob).
Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

UPOZORNĚNÍ 
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU JIŽ NEBUDE PROVÁ-
DĚN! OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT 
NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ

PŘEHLED LETNÍ DOVOLENÉ 2020
PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE VAMBERKU
MUDr. BERANOVÁ
07.- 17.07. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Slovák
24.- 28.08. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Škarda

MUDr. SLOVÁK
20.- 31.07. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Beranová
03. - 07.08. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Škarda
17. - 21.08. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Beranová

MUDr. ŠKARDA
07.- 10.07. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Slovák
10.- 14.08. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Slovák
17.- 21.08. DOVOLENÁ – zástup MUDr. Beranová

Poděkování
Velké přívalové srážky, které se pro-
hnaly nad naším regionem v  půli 
června, zasáhly i  naše město. Ni-
čily cesty, kanalizace, braly ornici 
z polí a na mnoha místech vytopily 
sklepy rodinných domů. Patrně 
nejhorší byla situace v  ulici Janáč-
kova, do které se hnala voda z vrchů 
od  Lupenice, nad kterou spadlo 
největší množství srážek. Prakticky 
okamžitě vyrazily k  čerpání vody 
obě naše Jednotky SDH z Vamberka 
a  Merklovic, kterým pomáhali též 
pekelští hasiči. Prakticky obratem 
se podařilo domluvit s krajským ve-
litelstvím HZS zápůjčku vysoušečů, 
které byly městským úřadem dis-
tribuovány postiženým majitelům 
nemovitostí. V plném nasazení byly 
též pracovníci VAMBEKONu, Vambe-

recké vody i Technických služeb, kte-
ří odklízeli následky povodní. Voda 
a bláto se nevyhnuly ani Domu s pe-
čovatelskou službou, kde rovněž do-
šlo k zaplavení sklepů.   
Aby vody nebylo málo, situace se 
v předposlední červnový den opa-
kovala a většinu z těch, kteří stihli 
následky prvního přívalu uklidit, 
vytopila voda znovu, byť naštěstí 
napodruhé již bylo vody o trochu 
méně.
Chtěl bych tímto jménem měs-
ta poděkovat všem, kteří přiložili 
ruku k  dílu a  pomáhali vypořádat 
se s  následky této mimořádné 
události. Hasičům, zaměstnancům 
města, ale i  všem, kteří čistili ko-
munikace a pomáhali sousedům.  

Mgr. Jan Rejzl, starosta
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Jízdní řády
cyklobusů
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do  turistických regionů jsou 
v  roce 2020 v  provozu od  30. května 
do  28. září a  budou jezdit opět každou 
sobotu a  neděli,  navíc také v  pondělní 
svátky 6. července a 28. září. V letošním 
roce bohužel nebude z důvodů omezení 
na státních hranicích v provozu meziná-
rodní linka přes Polsko. V rámci vlastních 
spojů oproti loňskému roku došlo pou-
ze k minimálním změnám. Jedná se ze-
jména o úpravu jízdních řádů z důvodu 
uzavírek, například díky rekonstrukci 
komunikace v  Říčkách nezajíždí cyklo-
bus na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes 
Bartošovice a  Neratov. V  průběhu roku 
se mohou objevit další uzavírky, a  tak 
ve vlastním zájmu prosím sledujte aktu-
ální on-line informace o spojích. K tomu 
Vám slouží také mobilní aplikace IRE-
DO. I nadále můžete využít internetové 
stránky http://tabule.oredo.cz, QR kódy 
na  zastávkách nebo informační linku 
IREDO.  
V současném období jsme vděční za to, 
že cyklobusy vyjíždí v  plánovaném ter-
mínu a  můžete tak při svých cestách 
navštívit nové turistické atraktivity. Eu-
roregion Glacensis realizuje v  oblasti 
Orlických hor své projekty přeshraniční 
spolupráce. Jedná se o výstavbu nových 
rozhleden a investice v oblasti pevnost-
ních opevnění. Více se dozvíte na strán-
kách 
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka 
nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám 
přejeme pevné zdraví, krásné počasí 
a  mnoho nevšedních zážitků ze sedla 
kola. 

Sekretariát 

Euroregionu Glacensis

PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům 
a  zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let, žijícím ve  Vamberku 
a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle 
od 6:30 do 18:30.

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

Lucie Grunclová, DiS., 

494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk
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Koncem května při malé slavnosti 
požehnal farář Nowatkowski nový 
obraz Panny Marie Lurdské ve stej-
nojmenné kapli na  Sebranicích. 
Autorkou díla, které objednalo 
město, je královéhradecká malířka 
Martina Plšková.
Po loňské pouti ke svatému Anto-
nínovi v lese pod vambereckou Vy-
hlídkou se letos přímo v den svět-
covy památky 13. června konala 
již třetí obnovená pouť. Loňské 
putování bylo spojeno s připomín-
kou chataře Josefa Teleckého a od-
halení mariánského sloupku v po-
lích. Účastníků byly desítky. Letos 
šli z  vambereckého náměstí čtyři 
poutníci, včetně pana faráře. Hlav-

ním důvodem skromné účasti bylo 
možná horké počasí s  bouřkovou 
výstrahou. Mše svaté u  sv. Anto-
nína se zúčastnilo sedm věřících. 
U Vyhlídky, která je v  současnosti 
mimo běžný provoz, se účastníci 
občerstvili z vlastních zdrojů.
Merklovičtí si připomněli slavnost 
Narození svatého Jana Křtitele 
bohoslužbou u  obecní kapličky 
v neděli o týden později. Mše svaté 
za doprovodu elektrických varhan 
se zúčastnilo osm osob. Část obce 
s  kapličkou a  spolkovým domem 
(bývalá školka) tvoří velmi pěkné 
zákoutí.                    Miroslav Berger

Foto z Antoníčkovské pouti Jiří 

Sejkora

Lesní studánka v novém hávu
Před dvaceti lety naši turisté z popudu učitele Jana Lakmayera vybudovali 
zátiší u studánky v lese poblíž sochy svatého Prokopa. Letos se díky merklo-
vickému okrašlovacímu spolku s  podporou města podařilo nejbližší okolí 
studánky zrenovovat. Myslivec, turista, malíř a milovník přírody pan Franti-
šek Martinec chystal na začátek dubna jubilejní dvacáté otvírání studánky. 
Leč zákeřný virus zhatil i tyto plány. Pan Martinec se však nevzdal a symbolic-
ké odemykání přesunul na počátek léta. Zvolené datum, 4. červenec, nebylo 
náhodné, je dnem svátku svatého Prokopa. Pan Martinec s mnoha přáteli 
a spolupracovníky přichystal na ono sobotní odpoledne pestrý program.
V loňském suchém létě naše studánka ne několik měsíců úplně vyschla. Byl 
to tehdy velice smutný pohled. Několik dní před letošní slávou ukázal přírod-
ní živel svou sílu. Po vlhkém jaru a několika deštivých dnech v závěru června 
byl přítok do studánky tak vydatný, že potrubí nestačilo vodu pobrat a ta 
doslova probublávala vrchním betonovým poklopem. Byla to síla a naděje, 
že vody bude dostatek.
V sobotní slavnostní den už byl pramen vody zklidněný, přesto vydatný. Ja-
koby i studánka se chtěla ukázat co nejhezčí. I počasí bylo přívětivé, slunko 
chvíli svítilo, občas se schovalo za mraky. Dlouho před 16. hodinou se u stu-
dánky scházeli pořadatelé, účinkující i příznivci. Při příchodu obdržel každý 
zdarma lístek do tomboly a mohl dobrovolně přispět na vamberecký kostel 
sv. Prokopa. Nakonec se celkový počet účastníků přehoupl přes stovku (losů 
bylo vydáno 106). Pan Martinec na úvod všechny pozdravil a přivítal pana 
starostu a pana faráře. Chvilkou ticha všichni uctili památku lesníka a tu-
risty Standy Holoubka. Pan starosta v krátkosti přednesl myšlenku obno-
vy studánky a jednotlivé kroky, které následovaly. Pan Martinec následně 
promluvil o  topografi i okolí Chlumu, vzpomněl na  některé lidi a  příhody 
spjaté s turistikou, lesem a přírodou. O příjemné zpestření se postaral mladý 
houslista z Opočna, harmonikářka ze Záměle, hráč na vozembouch pan Jiří 
Klekar a slečny Magdalenka Bakešová a Míša Hlávková. Následně pan farář 
požehnal nový obraz svatého Prokopa, který se stal součástí areálu studán-
ky. Autorka obrazu paní Martina Plšková z Hradce Králové byla přítomna 
a vyznala se z obdivu k okolní přírodě. Pozvolný závěr vydařeného přátel-
ského setkání vyplnilo losování, snad každý druhý si odnesl milý dárek. Ceny 
věnovali přátelé a známí pana Martince.                                        Miroslav Berger 

Poutní sezona je v plném proudu

Každý den odpovídáme (Městská 
policie Vamberk) na  dotazy ně-
kterým  vambereckým občanům, 
proč nenecháme odstranit „vraky“ 
parkující na komunikaci za poštou 
u  parkourového hřiště. Na  uvede-
ném místě skutečně parkují čtyři 
nepojízdná vozidla.
Nepojízdná vozidla trápí nejen 
Vamberk a  až doposud bylo té-
měř nemožné je odstranit z  po-
zemní komunikace. Bránil tomu 
Zákon o  pozemních komunika-
cích: Na  dálnicích, silnicích a  míst-
ních  komunikacích  je dále zaká-
záno odstavovat silniční vozidlo, 
které je pro závady v  technickém 
stavu zjevně technicky nezpůsobi-
lé k provozu na pozemních komu-
nikacích  a  obnovení způsobilosti 
by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných částí me-
chanismu nebo konstrukce silniční-
ho vozidla  (dále jen „vrak“). Z uve-
deného vyplývá, že vozidlo, které 
má vypuštěné pneumatiky, rozbitá 
skla, chybí SPZ, stěrače apod. není 
vrakem, a proto jej nelze odstranit.
Naštěstí vstoupila v  platnost dlou-
ho očekávaná novela výše uve-
deného zákona, který odstranění 
„vraku“ výrazně zjednoduší: Na dál-
nicích, silnicích a místních komuni-
kacích je dále zakázáno  odstavovat 
silniční vozidlo, které po dobu více 
než 6 měsíců nesmí být podle záko-

na o podmínkách provozu vozidel 
na  pozemních komunikacích  pro-
vozováno na  pozemních komuni-
kacích z důvodu marného uplynutí 
lhůty pro provedení pravidelné 
technické prohlídky nebo technic-
ké nezpůsobilosti vozidla zjištěné 
technickou prohlídkou nebo tech-
nickou silniční kontrolou. Z uvede-
ného vyplývá, že pokud bude mít 
odstavené vozidlo déle než 6 mě-
síců neplatnou STK, silniční správní 
úřad vyzve provozovatele vozidla 
k  jeho odstranění ve  lhůtě dvou 
měsíců. Neučiní-li tak, vlastník ko-
munikace nechá vozidlo na  nákla-
dy provozovatele odstranit.
První výzvy již byly rozeslány. Pro-
síme občany, aby o  dlouhodobě 
odstavených vozidlech informo-
vali MP, která věc předá silničnímu 
správnímu úřadu k dořešení.
Poznámka na závěr: MP si je vědoma, 
že v jednom z výše uvedených vozi-
del nocuje člověk bez domova. Pra-
videlně jej jezdíme kontrolovat. Byl 
odvezen i na protialkoholní záchyt-
nou stanici do HK. Pracuje s ním také 
několik sociálních pracovníků. Chá-
peme, že přítomnost takové osoby 
u dětského hřiště je velmi nepříjem-
ná, ale je třeba si také uvědomit, že 
pobývání ve  vozidle není trestné. 
Po  odstranění vozidla snad dojde 
ke zlepšení situace.

Mgr. Radek Freivald

Vážený pane starosto,
v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ proběhla 
v roce 2019 soutěž ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení, kte-
rou vyhlásil Královéhradecký kraj a kolektivní systém ELEKTROWIN a.s.
Každoročně slavnostně vyhlašujeme výsledky soutěže, bohužel však 
vzhledem k  mimořádné situaci způsobené pandemií koronaviru, v  le-
tošním roce toto vyhlášení neproběhne.
Na základě výsledků si Vás dovolujeme informovat, že Vaše město Vam-
berk se umístilo na  1. místě v  kategorii nad 2.000 obyvatel a  získalo 
„Cenu Královéhradeckého kraje – kolektivního systému ELEKTROWIN“ 
2019 a fi nanční odměnu ve výši 30.000 Kč.
Gratulujeme k Vašemu umístění v soutěži a získání ceny!

S úctou

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

„Vrak“ a novela zákona
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Alois Kareš si postupně vybudoval síť vlastních agentů, kteří k odchodu do Ameriky 
doporučovali využít jeho služeb. Mezi nimi bylo i několik mladých „vamberáků.“ Domá-
cí učitel František Zelenka, barvířský tovaryš Josef Zábrodský či technik Josef Richard 
Vilímek (pozdější vydavatel Humoristických listů). Sám Vilímek spolupráci s Karešem 
upřesňuje ve  svých vzpomínkách*: „…usadil se v  Brémách, odkudž českými dopisy 
poučoval o všem každého, kdožkoliv o to požádal. K tomu arci potřeboval mnohé ne-
předvídané pomůcky z Čech, jako např. knihy, mapy aj., které si objednával vždycky 
v Praze, obyčejně prostřednictvím mým. Znaliť jsme se dobře ze společného rodiště, 
o němž jsem mu dle jeho přání připojoval k zásilkám vždy také všechny novinky místní, 
které ho – jako každého v cizině – zajímaly víc než co jiného.“ Díky této pomoci upa-
dl Vilímek u pražské policie v podezření, že přemlouvá lidi ke stěhování do Ameriky 
a dopisuje o tom Karešovi. Byl proto roku 1857 vyslýchán, byla mu zabavena veškerá 
korespondence, a nakonec byl na osm dní uvězněn v žaláři. Poté byl na rok vypovězen 
z Prahy do svého rodiště ve Vamberku.

* Knížku vzpomínek J. R. Vilímka st. „Ze zašlých dob“ si můžete zapůjčit v  místní 

knihovně,  která ji má v oddělení regionální literatury.

Alois Kareš podporoval i město Vamberk a jeho kulturní spolky. Třeba místní měšťan-
skou besedu. Dochoval se dopis, kterým předseda spolku svolává schůzi. Ale lepší to 
bude ocitovat z originálu:

„P. T. pánům údům měšťanské besedy ve Vamberce!

Pan Alois Kareš z Brém zaslal besedě naší soudek piva, kterýž dne 10. dubna v 7 hod. večer 
se načepuje a protož se veškeří páni údové besední uctivě zvou, by se v týž večer do míst-
nosti besední jistě dostavili, kdež při společném hovoru a na počest krajana a rodáka naše-
ho v Brémách soudek ten se vyprázdní. Kdo nepříjde zmešká vše.

Z Výboru měšťanské besedy ve Vamberce dne 7. dubna 1870

Jan Stöhr, t.č. předseda“

Jiří Hostinský, Spolek přátel historie Vamberka

Připomeňme si lékaře, který v  našem 
městě působil několik desetiletí, věnoval 
se lidem nejen jako lékař, ale i jako bližní.
Onou osobností byl MUDr.  Vladimír Ši-
chan, od  jehož úmrtí uplynulo padesát 
let. Narodil se do rodiny malíře a fotogra-
fa Josefa Ladislava Šichana (1847-1918) 
a  jeho ženy Pavlíny (1860-1920), rozené 
Hrůzové, původem z  Rajhradu. Otec Jo-
sef Ladislav pocházel z Černčic u Nového 
Města nad Metují a  studoval na  malíř-
ských akademiích v  Praze a  Mnichově. 
Josef Ladislav s  Pavlínou uzavřeli sňatek 
v  roce 1884. Přestěhovali se do  Brna, 
kde si Josef otevřel malířský a fotografi c-
ký atelier. Jeho doménou byly portréty 
a  náboženská témata. Šichanovi se stali 
uznávanými měšťany. Do tohoto prostře-
dí se 31. října 1892 narodilo jejich jediné 
dítě, syn Vladimír. Na  přelomu 19. a  20. 
století se rodina přestěhovala do  Prahy. 
Zde začal Vladimír studovat gymnázium 
na  Královských Vinohradech a  po  matu-
ritě pokračoval ve  vzdělávání na  Karlo-
-Ferdinandově univerzitě. V roce 1915 byl 
odveden na  vojnu. Promoval jako 28letý 
v  únoru 1921. To již ovšem nežili Vladi-
mírovi rodiče. Maminka se ještě dočkala 
synovy svatby v  lednu 1920. Vladimíro-
vou vyvolenou se stala Milada Dolanová, 
profesí krejčová.

Vladimír se rozhodl, že bude léčit tuber-
kulozu, tehdy ještě smrtelnou nemoc, 
které podlehla i  jeho matka. Stal se čle-
nem Masarykovy ligy proti TBC usilující 
o  zredukování této zákeřné choroby. 
Pracoval v sanatoriu v Nové Vsi pod Pleší. 
Zde se seznámil se svou ženou. Později se 
uplatnil v  nově zřízené mikrobiologické 
laboratoři Albertina v  Žamberku u  pri-
máře a ředitele Černého. Vladimír přispěl 
i k výrobě nových léků proti TBC. 
Od  roku 1928 žili Šichanovi ve Vamberku 
na Bačince čp. 509. Zde měl Vladimír praxi 
obvodního lékaře, konkuroval tak o gene-
raci staršímu MUDr.  Rudolfu Roubalovi, 
který žil a pracoval taktéž na Bačince v čp. 
387. Vladimír si s  pacienty rád popovídal, 
což občas jiní, sedící v čekárně, nesli s ne-
libostí. Mnohem významnější však bylo, že 
doktor Šichan měl sociální cítění a chudší 
klienty léčil zdarma. Během druhé světové 
války zachránil mnoho lidí před totálním 
nasazením v  Německu. Riskoval tím však 
svůj život. Po válce byl ve Vamberku v  le-
tech 1945-1946 členem Místního národ-
ního výboru za  lidovou stranu. Lékařskou 
praxi v našem městě vykonával až do roku 
1956, kdy se odstěhoval do Prahy. Vladimír 
Šichan zemřel v Praze 10. července 1970.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Péče o duševní 
zdraví slaví 25 let 
existence
Nezisková organizace Péče o  duševní zdraví po-
máhá lidem s duševním onemocněním ve východ-
ních Čechách prostřednictvím terénních sociálních 
a  zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí 
- lidi na jejich cestě k zotavení z nemoci podporuje 
už 25 let. 
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnan-
ci fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 8 
poboček s více než 120 pracovníky pokrývající vět-
šinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Roz-
šiřování započalo v  roce 2000, kdy vznikl pobočný 
spolek Výměník zaměřující se na  zaměstnávání lidí 
se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regio-
nálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci 
Králové (2007), v  Jičíně a  Rychnově nad Kněžnou 
(2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě (2014). 
Dalším velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace 
spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Par-
dubicích a Hradci Králové. Nově vedle sociálních pra-
covníků ve službách pracuje téměř dvacet zdravotní-
ků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
„Za  všechny zakladatele bych chtěl připomenout 
psychoterapeuta Antonína Šimka a  zdravotní se-
stru Jitku Pitrovou,“ vzpomíná MUDr.  Petr Hejzlar, 
ředitel Péče o duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, 
že jejich svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti 
se stále promítají do  hodnot a  kultury téhle orga-
nizace.“ 
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče 
o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme poten-
ciál a  silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit, 
aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti 
za vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mo-
bilní a fl exibilní služby, které jdou za klientem všude, 
kde potřebuje podpořit. S možností fi nancovat fun-
gování zdravotníků se zvýšila komplexnost služeb.“ 
Co taková podpora může obnášet v běžném životě, 
vysvětluje Mgr.  Petra Špryňarová, vedoucí hradec-
kého Centra duševního zdraví: „Pomocí krizových 
plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhor-
šení zdravotního stavu a sociálních potíží. Smysl to 
začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám 
si umí poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, 
než se dostaneme k systematickému plánování přes 
období nedůvěry a motání se v kruhu potíží. Naším 
úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdra-
ví v  kontaktu se zhruba 5  000 lidmi využívajícími 
služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování se 
a  důrazu na  kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomí-
nat a  taky poděkovat všem podporovatelům bude 
oslava plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce 
spojená s  koncertem kapely Nirvana Czech Tribute 
Band zahájí tradiční osvětový festival na  podporu 
lidí s  duševním onemocněním Týdny pro duševní 
zdraví. „Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit 
duševní zdraví své i svého okolí,“ uzavírá pozvánkou 
na akci ředitel Petr Hejzlar. 

TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s.
Kontakt: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/  
michaela.venclova@pdz.cz
Odborný: Mgr. Martin Halíř/ 777 915 742/ 
martin.halir@pdz.cz

Lékař a především člověk

Střípky ze života Aloise Kareše 
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Dům starosty
Další v  řadě na  severní straně ná-
městí stojí dům čp. 81, původně 7. 
První zpráva o něm je z  roku 1670, 

kdy Kateřina Karásková prodala 
stavení Janu Píro. Dalšími majiteli 
byli na začátku 18. století Jiřík Luger 
a po něm Antonín Píro. V roce 1731 
dům koupil Michal Dusil. K  roku 

1776 se uvádí, že dům je zpustlý. 
V  roce 1806 objekt od rodiny Dusi-
lových koupil Kryštof Fister. Ve druhé 
polovině 19. století byl dům v drže-
ní rodiny Suchánkovy. Obchodník 

František Suchánek (1845-1909) byl 
v  letech 1883-1889 obecním sta-
rostou. Zvolen byl i  v  následujícím 
období, funkci však nepřijal a stal se 
prvním radním. Stál též u zrodu ha-
sičského sboru a 25 vykonával funk-
ci starosty hasičů. Za první republiky 
byl majitelem obchodu s  potravi-
nami,  kuchyňskými potřebami, skla 
a  porcelánu Václav Dostál. Mimoto 
vydával také pohlednice. Syn Stani-
slav se stal v  50. letech již pouhým 
vedoucím znárodněného podniku. 
V dalším období zde bylo v provozu 
holičství. Od 90. let se v domě nachá-
zí prodejna oděvů.
 
 Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka 

a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Na pozemcích domu a v jeho těs-
ném sousedství proběhly hned 
2 rozsáhlé stavební akce. První, 
kterou zmiňujeme již v  popisu 
ostatních domů, byla kabelizace 
náměstí, prováděná v  roce 1993. 
Přímo před domem čp. 81 se opa-
kovala stejná situace jako u  sou-
sedících domů – byly před nimi 
nalezeny rozsáhlé jámy s plochým 
dnem, naplněné sutinami objektů 
s  dřevohlinitou konstrukcí, patr-
ně patry stržených domů. Celý 
nález se dal velmi dobře datovat 
prostřednictvím zlomků keramiky 
do přelomu 15. a 16. století.
Další poznatky byly získány 
na dvoře domu, při stavbě bazénu 
a  celkové úpravě dvora. Výzkum 
byl samozřejmě omezený na  pů-
dorysy nově stavěných nebo re-
konstruovaných objektů a  tak za-
chytil pouze torza situací. Svrchní 
prokopávané vrstvy zde byly na-
vezeny a to z části recentně, z části 

v  18. stol. Původní objekty z  15. 
stol. byly nalézány až v úrovni 90 – 
130 cm pod současným povrchem, 
což svědčí o  navyšování terénu. 
Především to byla dna okrouhlých 
jam, případně jejich zbytky zčásti 
narušené pokládkami kanalizace 
a  vody, pochozí vrstva a  kameny 
obložená kůlová jamka – zřejmě 
zázemí obytného domu. Kerami-
ka, která objekty a  vrstvy datova-
la, byla velmi kvalitně provedená, 
zdobená červeným malováním. 
Starší nálezy doloženy nejsou a ani 
žádné odpadní jímky. Středem po-
zemku vedl kameny zaklopený ka-
nalizační žlábek z 19. stol.
Dojemným dokladem všedních 
dní zdejších obyvatel je pohřeb 
menšího psa se železnou miskou, 
k uložení došlo někdy v 18. století.
Oba výzkumy vyprávějí stejný 
příběh. Na  přelomu 15. a  16. sto-
letí došlo ke  stržení stávajících 
staveb, u kterých lze předpokládat 

kamenné podezdívky a  nad nimi 
nějaký typ hrázděné konstrukce. 
Kámen v  demoliční vrstvě chybí, 
spodní části tedy zůstaly zacho-
vány, nebo bylo zdivo druhotně 

použito. Z  analogií v  jiných měs-
tech můžeme předpokládat, že 
výkopy, do kterých byla demolice 
nahrnuta, nejdříve posloužily k zís-
kání materiálu na omazávky nově 
budovaných stavení. O  bohatství 
a  významu tehdejšího městečka 
svědčí kvalitně povedené kuchyň-
ské zboží a větší množství zlomků 
kachlových kamen.

PhDr. Martina Beková 

Muzeum a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou

Vamberk, Husovo náměstí čp. 81
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Ani jsme se nenadáli a konec škol-
ního roku 2019/2020 je tu. Krásně 
začal a pak najednou STOP!!!
Jako každý rok byl plán celého 
školního roku opět velice pestrý. 
Již v  říjnu 2019 jsme uskutečnili 
zájezd se žáky hudebního oboru 
do  Rudolfi na v  Praze. Děti mohly 
vyslechnout v úžasném provedení 
pražských fi lharmoniků Smetano-
vu „Mou vlast“ a  poté si prohléd-
nout Národní divadlo a  dozvědět 
se nové poznatky o  jeho historii. 
V listopadu 2019 žákyně tanečního 
oboru navštívily ukázkovou výuku 
na  Taneční konzervatoři v  Praze, 
kde studuje naše bývalá žákyně Si-
mona Krejčíková. Dne 26. 11. 2019 
jsme uspořádali v  sále ZUŠ první 
koncert těch nejmenších žáčků 
naší školy a  nazvali jsme jej „Kon-
cert špuntíků“. 30. 11. 2019 patřil 
baletnímu představení tanečního 
oboru s názvem „O statečné Anič-
ce“. Do  2. Charitativního koncertu 
B. Basikové, který pořádalo naše 
město na počátku adventu, se za-
pojili zpěváčci pěveckého sboru 
ZUŠ pod vedením paní učitelky 
Dagmar Potštejnské. Spolu v  duu 
s  paní B. Basikovou si zazpívala 

naše paní učitelka sólového zpěvu 
Klára Čižinská. V  prosinci jsme se 
vypravili s 45 výtvarníky do divadla 
Drak a do výtvarné galerie v Hradci 
Králové.  V prosinci 2019 jsme uví-
tali dvě studentky z  vysoké školy 
JAMU   Brno na  klavírním recitálu 
v rámci cyklu „Hudební podvečery 
v  ZUŠ“, děti si zde vyzkoušely roli 
moderátora. Naše fl étnistky v pro-
sinci 2019 vystoupily s  fl étnovým 
souborem ČR Magistri  na oslavách 
Farmaceutické fakulty v  Hradci 
Králové. Proběhla řada koncertů 
žáků ZUŠ, pěveckých sborů a také 
školního orchestru „Bande musica-
le“ se sólisty. V  lednu 2020 začaly 
školní přehlídky ve  hře na  klavír, 
smyčce, kytaru a  následně okres-
ní kola soutěží žáků ZUŠ ČR. Děti 
získaly krásná umístění a  velký 
počet postupů do  krajských kol. 
V kytarách 2 postupy – J. Jetenský, 
B. Nedvídková (p.  uč. Vavřínková), 
housle – M. Čechová (p.  uč. Kož-
úšková), violoncello – A. Přibylová 
(B. Holá, H. Sedláková), klavíry sólo 
– A. Knošková (p. uč. T. Pešková), V. 
Ontlová, T. Padrián, R. Balousová 
(p.  uč. I. Havlínová), E. Kožúško-
vá (p.  uč. J. Polnická) a  2 postupy 

v  duu – J. Duchoňová, V. Ontlová 
(p.  uč. I. Havlínová), A. Havlínová, 
T. Padrián (p. uč. I. Havlínová, J. Pol-
nická). V lednu 2020 klavírní oddě-
lení uspořádalo pro naše klavíristy 
projektový den v  rámci šablon II 
s  paní profesorkou J. Turkovou 
z Konzervatoře Pardubice, v únoru 
se vydaly tanečnice na celovečerní 
představení do Národního divadla 
v Praze.
Náš kalendář pro 2. polovinu škol-
ního roku 2019/2020 byl plný akcí 
– krajská kola soutěží žáků ZUŠ ČR, 
projekt ZUŠ OPEN 2020, vystou-
pení na  společném projektu ZUŠ 
ČR v katedrále svatého Víta v Praze 
na  provedení mše J. Pavlici “Mi-
ssa Brevis“, Den otevřených dveří 
v ZUŠ, pohádka pro děti z okolních 
mateřských škol, koncerty pro žáky 
základních škol, baletní představení 
Giselle, koncerty žáků ZUŠ, koncert 
rodin a mnoho dalších. Bohužel při-
šel 12. březen 2020 a uzavření škol 
z  důvodu Covid-19 a  vše bylo rá-
zem jinde. Zákaz konání akcí, zákaz 
vstupu do škol, učitelé a žáci začali 
hledat nový způsob práce na dálku 
prostřednictvím ICT techniky, mo-
bilů aj. Bylo to nelehké období pro 

nás všechny, ale jistě ukázalo nové 
možnosti a mnohdy jsme si všichni 
byli k sobě blíž.
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem žáků i  jejich rodičům 
za  vzájemnou spolupráci v  době 
uzavření škol i za pomoc s výukou, 
zejména u  těch maličkých. Děkuji 
i našim učitelům, kteří nahrávali vi-
dea a vedli výuku on-line. 
Děkuji Vám všem. Věřím, že i nadá-
le zůstanete našimi příznivci, jako 
tomu bylo doposud. Jménem naší 
školy Vám přeji snad již klidnější 
letní dny a v záři se těšíme s Vámi 
na shledanou.

Mgr. Jana Polnická, 

ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

Zahájení školního roku  
2020/2021
KOSTELEC NAD ORLICÍ 
– úterý1. 9. 2020 od 9 do 11 hodin 
a od 13 do 16 hodin

ČASTOLOVICE 
– středa 2. 9. od 14 do 16 hodin ZŠ 
Častolovice

VAMBERK 
– čtvrtek 3. 9. od  14 do  16 hodin 
učebna ZUŠ

Naše milá bývalá kolegyně paní 
Anna Hernychová nastoupila 
na  naši základní uměleckou ško-
lu, tehdy ještě tzv „Lidušku“, jako 
učitelka klavíru v  roce 1968 pod 
ředitelským vedením pana Josefa 
Dobeše. Spolu s kolegyněmi Ladi-
slavou Vanickou a Boženou Foglo-
vou se staly prvními vyučujícími 
hry na  klavír. Vedle klavírních ho-
din měla i  několik hodin hudební 
teorie. Vyučovala nejen v  Kostelci 
nad Orlicí, ale později také i na po-
bočce ve Vamberku. Na naší škole 
působila až do roku 2011, tedy ne-
uvěřitelných 43 let. 
Ke svým žákům přistupovala s dů-
sledností učitele, vždy s  láskou 
a  pochopením. Byla člověkem, 
který dokázal říci upřímná a vlídná 
slova, měla velké a  laskavé srdce, 
ve  kterém nebylo místo pro zášť. 
Radovala se z  každého našeho 
úspěchu a  nešetřila slovy chvály. 
Ochotně pomáhala při organizaci 
školních koncertů a  korepetovala 
děti svých kolegů. 
Milovala svoji rodinu a svá vnouča-
ta. Sledovala jejich krásné úspěchy 
v uměleckém životě a ráda se o ně 
s  námi ve  skromnosti dělila. Byla 

velká bojovnice a i v pozdním věku 
si dokázala hravě poradit s moder-
ní technikou. Do  svého vysokého 
věku také hrála na varhany v míst-
ním kostele svatého Jiří. Hudba 
byla její láskou. 
Paní Anna Hernychová se do  kos-
telecké ZUŠky velice ráda vracela. 
Byla pravidelnou návštěvnicí na-
šich koncertů i  vystoupení a  my 
jsme ji vždy velice rádi viděli. Přes-
tože ji už zdravotní problémy nedo-
volily za námi přijít, stále se zajímala 
o  dění v  naší škole. Povzbuzovala 
nás po telefonu, nebo při osobních 
návštěvách u ní doma.
Děkujeme za obětavou a poctivou 
práci, kterou pro naši školu vyko-
nala, za  její laskavost a  přátelství 
i  za  její hlubokou lásku k  hudbě, 
kterou předávala dál všem gene-
racím. Budou nám moc chybět její 
upřímná slova díků a uznání, která 
nás všechny velice povzbuzovala 
a dodávala sílu pro další práci. Dě-
kujeme za všechno a vzpomínáme 
s láskou...

Kolektiv Základní umělecké 

školy v Kostelci nad Orlicí

28. 5. 2020

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Vzpomínka na paní Annu Hernychovou

Malé ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v kostelecké ZUŠ
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Zprávičky z naší školičky
V červnu léto začíná a poslední 
hodina, ta, než slunce přes plot skočí,
když ti teplem zlátnou oči, 
než si léto, když moc bledne,
na trůn z trávy zlehka sedne, 
kouzlem bývá opentlená, 
do tajemství zahalená.

Po  delší koronavirové pauze se 
Vám opět hlásíme a přinášíme pár 
zpráviček z  naší školky. Vzhledem 
k vyhlášení nouzového stavu  Co-
vid 19 a  opatření vlády byla naše 
MŠ od  23. března do  4. května 
2020 uzavřena.
Protože stále i  po  otevření trvala 
určitá bezpečnostní opatření, byli 
jsme bohužel nuceni zrušit téměř 
veškeré školkové akce, výlety, 
vystoupení a  exkurze. Přesto se 
snažíme dětem v  rámci možností 
alespoň některé aktivity vynahra-
dit. Konečně nám po velkém dešti 
přeje počasí, proto si užíváme před 
prázdninami poslední dny na naší 
školní zahradě. Děti zde v  rámci 
dopravního programu s  názvem 
„Děti pozor červená“ jezdily na ko-
loběžkách a  odrážedlech a  učily 
se základním pravidlům silničního 
provozu.  Z  důvodu rozsáhlé re-

konstrukce naší školky se stěhu-
jeme do  náhradních prostor, kde 
bude vašim dětem samozřejmě 
zajištěna maximální péče. Ve  zce-
la novém prostředí budou na děti 
čekat jejich oblíbené hry a hračky. 
Chtěli bychom poděkovat Měst-
skému úřadu za  pomoc, podporu 

a zajištění adekvátních prostor pro 
celou naši školku. 
Na  školní zahradě také proběhlo 
letošní rozloučení s  předškoláky. 
Po  prázdninách se totiž z  našich 
Ptáčátek stanou opravdoví ško-
láci. Jenže aby se z  předškoláka 
stal opravdový školák, musí projít 
slavnostním pasováním a  složit 
kouzelnou přísahu. A  tak se také 
jednoho krásného červnového 
slunečního odpoledne stalo. Kaž-
dé Ptáče ve  slavnostní šerpě bylo 
pasováno opravdovým mečem 
a  potom nás i  děti již čekalo lou-
čení.  Prázdninový provoz bude 
pro naše děti z MŠ Sluníčko tento-

krát celé prázdniny zajištěn na MŠ 
Tyršova.  Všem dětičkám přejeme 
krásné pohodové prázdniny a  ro-
dičům bychom rádi poděkovali 
za vstřícnost a spolupráci v tomto 
netradičním školním roce.  V tom-
to období velkých změn odchází 
také naše paní ředitelka Mgr. Len-
ka Faltusová a my bychom jí chtěli 
za náš kolektiv MŠ Sluníčko velmi 
poděkovat za všechno, co pro nás 
udělala.
Všem Vám přejeme pohodové 
prázdniny, dovolenou a  těšíme se 
na Vás v září. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

Poděkování naší milé paní ředitelce

Milá paní ředitelko, 
děkujeme za  vše, co jste pro nás 
dospělé, děti i  rodiče a vůbec pro 
celou mateřskou školu udělala. 
Vážíme si toho, že jsme mohli být 
součástí Vašeho týmu. Pod Vašim 
vedením panovala ve školce přátel-
ská atmosféra, všechny jsme měly 
pocit jistoty a  bezpečí. Vždy jste 
byla naší oporou a stála při nás.  
Také rodiče se na Vás mohli kdyko-
li obrátit se svými problémy a vždy 

jste jim svojí radou, či pomocí vy-
šla vstříc. 
A děti? Ty Vás doslova „milovaly“… 
Kdekoli jste se objevila, během 
okamžiku jste byla obklopena 
dětmi, které si běžely pro úsměv, 
pohlazení, či objetí.
Víme, že i nadále se budete věnovat 
dětem, které budou potřebovat Vaši 
pomoc, a  tak Vám z  celého srdce 
přejeme hodně zdraví, elánu a opti-
mismu.           Kolektiv MŠ Vamberk
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Sluníčko už krásně hřeje,
Co to může znamenat?
Přeci, že je tady léto!
Můžeme se radovat.

Na zahrádce u babičky,
koukneme se na kytičky.
Jé, ty voní! To je krása!
Barunka i Pepík jásá.

Na záhonku, dech se tají,
Jahůdky se červenají.
Vrhneme se na ně hned,
chutnají, jak sladký med.

Vítáme Vás, milí čtenáři, při četbě 
prázdninového čísla Vamberecké-
ho zpravodaje a  přinášíme krátké 
zprávičky z naší školičky Vodníček. 
Přestože jsou prázdniny, v  naší 
školce je stále čilo a ruch.  Rádi by-
chom však zavzpomínali na poně-
kud klidnější měsíc červen v  naší 
školce. Proč klidnější? Díky pande-
mii, která ochromila celý svět, jsme 
museli přistoupit k  omezením 
a rušením předem naplánovaných 
akcí. Velmi nás to mrzí, a doufáme, 
že v příštím roce dětem vše vyna-
hradíme.  Přesto jsme v červnu ne-
zaháleli – posuďte sami.
Již první červnový týden byl 
ve znamení oslav Dne dětí. I naše 
dětičky ze tříd Rybiček, Žabiček 
a Šnečků si ho náležitě užily a pro-
žily. Rybičky a  Žabičky využily 
prostory naší školkové zahrady 
a  s  chutí plnily připravené úkoly 
školkového skřítka.  Cíl byl jasný 
…najít ukrytý školkový poklad. 
A opravdu se děti dočkaly a truh-

lici s pokladem našly. V té nemohly 
chybět ani medaile za  úspěšné 
splnění všech úkolů. Šnečci pojali 
Den dětí po  svém. Jeho název je 
tedy zcela pochopitelný – „Šneč-
kovský den“. A  jak takový Šneč-
kovský den vypadá? Malí Šnečci si 
vyráběli šnečí čelenky, hledali ulity 
v  prostoru, zdobili ulity, ale také 
vyháněli housenky. Činností a akcí 
bylo velké množství a děti si tento 

den vskutku užily plnými doušky. 
Tím však akce u Šnečků nekončily. 
V  dalších dnech to byl „Zahradní 
piknik“, dále „Koloběžkový den“ 
a na pátek čekal malé Šnečky „Ba-
lónkový den“. 
A jaká témata jsme v naší školičce 
ještě prožili? U  Rybiček a  Žabiček 
to byli „Indiáni“. Toto téma je vel-
mi rozmanité a  pro děti zábavné. 
Činností, které se k  němu váží je 
velké množství, proto zmíníme 

jen to nejzásadnější – všechny děti 
se aktivně zapojovaly, byly usmě-
vavé, spokojené a plné očekávání 
dalších úkolů. Ve  třídě Šnečků se 
ještě vrátili k našemu celoročnímu 
ekologickému programu – ten-
tokrát s  přízviskem „Ptačí strom“. 
Téma se však netýkalo pouze 
stromů, ale převážně ptáčků. Děti 
se pokoušely o stavbu hnízda pro 
ptáčky, zkoumaly a pozorovaly va-

jíčko, hrály si na krmení mláďátek 
a  především pozorovaly čapí ro-
dinku. Bohužel ne tu, která se opět 
po  roce usídlila na  vambereckém 
komíně. K pozorování využily počí-
tačovou technologií a čapí rodinu 
sledovaly online.
A  už se mílovými kroky blížíme 
k  závěru školního roku. Co by to 
však bylo za  ukončení roku bez 
Kouzelné noci. Kouzelná noc je 
akce určená pro děti, které odchá-

zí po prázdninách do ZŠ. Proto jim 
na  rozloučenou chystáme nejen 
„Kouzelnou noc“, ale i  Pasování 
na  školáka. Vše se uskutečnilo 
ve čtvrtek 18. 6. Bohužel nám opět 
nepřálo počasí. Část našeho měs-
tečka Vamberk se ocitla pod prou-
dem tekoucího bahna a vody. Ale 
ani to neodradilo natěšené děti 
a  rodiče se této akce zúčastnit. 
Skoro školáci měli připraveny zá-
ludné úkoly od Stromového skřít-
ka. Ty však hravě zvládli a  mohlo 
se přejít k  samotnému pasování. 
A  nebyla by to ta správná Kou-
zelná noc, kdyby se zde neobjevil 
i knihovnický kouzelník, který děti 
slavnostně pasoval na  „Malého 
čtenáře“. Děkujeme paní kni-
hovnici Jarušce. 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 dobrot 
od  maminek. Rychle do  pyžamek 
a už na nás čeká první opravdová 
pyžamová diskotéka. Všechny děti 
nás mile překvapily, jací tanečníci 
se v nich skrývají. Milí rodiče, máte 
opravdu skvělé tanečníky! A  šup-
ky, dupky do pelíšků. Ráno se děti 
probouzí s  malým překvapením 
pod polštářkem          od našeho 
školkového skřítka. Na  závěr by-
chom chtěli popřát našim bu-
doucím prvňáčkům úspěšný start 
do jejich nové životní etapy a nové 
role školáka.
Krásné léto.

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy
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Den otevřených dveří 27. srpna 2020
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 Máte možnost přijít a prohlédnout si budovu školy
(začátek prohlídek v 9:00, 10:00, 14:00, 15:00 hodin)

Během prohlídky rádi zodpovíme případné dotazy.

Základní škola Vamberk

Slavnostní vyřazení deváťáků
Dne 30. 6. 2020 proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků               
9. ročníků. Akce se konala v krásné obřadní síni města Vamberk. K žá-
kům promluvil pan starosta i pan ředitel. Třiceti pěti žákům bylo předá-

no vysvědčení a upomínkové předměty města Vamberk a KRPŠ. Žákům 
přejeme na jejich další cestě mnoho úspěchů. 

Mgr. Alena Svačinková

Závěrečná fotografi e třídy 9.A

Závěrečná fotografi e třídy 9.B
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Samostudium 
– volno, nebo peklo?
Je 11. března 2020 a já musím zůstat doma z důvodu pandemie co-
ronaviru ( Covid – 19).

Jupí! Super! Vždy jsem chtěla studovat doma! Vstát v devět, nasnídat 
se a začít v klídečku s učivem. Dát si pauzu, kdy jenom chci, úkoly 
dělat třeba ve tři odpoledne. Rýsovat hranol venku na sluníčku, kde 
zpívají ptáci. Sen? Ne, skutečnost.

Být vlastním pánem je ale těžká věc. Ale to už předbíhám.

První měsíc samostudia byl pro mě hodně zmatený. Problémy s Ba-
kaláři a trápení s počítačem mi prodlužovaly běžně jednoduché úko-
ly. Zavedením týdenních plánů a s přibývajícími zkušenostmi se vše 
změnilo. Spokojeně jsem se mohla po  internetu na Teams scházet 
s  učiteli a  bylo mi veseleji. Nikdy by mě nenapadlo, že mně začne 
chybět ta běžná týdenní rutina ve škole. Ve snu mi do uší zněl zvonek 
na  přestávku. Těšila jsem se z  online přítomnosti svých spolužáků 
a vážila si každého letmého setkání s nimi na ulici, i když v roušce.

Dnes obdivuji všechny, kdo někoho učí. Já při samostudiu učila sama 
sebe a bylo to někdy šílený!

Ilona Příhodová 7.B

JAK NÁS JESSY ZACHRÁNILA   
Když  byly  mojí starší sestře dva roky, naši  rodiče rozhodli, že si koupíme 
štěně. Moc na to nechtěli spěchat, ale jednou se v novinách objevil inzerát 
na  malou labradoří holčičku. Tak se rozhodli, že pro ni  pojedou. Všech-
na  štěňata si hrála, ale jenom jedno pořád spinkalo,  a  právě  proto jsme 
si ji pořídili. Byla to jediná holčička z vrhu, a možná i proto byla tak klidná. 
Nejdříve se měla jmenovat Dasty Daisy Art, ale bylo to moc dlouhé jméno, 
tak jsme jí dali jméno Jessy. 
Po dvou letech jsem se narodila já. Jessy se vším pomáhala a byla na mě 
vždycky moc hodná. Když mi byl asi rok, šly jsme s mamkou do obchodu. Já 
jsem byla v kočárku a šla s námi moje sestra i Jessy. Se všemi se vždy ráda 
vítala, takže hned, jak jsme došly k obchodu, jsme ji přivázaly, aby neutek-
la. Věděly jsme, že se tam nebude nudit, protože se s ní všichni sousedé rádi 
pomazlí. Když jsme vyšly ven, tak jsme ji odvázaly a chtěly jsme jít domů. 
Už už jsme chtěly přejít přes přechod, ale najednou do sebe málem narazi-
ly autobus s kamionem. Kamion i autobus se snažily vyhnout, ale kamion 
náhle zatočil a blížil se k nám na chodník. Jelikož řidič kamionu seděl moc 
vysoko, neviděl nás. Byl to okamžik, takže jsme se nestačily ani pořádně vy-
hnout, ale Jessy nás chtěla ochránit a začala skákat a štěkat. Vtom si nás 
řidič všiml a prudce zabrzdil. Všichni lidé z okolí se k nám seběhli.  
Potom jsme došly domů a naštěstí se nám už nikdy nic takového nestalo. Je-
ssy rostla a rostla a vždy byla na všechny hodná. Nikdy nikoho nepokousala 
a milovala všechny lidi i zvířata, které znala. Když předminulý rok umřela, 
myslela  jsem si, že žádného domácího mazlíčka už nebudu moct milovat 
tak moc jako ji, ale mýlila jsem se. Před dvěma měsíci jsme si pořídili další 
labradoří holčičku Nallu a miluji ji stejně jako Jessy. Nikdy ale nezapomenu 
na to, co pro nás všechny udělala a že jsme s ní měli krásný život. 

Adriena Liv Jedličková 7. A 
 
V BAZÉNU NA MORAVĚ 
Minulé léto jsem byla na Moravě u příbuzných. Se sestřenicí Terkou a bra-
trancem Tomášem jsme se věčně nudili,  a  tak  jsme navrhli, že pojedeme 
do Valašského Meziříčí na bazén. 
Poprosili jsme strýce, aby nás tam odvezl. Ten to schválil a o pár minut poz-
ději se jelo. Kromě záchvatů smíchu v autě byla cesta normální. Sešli jsme 
se všichni v plavkách před bazénem. Strýc s námi nešel, pouze nás tam za-
vezl a celou dobu, co jsme byli v bazénu, seděl v autě. Já jsem všude chodila 
s Terkou a Tomáš si plaval sám.  

Asi po  půl hodině za  námi přišel  Tomáš  do  plaveckého bazénu s tím,  že 
ztratil čip. Myslely jsme si, že si dělá srandu, ale on to myslel vážně. Začali 
jsme všichni hledat, a dokonce nám pár ochotných lidí v bazénu pomáhalo. 
Celou dobu tam byly tři divné holky, které nás očividně od pohledu neměly 
v oblibě, protože na nás pořád něco ukazovaly a narážely na to, že Tomáš 
není úplně hubený. Po 15 minutách Tomáš konečně čip objevil. Všichni jsme 
byli šťastní, že ho má a že ho nebudeme muset platit.  
Zanedlouho jsme zjistili, že jedna z holek, co se Tomášovi smála, taky ztra-
tila čip. No  a  já jí  ho našla. I  přes to se  však  jejich vztah k  nám nezměnil 
a pořád měly narážky. Měli jsme ještě 20 minut na plavání a ty holky odešly, 
takže jsme si užívali klidu. Když jsme šli do šatny, Tomáš zjistil, že čip není 
jeho a nešla mu otevřít skříňka. Po několika minutách se odvážil jít za paní 
uklízečkou, která mu nakonec pomohla.  
Tato příhoda se opravdu stala, a i když na první pohled nemusí znít vtipně 
tak v tu chvíli zábavná byla. Na tuto událost ráda vzpomínám, protože byla 
nepředvídatelná.                                                                                 Eliška Kolečková 7. A 
 
ŠPANĚLSKÝ FOTBAL 
Chtěl bych vám povyprávět o mém velkém zážitku, který se odehrál během 
loňských letních prázdnin. Byl jsem na  česko-španělském  letním  fotbalo-
vém táboře ve Stráži pod Ralskem.  
Ten den, kdy jsem odjížděl na  tábor,  ve  mně probíhaly obavy, jestli vše 
zvládnu, zda se zapojím do kolektivu a hlavně, jestli se domluvím. Byl to můj 
první tábor vůbec. Hned, jak jsme dorazili, už mě vítali španělští trenéři, kteří 
byli hrozně fajn, i když jsem jim moc nerozuměl. První den byl seznamovací. 
Na pokoji jsem byl s Tadeášem a Šimonem, super kluci. Druhý den už nastal 
tvrdý trénink. Mně to ale nevadilo. 
Bylo to něco úplně jiného než fotbal u nás. Spousta nových věcí, triků, na-
hrávek a  ty rozcvičky! Byla to pořádná nakládačka. Přestože se trénovalo 
ráno, po obědě a odpoledne, našli jsme si i čas na zábavu. Jeden den jsme se 
vydali vykoupat k jezeru, nebo večer jsme šli s celým týmem do restaurace 
a pěkně jsme si nacpali bříška. I když musím říct, že nám tam paní kuchařky 
moc dobře vařily. Za celý tábor jsem volal rodičům jen třikrát, a to je známka 
toho, že to byl super tábor! 
Na  závěr bych vám chtěl napsat, že jestli chcete zažít nefalšovaný fotbal 
a naučit se trochu španělsky, vyrazte na tento tábor. Ještě dnes mám ty zá-
žitky tak živé, jako by to bylo včera. Byl to tábor s velkým T. 

Dominik Dostál 7. A

Projekt pro I. stupeň  
- Jak být správný dospělák 
Projekt byl určen pro všechny třídy I. stupně naší základní školy.  
Cílem bylo dát dětem směr, jakým způsobem řešit problémy ve vztazích 
v kolektivu.    Křik,  povyšování se,  agresivita, netolerance není správná 
cesta, jak si získat kamarády. Učily se, jak postupovat při řešení problé-
mů ve třídě. Byl dán prostor všem dětem, každý mohl přispět svým ná-
padem, jak se chovat, jak komunikovat, aby byl respektovaným členem 
třídního kolektivu.  Bylo jim vysvětleno, že dodržování pravidel je žá-
doucí a zcela normální.  Pro každou třídu byl naplánován dvouhodino-
vý program. 
Besedy ve II. pololetí byly zaměřeny na sociální sítě, jak se chovat v ky-
berprostoru   a  co je považováno za  kyberšikanu.  Děti byly upozorně-
ny, jaká nebezpečí v sobě skrývají virtuální kontakty s neznámými lid-
mi. Byla jim předána pravidla, jak se na sítích chovat, aby se nevystavily 
nebezpečí. Zde je nutné uvést, že přístup na sociální sítě mají děti, kte-
rým je 8 let.  Zákon stanovil věk 13 let a pro téměř všechny to bylo velké 
překvapení. 
Celý projekt hodnotíme velice kladně, dle našeho mínění splnil všechny 
požadavky, které jsme si stanovili. 

Děkuji i Krajskému úřadu v Hradci Králo-
vé, který nám poskytl na realizaci projek-
tu  fi nanční dotaci a i díky ní se ho moh-
li zúčastnit všichni žáci I. stupně. 

Mgr. Vlastimila Krsková, ŠMP 

Vybrané práce žáků sedmého ročníku ZŠ Vamberk 
psané v období domácího samostudia
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a svatý Prokop

Svatý Prokop shromáždil (snad 
po  roce 1009) konvent, který se 
stal asi v  roce 1032 opatstvím 
s  benediktinskou řeholí a  s  tzv. 
staroslověnskou liturgií. Po  smrti 
knížete Břetislava (1055) byli mniši 
slovanského obřadu vyhnáni. Kní-
žete Spytihněva II. k  tomu donutil 
pražský biskup Šebíř (příčinou byl 
papežský zákaz slovanské liturgie). 
Na  Sázavu přišli jiní benediktini, 
kteří praktikovali bohoslužby v lati-
ně. Slovanští řeholníci se směli na-
vrátit roku 1064. Tato první etapa 
kláštera defi nitivně skončila v roce 
1096, kdy byli staroslověnští bene-
diktini vyhnáni defi nitivně a poslé-
ze nahrazeni latinským konventem 
z  Břevnova. Staroslověnská fáze 
kláštera byla charakterizována pře-
devším uměnímilovným opatem 
Božetěchem. V 70. letech 12. století 
v klášteře vznikla kronika tzv. Mni-
cha sázavského, jednoho z Kosmo-
vých pokračovatelů. Vznikly zde 
tzv. Pražské zlomky (texty liturgic-
kých modliteb) nebo jedna část 
Remešského evangeliáře, na  který 
od  16. století přísahali francouzští 
králové. Od  11. století zde začal 
vznikat cyklus svatoprokopských 
staroslověnských a  latinských le-
gend doprovázejících snahu o ka-
nonizaci zakladatele kláštera.
Slovanskou liturgii obnovil až Karel 
IV., který do  nově zřízeného praž-
ského kláštera v  Emauzích pozval 
benediktiny z  Dalmácie, aby slo-
vanskou bohoslužbu v  Čechách 
obnovili.
Nejstarší klášter byl vystavěn v 11. 
století ze dřeva. Šlo o  budovy 
vzniklé již za  opata sv. Prokopa. 
V  jejich jádře stál kostel, jehož 
nejstarší podoba je neznáma. Je 
pravděpodobné, že tento kostel 
byl – stejně jako klausurní objekty 
– dřevěný.
Za  opata Božetěcha byla posta-
vena a  v  roce 1095 vysvěcena vý-
chodní část nového kamenného 
kostela s  východní liturgickou 

kryptou a  se dvěma chórovými 
kaplemi nesoucími věže. Chrám 
dostavěl Božetěchův nástupce, 
břevnovský benediktin Děthard, 
který kostel, zamýšlený jako ba-
zilika, dobudoval jednolodím se 
západní emporou. Zásadní pře-
stavba této budovy proběhla ko-
lem poloviny 12. století za  opata 
Silvestra, který konventní chrám 
obestavěl bočními prostory, takže 
získal (aspoň vně) bazilikální podo-
bu. Uvnitř i  vně kostela vzniklo již 
v  11. století pohřebiště. Současně 
s  přestavbou chrámu Silvestr pře-
budoval budovy konventu.
Již od  začátků kláštera vzniklo 
v jeho těsném severním sousedství 
laické sídliště klášterních služební-
ků. Pro jeho potřeby benediktini 
zřídili a v roce 1070 nechali vysvětit 
centrální chrám sv. Kříže. Okolo něj 
postupně vznikalo pohřebiště fun-
gující minimálně až do husitských 
válek. V okolí kláštera stála řada vý-
robních a hospodářských objektů.
Ještě ve  13. století byla zahájena 
gotická přestavba klášterních bu-
dov. Nově budovaný chrám zvolna 
vytlačoval starší románskou stav-
bu. Na jejím místě vzniklo do doby 
příchodu husitských válek dodnes 
dochované nedostavěné torzo go-
tické budovy s dlouhým polygonál-
ně uzavřeným mnišským chórem, 
s jižní lodí, jižní kaplí a věží. V první 
polovině 14. století kostel vyrůstal 
jako bazilika. Po polovině století za-
čala pracovat v  Sázavě arrasovská 
huť, která zahájila nový projekt - vý-
stavbu halového trojlodí. Kostelní 
chór se stavěl nad umělou jeskyní, 
která byla uctívána jako místo Pro-
kopova poustevnického pobývání.
Na  místě románské klausury vy-
rostla ve dvou fázích nová gotická 
klausura. K  samostatně stojícímu 
chóru bylo nejprve připojeno vý-
chodní křídlo klausury, v  němž 
kolem roku 1340 vznikla kapitulní 
síň. Ta je nejcennější sázavskou 
architekturou. Je zdobena freska-

V souvislosti s úpravou lesní studánky u svatého Prokopa se nabí-

zí ohlédnutí za vztahem mezi naším městem a národním patronem, 

který trvá po staletí. Svatá Prokop je od středověku patronem zdej-

šího farního kostela, ve  městě je několik soch a  obrazů se světco-

vým motivem.
Obraz světce na  votivní desce Jana 

Očka z Vlašimi

Podle Mnicha sázavského se svatý 
Prokop narodil ve vsi Chotouň vý-
chodně od  Českého Brodu. Dnes 
žije v obci, která je součástí neda-
lekých Chrášťan, asi 100 obyvatel. 
Bývalý farní gotický kostel sv. Petra 
a Pavla byl pro naprostou zchátra-
lost zbourán roku 1814. Zbylá věž 
následovala osud kostela v  roce 
1900. Na  návsi je studánka sv. 
Prokopa, vyhlášená svou dobrou 
vodou. Nad kamennou nádržkou 
stojí světcova socha z  roku 1708. 
Voda ze studánky byla dříve ve-
dena do  lázeňského domu, který 

se zachoval, ale již dávno neslouží 
původnímu účelu. Na  jižní straně 
obce stojí „svatoprokopský dvo-
rec“, prý světcův rodný statek. Ve-
dle dvora stojí kostelík zasvěcený 
svatému Prokopu. Stavba z  roku 
1708 je z větší části dílem Giovanni 
Santiniho. Centrální protáhlá loď 
je zvenčí osmiboká, uvnitř eliptic-
ká. V  presbytáři visí světcův obraz 
od  J.V.Hellicha. Dalších šest Helli-
chových obrazů s výjevy ze života 
sv. Prokopa je umístěno v lodi. Věž 
byla ke  kostelu přistavena roku 
1900.

Chotouň Sázavský klášter

Kostel sv. Prokopa v Chotouni
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mi s mariánskou tématikou.  Nade 
všechny vyniká tzv. Sázavská ma-
dona, jež zobrazuje Pannu Marii 
vedoucí malého Ježíše, kterého 
pravicí kárá jako obyčejná matka 
své dítě; je to evropsky a  možná 
světově unikátní zobrazení.  V době 
gotické přestavby kláštera vznikla 
také nová budova opatství. Na mís-
tě zemnice vznikl nový palác.
V  husitském období neutrpěl 
klášter přímé válečné škody, ale 
protože ztratil svůj majetek a  sám 
se dostal jako zápisný majetek 
do světských rukou, značně zchát-
ral. Mniši byli ze Sázavy vyhnáni 
roku 1421 a klášter přešel do drže-
ní pánů z Kunštátu, později Slavatů 
z  Chlumu. Koncem 16. století se 
klášter jako konfi skát dostal pod 

správu královské komory, a proto-
že jeho stav byl neutěšený, císař 
Rudolf II. přikázal přenesení ostat-
ků sv. Prokopa na  Pražský hrad 
do  kaple Všech svatých přiléhající 
k  Vladislavskému sálu. Tam jsou 
ostatky uloženy dodnes.  
Cestu obnovy konvent nastou-
pil až ve  2. polovině 17. století, 
po skončení třicetileté války. Břev-
novský opat Augustin Seyfried 
dosáhl v  roce 1663 navrácení (vy-
koupení) části zcizeného klášter-
ního zboží, což umožnilo klášteru 
uvažovat o  rekonstrukci svých 
budov. V roce 1679 mohlo v obno-
veném konventu přebývat až osm 
řeholníků. V  letech 1664-1687 byl 
barokně upraven i  zřícený kostel. 
Gotický chór byl uzavřen západní 

průčelní zdí a  stejně jako krypta 
byl znovu zaklenut. Jižní gotická 
loď byla adaptována na  samo-
statný objekt s patrem. V klášteře, 
který byl závislý na Břevnovu, žilo 
několik řeholníků. Sázava se stala 
cílem oblíbených svatoprokop-
ských poutí, zvláště po roce 1669, 
kdy bylo klášteru slavnostně pře-
dáno světcovo rámě.
V 1. polovině 18. století docházelo 
jen k  menším opravám. Při reno-
vaci rákosových stropů vypukl po-
čátkem roku 1746 na stavbě požár, 
který ji celou zničil. Následovala 
velká přestavba, která téměř setře-
la středověkou podobu prelatury 
a  konventního stavení. Přestavby 
nepochybně navrhl Kilián Ignác 
Dientzenhofer, ale po roce 1751 je 

dokončoval Anselmo Lurago. Roku 
1753 byl již areál konventu takřka 
dobudován.
Roku 1785 byl dekretem Josefa II. 
sázavský klášter zrušen. Majetek 
pak přišel do  dražby a  roku 1809 
přešel do soukromých rukou. Vilém 
Tiegler z Lindenkronu jej přeměnil 
ve světské sídlo. Roku 1869 panství 
zakoupil Jan z  Neuberka, v  roce 
1876 Bedřich Schwarz. V roce 1951 
přešel někdejší benediktinský areál 
do  státní správy, v  níž je (od  roku 
1962) - jako národní kulturní pa-
mátka - dodnes. Národní památ-
kový ústav zde provozuje expozici 
slovanského písemnictví.V  roce 
2013 byla v rámci majetkového vy-
rovnání státu s církvemi část areálu 
vrácena tamní farnosti. 

Můžeš se prokopat k lidskému srdci
a zemi zkypřit svou motykou,
ty, který hlídáš ďábla na řetěze,
ty, který ho z řetězu jako jiní nepouštíš,
země by to již neunesla.

Řeholí míru a lásky
chráníš život tolika lidí,
tvé je Posázaví,
země snad chudší,
ale lidí tvrdších,
žehnej jim,
a požehnej všem.

               Anastáz Opasek

Zpívejte poustevníčkovi
na pouští, ptáčkové,
zazpívejte sousedovi,
vy lesní žáčkové
navštěvůjte ho v jeskyni,
lanky, též zvířátka jiný,
ustupte ďáblove,
pekelní hadove.
Všickni řeholní řádove,
Prokopa uctěte,
kláštery, Boží chrámove,
k cti jeho zazněte,
chvály jeho vypravůjte,
na tisíckrát opakujte,
vesele začněte,
vstanouc, než usnete.

 Adam Michna z Otradovic
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Byl tedy blažený opat Prokop, ro-
dem Čech, jenž v  slovanském pís-
mě od  nejsvětějšího biskupa Cyrila 
někdy vynalezeném a  od  církve 
kanonicky schválen, byl dokonale 
vzdělán. Nejprve byl zdatným kně-
zem světským, žil počestně a  byl 
oddán pravé a čisté službě Boží. Poz-
ději jako štítem jsa ochráněn mitrou 
mnišského řádu bez otřesu, trávil ži-
vot sám s jediným Bohem v závazku 
víry. S plamenným zanícením svého 
srdce pohrdl totiž z lásky k Ježíši Kris-
tu ničemnou marností tohoto světa, 
odřekl se domova, manželky, statků, 
příbuzných i přátel, ba zapřel se sám 
sobě obrátil se ode lstného světa 
i jeho ubohé nádhery.
Prchaje z  jeho zmateného víře-
ní zatoužil po  odlehlosti pustiny 
a  vyzbrojen jsa nebeskými zbra-
němi usadil se pod klenbou jedné 
opuštěné jeskyně, kterou obývalo 
tisíc ďáblů, ohradiv se tu na  svou 
ochranu hrázemi ctností proti do-
rážení neřestí útokům duchovních 
nepravostí a šípům pokušení, počal 
mužně bojovati modlitbami, bdě-
ním a posty, přirážeje své myšlenky 

ke  skále, jenž je Kristus. Připome-
nutá jeskyně je vzdálená dvě míle 
od  hradu Kouřimě a  dostala své 
pojmenování od řeky Sázavy, která 
tam pod ní teče. Zde bezpečen jsa 
před vlnobitím světského zmítání 
a  ukryt před lidmi, po  dlouhý čas 
neúnavně působil jako zápasník 
Boží. Avšak dobrotivý úradek Boží si 
nepřál, aby místo nahoře ležící zů-
stalo utajeno a aby svíce byla skryta 
pod nádobou, chtěje, aby k chvále 
a  slávě jeho jména svítila veřejně 
a byla příkladem hojným věřícím. 
A  tak působením nebeské milos-
ti rozrůstala se v  šíř i  v  dál pověst 
o  ctnostech blaženého muže, 
po  všech křižovatkách jsouc pře-
třásána mnohonásobným vypravo-
váním do té míry, že na její doslech 
houfně přicházeli lidé oné země, 
aby mu nabídly své dárky a oddaně 
se poroučeli jeho modlitbám. On, 
jsa pln plamenné lásky, vlídně na-
dán pohostinností, půvabně ozdo-
ben svatou rozvážností, čistý bez-
úhonností a  prozíravý pokornou 
skromností, jasný svou umírněností 
a  zanícený hojnou náboženskou 

horlivostí, jako déšť jarní v  pravý 
čas svlažoval mluvou svatých kázá-
ní srdce svých posluchačů a rádlem 
svého poučování velmi vítaně na-
pravoval jejich mysli. 
Vystavěl si pak chrámek ke  cti nej-
světější Boží rodičky Marie a svatého 
Jana Křtitele a  shromáždil u  sebe 
několik bratří zbožných v  životě 
a v mravech. Poněvadž se v  jedno-
myslné lásce duchovně shodovali, 
ustanovil jim mnišská pravidla a po-
svátnou službu Boží podle vzoru 
dobrotivého otce Benedikta. Sám 
se však stal nejmenším mezi nej-
menšími. Nikdo by nedovedl dost 
výmluvně vypověděti, jak nesmír-
ně rozvážnou a  účinnou osvědčil 
vůči bratřím pečlivost, přičinlivost 
a starostlivost, jaké bohatství vlídné 
lásky. Vše to se dálo nikoli bez milos-
ti darů Boha, který je podivuhodný 
a slavný v svatých svých. On se také 
postaral konáním zázraků o to, aby 
lidem nezůstalo tajno, jak velikou 
svou láskou oplácí lásku jeho. 
Podle zjevení Boží milosti před-
pověděl Prokop dva dny napřed 
konec svého pozemského života. 

Povolav k  sobě muže řádného, 
synovce svého Víta a  syna svého 
Jimrama, popořádku jim vyložil 
budoucí události, jak je potom sku-
tečný běh dění potvrdil. S hlasitým 
štkáním je velebně oslovil takto: 
„Nejdražší synáčkové moji, kteréž 
jsem vychoval jako slepice kuřát-
ka, vězte, že nadchází čas odcho-
du mého: třetího dne se na pokyn 
Páně jisto jistě odeberu z  tohoto 
příbytku tělesného a poroučím vás 
Bohu. Ale obezřelosti vaší uvádím 
na vědomost, že po mém odchodu 
budete zmítáni útočnou směsicí 
rozčeřených pomluv i  zhoubných 
vlnobitím pronásledování, že se 
po  šest let stanete vyhnanci v  cizí 
zemi a  že toho vaše klášterní by-
dliště vydá vladařská moc knížecí 
v užívání lidem cizím. Vy však, nej-
milejší synáčkové, neztroskotávejte 
proto ve  víře, utvrzujte své spo-
lubratry, Boha ze svých sil chvalte, 
ve  štěstí mu blahořečte, v  neštěstí 
ho vzývejte, ve chvílích radostných 
vzdávejte mu díky, ve smutných jej 
vyhledávejte, a on vás blahovůlí své 
starostlivosti posléze utěší.“

Obraz neznámého autora z 19. století

Latinská legenda Vita minor o svatém Prokopu

Kostel svatého Prokopa 
ve Vamberku
Svatému Prokopu jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách, na Moravě 
i ve Slezsku. Architektonicky je z nich nejvýznamnější románsko-gotická 
bazilika v Třebíči ze 13. století. Románský základ má i kostelík v Záboří 
nad Labem. Svatoprokopské kostely se nacházejí např. i  ve  Žďáře nad 
Sázavou, Praze-Žižkově, Letovicích, Strakonicích, Kunčicích od Ondřejní-
kem. Díky krajanům jsou kostely zasvěcené Prokopu i  v  Chicagu nebo 
Clevelandu. Nejblíže k  Vamberku stojí kostely v  Přepychách a  Dlouhé 
Třebové.
Vamberecký farní kostel je prvně zmíněn roku 1350. Původní dřevěný ob-
jekt stával pravděpodobně na místě dnešní barokní dvouvěžové stavby 
z roku 1713, která je i dnes dominantou náměstí. Světcův obraz na hlav-
ním oltáři namaloval roku 1863 Josef Vojtěch Hellich. Součástí výzdoby 
bočního oltáře sv. Vojtěcha je též socha sv. Prokopa. Po světci byl pojme-
nován i zvon, který byl pořízen z veřejné sbírky roku 1990.

Socha sv. Prokopa v  lese nad Vam-

berkem z  roku 1807 z  dílny Mielnic-

kých

Socha sv. Prokopa na  kamenném 

mostě od  Eduarda Harnacha z  roku 

1865

Oltářní obraz od  Josefa Vojtěcha 

Hellicha (1863)

Socha sv. Prokopa na  zadním oltá-

ři ve  vambereckém farním kostele 

z poloviny 18. století

Další doklady 
svatoprokopské úcty
V  lese nad městem u  staré císařské silnice byla v  roce 1807 postavena 
socha svatého Prokopa z dílny zdejších sochařů Mielnických. Dále je svě-
tec zpodobněn na kamenném mostě přes řeku Zdobnici ve Vamberku. 
Most byl postaven roku 1865 a zdobí jej galerie našich světců, mezi nimi 
i  sv. Prokop. Autorem byl sochař 
Eduard Harnach z Vysokého Mýta. 
Roku 2000 byla z  iniciativy míst-
ních turistů upravena v  lese nad 
městem studánka u  svatého Pro-
kopa. V roce 2020 zde byl umístěn 
světcův obraz od  Martiny Plškové 
z  Hradce Králové. Svatoprokopská 
pouť se slaví 4. července, v  den 
jeho kanonizace.



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 18

Dne 4. července 2020 proběhlo   
20. Otevírání studánky, letos ko-
nané nikoliv na jaře, ale z důvodu 
pandemie odložené na  svátek 
svatého Prokopa. Pořadem prová-
zel pan František Martinec z Vam-
berka, který vedle kulturního 
programu připravil pro účastníky 
též bohatou tombolu o  ceny, vě-
nované místními řemeslníky. Po-
dle vydaných lístků do tomboly se 
otevírání studánky zúčastnilo více 
jak sto osob. Součástí akce bylo 
vysvěcení nového obrazu světce, 
který je dílem malířky Martiny Plš-
kové z Hradce Králové. Požehnání 
se ujal vamberecký farář pan Pa-
wel Nowatkowski. Celé obnove-
né zátiší studánky bylo pořízeno 
nákladem Merklovického okraš-
lovacího spolku za přispění Města 
Vamberka. Na závěr akce převzala 
předsedkyně spolku, paní Pavla 
Zezulková, z  rukou pana Františ-
ka Martince symbolický klíč pro 
otevírání studánky a s tím i příslib, 
že Merklovický okrašlovací spolek 
bude v  tradici péče o  studánku 
a o její otevírání pokračovat. 

Foto: Jiří Sejkora
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s.
Milé maminky Mateřské centrum Dráček se pro Vás otevře od  září 
2020. Je nám líto, že jsme si společně neužili jarní měsíce, v kterých 
pořádáme krásné akce pro rodiny s dětmi. Věříme, že si vše od září vy-
nahradíme a budeme se těšit na známé i nové tváře, které nás navštíví.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou   ČERVENEC/SRPEN 2020

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz
 26. května – 19. července 2020
Výstava na téma „Jiří Samek: Do hloubky 
(výběr z grafi cké tvorby)“
Od konce 70. let se zabýval snad všemi grafi ckými technikami. Pro svou 
mistrně zvládnutou techniku monotypu začal být oslovován odborníky 
a stále častěji vystavoval. Od roku 1980 začal používat vlastní grafi ckou 
techniku „hlubotisk z  lina“. Větší formáty tiskne v  nízkých nákladech. 
Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto a  jeho ro-
bustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk nebo lůžkem 
pro speciálně míchanou barvu. Výsledný tisk vystupuje z plochy prosto-
ru, je plastický, jako by byl malovaný. 
 26. května – 13. září 2020
Výstava na téma „Ženská krása v tvorbě Věry Jičínské“
Výstava je věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje hranice 
širokého regionu, Věře Jičínské. Její tvorbu společně s Nadací Věry Jičínské 
a Městem Dobruška Orlická galerie dlouhodobě prezentuje veřejnosti.
 26. května – 30. říjen 2020
Expozice na téma „Cesta krajinou - Malíři Orlických hor 
a Podorlicka“
Orlická galerie se profesně profi luje na malíře Orlických hor a Podorlic-
ka. Stálá expozice mapuje jednotlivé krajinářské generace, ale i solitéry, 
kteří v tomto kraji tvořili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se stalo 
pouhou malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy A. 
Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače 
či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla A. 
Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařského 
díla K. Hladíka a L. Beneše.
 26. května – 19. července 2020
Výstava na téma „Michal Burget: Krajina zítřka?“
Náchodský rodák Michal Burget se věnuje především krajinomalbě. Ov-
šem v  jeho podání krajina získává něco na  romantičnosti, svébytnosti 
a  originalitě, ale i  jinakosti a  zvláštnosti, kterou způsobujeme my lidé 
svojí činností. Výstava představí výběrem nejen malířskou tvorbu uměl-
ce, ale i grafi ky a kresby, ve kterých zpracovává autor podobné náměty. 
Návštěvníci budou mít tak jedinečnou možnost srovnání, jak se stejný 
námět proměňuje díky technice. 
 26. května – 31. říjen 2020
Výstava na téma „Ve zdravém těle zdravý duch 
– počátky sportu a turismu v Podorlicku“
Představíme Vám vybavení pro zimní i  letní sporty z muzejních sbírek, 
dále pak oblíbené turistické cíle v  Orlických horách a  jejich podhůří. 
Nezapomeneme na organizace Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený 
tramping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. 
století a doplní ji bohatá fotogalerie. 
 24. července – 13. září 2020
Výstava na téma „Břetislav Malý: Sjednocující pocit“
Malíř a výtvarník, který se zabývá významem a vztahem barev nejen vůči 
sobě samým, médiu obrazu nebo objektu, ale i divákovi. Instalace objektů, 
jejichž barevnost se proměňuje nejen vzhledem ke světlu, ale i pozorova-
teli, který je míjí, bude jistě působivým zpestřením pro milovníky umění.
 24. července – 13. září 2020
Výstava na téma „Igor Chmela: Sirkoň“
Výstava fotografi í divadelního a  fi lmového herce, který si vyrobil cameru 
obscuru z krabičky od sirek a její pomocí nafotil celý soubor Divadla na zá-
bradlí. Fotografi e s  nezapomenutelnou divadelní atmosférou na  výstavě 
doplní i ty, které Igor Chmela fotí v soukromí či ve městě – zajímavé portré-
ty, lidi nebo místa. Výstava je součástí divadelního festivalu Poláčkovo léto.
 8. – 11. července 2020 a 19. – 22. srpna 2020, vždy od 10 do 16 hodin
Cyklus prázdninových výtvarných dílen v Orlické galerii
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické ga-
lerie strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. Ve středu 

na nás čeká hravý linoryt, ve čtvrtek pak jemnost suché jehly. V pátek se 
budeme věnovat fotografi ím a vyrobíme si svou cameru obscuru. Na zá-
věr si v sobotu vyzkoušíme svázat vlastní knihu pomocí japonské vazby. 
Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.
 25. července – 31. října 2020
Unikátní prezentace nálezu bronzového meče
Návštěvníky čeká možnost zhlédnutí nedávného unikátního objevu 
bronzového meče starého více jak 3 tisíce let nalezeného v jižní části 
okresu Rychnov nad Kněžnou. Jednat se bude o první veřejnou prezen-
taci tohoto nálezu.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 14. únor – 31. října 2020
Výstava na téma „Čechoslováci v boji za vlast“
Výstava dokumentů, relikvií, osobních předmětů z účasti našich vojáků 
ve druhé světové válce. 3D plastikové modely bojové techniky z tohoto 
období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Součástí výstavy budou i dopro-
vodné akce a přednášky. 
 15. srpna 2020, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik let a účastnily 
se ho mnohé organizace, ale svými panenkami přispěly i slavné osob-
nosti. Každá z  panenek představuje jedno skutečné dítě z  rozvojové 
země. To bude z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti 
šesti hlavním dětským smrtelným chorobám.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 9. srpna 2020
Den židovských památek
Celostátní akce, při které jsou otevřeny zrekonstruované židovské pa-
mátky, pro zájemce je vstup zdarma.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
 Od července 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, 
což potvrzuje i  záznam v  Kosmově kronice. V  roce 2018 uplynulo 950 
let od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslavilo významné kula-
té jubileum. U této příležitosti byla v prostorách nejstaršího městského 
domu č. 55 v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ 
a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Život je dar…
(Zamyšlení Jana Vechety - úryvek) 
Také už vám začala dovolená? Nebo co ne-
vidět začne? Nebo se na ni ještě budete pár 
týdnů těšit a necháváte si ji na pozdní léto? 
Ať tak či tak, asi každý z  nás, kdo jsme 
zařazeni do  pracovního procesu, vítáme 
možnost na pár dnů všeho nechat a změ-
nit prostředí. Vyjít si do lesa nebo k vodě, 
lehnout si na rozkvetlou louku nebo vní-
mat krásu modrých chrp v  pšeničném 
poli. Dýchat čerstvý horský vzduch nebo 
vůni mořského pobřeží. Zkrátka – jen tak 
být. Vychutnat si pocit, že jsem, že existuji, 
a že kolem mě se odehrává zázrak zvaný 
„život“ – a  já jsem jeho součástí. Život je 
dar, za  který během dovolené můžeme 
děkovat…Zkusme to. 
Vděčnost je přece přirozená reakce, když 
jsme něco obdrželi…
Co je to vlastně  - život? 
Život je zázrak - a život je tajemství – ne-
víme, odkud přichází a jak je to možné, že 
vůbec existuje?

Život je nesamozřejmost: Jak jsme si za-
sloužili, že žijeme? Vždyť jsme tu vůbec 
nemuseli být…
Život je dar – nikdo z nás si jej nedal, ne-
zasloužil, nepředplatil – všichni jsme jej 
dostali, a to zcela zdarma…
Život je křehký – jak málo stačí, aby 
nebyl… A  musí být proto chráněn. 

Život je boj – kolik nebezpečí se staví proti 
němu! Ale právě v zápase se život utváří 
a posiluje. 
Život je cesta – je to stálý pohyb a změna, 
dál a hloub … 
Život je naše účast na  tomto světě…na 
jeho životě. V  něm žijeme, pohybujeme 
se a jsme. 

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA 
MK VAMBERK 
A JEJÍCH POBOČEK
Městská knihovna Vamberk
DOVOLENÁ 1. - 12. 8.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí: 9:00 – 12:00

Obecní knihovna Merklovice
Středa: 18:00 – 19:00

Obecní knihovna 
Peklo nad Zdobnicí
Úterý: 16:00 – 19:00

Letošní rok je zkrátka jiný… Složitý.
Ale možná přišel právě včas.
Možná, že máme zpomalit, zklidnit 
se. Možná se svět potřeboval tro-
chu otřást, abychom opustili mar-
nost a  našli v  sobě opět pokoru. 
Abychom zapomněli na  hektický 
styl života založený na  vydělávání 
peněz…
Možná je to jakýsi návrat K rodině, 
k přírodě, k pravému smyslu života.

K zamyšlení co děláme,  jak žijeme 
– a co jsme si od života přáli.
Letošní „zastavení“ se týká i tradič-
ních krajkářských slavností našeho 
města. 
Světlo světa ovšem spatří – ve  vý-
jimečném podzimním termínu 
a skromnějším hávu.
Doprovodná výstava v  prostorách 
knihovny je pro Vás připravena 
také. Letos jiná. Netradiční. Spojující 

dva naprosto rozdílné druhy umě-
ní. Dva naprosto rozdílné světy ma-
jící však tolik společného – krásu.
Svět žen a mužů. Svět krajky a dře-
va.
Přijměte všichni naše srdečné po-
zvání. Výstavy budou přístupné ne-
jen o krajkářských slavnostech, ale 
až do poloviny měsíce října.

Výstava „Černá a bílá“ 
Hany Kozubové
Textilní výtvarnice Hana Kozubová vystudovala obor 
textilní výtvarnictví. Pracovala deset let jako výtvar-
nice i  pro Družstvo umělecké výroby Vamberecká 
krajka. V  současné době působí jako nezávislá vý-
tvarnice a  zároveň jako odborná pracovnice Měst-
ského muzea v Lanškrouně. 
Věnuje se zejména textilním technikám – krajce, 
tkaní a  batikování. V  její tvorbě se odráží hledá-
ní nových forem výtvarného projevu, ráda expe-
rimentuje, kombinuje umělecký textil s  jinými 
výtvarnými technikami. Sama přiznává:”Už jako 
malou mě okouzlila pronikavá a  tajemná vůně 
ve  strýčkově ateliéru, v  ateliéru akademického  
malíře Miloše Pošara. Byla to vůně omamná a  zá-
roveň osvobozující, vůně terpentýnu a  barev.”
Láska k mnoha podobám umění se prolíná celou její 
uměleckou tvorbou.

Výstava „Krása dřeva“ 
Martina Petra
Řezbáři Martinu Petrovi učarovalo dřevo 
už v  dětství, stejně jako jeho dědečkovi.
Už od dětství pozoroval dědu při práci, po něm 
mu zůstala truhlářská dláta a nože. Pravá inspi-
race přišla v  podobě vyřezávaná šachovnice 
z jedné pohádky.
Od té doby ho provází láska ke dřevu jako relax 
celým životem. Profesí vojenský pyrotechnik 
žijící v  Letohradu na  Kunčicích miluje detailo-
vou řezbu. Jeho smysl pro detail a  výraz jsou 
nepostradatelné u všech jeho řezeb - ať už se 
jedná o loutky, drobné výrobky, či dřevěné so-
chy pohádkových postav, zvířat i  lidí v životní 
velikosti.

Beletrie
 HARAN, Elizabeth: 

     Pod karmínovým nebem

Příběh mladé dvojice z  různých 
společenských vrstev, rodiče lásce 
nepřejí a anulují sňatek …
 HERTMANS, Stefan: 

     Válka a terpentýn

Biografi cký román zachycuje ži-
votní příběh autorova dědečka Ur-
baina Martiena, úspěšného malíře, 
který si prošel zkušeností 1. světo-
vé války.
 HOEG, Peter: Tvýma očima

Román renomovaného dánského 
autora se v  příběhu tří přátel za-
bývá možnostmi manipulace s lid-
ským vědomím.
 MARTIN, George Raymond 

     Richard: Větrný Přístav

Sci-fi  román o planetě, kde mohou 
někteří létat a o dívce Maris, která 
se rozhodla změnit posvátné tradi-
ce svého světa.

 RYAN, Chris: Globální úder

Dobrodružný příběh vynikající-
ho bývalého agenta britské tajné 
služby.
 SKOČÍLKOVÁ, Mirka: 

     Kdo věří na zázraky

Román pro ženy, který vypráví 
o poměrně dlouhém úseku života, 
od  zklamané lásky až po  nástup 
manželského stereotypu.
 SMITH, Wilbur: Král králů

Pokračování dobrodružné série 
rodu Ballantyneů na konci devate-
náctého století.

Naučná literatura
 BRZKOVSKÝ, Marek:  

     Zapomenutá stíhací esa

Osudy spojeneckých stíhačů 
za druhé světové války.
 DVOŘÁČEK, Petr: 

     Neobjevené památky

Fotografi cká publikace upozorňu-
je čtenáře na naše památky – tvr-

ze, hrady, zámky, skanzeny, kostely 
a další architektonické zajímavosti.
 HONZÁK, Radkin: 

     Doba koronavirová

Přední odborníci, lékaři, fi losofo-
vé a  publicisté nabízí svůj pohled 
a  refl exi toho, co se kolem nás 
a s námi děje.
 JAZAIRIOVÁ, Pavla: 

     Z Etiopie a odjinud

Autorka přibližuje každodenní ži-
vot v  různých částech světa a  na-
hlédnutí do společnosti a různých 
kultur. 
 LONGO, James McMurtry: 

     Hitler a Habsburkové

Kniha popisuje vztah nacistického 
diktátora k  habsburské dynastii. 
Proč chtěl zničit rakouskou králov-
skou rodinu ?
 LOVAŠ, Karol: Jan Saudek

Originální knižní rozhovor s  kato-
lickým knězem při příležitosti foto-
grafových 85. narozenin.

Nabídka nových knih – červenec, srpen

LETNÍ (ale téměř podzimní) POZVÁNÍ...
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM
ČERVENEC – SRPEN 2020
Věříme, že na  podzim bude vše 
ve starých kolejích a budeme těšit 
diváky jako doposud… Užívejte 
letní měsíce.
 15. července ve 21:45 hodin

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká komedie.
Bednářovy sady. Vstupné: 90 Kč.
 28. srpna v 18:30 hodin

KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Zahájení. Vstupné 50 Kč. 
PŘIPRAVUJEME:
 16. září v 19:00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
Kostel sv. Prokopa.
 19. září 9:00 – 17:00 hodin

VAMBERECKÝ JARMARK
14:00 MAXIM TURBULENC
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma.
 23. září v 19:00 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Komedie. 
Hrají: J. Šulcová, V. Limr, O. Želen-
ská, M. Bočanová, M. Nohýnková 
a další. Vstupné 300 Kč.

 19. listopadu v 19:00 hodin

OLYMPIC TOUR 2020
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudební 
scény. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné: 690 Kč, 650 Kč.

XI. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
VAMBERK 18. 9. – 19. 9. 2020
 Pátek 18. 9. 

    10:00 – 18:00 hodin

 Sobota 19. 9.

     9:00 – 17:00 hodin

Podrobný program uvedeme 
v příštím čísle Vambereckého zpra-
vodaje.

NÁHRADNÍ TERMÍN!
 13. dubna 2021 v 19:00 hodin

KRYŠTOF
JENOM PÍSNIČKY TOUR 2021
Vstupenky zůstávají v platnosti.  

Domácí hospic Setkání a  Muzeum krajky ve  Vamberku Vás sr-
dečnou zvou na  benefi ční představení. Výtěžek z  dobrovolného 
vstupného bude použit na zakoupení kyslíkového koncentrátoru. 
Budeme se na Vás těšit.

14. Rybenské hudební léto 
s Miloňem Čepelkou a Janem Čenským
Rybná nad Zdobnicí – I v letošním roce přes všechny útrapy s pandemií 
COVID-19 se podařilo s podporou Královéhradeckého kraje zorganizovat 
další ročník tradičního hudebního festivalu v Rybné nad Zdobnicí. Obec 
Rybná nad Zdobnicí ve spolupráci s Klubem českých turistů a agenturou 
Braunensis Art uspořádají 4 koncerty, kde připomenou mezinárodně 
uznávané osobnosti, které měly přímou vazbu k regionu.
 „14. ročník hudebního festivalu Rybenské hudební léto se odehraje poslední 
červencovou neděli, dále během srpna a zakončíme jej první neděli v září,“ 
říká starostka obce Jaroslava Hotmarová. Čtyři připravené koncerty připo-
menou události a osobnosti spjaté s obcí Rybná nad Zdobnicí. Z programu 
můžeme vyčíst, že první koncert je věnován 50. výročí založení Klubu čes-
kých turistů, další koncertem připomenou organizátoři 250. výročí narození 
L. v. Beethovena, třetí koncert vzpomene na významnou osobnost čes-
kého výtvarného umění, akademického malíře Antonína Slavíčka, který 
letos oslaví 150 let od narození a zároveň 110 let od úmrtí. Závěrečný kon-
cert připomene 100 let od narození biskupa Jeho Excelence ThLic. Karla 
Otčenáška, který byl častým hostem zdejšího festivalu.
Ředitel festivalu Jakub Hrubý nám představil dramaturgii festivalu: „Je 
mi velkou ctí, že patronem letošních koncertů se stal dobrušský rodák 
Miloň Čepelka, zakládající člen Žižkovského divadla Járy Cimrmana, kte-
rý vystoupí jako host na koncertech 26. 7. a 23. 8. Velkou radost mi také 
dělá účast předního herce a moderátora Jana Čenského, který vystoupí 
při koncertě 9. 8. a naváže tak na svoji účast z minulých ročníků. Východo-
český žesťový kvartet z členů Filharmonie Hradec Králové nám představí 
program Od klasiky po dnes (26. července). Můžeme se těšit na smyčcové 
Trio Beethoven tvořené členy Národního divadla v Praze, v jejichž podá-
ní zazní skladby W. A. Mozarta a jeho současníků J. K. Vaňhala (varhaníka 
v Opočně), J. Haydna a L. v. Beethovena (9. srpna). Sólistka významného 
souboru Collegium 1704 Helena Hozová za varhanního doprovodu Pet-
ra Hostinského zazpívá perly barokní hudby a krásné Ave Maria Luboše 
Sluky, rodáka z nedalekého Opočna. Na závěrečném koncertě (6. září) vy-
stoupí pod mým vedením smíšený sbor Cantores cantant z Kolína, jehož 
uměleckým vedoucím byl dlouhé roky zakladatel festivalu, Petr Hlavatý. 
Sbor si připravil dílo katedrálního varhaníka Jiřího Strejce, který byl dvor-
ním varhaníkem festivalu Rybenské hudební léto. Těšíme se na všechny 
posluchače, kteří nás podpoří a sami si odnesou zážitky z krásné hudby 
v tom nejlepším provedení“ dodal umělecký ředitel festivalu Jakub Hrubý. 
Všechny koncerty se konají v  kostele sv. Jakuba Většího v  Rybné nad 
Zdobnicí vždy od 17 hodin.

 26. července 2020 v 17 hodin
ZAHAJOVACÍ POUŤOVÝ KONCERT
věnovaný k 50. výročí vzniku Klubu českých turistů v Rybné nad Zdobnicí
VÝCHODOČESKÝ ŽESŤOVÝ KVARTET 
Pavel Herzog / umělecký vedoucí, V. A. Michna / P. J. Vejvanovský / J. S. Bach
Host: Miloň Čepelka - recitace
 9. srpna 2020 v 17 hodin
KOMORNÍ KONCERT 
věnovaný výročí 250 let od narození L. v. Beethovena
TRIO BEETHOVEN
členové orchestru Národního divadla v Praze
J. K. Vaňhal / J. Haydn / W. A. Mozart / L. v. Beethoven / F. Schubert
Host: Jan Čenský - recitace
 23. srpna 2020 v 17 hodin
PĚVECKÝ KONCERT 
věnovaný výročí 150 let od narození a 110 let od úmrtí akademického 
malíře Antonína Slavíčka
Helena Hozová / Petr Hostinský, A. Vivaldi / G. F. Händel / A. Dvořák / L. Sluka
Host: Miloň Čepelka - recitace
 6. září 2020 v 17 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
věnovaný 100. výročí narození biskupa Karla Otčenáška
CANTORES CANTANT
Václav Uhlíř/varhany, Jakub Hrubý/sbormistr
J. Strejc – Missa Lux et origo a další

Kostel sv. Jakuba Většího Rybná nad Zdobnicí

Vstupné 100 Kč

KONCERTY SE KONAJÍ ZA PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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Osm prázdninových zastave-
ní čeká během léta legionářské 
muzeum na  kolejích – Legiovlak. 
Při putování českou krajinou ho 
budete moci navštívit převáženě 
na severu a východu Čech. Po vy-
nucené pauze je jeho posádka při-
pravena podělit se o sto let starou 
historii se všemi generacemi.
Doslova ve  svých kolejích je 
po  více než pětiměsíční pauze 
unikátní pojízdné muzeum Le-
giovlak. Zimní údržbu prodlou-
žily celorepublikové zákazy, ale 
s  o  to větší vervou jeho posádka 
vypráví příběh o  hrdinství, které 
umožnilo vznik Československé 
republiky v  roce 1918. „V  posled-
ních měsících jsme zaznamenali 
různé hanlivé vzkazky směrem 
k  našim legionářům, o  to víc se 
ukazuje důležitost vzdělávacích 
projektů, jako je Legiovlak, které 
si najdou cestu k  veřejnosti,“ říká 
Jiří Charfreitag, tajemník projek-
tu Legie 100, a  dodává: „Letos si 
připomínáme 100. výročí návra-
tu našich legionářů z  Ruska, kde 
bojovali a umírali ještě téměř dva 
roky po  konci první světové vál-
ky. Našim diplomatům ale dávali 
do  rukou ty nejlepší trumfy pro 
vyjednávání o  podobě naší první 
republiky.“ Zapomenutým osu-
dům a návratům do vlasti se bude 
Československá obec legionářská 
věnovat celý rok 2020, kdy ofi ciál-
ně končí její projekt Legie 100.

Legiovlak během prázdnin na-
vštíví v  České republice násle-
dující stanice:

Děčín    
30. 6. – 5. 7. 2020

Česká Lípa   
7. – 12. 7. 2020

Mnichovo Hradiště  
13. – 15. 7. 2020

Dvůr Králové nad Labem 
28. 7. – 2. 8. 2020

Martinice v Krkonoších 
4. – 9. 8. 2020

Nové Město nad Metují 
11. – 16. 8. 2020

Vamberk   
18. – 23. 8. 2020

Opatovice nad Labem 
25. – 28. 8. 2020

Expozice Legiovlaku je přístupná 
zcela zdarma každý všední den 
od  8:00 do  18:00 a  o  víkendech 
od  9:00 do  19:00. Kvůli hygienic-
kým omezením nebude výklad 
historie probíhat každou hodinu 
přímo ve vagonech, ale na otevře-
ném prostranství před jednotlivými 
vozy, aby mohly být dodrženy pře-
depsané rozestupy. Vnitřní expozici 
Legiovlaku s řadou zajímavých do-
bových exponátů si ale každý bude 
moci projít individuálně. Každý ná-
vštěvník Legiovlaku může na  mís-
tě zjistit, jestli měl legionáře mezi 
svými předky. Posádka v  plukovní 
prodejně dokáže vyhledat konkrét-
ní osoby v databázi, kterou se i díky 
návštěvníkům daří doplňovat o fo-
tografi e, dokumenty, vzpomínky 
i hmotné předměty z pozůstalostí. 
Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 
se takto podařilo doplnit na 15 000 
záznamů legionářů.
Expozici Legiovlaku v  současné 
době tvoří 14 dobových vago-
nů, které popisují život a  boj legií 
na  Transsibiřské magistrále. His-
torické vagony Legiovlaku jsou 
zrekonstruovány tak, aby věrně 
odpovídaly dobovým reáliím a ná-
vštěvníkům co nejblíže přiblížily 
podrobnosti z  legionářského ži-
vota a  jejich boje. Soupravy legio-
nářských vlaků byly totiž kasárna 
na  kolejích a  legionáři se museli 
postarat o vše sami a ještě v pohy-
bu. Běžný příbytek vojáků předsta-
vuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, 
která ostře kontrastuje luxusnímu 
salonnímu vozu pro důstojníky 
a  generály. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout další vagony ze živo-
ta legionářů, například vůz polní 
pošty, nejspolehlivější prostředek 
komunikace na celé tehdejší Sibiři, 
„létající“ sanitní vagon, vozy s  ko-
vářskými či krejčovskými dílnami. 
Způsob boje legionářů pak přiblíží 
improvizovaný obrněný vůz, který 
je po  zuby vyzbrojený kulomety 
a  zbrusu novou replikou ruského 
polního kanonu ráže 76 mm. Další 
zázemí představuje štábní vagon 
pro plánování operací, či plošinové 
vozy s  materiálem včetně historic-
ké polní kuchyně. Další informace 
najdete na webu www.legiovlak.cz.

Kontakt pro média: 

Miloš Borovička, 

tiskový mluvčí, 

borovicka@csol.cz, 602 519 828

Jiří Charfreitag, 

tajemník projektu Legie 100, 

legie100@csol.cz, 734 851 530

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ
Legiovlak i o prázdninách putuje českými městy
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Výročí osobností
 10.07.1970 zemřel v Praze Vladimír Šichan, lékař. Praktickým léka-
řem ve Vamberku byl v  letech 1928-1956. Během druhé světové války 
pomáhal lidem. V letech 1945-1946 byl členem národního výboru za li-
dovou stranu. 50. výročí úmrtí (* 31.10.1892 Brno)

 29.07.1860 se v Čáslavi narodil Josef František Král, učitel a regio-

nální historik. Ve Vamberku působil od roku 1879 na obecné škole jako 
učitel, později řídící učitel (1905-1924). Pracoval v Sokole, ochotnickém di-
vadle, knihovně. Vedl obecní kroniku. Je autorem ceněných Pamětí města 
Vamberka nad Zdobnicí (1927). 160. výročí narození († 05.02.1934 Praha)

 02.08.1970 zemřel Augustin Plocek, úředník a kulturní pracovník. 
Pracoval v místní textilce. Hrával ochotnické divadlo, byl aktivním turistou 
a vedl klub důchodců. 50. výročí úmrtí (* 04.08.1889 Studnice u Náchoda)

 05.08.1920 zemřel Martin Hošek, učitel. Učil na zdejší škole a roku 
1919 zastupoval nemocného ředitele. V  letech 1919-1920 byl prvním 
náměstkem starosty za národní socialisty. 100. výročí úmrtí

 20.08.1880 se ve Vamberku narodil Jindřich Kubias ml., průmysl-

ník. Po otci převzal prosperující uzenářský podnik. Dlouhá léta působil 
v obecním zastupitelstvu a radě (1923-1927 byl 2. náměstkem starosty 
za národní demokraty). Stál v čele Sokola a muzejního spolku. 140. výro-
čí narození († 04.08.1936 Vamberk)

 29.08.1880 se narodil Jaroslav Kosek, obchodník. Na zkušené byl 
v  Německu. Vlastnil obchod se smíšeným zbožím V  Lutrii na  náměstí. 
140. výročí narození († 07.03.1943 Praha)

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. 

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

TECHNICKY ZAMĚŘENÉ KOLEGY
Požadujeme:

 kvalifi kaci pro výkon nabízené pracovní pozice 
(elektromechanik, údržbář, seřizovač)

 manuální zručnost, samostatnost, pečlivost 
a schopnost učit se novým dovednostem

Více informací o pozicích najdete na www.pewag.cz, nebo Vám je podá 
personální oddělení tel. 494 549 129/985. Pokud nenajdete pro Vás vhodnou 

pozici, neváhejte poslat svůj životopis na job@pewag.cz.

Nabízíme: 

2 směnný provoz, zajímavou práci ve stabilní společnosti, nadstandardní 
ohodnocení (bonusy, výročí, odměny ze zisku společnosti), 5 týdnů dovolené, 
3 dny sick days, příspěvek penzijního připojištění od 760Kč/měsíčně, pojištění 

odpovědnosti, stravenky 120Kč/den, fl exipassy, fi remní telefonní tarify, odměnu 
2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti, vzdělávací kurzy, školení.
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Společenská kronika

V červenci 2020 oslaví:
99 let Eliška Pašková
85 let Libuše Oplíštilová
85 let  Emilie Halbgebauerová
80 let Libuše Barnetová
80 let Alžběta Faltová
75 let Jana Novák
75 let Bořivoj Šubrt
75 let František Dvořák
75 let Věra Štěpánková
75 let Miluše Vídeňská
 
V srpnu 2020 oslaví:
91 let Božena Sejkorová
85 let Danuše Frejvaldová
85 let Růžena Műllerová
80 let Helena Teplá
80 let Marie Přibylová

80 let Hedvika Hlávková
80 let Vlasta Doležalová
80 let Vladislav Horák
80 let Antonín Bargel
75 let Eva Kubiasová

Od července 2020 opět zahajujeme 
osobní gratulace jubilantům členka-
mi Sboru pro občanské záležitosti 
města Vamberka. 
Pokud si z jakéhokoli důvodu osob-
ní návštěvu nepřejete, oznamte tuto 
skutečnost matrikářce Lence Pro-
kešové na tel. č. 494 548 124, nebo 
písemně e-mailem na  prokesova@
vamberk.cz, popř. Městský úřad 
Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 
VAMBERK.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Uhasla Tvá víčka, odešel jsi spát,
na Tebe vzpomíná, kdo Tě měl rád.
Dne 7. 7. 2020 tomu bylo 40 let, co zemřel pan OLDŘICH 

JELÍNEK z Vamberka

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 15. 7. 2020 uplynulo 5 let co nás navždy opustil 
pan MILAN MATYÁŠ.

S láskou vzpomínají děti Jaruška 

a Milan s rodinami.

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli. 
Dne 16. července uplynulo pět smutných let, 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 prázdno 
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.

Dne 19. července 2020 uplyne jeden rok od chvíle, co 
nás navždy opustil pan MILAN HEJLEK.

S láskou vzpomíná Růženka s rodinou.

Dne 17. srpna by se dožil 80 let pan MIROSLAV      

MATĚJÍČEK z Vamberka.
Kdo jste ho znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka, 

děti s rodinami a pravnučka

Dne 25. srpna uplyne deset dlouhých smutných let, kdy 
nás opustil můj manžel pan JAROMÍR POBORSKÝ. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 4. srpna by oslavila své 90. narozeniny paní           

KVĚTOSLAVA STÁRKOVÁ.

S láskou vzpomínají sestra, 

děti s rodinami a příbuzní

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2019 do 31.08. 2020, že město Vamberk připravuje na měsíc září 

a říjen vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 10.09.2020. Městský úřad Vamberk, správ-
ní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124, pro-
kesova@vamberk.cz a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:      .................................................................................

...................................................................................

Bydliště: .....................................................................................................................
...

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

syna ..................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

dcery ................................................................................................., 

datum nar. ..........................................................................................

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne .....................................................................................................     

Podpisy rodičů: ...............................................       ....................................................

Před 135 lety
Dne 15. července 1885 byla ve  městě založena pobočka tělocvičné 
jednoty Sokol. Prvním starostou se stal obchodník Jan V. Kosek. První 
tělocvična se nacházela v objektu hostince Na Hradě.

Před 125 lety
Dne 10. srpna 1895 byl v Merklovicích založen Spolek vojenských vy-
sloužilců.

Před 95 lety
V Pekle byl 9. července 1925 založen Spořitelní a záložní spolek (kampelič-
ka). Prvním starostou se stal rolník František Zeman z čp. 61. Dne 18. srpna 
1925 byly dokončeny opravy vyhořelého Suchánkova mlýna v Pekle.

Před 85 lety
Dne 31. července 1935 se v Pekle uskutečnil župní hasičský sjezd, kte-
rého se zúčastnilo 175 hasičů ze 17 jednot.

Před 80 lety
Ve dnech 5. až 7. července 1940 se ve škole a na školní zahradě usku-
tečnila výstava hospodářského a drobného zvířectva.

Před 75 lety
Dne 2. července 1945 byl na ustavující schůzi zvolen Stanislav Frej-
vald předsedou Místního národního výboru v Pekle.
V červenci 1945 byla uzavřena Stará hospoda pod náměstím.

Před 70 lety
Místní národní výbor ve Vamberku zakoupil v červenci 1950 sanitní 
vůz k přepravě nemocných.

Před 65 lety
Ochotníci sehráli 23. července 1955 poslední divadelní představení v pří-
rodě. V zahradě za Lidovým domem předvedli Sen noci svatojánské.

Před 55 lety
Dne 20. července 1965 se stěhovali nájemníci do  prvních tří domů 
na novém sídlišti Jiráskova.
Ve dnech 21. a 22. srpna 1965 se uskutečnily oslavy 700 let trvání měs-
ta (výročí historicky nepodloženo).

Před 30 lety
Dne 1. července 1990 byla zahájena výroba svařovacího drátu 
v ochranné atmosféře CO2 v dolním závodě železáren.

Před 10 lety
V červenci 2010 byla dokončena celková oprava kamenného mostu 
uskutečněná v rámci třetí etapy silničního obchvatu města.

Stalo se aneb bejvávalo
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Kvůli pandemii COVID-19 byly 
zrušeny všechny soutěže. Po COVI-
Dové pauze jsme přihlásili spojené 
mužstvo A  a  B týmu do  poháru, 
který připravil okresní fotbalový 
svaz. K  týmu se připojil nový tre-
nér A  mužstva pan Josef Souček. 
Pod jeho vedením se na  hřišti 
vystřídali všichni hráči, kteří hrají 
ať už za A či B mužstvo a projevili 
zájem hrát. Turnaj jsme rozehráli 
na  domácí půdě s  Rokytnicí, kte-
rou jsme porazili 9:2. Byl to první 
zápas po dlouhé době a naši hráči 
byli nadšení, že zase mohou hrát. 
Ve druhém kole poháru jsme nara-
zili doma na Doudleby. Před zápa-
sem intenzivně pršelo a o sehrání 
utkání se rozhodlo těsně před 
začátkem. Bohužel pro nás, zhor-
šený terén a herní podmínky více 
vyhovovali hostím a  my prohráli 
1:3. O  týden později jsme sehráli 
utkání ve  Voděradech, kde jsme 
s převahou vyhráli 5:1. Čtvrté kolo 
turnaje jsme měli odehrát 21.6. 
nicméně prudké přívalové deště 
nám v tom zabránily a utkání bylo 
přeloženo. Následující týden jsme 
hráli v Černíkovicích. Soupeř podal 

lepší výkon a my prohráli 3:5, zpes-
třením zápasu byla herní účast bý-
valého reprezentanta ČR a  bron-
zového medailisty z  mistrovství 
Evropy (EURO 2004) Jaroslava 
Plašila. Poslední utkání proběhlo 
doma s Kosteleckou Lhotou. Naše 
jednoznačná výhra 6:0. Bohužel 
o  vítězi turnaje bylo rozhodnuto 
a  to díky dosavadní vítězné sérii 
Kostelecké Lhoty. Jejich mužstvo 
právem převzalo pohár pro ví-
těze z  rukou senátora Miroslava 
Antla. Do  poháru jsme vstupovali 
s  tím, že si všichni zahrají, nehle-
dě na  výkon a  zkušenosti. Trenér 
bedlivě sledoval každého hráče, ať 
už z A či z B, tak aby nás mohl co 
nejlépe připravit do  nadcházející 
sezóny 2020/2021, kterou rozehra-
jeme 15.8. na půdě Hradecké Slá-
vie. Zkouškou naší připravenosti 
však bude již 1.8. pohárové utkán 
s  Třebechovicemi. V  červenci nás 
čeká letní příprava, ve které sehra-
jeme každý víkend jedno utkání. 
Všechny vás zveme do našeho are-
álu na fotbal, přijďte fandit!

Ladislav Falta, 

vedoucí A mužstva

Životní jubileum
Letos v červnu oslavil padesát let trenér starší přípravky Jaromír Ha-
lamka. Pan Halamka působí u našich nejmenších už dvaadvacátou 
sezónu. Provází fotbalisty TJ Baník Vamberk, z.s. v  prvních fotbalo-
vých krůčcích a bezmála 300 dětí prošlo jeho vlídným vedením. Je 
to právě on, kdo v dětech ve Vamberku probouzí nadšení pro hru, 
sport a  hlavně pro fotbal. Nelze slovy vyjádřit  dík, který mu náleží 
za nezištnou práci pro děti. Ať už se jedná o zimní turnaje, kterých 
pan Halamka pořádá několik, nutno jmenovat tradiční Mikulášský 
a vánoční turnaj pro přípravky (oba turnaje vloni po třiadvacáté), či 
Baník cup. Patří mu velký dík za všechny strávené hodiny práce s dět-
mi na  hřišti i  mimo něj. Jaromír Halamka je perfektním příkladem 
sportovce, organizátora a  trenéra. V  lednu 2019 byl pan Halamka 
oceněn fotbalovou asociací na  galavečeru krajského fotbalového 
svazu, když obdržel cenu Josefa Součka – trenér roku kategorie mlá-
dež. Za všechny děti, trenéry a rodiče přejeme Jardovi všechno nej-
lepší, hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i trenérských úspěchů.

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

Letos na jaře proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce kantýny na hřišti 
V Lukách. Celé akci předcházel koncept a vize rozšíření kantýny, a to tak, 
aby pojala více osob. Zejména při velkých dětských turnajích byl problém 
dětem poskytnout teplé jídlo ve  vyhovujících  prostorách. Vzhledem 
k  tomu, že byly nahrazeny nevhodné toalety pro návštěvníky sanitární 
buňkou, již nic nebránilo rozšířit kantýnu. Takto vybavená kantýna, krom 
toho, že skvěle vypadá, nám rozšiřuje možnosti, a to zejména při pořádání 
velkých turnajů pro mládež, kde je oběd podmínkou. Všechny vás srdeč-
ně zveme do  fotbalového areálu V  Lukách na  přípravná utkání našeho 
A mužstva či Letohradu, který zde přivítá týmy hrající ČFL či divizi. Soutěž 
2020/2021 začne koncem srpna. Novou kantýnu budete moci využít při 
všech sportovních událostech, dále při trénincích naší mládeže, které jsou 
každé pondělí, středa a pátek od 16:30 po celé prázdniny. Více fotografi í 
nové kantýny naleznete na stránkách www.banikvamberk.cz

Ondřej Frejvald, Tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

K trenérskému týmu TJ Baník Vam-
berk se připojil pan Josef Souček. 
Pan Souček je známou osobnos-
tí královéhradeckého fotbalu, 
nicméně dovolte, abychom ho 
v krátkosti představili. Pan Souček 
trénuje od  svých jednadvaceti 
let a  je držitelem UEFA A  licen-
ce. Přes dvacet sezón trénoval 
mládež Spartaku Hradec Králové 
(nyní FC Hradec Králové). Působil 
v  Hradecké Olympii a  Slávii, tré-
noval Třebechovice a  Albrechtice. 
Dlouhodobě působil u  okresních 
výběrů Hradce Králové a krajského 

výběru Královéhradeckého kraje. 
Pan Souček je sběratelem sportov-
ních znaků, velkým fanouškem Li-
verpoolu a Bohemky. Závěrem mi 
dovolte citovat pana Součka: „Klu-
ky máme ve  Vamberku šikovné 
a  běhavé, areál V  Lukách je ukáz-
kový, jen tu soutěž bychom zde 
měli hrát vyšší.“. Přejeme novému 
trenérovi mnoho úspěchů s naším 
A  mužstvem a  těšíme se na  jeho 
spolupráci s mládeží.

Jan Souček, 

předseda fotbalového oddílu 

TJ Baník Vamberk, z.s.

Fotbal
Trénujeme nepřetržitě 

po celé léto.
Pondělí, středa a pátek od 16:30 – 18:00
V městském fotbalovém areálu V Lukách

Pojď hrát fotbal.

O pohár senátora M. Antla

Nově rekonstruovaná klubovna 
a kantýna ve fotbalovém 
areálu V Lukách

Nový trenér fotbalového A mužstva
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Ve  čtvrtek 11. června proběhl 
ve  Vamberku v  městském fotba-
lovém areálu V  Lukách fotbalový 
trénink pro dívky každého věku. Ze 
všech koutů našeho okresu dorazi-
lo na první společný trénink dvacet 
čtyři děvčat ve věku 6 až 15let. 
Na  vzorně připravené hrací ploše 
se trénovalo ve  dvou skupinách 
pod vedením zkušených trenérů 
Evy Hruškové a  Jakuba Novického 
z FC Hradec Králové, Tomáše Hájka 
a  Marcela Olšavského z  domácího 
TJ Baník Vamberk a Grassroots tre-
néra OFS Rychnov Kamila Kaplana. 

Výkony dívek bedlivě sledoval také 
Jiří Hruška z  FC Hradec Králové, 
domácí předseda Jan Souček a zá-
stupci výkonného výboru a komise 
mládeže OFS.  Záštitu nad pilotní 
akcí převzal senátor Miroslav Antl.  
Dívky zvládly plnohodnotnou 
tréninkovou jednotku, jedno cvi-
čení střídalo druhé a  nechyběl ani 
závěrečný fotbálek, kde děvčata 
předvedla, že i holky umí hrát fot-
bal! „Naším cílem bylo připravit tré-
nink, ze kterého by holky odcházely 
s úsměvem, a to se myslím poved-
lo,“ hodnotil akci šéftrenér FCHK 

Jakub Novický. Dárečky z  úseku 
žen FAČR s logem a motivem #hol-
ky taky hrajou fotbal! pro všechny 
účastnice pak byly zaslouženou od-
měnou a tečkou za vydařenou akcí. 
„Chtěli jsme ukázat, že i dívky mo-
hou hrát fotbal, hrají ho rády a my 
jim dokážeme vytvořit stejné pod-
mínky jako klukům,“ vysvětluje 
smysl akce hlavní pořadatel Ondřej 
Frejvald z TJ Baník Vamberk a dodá-
vá. „Děkuji všem zúčastněným dív-
kám, rodičům, trenérům a v nepo-
slední řadě kolegům pořadatelům. 
Již nyní plánujeme další společný 

trénink a věříme, že účast bude ješ-
tě větší.“. 

Miroslav Hofmann

Fotogalerii ze společného tréninku 
dívek naleznete na  www.fotbalfo-
to.cz a  www.miroslavantl.cz. Ještě 
bych rád doplnil, že tento koncept 
se ujal a v tomto projektu bylo po-
kračováno, naposledy v Hradci Krá-
lové v  Háječku. Věříme, že se nám 
povede k  fotbalu přivést mnoho 
dívek, tímto vás zvu, pojďte hrát 
fotbal.                       Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Fotbalová utkání o prázdninách
Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Poznámka

Muži B 5.7. neděle 17:00 Vamberk B Kostelecká Lhota Pohár 

Letohrad 11.7. sobota 10:30 Letohrad Šumperk - DIVIZE Příprava

Dorost 11.7. sobota 16:30 Vamberk Borohrádek Příprava

Muži A 12.7. neděle 14:00 Vamberk Rychnov B Příprava

Muži B 12.7. neděle 17:00 Vamberk Slatina nad Zdobnicí Příprava

Dorost 16.7. čtvrtek 17:30 Vamberk Rychnov Příprava

Letohrad 18.7. sobota 10:30 Letohrad Živanice - ČFL Příprava

Muži A 19.7. neděle 14:00 Vamberk Kostelec Příprava

Letohrad 25.7. sobota 10:30 Letohrad Chrudim B Příprava

Muži A 25.7. sobota 17:00 Vamberk Dobříkov Příprava

Muži A 1.8. sobota 17:00 TJ Baník Vamberk SK Třebechovice pod Orebem Pohár

Muži A 15.8. sobota 10:15 FC Slavia Hradec Králové TJ Baník Vamberk Mistrák

Dorost 16.8. neděle 14:00 SK Solnice TJ Baník Vamberk Mistrák

Dorost 22.8. sobota 14:30 SK Dobruška/TJ Spartak Opočno TJ Baník Vamberk Mistrák

Muži A 22.8. sobota 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Slavoj Předměřice n. L. Mistrák

Dorost 26.8. středa 18:00 TJ Baník Vamberk SK Roudnice/SK Bystřian Kunčice Mistrák

Muži A 29.8. sobota 17:00 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva Meziměstí Mistrák

Dorost 30.8. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Lokomotiva Borohrádek Mistrák

Muži A 5.9. sobota 17:00 TJ Spartak Opočno TJ Baník Vamberk Mistrák

Dorost 6.9. neděle 14:30 SK Babí TJ Baník Vamberk Mistrák

Holky taky hrajou fotbal!
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Zúčastněte se tenisového 
turnaje rodinných dvojic
Tenisový oddíl Baník Vamberk pořádá tenisový turnaj čtyřher
Kdy:  v sobotu 5. září 2020  

Kde: Tenisové kurty v lukách

Kdo: Rodinné dvojice (manželé, sourozenci, rodič a dítě, prarodič a vnouče,...)
Jak se přihlásit: zprávou na e-mail: otmuller@gmail.com
telefonem na čísle: 603 281 345 (Otakar Müller)
Maximální počet dvojic je 12. Přihlaste se co nejdříve.
Propozice turnaje budou každé dvojici zaslány e-mailem před turnajem.

Stolní tenis 
– ve Vamberku divize
Sezóna 2019-2020, přestože její závěr byl komplikovaný z  důvodu 
pandemie koronavirusu, byla pro stolní tenisty Baníku Vamberk 
velmi úspěšná. A-mužstvo poprvé v  novodobé historii postoupilo 
do  divize, což je již poměrně vysoká soutěž. Zásluhu na  tom mají 
výborní hráči Jan Jakubec, Martin Vrkoslav, Milan Valášek, Ondřej 
Kotyza, kterým v průběhu sezóny občas pomohli Jan Kosek a Michal 
Macháček. Takže diváci v příští sezóně budou moci sledovat opravdu 
kvalitní stolní tenis. A úspěch slavilo také C-čko, které vyhrálo sou-
těž RP3 a to dokonce bez ztráty jediného bodu a postoupilo do RP2. 
Toto mužstvo se opíralo o výkony Martina Michery, Vítězslava Mel-
kese st., Radovana Nováka, Jiřího Panochy, Petra Pavla a v důležitých 
zápasech vypomohl Jan Kosek. Ani ostatní mužstva Baníku se ne-
ztratila a ve svých soutěžích obsadila místa v polovině tabulek.
Nyní již probíhá příprava na nadcházející sezónu. Oddíl by rád zís-
kal alespoň jednoho hráče pro posílení A mužstva, což však bude 
poměrně složité. Výběr v okolí je opravdu malý. Novinkou pro pří-
ští sezónu bude, že přihlásíme další mužstvo. Soutěž RP5 tak bude 
hrát E-mužstvo, které je složeno z našich talentovaných žáčků, ale 
bude ji hrát i nově ustavené F-ko, které bude naopak složeno z hrá-
čů převážně v důchodovém věku.
Samozřejmě oddíl se již také  těší, že naše mládež se bude dále 
zlepšovat a  že také členská základna se bude v  mládežnických 
kategoriích rozšiřovat. Takže nadcházející sezóna bude pro oddíl 
stolního tenisu Baníku Vamberk velkou výzvou.

Jan Podolka – předseda oddílu stolního tenisu.

Stolní tenis – ukončení sezony 
A družstva – postup do divize
Z  důvodu pandemie – koronaviru rozhodl krajský výkonný výbor 
o ukončení sezóny 2019/20 po 18. kole. Neodehrané zápasy A družstva 
se již nebudou dohrávat. Dále výkonný výbor rozhodl, že do vyšší sou-
těže postoupí všechna mužstva, která ještě měla šanci na postup. Díky 
tomuto rozhodnutí jsme tedy postoupili do vyšší soutěže. Poprvé v his-
torii klubu tak bude v  příští sezoně Baník Vamberk hrát DIVIZI. Děkuji 
všem hráčům, kteří se podíleli na postupu, vedení Baníku v čele s Janem 
Podolkou za podporu, organizaci a veškeré zázemí. Gratuluji k postupu. 

Konečná tabulka krajská soutěž 1. třídy:

1. Jiskra Nový Bydžov 18 15 0 3 0 164: 89 48
2. TJ Dvůr Králové n.L. 18 13 1 4 0 165:105 45
3. Baník Vamberk 18 11 2 5 0 167:116 42
4. DTJ-Slavia Hr. Králové D 18 11 0 7 0 142:105 40
5. TTC KB Vrchlabí 18 10 1 7 0 152:119 39
6. Sokol Chlumec n.C. 18 9 1 8 0 137:127 37
7. Sparta Úpice 18 9 1 8 0 125:150 37
8. Sokol České Meziříčí 18 9 0 9 0 135:130 36
9. Sokol Nemyčeves 18 6 0 12 0 114:147 30
10. Sokol PP Hr. Králové 2 E 18 5 0 13 0 111:155 28
11. Tatran Hostinné D 18 4 1 13 0 91:156 27
12. Sokol Stěžery B 18 2 1 15 0 67:171 23

M. Vrkoslav, vedoucí A družstva

Letošní vítání léta v Pekle bylo také 
poznamenáno předcházející koro-
navirovou pandémií a z ní prame-
nících restrikcí, na  začátku probí-
haly diskuse, zda vítání léta vůbec 
uskutečnit a  když ano, za  jakých 
podmínek? „Panovaly“ obavy, zda 
budeme schopni vše zorganizo-
vat dle platných nařízení, naštěstí 
týden před plánovaným uskuteč-
něním vítání léta došlo k  dalším 
„zásadním uvolněním“, v  tu chvíli 
jsme průběh celého odpoledne 
viděli v „jasnějších barvách“.
Tento rok vítání léta proběhlo 
v sobotu 13. 6., počasí nám dovo-
lilo se „vyletnit“ a naštěstí se nám 
vyhnuly přeháňky, které „trápily“ 
okolí Pekla.
Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť 
se soutěžemi, a také si mohly vyro-
bit piráta z  papírového talířku dle 
vlastní fantazie. Soutěže plnilo té-
měř 100 dětí, tak jsme měli radost, 
že účast byla hojná a děti se dobře 
bavily. U každého stanoviště dostali 
malí i  větší „bojovníci“ za  splnění 
úkolu nějakou drobnost a nakonec 
vyměnili kartičku se všemi vyplně-
nými políčky za  balíček s  křídami 

a  sladkostmi. Odpolednem nás již 
poněkolikáté provázel pan Libor 
Štumpf, který přivezl malý kolotoč. 
Novinkou byla letos možnost, na-
zdobit si tašku, tričko nebo gymba-
tůžek. Paní Jitka Melšová (Pinkring) 
tam měla stánek se všemi věcmi, 
které byly k výrobě potřeba. I  ten-
to rok hasiči z Vamberka nastříkali 
pěnu. Jako vždy se těšila veliké 
oblibě, děti v  ní dováděly dlouuu-
hou dobu. K občerstvení si přícho-
zí mohli dát vynikající pekelskou 
makrelu, klobásu nebo párek. K pití 
nechyběly limonády, džusy, káva 
ani pivečko. Koho „honila mlsná“ 
nebo se chtěl ochladit, mohl si kou-
pit zmrzlinu nebo ledovou tříšť. 
Touto cestou bychom chtěli moc 
a  moc poděkovat všem sponzo-
rům. Věřte, že bez vás by se toto 
krásné odpoledne plné her, dět-
ského smíchu a pohody nemohlo 
uskutečnit. DĚKUJEME!!!
Příští rok se na  pekelském vítání 
léta těšíme na  viděnou, ale určitě 
nezapomeňte i  na  ostatní akce 
pořádané SDH Peklo, budeme Vás 
o nich s předstihem informovat.

SDH Peklo nad Zdobnicí

Pirátské vítání léta v Pekle
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Již začátkem dubna měli vstoupit 
pekelští nohejbalisté do nové etapy 
s  názvem Botas dorostenecká liga. 
Bohužel vyšší moc nejen sportovní 
dění zcela pozastavila, a  tak se až 
s  dvouměsíčním zpožděním mohly 
rozjet nohejbalové soutěže. S  ohle-
dem na zkrácení základní části došlo 
k drobným změnám, nicméně pres-
tiž soutěže dorostenců neutrpěla. 
Junioři z Pekla tak nově bojují v ce-
lorepublikové soutěži s  názvem Li-
gový pohár dorostu. Soutěž, která se 
kvalitou může rovnat kraji mužů, lze 
brát i jako přípravu na ligové soutěže 
v  elitní mužské kategorii. Herní sys-
tém má v  základní části progresivní 
bodování a utkání se hraje na sedm 
zápasu (4 x dvojice, 2 x trojice a 1 x 
singl). To znamená, že se body z utká-
ní dělí dle počtu vyhraných zápasů. 
Výhra 7:0 a 6:1 znamená tři body, vý-
hra 5:2 a 4:3 jsou dva body pro vítěze 
a bod získává poražený.
Peklo se svým týmem patří věko-
vě mezi mladší účastníky, přesto již 
v prvních zápasech obtížné východ-
ní skupiny B potvrdilo, že se rozhod-
ně hrát druhé housle nechystá. Díky 
kvalitnímu týmu a  podpoře města 
Vamberk je tak v Pekle opět možnost 
navštívit ligovou úroveň nohejbalu.

TJ Peklo nad Zdobnicí 
MNK Modřice 
31.5.2020 (4:3)
Natěšený nováček z  Pekla nad 
Zdobnicí se představil poprvé svým 
příznivcům v duelu proti omlazené-
mu družstvu Modřic. Hosté se navíc 
museli obejít bez lídra Boleloucké-
ho. Přesto bylo k vidění velmi vyrov-
nané a  bojovné střetnutí. Klíčovou 
roli v něm sehrál Fries, který dopo-
mohl domácím k vítězství čtyřmi zís-
kanými body. Hned úvodní dvojice 
přinesla velkou bitvu. Čižinský s Frie-
sem udolali posledním možným mí-
čem Brennera se Svobodou a byl to 
jeden z rozhodujících momentů ce-
lého klání. „V koncovkách vítězných 
setů jsme prokázali lepší psychickou 
odolnost,“  oddechl si trenér Pekla 
MICHAL HOLATA. „Za  stavu 8:9 za-
hrál Čižinský zkrácený míč, který se 
sotva převalil přes pásku, navíc ná-
sledující útok Brenner trestuhodně 
nezvládl. Zlepšení ve  druhém setu 
přineslo dílčí vítězství a  musel roz-
hodnout tie-break. Bohužel nám 
nestačilo dvoubodové vedení 
a opět jsme selhali v koncovce. Ten-
to zápas, troufám si tvrdit, ovlivnil 
celé utkání,“ souhlasil i trenér Modřic 
RICHARD LAŤÁK. Jihomoravané sice 
vzápětí srovnali, ale jak první trojice, 
tak i singl vyzněly pro Peklo. Modřice 
ještě vykřesaly naději ziskem odvet-
né trojice, vzápětí však vítězství pro 

domácí k radosti početnému táboru 
místních fandů zajistili Fries s Čižin-
ským znovu třísetovou výhrou proti 
Jurkovi s  Jonasem a střídajícím Ko-
louchem.  „Začátek zápasu pravdy 
nám vyšel a vedli jsme o tři míče. Pak 
došel dech Jonasovi, domácí zabo-
jovali v obraně a nutili naši druhou 
dvojici k chybám. Na kurt přišel Ko-
louch a zlepšenou hrou jsme zápas 
dotáhli do  tie-breaku. Jenže opět 
nás zradila koncovka a nepomohlo 
ani střídání Jonase. Domácí moh-
li začít slavit, že v  premiéře hned 
vyhráli,“  rekapituloval hostující lo-
divod. ,,Vůbec první dorostenecká 
výhra se jistě zapíše do  historie 
pekelského nohejbalu, máme z  ní 
všichni radost,“ doplnil Holata. 
Sestava domácích:  Čižinský, Fries, 
Šimeček, Ferebauer, Kotyza, Teplý, 
Kopecký. 
Sestava hostů:  Jonas, Brenner, Ko-
louch, Svoboda, Jurka, Sluka, Ne-
snídal.
Trenér Pekla MICHAL HOLA-

TA: „Myslím, že jsme viděli na úvod 
slušný nohejbal. Za  mě je značka 
Modřice stabilně zárukou  dobré-
ho nohejbalu a  zaslouží si za  prá-
ci s  mládeží respekt. S  tím jsme 
do utkání také vstupovali, ale záro-
veň si moc přáli vítězství. To se na-
konec podařilo. Je třeba pochválit 
celý tým, který podpořil svým velice 
obětavým výkonem Čižinský, které-
mu v rozhodujících chvílích výborně 
sekundoval Fries. Ostatní se nevy-
hnuli drobným výkyvům, věřím ale, 
že to postupně doladíme. V  týmu 
hostí nebudu jmenovat jednotlivce, 
mají hodně nadějných nohejbalistů, 
o kterých určitě ještě uslyšíme.“
Trenér Modřic RICHARD LAŤÁK: 
„Gratulace soupeři, předvedl bojov-
ný výkon. My se naopak nemůžeme 
vymlouvat na absenci Bolelouckého, 
protože jsme měli dostatek šancí 
na vítězství. Myslím si, že misky vah 
převážilo domácí publikum, které 
dorazilo ve skvělém počtu.“ 

TJ Spartak MSEM Přerov 
TJ Peklo nad Zdobnicí 
7.6.2020 (0:7)
Peklo válí! Po  úvodní výhře s  Mod-
řicemi získalo tentokrát všechny 
tři body a  vypadá to, že by mohlo 
skončit v soutěži mnohem výše, než 
možná někteří čekali. Dobrou zprá-
vou také je, že se k minule výborně 
hrajícím Friesovi s Čižinským přidali 
svými výkony tentokrát i  další hrá-
či. Hostující tým se v úvodu zápasu 
hladce vyhranými dvojicemi ujal 
velmi rychle vedení 2:0. První a po-
slední komplikace v  celém utkání 
nastala v úvodní trojici, kdy domácí 
získali svůj jediný set. Po  vystřídá-

ní se ale Peklo na  hřišti srovnalo 
a zvládlo zkrácenou sadu lépe. ,,Při 
hře prvních trojic jsme museli vy-
střídat Kopeckého za  Čižinského, 
čímž jsme změnili herní systém 
a vyrovnaný souboj zvládli. Ve zbyt-
ku zápasu jsme již dominovali,“ po-
chvaloval si vedoucí  Pekla  MICHAL 
HOSTINSKÝ. To bylo ze strany do-
mácích vše. Peklo trpělivě přidávalo 
další body a ve velké pohodě dokrá-
čelo za  hladkou výhrou. Spartaku 
naopak při jeho letošní premiéře 
zazpíval nepopulární kanár. ,,Peklo 
je cílevědomý tým, který to s  mlá-
deží opravdu umí,“  ocenil soupeře 
domácí lodivod PAVEL JANEK.
Sestava domácích:  Bláha, Pokorný, 
Pírek, Mužík, P. Lollek, V. Lollek. 
Sestava hostů:  Ferebauer, Čižinský, 
Fries, Šimeček, Kotyza, Kopecký.
Trenér Přerova PAVEL JANEK:  ,,Sil-
ný soupeř nás přehrál po všech strán-
kách, nepomohlo ani zlepšení Pírka 
a Pokorného. Určitě nám chyběl Drei-
seitl, který letos hraje v Holicích.“
Vedoucí Pekla  MICHAL HOSTIN-

SKÝ:  ,,Do utkání jsme nastupovali 
s vědomím, že pokud chceme bojo-
vat o co nejlepší umístění v play-off , 
tak je nutné se vyhnout zbytečným 
bodovým ztrátám. Šli jsme proto 
cílevědomě za ziskem tří bodů. Stá-
le pracujeme na  sehrávání našeho 
týmu, což se projevilo především 
ve  výborně odehrané druhé trojici. 
V  závěrečných dvojicích jsme si již 
dovolili zapojit střídající hráče.“

TJ Peklo nad Zdobnicí 
TJ Spartak Alutec KK 
Čelákovice 28.6.2020 (3:4)
Výšková převaha a  razantní smeče, 
tak by se dal charakterizovat silný 
soupeř z Čelákovic. Však Dan Matura 
z týmu soupeře nastupuje díky své 
dělové smeči i v extraligové soutěži 
mužů. Pokud si Peklo chtělo udržet 

náskok nad Čelákovicemi v tabulce, 
muselo bojovat o výhru. 
Hned v  úvodní dvojici si Čižinský 
s Friesem na Maturu vyšlápli a cíle-
nou hrou přes druhého hráče získali 
úvodní zápas. Ve druhé dvojici před-
vedli Šimeček s Ferebauerem dobrý 
výkon, ale šťastnější byly Čelákovice. 
V první trojici měl Šimeček nelehkou 
roli, ale přesto dokázal svým blokem 
Maturu trápit. První set ovládli o míč 
domácí, ve  druhém setu byli lepší 
Středočeši. V tiebreaku si Čelákovice 
vybudovali náskok a ujali se v utká-
ní vedení 1:2. Vzápětí srovnal Fries 
v singlu na 2:2. V odvetné trojici do-
mácím něco chybělo a nepomohlo 
ani vícero střídání 2:3. Zvrat zápasu 
mohl zařídit elitní tandem Pekla, ale 
dobře hrající dvojice Čelákovic byla 
nad síly čertů a již bylo jasné, že si vý-
hru odvezou hosté 2:4. V posledním 
zápasu dvojic však bylo o  co bojo-
vat, každý bod je v silné skupině dů-
ležitý pro play off . Tandem Šimeček, 
Ferebauer předvedl výborný výkon 
a Peklo tak korigovalo stav na 3:4.
Vedoucí Pekla  MICHAL HOSTIN-

SKÝ: ,,Věděli jsme, že nás čeká velmi 
obtížné utkání. Trochu překvapivě 
jsme porazili nejobávanějšího hráče 
v  obou dvojicích, ale bohužel jsme 
na  soupeře nenašli recept ve  troji-
cích. Nicméně je vidět, že si tým pod 
vedením trenéra Holaty postupně 
sedá a  výborně tentokrát zahrála 
dvojice Šimeček, Ferebauer. Pokud 
chceme bojovat o  lepší než čtvrté 
místo v tabulce, tak musíme na kon-
ci prázdnin zabrat proti největšímu 
favoritovi soutěže z  Holic a  urvat 
alespoň bod“
Sestava domácích:  Čižinský, Fries, 
Šimeček, Ferebauer, Kotyza, Teplý, 
Kopecký. 
Sestava hostů: Nesládek, Seidl, Ma-
tura, Loff elmann, Jedlička, Hejtík.

Ing. Michal Hostinský

Dorost naskočil do ligového poháru
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(Praha-Čakovice) Po  dlouhé herní 
odmlce si ostrou prověrku svých 
dovedností užili starší žáci. V praž-
ských Čakovicích se 20. a 21. červ-
na konalo 26. GALA mistrovství 
České republiky starších žáků dvo-
jic a trojic. Mezi startujícími nechy-
běla ani želízka z pekelského oddí-
lu a byla to úspěšná výprava, byť je 
především stříbro z trojic pro čerty 
zklamáním. 

Sobota 20.6. - dvojice
Deštivé počasí přesunulo 27 dvoj-
kových sestav do haly v Neratovi-
cích u  Mělníka. Osm základních 
skupin a  následné předkolo play 
off  představovalo malý maratón, 
ale nakonec se vše zvládlo dle 
časového plánu a  v  19 hodin byl 
konec. 
V základní části si roli lídra skupiny 
podrželo Peklo A  (Fries, Kopecký, 
Kotyza), Peklo B (Koblic, Teplý) si 
po  dvou výhrách a  jedné prohře 
zajistilo druhé místo ve  skupině 
E. Postupové místo si vybojovalo 
i Peklo C (Lisková, Jarkovský) díky 
výhře nad Radomyšlí B. V  prvním 
kole pavouku céčko vypadlo v tří-
setové bitvě s Modřicemi F. To béč-
ko narazilo na Žďár nad Sázavou B 
a tentokrát se v tiebreaku prosadili 
hráči v červeném.  V souboji o nej-
lepší osmičku ale rezerva Pekla 
již nestačila na  České Budějovice. 
První formace čertů si poradila 
nejprve s Radomyšlí A a následně 
i  s  houževnatějším áčkem Stra-
konic. Semifi nále představovalo 
první obtížnou zkoušku a  bylo 
velmi dramatické. V  prvním setu 
byly úspěšnější Modřice B, druhou 

sadu ovládlo Peklo. Zlomovým 
momentem tiebreaku byla zatáč-
ka do té doby neomylného Friese, 
která skončila v  autu. Moravané 
svou šanci nepustili a  vybojovali 
oddílové fi nále. V  souboji zkla-
maných nemělo Peklo s  mladšími 
soupeři z Českého Brodu slitování 
a bralo alespoň bronz. 
Ve fi nále bylo vidět, že chybí přeci 
jen trochu náboj. V  průběhu něj 
byly ztichlé tribuny a  duel mezi 
oddílovými spoluhráči se obešel 
bez zásahu trenéra. Vrcholu turna-
je zkrátka něco chybělo. Větší se-
hranost a  méně nepřesností bylo 
přeci jen k  vidění v  podání první 
formace a  tandem Jurka, Kolouch 
tak mohl slavit první zlato mezi 
staršími žáky.
Konečné pořadí turnaje – dvojice:

1. MNK Modřice A (Kolouch, Jurka)
2. MNK Modřice B (Dvořák, Kubo-
vý, Svoboda)
3. TJ Peklo nad Zdobnicí A  (Fries, 
Kopecký, Kotyza)
4. TJ Slavoj Český Brod (Bálek, Čer-
venka, Blažek)

Neděle 21.6. - trojice
V neděli se počasí umoudřilo a sou-
boje trojic tak mohly proběhnout 
v  malebném areálu TJ AVIA Čako-
vice. Se sedmnácti sestavami bylo 
startovní pole o něco užší a časový 
program nebyl tak našlapaný. Hrací 
systém? Pět základních skupin, ze 
kterých šli vítězové do  čtvrtfi nále. 
Druhé a  třetí týmy čekalo předko-
lo. Nezajímavějším zápasem v  zá-
kladních skupinách byl ten mezi 
Holicemi a Žďárem nad Sázavou A. 
Za tým z Vysočiny nastoupily Anna 

Zapletalová a  Magdaléna Cempír-
ková. Ty pak společně s  Markem 
Zapletalem poslaly Holice nemilo-
srdně domů. K potěšení šéftrenéra 
Jiřího Šmejkala se na  šampionátu 
objevily i další dívky, Lenka Hejdo-
vá ze Strakonic a  Anežka Lisková 
z  Pekla. Všechny zúčastněné si 
za  předvedené výkony vysloužily 
pozvánku na  soustředění junior-
ských nohejbalistek.
Béčko Pekla se tentokrát do vyřa-
zovací části neprobojovalo (Lis-
ková, Koblic, Jarkovský), ale výhra 
nad B-týmem domácích Čakovic 
znamenala alespoň dílčí úspěch. 
To áčko šlapalo jako po  másle 
a  po  ovládnutí své skupiny si po-
radilo ve  čtvrtfi nále i  se Strakoni-
cemi A. Stejně jako ve  dvojicích 
byl semifi nálovým soupeřem tým 
Modřice B.  Tentokrát to však byl 
jiný zápas a po setech 10:5 a 10:6 
se trojice pod vedením Michala 
Holaty prodrala do fi nále. 
Finále trojic bylo posledním zápa-
sem šampionátu a  přineslo sku-
tečný vrchol celého víkendu. První 
set získali čerti z Pekla a vedení si 
drželi i ve druhé sadě. Za stavu 9:7 
by na Modřice vsadil málokdo, ale 
pak přišel zlom. Nejprve se vykutá-
lel Friesův kraťas po pásce kousek 
do  autu. Mohutné povzbuzování 
početné modřické výpravy jako 
by jejich spoluhráčům dodalo sílu 
i notnou dávku štěstí. Za stavu 9:9 
se míč ve  výměně odrazil přes-
ně k  noze Kubového, který šanci 
na  zvrat zpečetil. V  tiebreaku již 
byly nahoře Modřice. Dvořák se 
prosazoval údery podél bloku Ko-

peckého a Peklo naopak herní po-
hoda opustila. Modřičtí tak po vý-
hře 10:7 mohl začít slavit. 
Alespoň dílčího úspěchu se však 
Peklo při závěrečném vyhlášení 
nakonec přeci jen dočkalo, když 
ocenění pro nejlepšího hráče mist-
rovství získal Ondřej Fries.

Konečné pořadí turnaje - trojice:

1. MNK Modřice A (Dvořák, Kubo-
vý, Svoboda)
2. TJ Peklo nad Zdobnicí A  (Fries, 
Kopecký, Kotyza, Teplý)
3. MNK Modřice B (Kolouch, Jurka, 
Nesnídal)
4. MNK Modřice D (Jahoda, Dlab-
ka, Buchta, Sedláček)

Komentář trenéra M. Hostinského

„K fi nále ve dvojicích nebylo dale-
ko, ale i bronz bereme jako úspěch. 
Oproti loňskému roku jsme okolo 
Ondry Friese obměnili sestavu. 
Jsem rád, že se s  tím i  kluci, kteří 
ještě nejsou tolik ostřílení, doká-
zali takhle poprat. Co se týče trojic, 
tak už dlouho jsem nezažil takové 
sportovní zklamání. Za  předve-
denou hru a  s  ohledem na  vývoj 
zápasu by si naši kluci zlato zaslou-
žili. Oba dny se našim „hrobníkem“ 
stal David Dvořák ze Vsetína, který 
výrazně posílil již tak kvalitní ce-
lek Modřic. Je to ale jenom sport 
a  nebudeme z  toho dělat tragé-
dii. Kluci dělají pokroky, tým nám 
skvěle funguje a  věřím, že příště 
bude štěstí víc stát na naší straně 
a třeba z toho bude mnohem větší 
vítězství.“

Ing. Michal Hostinský

Starší žáci vybojovali na mistrovství ČR v nohejbalu dvě medaile

Výprava Pekla má radost z bronzových medailí ve dvojicích. Foto J. Koblic

Orientační běh
Uvolnění vládních opatření umožnilo našemu oddílu uspořádat 
závod ve  formátu Orlické ligy. Konal se 27.5. v  Čermné nad Orlicí 
za krásného slunečného počasí. Hlad po závodech po koronavirové 
pauze nalákal 95 závodníků. Běželo se s čipy na krabičky. Těm, kteří 
se podíleli na uspořádání závodu, děkujeme. A gratulujeme všem 
běžcům, kteří si přišli s chutí zazávodit.

Za OB Vamberk Ilona Mikysková a Jitka Rykalová
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Ani ne po  roce od  svého objevení 
bude rychnovskými pracovníky vy-
staven unikátní nález bronzového 
meče z jižní části okresu Rychnov nad 
Kněžnou. Jednat se bude tak o  zcela 
mimořádnou událost. Více jak tři tisíce 
let starý objev byl náhodně nalezen 
v prostoru archeologicky zcela nezná-
mém, a to velice mělce uložen. Po re-

vizním výzkumu nebyl odhalen žádný 
archeologický objekt. Důvod uložení 
nálezu je zatím tedy obestřen záha-

dou. I tak je jisté, že jde o nález velice 
unikátní. Mečů dochovaných vcelku 
je známých na území České republiky 

pouze kolem 90-ti kusů. Kromě unikát-
ního nálezu budou moci návštěvníci 
zhlédnout kopii bronzového meče 
zapůjčenou z  Archeoparku pravěku 
Všestary a  zlomky mečů objevených 
v  depotech ze dvou lokalit nedaleko 
města Opočna, a  to až do  31. října 
2020 v II. patře Kolowratského zámku 
v Rychnově nad Kněžnou.

Orlická galerie a výstavní sály muzea 25. července – 31. října 2020

Rychnovské muzeum představí veřejnosti 
unikátní nález bronzového meče


