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Váženíní VVamambeberárácici,,
v v srsrpnpnuu k k nánámm dodo mměsěstata zzzavavaví-í-í-
tatalala nneoeobvvb ykky lálá nnávávávštštěvěvěva a – lelele---
ggiovvlaal k. VVamambeberkrk ssee tatakk k ststalaal 
jej dndnímím zz jjeddenenácácctiti mměsěst tt v v  ČRČR 
aa  jejedidinýným m měměststs ememm nna aa  RyRyychchch--
nonovsvskuku, kakaammm vllv akak ttenentoto rrokokok 
zazavívítaal. NNNa  nenececelýýlý ttýdýddenenn jjjsmsmee 
sese taka mmmohohohlilili dddíkíkíky y y leleegigig ovovovlalalakukuku 
a a  skkvěvěvělýlýlým m kokomemementnttovovovanaanýmýmým 
přpředednánánáškškámámám „„„brbrbratatatrůrů““ leleegigig o-o-
náářůřů pppřeřenéénéstst oo zzhrhrhrububbaa a ststs o o llelet t 
zpzpátátkyky.. MěMěMělili jjjsmsmsme ee tatatak kk momomožnžnžnosososttt 
viděětt věvěrnrnéé é rereplplplikkiky yy vlvlvlakakaků ůů nananašišišichchch 
leegigiononářářářů ůů vv v RuRusksksku,u,u, sse e ktktkteererýýmými i 
obobsasadidid liil úúúzezzemímímí oo rrroozozloloozzeze EEEvvrvropoppyy y 
a a  zízískskkalalali i tataakokokovývývý rrresesespepepektktkt,, , ktktkterererý ý ý 
popomomohlhl kkkee vzvznininikukuk sssamamamosososttatatntntné-é-é-
hho Česseskokok slslslovovvenenenskskska.aa.
LeLegigiovo lalak kk nananavšvšvštítítívivivilalla řřadadadaa VaVaVam-mm-
beberárákůkůků aa nnávávávštštštěvěvěvnníníkůků zzz bbblílílízzkzké-é-
hoho ii ddalalalekekekéhéhé o o okokokolololí.íí. AA dddo oo VaVaV m-m--
beb rkka a zazaz vívíítatatalilili ttakakkéé é přpředededstststavaavititelelelé é é
nanašešehohoho rreggegioioionununu, krkrkrajajajskskský ý ý hehejtjtjt-
maan,n, ppann ssennenátáttororor aaa mmmédédédiaiaia.. . OOdOd--
hahadedem m zdzde e bybybyloloo 11170707000 0 zázázájejejemcmcmců.ů.ů.
LeLegigiovovvlalalak k k jejeje ttaakaké é přpřřipipipomomomenenenu-u-u-
títím m totohohoho,, žežeže eexixiststtenencecece vvvlalalastststi i 
aa  svs obobbododda aa nenenejsjsjsououou sssamamamozozozřeřeřej-j-j-
mooststí,í,í, bbbylylylo o o o o o  něněně tttřeřeř bababa tttvrvrvrděddě 
bobojojovvavat.t. JJJe ee tétééžž ž přpřpřipipipomomo enenenutututímímím  
totohoho,  žežeže EEEvrvropoppa aa seses ppprararaviviv dededel-l-l-
něně ppotottýkýkýkalalala a s s  kokokonflnflnfliiktktty y y a aa mymymy 
mámámeeme ttto oo šštštěsěstítítí, , , žežež vvvícíce e nenenežž ž 757575 
llet žižijejemememe vv mmírírru.u.u  
TíTímtmto o o bybybychchc ccchththtělělěl jjješešštětětě jjededdnononou u u 
popoděděkokovavav tt ČeČeČ skskskososo llolovevevensnsnskékéké 
obcici llegegegioioionánánářsřsř kékéké, , papapartrtrtnenenerůrůrůmm
aa tat kékéé vvvšešeš m mm nánávšvšštětětěvnvnníkíkíkůmůmům..

InnIng.g.g. VVVlalaladididimmímír r SoSodododomkmkm aa
SpSpSpolololekekek pppřářářátetetel l hihistststorororieiee 

VaVaV mbmbmberererkakaka

Foto: Michal Pavelka
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

50. zasedání dne 13. července 

2020 usnesla:

1) Souhlasí s  realizací projektu 
„Šablony III“ pro Základní ško-
lu Vamberk, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Komenské-
ho 95, 517  54 Vamberk, IČO: 
70156611, který bude reali-
zován od  září 2020 do  srpna 
2022.

2) Schválila darovací smlouvu 
č. DS2020/05034 od  Králové-
hradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500  03 Hra-
dec Králové, IČO: 70889546 
na  přijetí fi nančního daru 
ve  výši 30.000 Kč jako odmě-
nu za umístění v soutěži „Čistá 
obec 2019“ a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

3) Schválila Smlouvu č. 4/2020 
o  udělení souhlasu k  prove-
dení stavby „Polní cesty Roveň 
u Rychnova nad Kněžnou – k. ú.  
Peklo nad Zdobnicí“ s  Českou 
republikou – Státním pozemko-
vým úřadem, Krajským pozem-
kovým úřadem pro Královéhra-
decký kraj, pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 01312774 a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy. 

4)  Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo uzavřené 
dne 21.04.2020 na  akci „Sta-
vební úpravy kotelny v ul. Jirás-
kova, Vamberk“ se společností 
VASPO VAMBERK, s.r.o., Smeta-
novo nábřeží 180, 517 54 Vam-
berk, IČO: 47470046, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
rozpočet o 134.853 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

5)  Schválila Dodatek č. 2 
ke  smlouvě o  dílo uzavřené 
dne 23.03.2020 na  akci „ZMĚ-
NA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ul. Tyr-
šova č. p. 260, Vamberk na ma-
teřskou školu“, se společností 
Reming, s.r.o.,  IČO: 47454687, 
Soukenická 1176, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou, kterým se 
mění rozsah díla a zvyšuje roz-
počet o 541.703,60 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku.

6) Jmenovala komisi pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek 
na  podlimitní veřejnou zakáz-
ku „Stavební úpravy včetně 
zateplení objektů - MŠ A JESLE 
a DDM - Jugoslávská Vamberk“ 
ve  složení: Zuzana Rousková, 
Ing. Eva Forejtková, Eva Bezdě-
ková, náhradník Jaroslav Sed-
láček.

Rada města Vamberk se na svém 

51. zasedání dne 22. července 

2020 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 49 a 50.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 10 ze dne 10.06.2020.

3)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 30.06.2020.

4)  Rozhodla poskytnout fi nanč-
ní dar ve  výši 3.000 Kč paní 
Tereze Martincové, xxxxxxxx,         
xxxxxxxxxxxx na  úhradu pro-
vozních nákladů spojených 
s  vystoupením skupiny Ge-
mma, které se uskuteční dne 
23.08.2020 v  17:00 hodin  
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

5) Schválila žádost Mgr. Michaely 
Martinové, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o  prominutí nájemného 
za  měsíce červenec a  srpen 
2020 za  prostory v  Městské 
knihovně Vamberk z  důvodu 
nevyužití prostor v  době let-
ních prázdnin.

6)  Vzala na  vědomí oznámení 
spolku Junák – Český skaut, 
středisko Modrá, z. s., Mod-
rá 103, 687  06 Modrá, IČO: 
60371889 o  provozování 
letního skautského tábora 
v Pekle v termínu 08.08.2020 - 
22.08.2020. 

7)  Projednala protokol o otevírá-
ní obálek s  nabídkami a  zprá-
vu o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Komunální elektromobil pro 
město Vamberk – OPAKOVA-
NÁ“ a v souladu s nimi rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s  uchazečem, který předložil 
nejnižší cenovou nabídku tj. 
1.045.000 Kč bez DPH, tj. TPC 
INDUSTRY CZECH REPUBLIC 
a.s., Svatojiřská 596/32, Před-
městí, 412  01 Litoměřice, IČO: 
04690079 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

8)  Schválila Smlouvu o  výpůjčce 
č. 05/20/V/MS s  Ředitelstvím 
silnic a  dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, Pou-
chovská 401, 503  41 Hradec 
Králové, IČO: 65993390, jejíž 
předmětem je bezúplatná vý-
půjčka zeleně na  stavbě silnic 
I/11 v  km 83,924 u  HDB v  k. 
ú. Doudleby nad Orlicí a v km 
85,042 u  zahradnictví v  k. ú. 
Vamberk – 2x středový ostrov 
na dobu určitou od 01.08.2020 
do  31.07.2028 a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

9) a) Schválila výzvu k  podání 
nabídky na  veřejnou zakázku 
ve  zjednodušeném podlimit-
ním řízení s  názvem „Oprava 
plaveckého bazénu, Vam-
berk“.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
ve  zjednodušeném podlimit-
ním řízení „Oprava plaveckého 
bazénu, Vamberk“ ve  složení: 
Mgr.  Jan Rejzl, Luděk Luňák, 
Jaroslav Sedláček, náhradníci 
Rudolf Futter, Ing.  Eva Forejt-
ková, Eva Bezděková.

10)  Schválila cenovou nabídku Da-
vida Černého, Labská kotlina 
980, 500  02 Hradec Králové, 
IČO: 73579190 na  opravu ha-
varijního stavu střechy na  bu-
dově Základní školy Vamberk 
za  cenu 105.300 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

11) Projednala stížnost na bezpeč-
nostní situaci v  ulici Radniční 
(za  obchodním střediskem 
Penny Market) a uložila veliteli 
Městské policie zvýšit dohled 
v uvedené lokalitě.   

12) a) Neschválila výpůjčku po-
zemkových parcel č. 5521, 
druh pozemku orná půda, 
o výměře 3506 m2 a 5522, druh 
pozemku orná půda, o výměře 
1896 m2, 

 b) souhlasí s  výpůjčkou po-
zemkových parcel č. 5762, 
druh pozemku ostatní plocha, 
o  výměře 2189 m2 (parkoviš-
tě u koupaliště) a části areálu 
koupaliště – části pozemkové 
parcely č. 2189, druh pozem-
ku ostatní plocha, o  výměře 
cca 1487 m2 (výpůjčka SPRÁ-
VA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ), 
vše v katastrálním území Vam-
berk, pro RZ1 Racing s.r.o., 
U První baterie 5, 162 00     Pra-
ha 6, IČO: 24752649 ve dnech 
07. - 08.08.2020, za  účelem 
parkování při akci Criss Cross 
Festival.

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

 Jiřímu Hájkovi, byt č. 3, na dobu 
neurčitou,

 Silvii Šimonové, byt č. 6, na dobu 
neurčitou.

14) Vzala na  vědomí oznámení 
o  projednání návrhu zadání 
změny č. 3 územního plánu 
Rychnov nad Kněžnou, kte-
rý je vystaven k  veřejnému 
nahlédnutí od  15.07.2020 

do  14.08.2020 na  Městském 
úřadě Rychnov nad Kněžnou. 

Rada města Vamberk se na svém 

52. zasedání dne 30. července 

2020 usnesla:

1)  Schválila Smlouvu o  zajištění 
a  poskytování pečovatelské 
služby pro občany obce včet-
ně podmínek pro poskytování 
pečovatelských služeb obča-
nům jiných obcí s obcí Záměl, 
čp. 158, 517  43 Potštejn, IČO: 
00275531 a  pověřila starosta 
podpisem smlouvy.

2)  Schválila Dodatek č. 4 
ke  smlouvě o  výpůjčce s  pří-
spěvkovou organizací Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 
280, 517  54 Vamberk, IČO: 
70157375. 

3)  Schválila cenovou nabíd-
ku společnosti VINCI Facili-
ties Česká republika, s.r.o., 
Doudlebská 1699/5, 140  00 
Praha 4, IČO: 25602179 na do-
dávku stožárů a  svítidel v  uli-
cích Tyršova a Jůnova a v Pekle 
za  cenu 90.995 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

4)  Schválila Dohodu o  způsobu 
provedení údržby ochran-
ného pásma se společností 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 
101 52 Praha 10, IČO: 25702556 
na  provedení údržby ochran-
ného pásma elektroenerge-
tického vedení přenosové 
soustavy – úsek mezi stožáry                                                                 
č. 124 – 125, na  pozemcích 
p. č. 3143, v k. ú. Doudleby nad 
Orlicí.

5)  Schválila výzvu k podání nabí-
dek a  zadávací dokumentace 
na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu Výsadba interakčních 
prvků IP1 a IP5 v k. ú. Merklo-
vice v  souladu s  Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek 
v OPŽP 2014 – 2020.

6)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Zahrady pro radost 
s.r.o., Blešno 12, 505  46 Blešno, 
IČO: 28516495 na  zpracová-
ní projektu k  žádosti o  dotaci 
z Operačního programu životní-
ho prostředí – výsadba v extra-
vilánu města za cenu 38.000 Kč 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie

Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno 
Jana Pitry 448, Opočno

777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 515 693
734 324 600
494 621 665
731 980 112

05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.

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

Zveme Vás na 11. zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk, které se koná 

dne 9. září 2020 od 18:00 hodin ve velkém sále 
Městského klubu Sokolovna.

Místní poplatky
Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 

Prosíme, abyste i nadále upřednostňovali zejména bezhotovostní plat-
bu. Pro platební údaje (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám 
kontaktujte pracovnice pokladny a  podatelny paní Alenu Bartošovou, 
tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu Špona-
rovou, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz.
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Vam-

berk (přízemí) 

 Místní poplatek ze psů

II. splátka do 30. října 2020, pokud je poplatek větší než 500 Kč
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí:
a) za  psa chovaného v  místních částech Merklovice, Peklo, Helouska, 

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

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

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

a) - d) zvýší o 50 %.
 Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

II. splátka do 30. září 2020
Roční sazba poplatku na rok 2020 činí 648 Kč/osobu

Poděkování a přání zároveň 
– v Mateřské škole dochází 
ke střídání ředitelek

Milí čtenáři, rodiče,
dovolte, abych se vám jako nová ředitelka Mateřské školy představila. Jme-
nuji se Anna Kotlářová a  s  vambereckým předškolním vzděláváním jsem 
spjata již mnoho let. I  v  těchto nelehkých chvílích plných obav a  strachu 
z  onemocnění je před námi něco veselého. Prvního září otevíráme nově 
zrekonstruovanou školičku. Velké poděkování patří nejen zaměstnankyním 
mateřské školy, ale i pracovníkům Technických služeb, společnosti VAMBE-
KON, s.r.o. a především zřizovateli, bez kterého by ona rekonstrukce nepro-
běhla. Jaké je vlastně poslání naší školy? Žádný strom nevydá dobré ovoce 
bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci o dětech… děti 
potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. O to vše se budeme sna-
žit v našich mateřských školách. Všem vám, milí čtenáři, přeji, aby i  „vaše 
stromy“ nesly jen samé dobré ovoce.                                       Bc. Anna Kotlářová

S  novým školním rokem dochází 
k  výměně ředitelek naší Mateř-
ské školy. Stávající ředitelka, paní 
Mgr.  Lenka Faltusová, zakončila 
svou pedagogickou dráhu a  je 
mou milou po-
vinností, abych 
jí jménem Města 
Vamberka po-
děkoval za  její 
příkladnou péči 
a  rozvoj našeho 
předškolního za-
řízení. Energie, 
preciznost, pra-
covitost a  přede-
vším nezměrná 
láska k  dětem, to 
vše jsou vlastnos-
ti, kterými byla 
odcházející paní ředitelka známá 
a díky kterým naše Mateřská škola 
vzkvétá. Pověstnou tečkou za  ka-
riérou paní ředitelky pak bylo na-
startování náhradní školky v Tyršo-
vě ulici    č. p. 260, která od prvního 
září začíná sloužit dětem. Dovolte 
mi proto, abych těmito řádky paní 

ředitelce vyslovil veliké uznání 
a  díky za  její práci. Zároveň bych 
jí rád popřál, aby nadcházející 
léta aktivního odpočinku strávila 
ve zdraví a plná sil.   

Kde však něco kon-
čí, něco nového 
začíná. Je proto 
současně mou další 
milou povinností, 
abych poblaho-
přál ke  jmenování 
nové ředitelce, paní 
Bc.  Anně Kotlářové, 
která vzešla jako 
vítězka z  jarního 
výběrového řízení. 
Novou paní ředi-
telku čeká vedle 
starostí s  běžným 

provozem právě začínající rekon-
strukce pracoviště na Jugoslávské 
ulici, rád bych jí proto popřál mno-
ho sil a energie do její práce a vě-
řím, že naše vamberecká Mateřská 
škola bude i nadále kvetoucí orga-
nizací. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Nová ředitelka Mateřské školy Anna Kotlářová s dětmi v nové dočasné školce 

na ulici Tyršova 260. 

UPOZORNĚNÍ
Od úterý 01.09.2020 je Městský úřad ve Vamberku otevřen za zvý-

šených hygienických opatření v těchto dnech:

Pondělí       8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Středa      8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

V  ostatních dnech bude městský úřad uzavřen a nezbytné záležitosti 
budou vyřizovány prostřednictvím e-mailu podatelna@vamberk.cz, 
telefonicky na tel: 494 548 111 nebo prostřednictvím datové schránky 
(ID datové schránky f83bqus) nebo se lze obrátit telefonicky a e-mailem 
na konkrétního pracovníka se kterým se domluvíte na postupu vyřízení. 
Prosíme, abyste upřednostňovali bezhotovostní platbu, pro platební úda-
je (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám kontaktujte pracovni-
ce pokladny a podatelny paní Alenu Bartošovou, tel: 494 548 123, e-mail: 
bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu Šponarovou, tel: 494  548  137,               
e-mail: sponarova@vamberk.cz.
Předem děkujeme za respektování přijatých opatření.
Aktuální informace o otevíracích hodinách naleznete na www.vamberk.cz 
nebo na dveřích městského úřadu.                           Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu
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Volby do  Senátu se uskuteční 
ve  dnech 2. a  3. října 2020 sou-
běžně s volbami do zastupitelstev 
krajů, v  případě konání II. kola 
voleb ve dnech 9. a 10. října 2020. 
První den voleb (pátek) lze hlaso-
vat od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a druhý den voleb (sobota) od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ 

VE VAMBERKU: 

Okrsek Místo

1 Spolkový dům „Školka“, 
Merklovice 90

2 Základní škola Peklo, 
Peklo 77

3 VAMBEKON s.r.o., 
Na Struhách 536

4 MK Sokolovna 
– šatna, Tyršova 18

5 MK Sokolovna 
– malý sál, Tyršova 18

6 Městský úřad, 
Husovo náměstí 1

KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit na  území České re-
publiky do  zastupitelstva kra-
je a do Senátu má každý státní ob-
čan  ČR, který alespoň druhý den 
voleb,  tj.  3.  10.  2020, dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k tr-
valému pobytu v  obci, která ná-
leží do  územního obvodu  kraje. 
Ve  druhém kole voleb do  Senátu 
může volit i  občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Každý volič si může v úředních ho-
dinách na  obecním úřadu ověřit, 
zda je zapsán ve  stálém  seznamu 
voličů; může požadovat doplně-
ní údajů nebo provedení oprav. 
Obecní úřad je povinen do 48 ho-
din žadateli vyhovět nebo mu 
v  této lhůtě sdělit důvody, proč 
žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, 
tj.  30. 9.  2020, obecní úřad se-
znam v 16:00 hodin uzavře.         

VOLBA DO PŘENOSNÉ 

HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze  závaž-
ných, zejména zdravotních dů-
vodů obecní úřad a  v  den voleb 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a  to  pouze v  územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý  byla okrsková volební komise 
zřízena. Požadavky na  návštěvu 
s  přenosnou volební schránkou 

můžete zasílat tajemnici městské-
ho úřadu na e-mail: juskova@vam-
berk.cz nebo  na tel.: 494 548 112 
nebo 605  006  265 nebo paní 
Lence Prokešové na  e-mail: pro-
kesova@vamberk.cz nebo na  tel.: 
494  548  124 (jméno, příjmení vo-
liče, adresa trvalého pobytu, tel. 
kontakt na voliče).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Od  vyhlášení voleb    může vo-
lič, který nebude moci hlasovat 
ve svém volebním okrsku, požádat 
o voličský průkaz.
Volič může požádat o  vydání vo-
ličského průkazu  osobně  u  obec-
ního  úřadu, který vede stálý se-
znam voličů, podle místa trvalého 
pobytu (dle údaje z  občanského 
průkazu), nejpozději  do  středy 
30. 9. 2020 do 16:00 hod.
Žádost o  vydání voličského prů-
kazu  lze podat  v  listinné podo-
bě  opatřené  úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo v elektro-
nické podobě  zaslané prostřed-
nictvím datové schránky (musí 
být datová schránka fyzické osoby 
- voliče), obě podání musí být do-
ručena příslušnému úřadu  nej-
později 7 dnů přede dnem volby, 
tj.  do  pátku 25.  9.  2020  do  16:00 
hod. Za  ověření podpisu na  úřa-
dech  se správní  poplatek nevy-
bírá.
Voličský průkaz lze  zaslat na  uve-
denou adresu  (doporučeně 

do  vlastních rukou výhradně 
adresáta - nutno mít označenou 
schránku), případně  může  průkaz 
převzít i  osoba, která se proká-
že plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče  žádajícího o  vy-
dání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče 
k hlasování do SENÁTU v jakémko-
liv volebním okrsku volebního ob-
vodu č. 48 Rychnov nad Kněžnou.
Voličský průkaz opravňuje voliče 
k  hlasování do  ZASTUPITELSTVA 
KRAJE v  jakémkoliv  volebním 
okrsku  v  územím obvodu  kraje, 
kde jsou volby vyhlášeny (tzn. ob-
čan Vamberka), může s  voličským 
průkazem  hlasovat v  kterémkoliv 
volebním okrsku v Královéhradec-
kém kraji).

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Při vstupu do volební místnosti je 
každý volič povinen použít dezin-
fekci rukou a  roušku. S  ohledem 
na  druh voleb nebude prostor 
za volební zástěnou vybaven psa-
cími potřebami pro voliče. Z důvo-
du přijatých zvýšených hygienic-
kých opatření prosíme o trpělivost 
při hlasování.

Aktuální informace a  formuláře 
na  najdete na  www.vamberk.cz 
v sekci Občan a úřad - Volby.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

UPOZORNĚNÍ
NOVĚ JE VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 
UMÍSTĚN V BUDOVĚ SPOLEČNOS-
TI VAMBEKON, s.r.o., Na  Struhách 
536 (zadní vchod, který je zároveň 
bezbariérový) Z DŮVODU REKON-
STRUKCE DOMU DĚTÍ A MLÁDE-
ŽE V ULICI JUGOSLÁVSKÁ

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu

Rada Královéhradeckého kraje udě-
lila titul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Královéhradeckého kraje 
za  rok 2019 trojici žen, mezi nimi 
Janě Langové z Vamberka v oboru 
ručně paličkovaná krajka. Cenu kraj 
uděluje tvůrcům v  oborech tradič-
ních lidových řemesel a  těm, kteří 
se významně zasloužili o jejich udr-
žování a rozvoj.
„V  letošním roce se celkem sešlo 
celkem sedm nominačních návrhů. 

Odborná komise kvůli opatřením 
proti koronavirové pandemii jed-
nala per rollam a doporučila udělit 
ocenění třem ženám, které udržují 
tradiční dovednosti lidové kultury 
a  významně se zasloužily o  jejich 
rozvoj. Upřímně jim k získání titulu 
mistra gratuluji a  děkuji za  udržo-
vání krásného řemesla pro další ge-
nerace,“ říká náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová.
Cenu Mistr tradiční rukodělné 
výroby Královéhradeckého kraje 
udělují krajští radní od roku 2017. 
Nahradila původní ocenění Zla-
tý kolovrat vybraným tvůrcům 
v  oborech tradičních lidových 
řemesel a  těm, kteří se významně 
zasloužili o  jejich udržování a roz-
voj. Spolu s Janou Langovou obdr-
žely ocenění též Martina Poliaková 
z  Trutnova za  výsledky v  oboru 
tkalcovství, předení a  zpracování 
vlny a  lnu a  Veronika Tymelová 
z  Nového Hrádku za  keramickou 
tvorbu.

Jana Langová žije ve Vamberku, kde 
působí na  zdejší Krajkářské škole 
jako učitelka paličkované krajky. 
Pedagogické činnosti se věnuje 
téměř třicet let. Za  tu dobu prošlo 
jejím vyučováním a kurzy na stovky 
děvčat i  chlapců, kterým předala 
své znalosti a  dovednosti výroby 
krajek. Nepočítaně žáků bylo z  řad 
dospělých, kteří přicházeli a přichá-
zejí se zájmem o rukodělné techni-
ky. K její práci neodmyslitelně patří 

návrhářství krajek, je autorkou celé 
řady paličkovaných uměleckých 
artefaktů, ale i  krajek určených 
k  praktickému využití. Svou práci 
prezentuje na  četných výstavách 
a přehlídkách.  
Předání cen oceněným mistryním 
se uskutečnilo 21. srpna v  rámci 
slavnostního zahájení Mezinárodní-
ho folklórního festivalu v Červeném 
Kostelci. 

Martina Svatoňová

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen
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O  rostoucí oblibě promítání pod 
širým nebem svědčí fakt, že o  le-
tošních prázdninách přijel nově 
do  Vamberka projekt s  názvem 
Kino na kolečkách, aby promítnul 
v Bednářových sadech českou ko-
medii Chlap na střídačku. Bohužel, 
počasí příliš nepřálo, což se odrazi-

lo na návštěvnosti. I tak je ale tento 
počin příslibem, že se Bednářovy 
sady stávají příjemným místem 
pro letní akce.  
Již tradičně k nám v srpnu zavítal 
též Kinematograf bratří Čadíků, 
který po  čtyři dny promítal fi lmy 
na hřišti v Merklovicích. Tentokrát 

počasí přálo, návštěvnost byla 
vysoká a  diváci byli mimořádně 
štědří. Celý výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného, na  kterém se letos 
vybralo 27.675 Kč, poputuje nada-
ci Konto Bariery. Opět se potvrdi-
lo, že na celé trase Kinematografu 
republikou měl Vamberk jednu 

z nejvyšších návštěvností s největ-
ším vybraným obnosem na dobro-
činné účely. Všem dárcům a stejně 
tak i  těm, kteří se podíleli na  pří-
pravě areálu pro diváky, patří velké 
poděkování.  

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Foto: Radoslav Vídeňský

Rok 1969  se zapsal do  historie 
města Havířova tragickou a velmi 
smutnou událostí. Několik minut 
po  osmé hodině, vznikl v  bytě 
ve  čtvrtém podlaží experimen-
tální sedmiposchoďové obytné 
budovy požár, který v krátké době 
postupně zachvátil páté, šesté 
a sedmé poschodí. Vyděšení oby-
vatelé z vyšších pater vyskakovali 
vstříc smrti, protože nemohli vydr-
žet tělesné peklo vysokých teplot. 
Následky byly více než tragické. 
Vyžádal si nejen značné materiální 
škody, ale i čtyři lidské životy, smrt 
čtyřčlenné rodiny, otce, matky 
a dvou dětí.
Podobná situace se opakovala 
nedávno v  Karviné. Stali jsme se 
svědky těchto událostí prostřed-
nictvím TV a naše nitra se zachvěla 
soucitem. Tragické příhody mají 
být výstrahou. Většina požárů je 
způsobena lidskou nedbalostí 
a  někdy také následkem defor-
movaných mezilidských vztahů. 
Znovu se potvrdilo, že závist a ne-
návist jsou dvě slepé sestry, které 

dokážou přelstít soudnost člově-
ka. Případ z Frenštátu pod Radhoš-
těm, kdy jeden nešťastný člověk 
řešil problém exekuce vlastního 
bytu výbuchem propanbuta-
nových lahví je toho důkazem.
Uvedené události by měly být 
podnětem k  zamyšlení pro obča-

ny bydlící ve  výškových panelo-
vých domech, pro správce budov, 
výbory SVJ i vedení města.
Po  zkušenosti v  Havířově se za-
čaly na  Ostravsku stavět výškové 
budovy s  odděleným požárním 
prostorem chodeb, od  podest 
s  bytovými jednotkami. V  šestém 
podlaží jedenácti podlažní bu-
dovy je možno přejít společnou 
chodbou k výtahu nebo schodišti 
sousedního domu.
Domy na  sídlišti Struha takové 
stavební úpravy nemají a  chodba 
umožňuje při požáru komínový 
efekt. V domě 790, v přízemí rozva-

děče stoupacího vedení, uvízl mezi 
fázemi s  napětím 400 V  potkan. 
„Vůně“ rozkládajícího se těla byla 
cítit v bytech až do sedmého patra. 
Hliníkové PVC kabely se při požáru 
mění v  životu nebezpečné plyny. 
Stačí pár nádechů a  člověk ztratí 
vědomí. Únik po schodišti ve tmě, 

kdy výtah představuje past a  tep-
loty kolem 600 st. C mění všechny 
pevné hořlavé látky v hořlavé ply-
ny, je oním jmenovaným peklem. 
Rozum člověka je zastíněn sebe-
záchovnými pudy a  skok z  výšky 
se zdá řešením. Jakýkoliv drobný 
předmět na  schodišti představuje 
smrtelné nebezpečí.
Mnohokrát jsme se přesvědčili 
o  hrdinství našich hasičů. Jejich 
odvaha je postavena na  pevném 
základu znalostí, zkušeností a uži-
tí vyspělé techniky. Podívejme se 
pozorně kolem sebe, čím můžeme 
zpomalit nebo znemožnit rychlý 

zásah. Také my, kteří můžeme být 
ohroženi požárem, bychom měli 
přistoupit k  praktickému výcvi-
ku, k  vypracování a  prostudování 
protipožárních směrnic, podle 
konkrétních podmínek v místě by-
dlení. Existují mnohá doporučení, 
která si lze osvojit tak, aby je naše 
intuice dokázala v případě nebez-
pečí použít. 
Uvedený článek není návodem 
k  protipožárním opatřením, snad 
jen nesmělou výzvou. 
Občanům předávám pár snímků 
ze cvičení profesionálních hasičů 
z RK 22. 1. 2007 před domem 790. 
Jejich technika se za  uplynulou 
dobu zlepšila. Stejně jako dříve 
musí v  případě požáru stoupat 
v  plné výzbroji po  schodech na-
horu k nejvyšším bytům. Mysleme 
na  ně, na  zdraví našich dětí i  nás 
samotných. Nebuďme lhostejní 
a  nedovolme podceňování upo-
zornění na nebezpečí od občanů. 
Všem čtenářům přeji šťastný život 
v našem hezkém městě.

Jiří Nykl

Letní kina zavítala do Vamberka

Peklo nad zemí
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 Jak jste se ve Vamberku cítili?

Až na  občas nepříjemné vedro, 
příjemně. Máme zkušenost, že 
čím menší město, tím srdečnější 
přijetí.

 Jak trávíte běžný den na  vaší 

legionářské štaci?

Po  celou dobu provází vlak pět 
„vojáků - legionářů“. Jeden má 
vždy noční hlídku. Ten má násle-
dující den volno, jeho jediným 
úkolem je připravit pro ostatní 
oběd. Další čtyři jsou od osmi až 
do  sedmnácti hodin k  dispozici 

návštěvníkům. Procházejí okolo 
vlaku, vítají příchozí a  každou 
hodinu organizují komentované 
prohlídky. Večer toho máme vět-
šinou všichni dost. Každý si ně-
kam zaleze, aby měl chvilku pro 
sebe. Občas si zajdeme do města 
posedět.

 Co můžete obecně o  obsluze 

legiovlaku říct?

Jsme dvě posádky, které se 
po  čtrnácti dnech střídají. Je to 
naše zaměstnání. Někdo je okolo 
legionářského vlaku celých šest 

let, jiný kratší dobu. Máme fl uk-
tuaci, jako každý jiný kolektiv. 
A  jsme opravdu parta českoslo-
venská. Kromě Čechů a  Mora-
vanů máme mezi sebou i  bratra 
Slováka. Od jara do podzima na-
vštěvujeme s  legiovlakem naši 
vlast, občas zavítáme i  na  Slo-
vensko. Přes zimu jsou vozy 
umístěny v depu, kde provádíme 
menší opravy. Dále zpracová-
váme nově získané informace 
a  pracujeme v  Muzeu českoslo-
venských legií v  Sokolské ulici 
v Praze.

 Jaká je perspektiva vlaku 

do budoucna?

Vzhledem k  letošní zkrácené 
sezoně jsme požádali o  dotaci 
na  příští rok. Původně měl legi-
ovlak letos na  podzim ukončit 
svou činnost. Čekáme, jak vše 
dopadne.

 Děkuji za  informace a za celý 

váš pobyt v našem městě.

Jana Jablonce se ptal 
Miroslav Berger

 Jak vznikla myšlenka dostat le-

giovlak do Vamberka?

Legiovlak putuje po  České repub-
lice od  roku 2015 a  letošní rok měl 
být poslední. Proto jsme chtěli 
využít této poslední šance dostat 
tento unikátní projekt také k  nám 
do Vamberka. 
Rok a  tři čtvrtě jsme pracovali 
na tom, dostat legiovlak do našeho 
města. Přestože byl již schválen plán 
cesty na tento rok, tak ještě na  jaře 
jsme slyšeli, že ve  Vamberku to 
v  žádném případě nepůjde, respek-
tive na nádraží není vhodný prostor. 
To vše pak ještě uzavřela korona. 
Nicméně, téměř nemožné se stalo 

skutečností a legiovlak se k nám po-
dařilo dostat. Tímto bych chtěl velmi 
poděkovat Československé obci le-
gionářské a všem dalším partnerům 
a za podporu města.

 Jak legiovlak zapadá do  pro-

gramu Čechoslováci a Vamberáci 

v boji za vlast?

Legiovlak je zlatým hřebem a  vyvr-
cholením této celoroční akce, jejíž 
součástí jsou výstavy a připomenutí 
toho, že za vlast a svobodu bylo nut-
né bojovat a  někdy tvrdě zaplatit. 
Faktem je, že bez legií, které obsadi-
ly území o  velikosti Evropy a  získali 
tak obrovský mezinárodní respekt, 

bychom Československo neměli, jak 
uváděl prezident Masaryk.

 Jak probíhala návštěva legio-

vlaku ve Vamberku?

Až na  deštivé zahájení nám počasí 
přálo a každý den byla návštěvnost 
v  řádu stovek zájemců, a  to jak 
z  Vamberka, tak z  blízkého i  vzdá-
leného okolí. Díky tomu se Vamberk 
na  necelý týden stal atraktivním 
místem pro návštěvu. 
Zavítala k  nám také řada význam-
ných osobností kraje, jako hejtman Jiří 
Štěpán nebo senátor Miroslav Antl. 
Asi každý, kdo navštívil komentova-
nou prohlídku vlaku, ocenil neuvě-

řitelně zajímavý výklad a  nasazení 
„bratrů legionářů“, pro které se stal 
Vamberk na  týden domovem. Řada 
návštěvníků v  legionářské databázi 
dohledala své předky a bylo příjemné 
vidět na jejich tvářích radost a dojetí.

 Co ještě letos připravujete 

v rámci tohoto projektu?

Až do  konce října bude v  Muzeu 
krajky pokračovat výstava leteckých 
modelářů s několika doprovodnými 
přenáškami a  putovní výstava Čes-
koslovenské legie.
Na  podzim budeme na  náměs-
tí instalovat kameny zmizelých 
jako připomínku židovských rodin 
z Vamberka. A na 5. října plánujeme 
tradiční procházku po  Vamberku, 
tentokrát na téma války a válečných 
událostí v našem městě. Při té příle-
žitosti bychom také rádi odhalili 
pamětní desku našeho rodáka Fran-
tiška Koukola, letce RAF, na jeho rod-
ném domku. Tímto bych rád srdečně 
pozval Vamberáky na naše akce.

Legiovlak ve Vamberku

Rozhovor s předsedou spolku historiků 
Vladimírem Sodomkou

Pohled za kulisy legiovlaku
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Mohlo by se tady 
říkat Na staré 
poště
Koncem 17. století předala Dorota 
Vicháčková stavení svému synu Mi-
koláši. To je první zmínka o dnešním 
domě čp. 82. Dalšími majiteli byli An-
tonín Píro a rodina Dusilova. V první 
polovině 19. století Jan Zábrodský. 
Mezi léty 1855 až 1912 sídlil v  pří-
zemí poštovní úřad. Poštmistrem 
byl tehdy Jan Zeman, který v domě 
bydlel. Po  léta zastával i  funkci rad-
ního. I  další majitelka domu Marie 
Panochová byla poštovní úřednicí. 

V  roce 1912 byla pošta přemístěna 
do přízemí radnice. Poté byla v pří-
zemí domu provozována obchodní 
činnost. Ve 30. letech 20. století měl 
v přízemí Václav Držmíšek cukrárnu 
a Josef Urban hodinářství, zlatnictví 
a optiku. V následujících desetiletích 
si zde Vamberečtí pamatují bufet. 
Po  roce 1989 zde měla prodejnu 
papírnictví a  kancelářských potřeb 
nově vzniklá počítačová fi rma Or-
das. Následovala prodejna textilu 
a v současnosti vinotéka.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e ze sbírky Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Na  tento měsíc, kdy se děti 
a  mládež vracejí po  prázdninách 
do školních lavic, připadají jubilea 
spojená s našimi školami.
První záznamy o školním vyučová-
ní ve Vamberku pocházejí z obdo-
bí třicetileté války. Do školy tehdy 
nedocházely zdaleka všechny děti, 
a  navíc v  drtivé většině chlapci. 
Povinnou školu prosadila až Marie 
Terezie ve druhé polovině 18. sto-
letí. I tento krok byl realizován po-
měrně obtížně a trvalo ještě mno-
ho let, než se vzdělávání v obecné 
škole stalo běžným pro celou po-
pulaci. Vamberecká obecná škola 
se odnepaměti nacházela na místě 
dnešního čp. 87 na náměstí (v sou-
časnosti textil paní Pernické). 
Roku 1830 byla škola přemístěna 
o  dům dál do  sousedního čp. 86. 
S postupným nárůstem počtu dětí 
byla škola rozšiřována a  přibývaly 
nové třídy. Kupříkladu roku 1854 

se ve  třech třídách tísnilo téměř 
500 chlapců a  děvčat! Až v  roce 
1880 byla v  zadním traktu budo-
vy otevřena pátá třída, dá se říci, 
že obecná škola byla dobudo-
vána. Dětí však nadále přibývalo 
a  za  vyšším vzděláním (tzv. měš-
ťanská škola, 6.-9. třída) musely 
docházet do Rychnova nebo Kos-
telce. Není divu, že měšťané usi-
lovali o  založení měšťanské školy 
i  ve Vamberku. Úsilí bylo úspěšně 
završeno, když byla 1. září 1895 
otevřena první třída chlapecké 
měšťanské školy. Vyučovalo se 
v přízemí radnice (do té doby slou-
žil tento prostor jako hostinec se 
sálem). Prvním ředitelem byl jme-
nován Gotthard Josef Lašek, do-
savadní řídící učitel obecné školy 
v Častolovicích. Prvním odborným 
učitelem se stal František Panoch, 
který přišel ze Skuhrova. Od  této 
pro Vamberk významné události 

uplynulo 125 let.
Před 115 lety, 28. září 1905, byla 
v našem městě otevřena nová bu-
dova obecné a  měšťanské školy, 
která konečně vytvořila důstojné 
podmínky pro vzdělávání dětí 
a  slouží svým účelům dodnes. 
Stavbě předcházela dlouhá deba-
ta o umístění. Uvažovalo se o Žam-
berecké ulici, nebo místě poblíž 
dnešního nádraží. Podle plánů 
Františka Podhajského z  Prahy 
dílo vytvořili stavitelé Martínek 
z Náchoda a Jihlavec z Hradce Krá-
lové. Do nových prostor se přestě-
hovala obecná a  měšťanská škola 
(od roku 1907 i dívčí), pokračovací 

živnostenská a škola krajkářská.
Ve stejném roce, 1. září 1905, byla 
zřízena i  dvoutřídní obecná škola 
v Pekle. Vamberecký stavitel Fran-
tišek Boháč dílo zhotovil za pouhý 
půlrok! Prvním zatímním učitelem 
byl jmenován Josef Palla. Do  té 
doby navštěvovaly děti z  Pekla 
a  přilehlých osad školu na  Rov-
ni. Pekelská škola sloužila svému 
účelu do  roku 2000, kdy byla pro 
nedostatek žáků uzavřena. Objekt 
dnes slouží jako knihovna a voleb-
ní místnost.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka
Foto z archivu Milana Sedláčka

Střípky ze života 
Aloise Kareše 
Kareš v dopise ze dne 11. 9. 1862 Vojtovi Náprstkovi píše o tom, jak 
jeho děti neumí po  letech strávených v  Brémách již skoro vůbec 
česky. Uvažoval, že by svého syna mohl nechat vyučit sladovní-
kem, a to u Náprstkova bratra Ferdinanda, který v Praze, v místech 
dnešního Muzea Vojty Náprstka vedl rodinný pivovar. Nakonec to 
dopadlo jinak, Anna a Otto do Prahy nešli a v  lednu 1863 vypluli 
s otcem do New Yorku.                                                           Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Několikero školních výročí
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Schodištěm pro opravdu štíhlé varhaníky jsme 
vystoupali na kůr kostela sv. Prokopa. Kostel byl 
postaven v  letech 1712-1713 pány z  Kolovrat 
na místě původního kostela ze 14. století. Sou-
časnou podobu získal rekonstrukcí po  požáru 
roku 1898 a  zdejší varhany, to je opravdová 
chlouba.
Zdejší varhany jsou obdivuhodné nejen po vý-
tvarné stránce, ale za  pozornost stojí i  kon-
strukční řešení a  dispozice. Písemná zpráva, 
která by dokládala autorství a  rok postavení, 
se dosud nenašla. Ale podle několika indicií 
lze usuzovat, že je postavil Kašpar 
Welzel starší z  Králík kolem roku 
1750. Dokládá to mimo jiné typic-
ky „králické“ rozmístění varhan-
ních skříní, kdy hlavní skříně vykrý-
vají rohy kůru a pozitiv je vestavěn 
do  zábradlí kůru. O  tom jsme již 
hovořili v  souvislosti s  nástro-
jem v  Králíkách. Varhanářský rod 
Welzelů působil v  Králíkách přes 
160 let, paralelně s  několika dal-
šími varhanáři, a  synovec Kašpara 
Welzela – Ignác Welzel – působení 
tohoto rodu a prakticky i celé krá-
lické dílny po roce 1850 uzavírá. 

Mimochodem, ze západního okna tady 

na kůru sv. Prokopa je krásný výhled do kraje. 

To, že ho králičtí varhanáři nechávali volné, 

nezastavěné, bylo kvůli světlu na kůru?

Určitě to byl jeden z  důvodů. Když se totiž okno 
za  varhanami zakryje, je na  kůru poměrně tma 
a  není dobře vidět na  noty. Rozmístění velkých 
varhan do  tří částí mělo ale ještě další důvod. 
Získal se tím optimální prostor pro sbor a menší 
orchestr. A jelikož je hrací stůl umístěn uprostřed 
kůru, má varhaník o celkovém dění na kůru cel-
kem dobrý přehled a může zpěváky i muzikanty 
dirigovat, jak říkáme, „od varhan“. V době baroka 
se totiž ještě nepočítalo s dirigentem a vše musel 
zastat varhaník, který skladbu nastudoval, při 
provedení doprovázel hrou na  varhany a  záro-
veň celý ansámbl řídil. Někdy musel ještě k tomu 
zpívat. Nevýhodou tohoto rozmístění nástroje 
je komplikovaná traktura (propojení kláves se 
vzdušnicí). Délka traktury a  řada spojů neza-
ručuje tak precizní a  lehký chod, jako je tomu 
u nástrojů s jednou varhanní skříní a vestavěným 
hracím stolem. 

Přestože se králické varhany podobají po vý-

tvarné stránce, našli bychom u  zdejšího ná-

stroje přece jen nějakou zvláštnost?

Na  první pohled se zdá, že tento nástroj nijak 
nevybočuje z  běžné produkce králické dílny. Ale 
při jeho generální opravě jsme odhalili jednu 
zvláštnost, kterou jsem dosud u jiných varhan ne-
zaznamenal. Jedná se o  neobvyklou konstrukci 
vzdušnice hlavního stroje, která má půdorys li-
choběžníku. Po řemeslné stránce to musel být v té 
době nelehký úkol. Tímto rafi novaným řešením 
se varhanáři podařilo disponovat na hlavní ma-
nuál neuvěřitelný počet 14 rejstříků, a to do velmi 
stísněného prostoru. Varhaník tak má na  tomto 

manuálu k dispozici mimo jiné šest osmistopých 
rejstříků, tři čtyřstopé řady a  jsou zde dokonce 
i  dvě třístopé kvinty. Takovou dispozici nenajde-
me u žádného dochovaného králického nástroje. 

Když hovoříme o tradici králické varhanářské 

školy, pane profesore, do jaké míry na ten ná-

stroj měla vliv zakázka objednatele a do jaké 

míry tvůrčí invence stavitele?

V  době baroka měli varhanáři mnohem větší 
tvůrčí svobodu. Ostatně již samotná smlouva 
většinou obsahovala jen pár řádků, kde byla uve-

dena dispozice, materiál, ze kterého budou píšťa-
ly zhotoveny, počet měchů a  samozřejmě cena. 
Občas zde nalezneme z dnešního pohledu i poně-
kud úsměvné body. V jedné smlouvě jsem dokon-
ce četl zápis, že varhanář dostane tolik piva, kolik 
během stavby vypije. Umím si představit, jak by 
to dnes dopadlo. Když porovnám staré smlouvy 
z dnešními, které na desítkách stran řeší nesmysl-
né podrobnosti, musím se tomu tak trochu smát. 
Kolovratové, kteří kostel stavěli, byli známí jako 
fi lantropové a milovníci umění. Na výzdobě a za-
řízení kostela rozhodně nešetřili. Jistě měli také 
reference o varhanářích. A jelikož měla v té době 
králická dílna velmi dobrou pověst, investor se 
mohl spolehnout, že bude postaven kvalitní ná-
stroj. Varhanář měl pak samozřejmě dalek větší 
volnost, nemusel se dohadovat se žádnou komi-
sí, organologem, natož s pracovníky památkové 
péče. 

Ve Vamberku se narodil významný skladatel 

Jan Václav Hugo Voříšek. Zřejmě musel hrát 

i na tyto varhany. 

J. V. H. Voříšek byl synem zdejšího varhaníka 
a  brzy si kromě jiných nástrojů osvojil i  hru 
na  varhany. Údajně již jako sedmiletý chlapec 
tento nástroj mistrně ovládal. Traduje se, že 
mu otec k  lepšímu a  pohodlnějšímu ovládání 
pedálu zhotovil takové nástavce na  nohy – ja-
kési chůdičky, aby mohl v  sedě koncertovat, či 
doprovázet slavnostní mše. Mladý Voříšek však 
brzy odjel na  studie do  Vídně, kde se stal uzná-

vaným skladatelem. Ačkoliv tam 
působil jako varhaník u  císařského 
dvora, varhanní tvorbě se ve  svých 
kompozicích nevěnoval. Varhany se 
uplatňují pouze v  jeho duchovních 
skladbách, zejména v  jeho krásné 
Mši B dur. Do  Vamberka se Voříšek 
pravděpodobně už nevrátil. Zemřel 
na tuberkulózu ve věku 34 let. 

Jak se varhany od  doby Voříška 

změnily? 

Nástroj se v  minulosti nevyhnul 
několika dispozičním zásahům, 
ale podstata nástroje zůstala za-
chována. Koncem osmdesátých let 

dvacátého století byl nástroj již silně napaden 
červotočem a  jeho stav byl havarijní. Proto byla 
v  roce 1993 zahájena jeho celková obnova, kte-
rou dokončil v roce 1995 Ivan Červenka z Jakubo-
vic. Od té doby nástroj slouží spolehlivě bez vět-
ších závad. Sluší se připomenout, že o záchranu 
varhan se zasloužil tehdejší starosta Vamberka 
Lubor Bořek, který byl nejen velkým milovníkem 
a znalcem varhanní hudby, ale i vzácným člově-
kem. Skoro by se dalo říct, že šel ve stopách rodu 
Kolovratů. Například v rámci hudebního festivalu 
„Voříškův Vamberk“ založil varhanní soutěž pro 
mladé varhaníky ve  hře na  historický nástroj. 
Technický stav i nevšední zvukovou podobu ná-
stroje tak měli možnost prověřit desítky mladých 
varhaníků i  jejich pedagogů. Jelikož jsem panu 
Bořkovi s organizací soutěže i s opravou varhan 
pomáhal, prožil jsem zde mnoho krásných chvil, 
a to nejen u varhan. 

Jistě tedy máte také nějakou příhodu spoje-

nou s tímto nástrojem.

Měl bych opět jednu historku z natáčení. Pro Čes-
ký rozhlas jsem pořizoval nahrávku těchto var-
han a jelikož tehdy ještě nebyl dokončen obchvat 
města, byl i  v  noci kolem kostela velký provoz 
a nedalo se seriózně natáčet. Pan starosta Lubor 
Bořek však často aplikoval takové hezké pořeka-
dlo: „Všechno jde, když se chce“. Zkrátka zavolal 
na  městskou policii a  o  půlnoci nechal zastavit 
veškerou dopravu od Hradce Králové, Žamberka 
a Ústí nad Orlicí. Pod tíhou představy, jaké fronty 
budou kvůli mně stát, jsem nahrávku pořídil v re-
kordním čase. 

Eva Zálešáková

Převzato z  měsíčníku královéhradecké diecéze 
Adalbert (7-8/2020)

Naše varhany očima znalce
S PROFESOREM VÁCLAVEM UHLÍŘEM SE VYPRAVÍME DO KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE VAMBERKU
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Druhá světová válka byla největším 
vzájemným vražděním lidí a  ničení 
hodnot i přírody z dosavadních dob 
existence lidstva. Tuto válku nezpů-
sobila změna přírodních podmínek, 
ani zásah z vesmíru, ale lidé pod vli-
vem své úrovně a schopností.
Druhá světová válka se postupně 
rozhořela na  všech kontinentech, 
ale hlavní fronta vedla v  Evropě, 
která byla také nejvíce poškozena 
a s ní skončila nadvláda evropských 
zemí nad světem, jež byla budová-
na po celé období novověku (1492-
1945).
V této válce padlo obrovské množ-
ství lidí, jejichž přesný počet nebude 
nikdy znám. Údaje z různých zdrojů 
se liší (optimisté udávají asi 50 mili-
onů, pesimisté 70), ale většinou se 
blíží k 60 milionům.
Z tohoto počtu bylo asi 20 mil. vojá-
ků a 40 mil. civilistů, (včetně 6 milio-
nů Židů v holokaustu).
83 % obětí bylo ze spojeneckých stá-
tů a 17 % ze států Osy.
V  nacistických koncentračních tábo-
rech zemřelo asi 12 mil. lidí (6 mil. Židů, 
2 mil. Poláků,4  mil. ostatních národů). 
Z 5,7 milionu sovětských občanů v ně-
meckém zajetí zemřelo 60 %.
Největší ztráty v  této válce utrpěl 
Sovětský svaz, který nesl hlavní tíži 
války s Německem.
Dle údajů wikipedie z různých zemí 
zahynulo:
Československo 365 tis. (3,5 % po-
pulace), Čína 10 mil., Francie 562 tis., 
Indie 1,5 mil., Japonsko 2,6 mil., Litva 
1 mil. (14 %).,Maďarsko 580 tis. (6,3 
%).,Německo 7.5 mil.(10.8 %).,Pol-
sko 5,6 mil.(16 %)., Rakousko110 tis., 
SSSR 26,3 mil.(13,7%).,USA 418,5 tis.
(0.32 %), V. Británie 450 tis.(0.94 %).
Důsledky druhé světové války:
Skončil Novověk a  začal Atomový 
věk lidstva.
Po mnoha staletích skončila nadvlá-
da Evropy nad světem.
Po  celý novověk ovládaly různé 
státy Evropy ostatní části světa, 
budovaly si tam kolonie a  opěrné 
body, ale neustále se současně mezi 
sebou rvaly a tím oslabovaly. Za 450 
let novověku došlo v Evropě ke 230 
válkám a bitvám, při kterých se Evro-
pané vzájemně vraždili. Tím vznikla 
potřeba vytvoření nadnárodního 
útvaru v  Evropě, který by válkám 
a sebepoškozování Evropy zamezil.
Ve světě došlo k velkému růstu ná-
rodního uvědomování a tím prosa-
zování dekolonizace.
Prohrou angličanů v Singapuru ztra-
tila V. B. svoji prestiž v Asii.

Nejmocnější stát světa 19. století V. 
B. se stal v  polovině 20. století za-
dluženou zemí (14 miliard) závislou 
na  USA a  zároveň ztratil postupně 
své kolonie, kterým musel poskyt-
nout nezávislost.
(Antigua a  Barbuda, Austrálie, Ba-
hamy, Bangladéš, Barbados, Belize, 
Botswana, Brunej, Dominika, Fidži,-
Gambie, Ghana, Grenada, Guyana, 
Indie, Jamajka, Jihoafrická republi-
ka, Kamerun, Kanada, Keňa, Kiribati, 
Kypr, Lesotho, Malawi, Malajsie, Ma-
ledivy, Malta, Mauricius, Mozambik, 
Namibie, Nauru, Nový Zéland, Nigé-
rie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, 
Svatá Lucie, Svatý Kryštof a  Nevis, 
Svatý Vincenc a  Grenadiny, Samoa, 
Seychely, Sierra Leone, Singapur, 
Srí Lanka, Svazijsko, Šalamounovy 
ostrovy, Tanzanie, Tonga, Trinidad 
a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 
Zambie a Zimbabwe).
Posledním rokem světového význa-
mu Velké Británie byl rok 1956, kdy 
příkazem SSSR a  USA musela stáh-
nout svoji armádu od Egypta ve sna-
ze potrestat jej za znárodnění Suezu.
Francie musela rovněž opustit své 
kolonie v Africe i Asii.
Od  konce druhé světové války 
svět řídily dvě supervelmoce - USA 
a SSSR.
Již v  průběhu 2. světové války do-
cházelo ke  vzájemné nedůvěře Zá-
padu a SSSR.
Tato vzájemná nedůvěra přerostla 
po  Postupimské konferenci ve  Stu-
denou válku.
Již v průběhu války si obě vznikající 
supervelmoci budovaly podmínky 
pro svoji budoucí moc.
Začátek 2. sv. války umožnila spo-
lupráce dvou diktatur podpisem 
smlouvy (včetně dodatků).
Stalin využil situace pro obsazení 
Litvy, Lotyšska, Estonska, Moldavska 
a části Finska.
Jednou z příčin vzniku druhé světo-
vé války bylo i fatální selhání britské 
a francouzské diplomacie.
Vysoká úroveň německého velení, 
technická úroveň armády, zfanatizová-
ní německého národa i odhodlání vo-
jáků Wehrmachtu dosahovalo dlouho 
počáteční převahu na frontách.
Téměř celý demokratický svět se 
musel postavit proti nacistickému 
fanatismu, aby jej  porazil.
Po pádu Francie zůstala V. B. osamo-
cená proti mocnému nepříteli, jako 
kdysi její vinou ČSR.
K anulování Mnichovské dohody ze 
strany V. B. a Francie došlo až po Hei-
drichiádě.

V.B. se dokázala ubránit jen s po-
mocí USA ( za souhlas s podmín-
kami Atlantické aliance, vyžadu-
jícími svéprávnost rozhodování 
národů).
Porážkou Japonska došlo k výrazné-
mu vzestupu Číny a po vítězství Maa 
se Čína stala mocností.
Genocida Židů a  ještě i  poválečný 
pogrom v  Polsku si vynutila vznik 
vlastního státu Izrael v  prostoru 
někdejšího jejich státu, který byl 
po 1400 letech své existence rozvrá-
cen Římskou říší ve druhé židovské 
válce roku 135 našeho letopočtu 
císařem Hadriánem.
Po druhé světové válce došlo k uta-
jení vzájemných dohod vítězů před 
veřejností.
Vyvstala nutnost vytvoření OSN (Or-
ganizace zajišťující světové mírové 
dojednávání), ale se zajištěním zá-
jmů nejmocnějších pomocí vrchol-
ného orgánu v OSN -Rady bezpeč-
nosti. Tehdejší nejmocnější státy se 

staly trvalými členy Rady s  právem 
veta, kdežto ostatní se střídají.
V  r. 1945 byla všemi státy Evropy 
založena Rada Evropy se sídlem 
ve Štrasburku pro mírové řešení ev-
ropských problémů, jejíž součástí je 
i mezinárodní soud v Haagu.
Kontinent byl postupně rozdělen 
na sféry vlivu USA a SSSR.
USA zahájily hospodářskou pomoc 
poničené Evropě formou Marscha-
lova plánu, ten byl ale sovětským 
blokem z rozhodnutí Moskvy r. l949 
z politických důvodů odmítnut a za-
ložena RVHP. (Rada vzájemné hos-
podářské pomoci).
V roce 1946 na mezinárodní konfe-
renci W. Churchill navrhl z  důvodu 
poválečné situace Evropy vytvoření 
Spojených států evropských.
V r. 1950 se na základě Schumanovy 
doktríny spojily Francie a Německo 
v blok prosazující rozvoj Evropy (za-
hájeno budování Evropské unie).

Ing. Augustin Šubrt

Přehled článků vydaných o historii českého národa od stěhování 

národů do r. 1945.
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin – 23. část (Výsledky 2. světové války)
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Stalo se již tradicí, že se na  podzim konají 
po celé České republice osvětové akce na pod-
poru povědomí o duševním onemocnění Týd-
ny pro duševní zdraví. Ve východních Čechách 
se letos uskuteční jejich 25. ročník. 

Kampaň Týdny pro duševní zdraví (TDZ) se za-
sazuje o zvýšení povědomí společnosti o pro-
blematice duševních chorob a  přijímání lidí 
s duševním onemocněním veřejností bez před-
sudků. Toho dosahuje skrze vzdělávací a spole-
čenské akce. Proto i  letos připravily neziskové 
organizace v čele s organizací Péče o duševní 
zdraví, z. s. program nabitý koncerty, výstava-
mi, fi lmovými projekcemi, dny otevřených dve-
ří, besedami či workshopy. V  Královéhradec-
kém kraji si návštěvníci mohou vybrat z 11 akcí.

Slavnostní zahájení a oslava 25. výročí konání 
Týdnů pro duševní zdraví se uskuteční 11. září 
od 18 hodin v Hradci Králové na Kavčím plác-
ku koncertem kapely Nirvana In the name of 
Cobain. 

Následně je pro vás v Hradci Králové připraven 
program po celý týden od 29. září do 2. října. 
Začne besedou Moje jméno není diagnóza 
v 18 hodin v Bio Centrál, na které vám lidé s du-
ševním onemocněním představí svou osobní 
zkušenost a život s nemocí. Další den 30. září se 
můžete těšit na vernisáž výstavy Jana Novotné-
ho a workshop Mindfulness na Kavčím plácku. 
Ve čtvrtek 1. října je připraven další workshop 
Relax na max či Den otevřených dveří psychiat-
rické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králo-
vé. Týden završí 2. října promítání fi lmu JOKER 
s besedou v Bio Centrál. V dalších městech Krá-
lovéhradeckého kraje je připravena např. akce 
v Rychnově nad Kněžnou, kde pracovníci Péče 
o duševní zdraví povedou vzdělávací program 
pro studenty Gymnázia. Celý program TDZ pak 
zakončí hudební akce 16. října v  Jičíně na Ve-
selce.

Podrobný program naleznete na webových 

stránkách: www.pdz.cz či facebookovém 

profi lu Tydny.pro.dusevni.zdravi.

4. ročník 
pěší pouti 
na Homol

sobota 5. září 2020
začátek v 8 hodin u kostela sv. Prokopa ve Vamberku

Mše svatá v 11:45 hodin v kostele 
Panny Marie Sedmibolestné na Homoli

Osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví
se pořádá po pětadvacáté
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Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí.  

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

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami či písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od  9:00 – 10:00 v  prosto-
rách herničky (Tyršova 25). Vstup-
né 20 Kč. 
 MASÁŽE MIMINEK 

Každé ÚTERÝ se můžete těšit 
na  pravidelné masáže miminek. 
Vždy od 10:00.  Prosím místo si re-
zervujte na  tel. 602  338  516: Těšit 
se na Vás bude Pája. Vstupné 20 Kč.

 HERNIČKA 

každou středu v DRÁČKU

 (Tyršova 25) 

8:30 – 11:00. 

Zveme všechny místní i  přes-
polní děti s  jejich doprovodem 
do  herničky našeho mateřského 
centra. Vstupné 20 Kč/rodinu. Prv-
ní návštěva je zdarma.  

DOPROVODNÉ AKCE 
ZÁŘÍ 2020:
Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček. Zároveň 
prosíme, dostavujte se na  akce 
včas, děkujeme za  všechny, kteří 
pak musí trpělivě čekat. 

 DOPRAVNÍ DEN, 

16. 9. 2020, od 15:30

Dovolte nám, pozvat Vás na „Do-
pravní den“ plný soutěží. Nezapo-
meňte vzít dětem dopravní pro-
středky (odrážedla, kola, tříkolky 
či koloběžky) a  helmu. Akce se 
koná za  pěkného počasí na  hřišti 
v Merklovicích. 

 PŘEDNÁŠKA 

PhDr. LIDMILA PEKAŘOVÁ, 

26. 9. 2020, 14:00 – 17:00 

MC Dráček Vás zve na  přednášku 
na téma „Sex a puberta, život stu-
dentů, mladé vztahy a rodiče“. Ob-
sahem přednášky budou oblasti 
práva a nepráva na studium, práva 
na vlastní názor, mít vlastní názor, 
povinnosti a z  toho plynoucí svo-
bodu nebo opoziční chování je-
dinců jako důsledek vlastní neso-
běstačnosti apod. Vstupné 170 Kč. 
Lístky si můžete vyzvednout 
v  herničce (Tyršova 25) ve  středu 
od  8:30 – 11:00 nebo dle doho-
dy. Akce bude probíhat v  malém 

sále Městského klubu Sokolovna 
ve Vamberku.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 608  323  350 
nebo na emailu 
mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.                           MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Pozvání na akce ZUŠ 
F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
 12. 9. 2020 (sobota) 18:00 hodin SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
 20. 9. 2020 (neděle) 15:00 hodin SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
     BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ GISELLE – HUDBA ADOLPHE ADAM   
     Tančí žákyně TO ZUŠ a členové souboru VoTo
     Choreografi e - Lenka Neubauerová

Těšíme se na Vás.

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

V  loňském roce občané obce ode-
vzdali k recyklaci 3 479,65 kg vyslou-
žilých elektrozařízení
Elektrospotřebiče obsahují spoustu 
materiálů pocházejících z  neobno-
vitelných zdrojů, jejichž těžbou je 
zatěžováno životní prostředí. Vý-
znamnou úlevu přináší však správná 
recyklace těchto výrobků. Občané 
naší obce jsou si vědomi význam-
ností třízení elektra a poctivě vyu-
žívají k  jejich odevzdávání sběrné 
dvory a červené kontejnery spo-
lečnosti ASEKOL. Právě díky envi-
ronmentálnímu vyúčtování zpra-
covanému kolektivním systémem 
ASEKOL máme k  dispozicipřesné 
hodnoty, které určují, jakým rozsa-
hem naše společnost přispěla ke 
zdravému životnímu prostředí. Spo-
třeba elektrické energie, primární 
suroviny, ropa, voda, okyselování 
prostředí a produkce skleníkových 
plynů, zde všude díky zodpovědné 
recyklaci vznikají úspory.
Z certifi kátu environmentálního 
vyúčtování, který vyčísluje přínos 
zpětného odběru k ochraně přírody, 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili elektrozařízení, 
která ušetřila 49,93 MWh elektřiny, 
3 345,27 litrů ropy, 363,84 m3 vody 

a 2,10 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových ply-
nů CO2ekv. o 12,82 tun, a produkci 
SO2ekv. (který zapříčiňuje okyselo-
vání prostředí) o 213,54 kg.
Že každý kus vytříděného elektra 
se počítá, nám ukazuje například již 
100 vytříděných mobilních telefo-
nů, které uspoří 2 340 l pitné vody, 
což by naplnilo celou cisternu. A za 
500 kg vytříděných elektrospotře-
bičů se ušetří ropa, která by stačila 
na výrobu benzínu pro cestu autem 
z  Prahy do Dubaje. Všem, kterým 
není příroda lhostejná a tříděním 
elektrozařízení pozitivně přispívají 
k ochraně životního prostředí, patří 
obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je 
vypočítáváno pomocí studie ži-
votního cyklu výrobku (tzv. LCA 
– LifeCycleAssessment), která vypo-
vídá o dopadech výroby a recykla-
ce jednotlivých elektrozařízení na 
životní prostředí. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektro-
zařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech. V potaz je bráno 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, 
jejichž zpětný odběr kolektivní sys-
tém ASEKOL  zajišťuje.

ASEKOL, a.s.

ZRUŠENO

ZRUŠENO

Ochrana životního prostředí 
je nedílnou součástí zájmů 
města Vamberk
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pro děti ve Vamberku
Dovolte, abych vám jménem 
všech sportovních spolků a  vol-
nočasových organizací nabídl 
tuto přílohu Vambereckého zpra-
vodaje. Již druhým rokem jsme 
pro vás připravili tuto přílohu tak, 
abyste vše nalezli na jednom místě 
a usnadnili jsme vám hledání a vol-
bu aktivity pro vaše děti. V této pří-
loze naleznete informace o  všech 
volnočasových možnostech, které 
naše město dětem nabízí. Letos 
v  příloze bohužel chybí Dům dětí 

a  mládeže, o  aktivitách DDM bu-
dou děti informovány ve škole.
Nehledě na  situaci kolem CO-
VID-19, sportovní a  volnočasové 
organizace připravují nábory, tré-
nují, sportují a  vedou děti. Sport 
a  pohyb je základ a  nelze se za-
stavit. Na jaře jsme byli všichni od-
souzeni nesportovat vůbec nebo 
sportovat individuálně. S  přícho-
dem léta většina oddílů obnovila 
činnost, léto jsme si užili v  plné 
parádě. S  příchodem podzimu 

a vlivem šíření viru nám zase hrozí 
omezení, nesmíme se však nechat 
od  sportu odradit. Za  zvláštních 
podmínek bude fungovat většina 
oddílů a spolků, dezinfekce a mytí 
rukou je již zažitou praxí, evidence 
docházky doporučením. Nepod-
volme se strachu z  nákazy, ale 
buďme opatrní. Sledujme důsled-
ně vládní nařízení a  doporučení 
a plně se jim přizpůsobme, jedině 
tak budeme moci vykonávat naší 
volnočasovou činnost.

V  září (konečně) děti nastoupi-
ly do školy a spolu s  tím jde ruku 
v ruce výběr kroužků a aktivit, pro 
rozvoj dítěte je to nezbytnost. 
Doufám, že si všichni najdou své 
z nabídek níže. 
Přeji vám pevné zdraví a  doufám, 
že budeme moci sportovat a  vě-
novat se volnočasovým aktivitám 
a vašim dětem po celý školní rok.

Ondřej Frejvald, 
předseda sportovní komise

CVIČEBNÍ HODINY 
SOKOL VAMBERK 
TĚLOCVIČNA ZŠ 

PONDĚLÍ
Žactvo

Ženy- zdravotní cvičení
17:00 – 18:30
18:30 – 19:30 

ÚTERÝ
Gymnastika 1 (1.-3. tř.)

Gymnastika 2 (4.-9. tř. + dorost)
Ženy – nácvik skladby 

16:30 – 17:30 
17:30 – 19:00 
19:00 – 20:00 

STŘEDA
Karate – žactvo

18:00 – 20:00 

ČTVRTEK
Rodiče a děti + předškoláci 

Ženy – věrná garda
17:00 – 18:00 
18:30 – 19:30

PÁTEK
Karate – žactvo

18:00 – 20:00 

SOBOTA
Karate – dospělí

17:00- 19:00 

TS M Vamberk 
Oddíl aerobicu pod názvem „Nejen aerobic s Majdou“ zve srdečně 

všechny ženy, dívky i muže na pravidelné cvičební lekce 
probíhající ve sportovní hale každé úterý a čtvrtek:

Úterý 19:15 – 20:15
Čtvrtek 19:00 – 20:00

Aerobic jako kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj 
oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, 
je určen pro všechny, kteří mají zájem o rekreační typ sportu. 

Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí 
a pozitivně působí na nervovou soustavu. 

Těšíme se na viděnou.
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Předpřípravka (chlapci 2014/
dívky 2013 a mladší)
Tréninky probíhají pondělí středa 
a pátek od 16:30 – 18:00
předpřípravku vede pan Ondřej 
Frejvald (731  960  305), držitel C 
licence.

Mladší přípravka (chlapci 2012/ 
dívky 2011 a mladší)
Tréninky probíhají pondělí středa 
a pátek od 16:30 – 18:00
Mladší přípravku vedou páni To-
máš Hájek (734 856 477) a Daniel 
Halamka (604 326 527) oba držite-
lé licence C

Starší přípravka (chlapci 2010/
dívky 2009 a mladší)
Tréninky probíhají pondělí středa 
a pátek od 16:30 – 18:00
Starší přípravku vedou páni Jaro-
mír Halamka (777 675 939) a Karel 
Chochola (731 659 402), oba drži-
telé licence C.

Mladší žáci (chlapci 2008/dívky 
2007 a mladší)
Tréninky probíhají pondělí středa 
a pátek od 16:30 – 18:00
Mladší žáky vedou trenéři Kateřina 
Konečná (777  675  939) a  Zdeněk 
Tobiška, oba držitelé licence C

Trenéři jsou pod vedením šéf-
trenéra mládeže, Marcel Olšav-
ský (605 744 971)

Nábor je otevřen pro všechny 
ročníky 2015 a  starší. Děti nemusí 
mít na první trénink kopačky, stačí 
sportovní obuv. Registraci na  prv-
ním tréninku nevyžadujeme. Zkusit 
si to může opravdu každý. Zájemci 
musí zvládat základní pravidla a po-
žadavky mateřské školy. Máte-li dítě 
ve věku čtyř let a máte zájem o fot-
bal, doporučujeme přijít a  zkusit 
jestli dítě zvládne trénink, pakliže 
ne, tak určitě umožníme hráči tré-
novat s rodičem a poskytneme vám 
herní pomůcky, poradíme Vám zá-
kladní cviky a k tomu určené místo.
Účast rodičů na  tréninku je vítá-
na. Pro mladší sourozence hráčů 
nabízíme zázemí dětského hřiště 
a  trampolíny. Příležitostně otevírá-
me kantýnu na hřišti během trénin-
ků dětí, kde si můžete zakoupit vše 
z našeho sortimentu, v páteční tré-
ninky udíme klobásy a uzené. V ce-
lém areálu je k dispozici wifi -free.
Rodiče, kteří by se chtěli zapojit 
do tréninkového procesu, jsou ob-
zvláště vítání, ať už mají fotbalovou 
zkušenost či nikoliv, trenér vždy 
vyhodnotí potřebu rodiče při tré-
ninku a  případně požádá zájemce 
o pomoc.
V  případě jakýchkoliv dotazů se 
neváhejte mimo tréninkové hodiny 
zeptat trenérů.         Těšíme se na vás.

FOTBALOVÝ NÁBOR
Fotbalový oddíl s radostí přivítá nové členy na sezónu 2020/2021
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NA FOTBALOVÉM 
HŘIŠTI 

V LUKÁCH
Přes léto si již někteří všim-
li, že se na fotbalovém hři-
šti hraje nejen fotbal, ale 
také se na něj chodí „potit“ 
i  ženy na  trampolínkách, 
které přes zimu skáčou 
v  Rychnově. N. Kn. Pokud 
nám počasí dovolí, i  na-
dále bychom rádi cvičili 
ve venkovním prostředí. 
Tímto bychom za  JUM-
PING RK rádi poděkovali 
městu Vamberk a  fotba-
lovému oddílu TJ Baník 
Vamberk za možnost cvičit 
v areálu fotbalového hřiště 
v Lukách.
Jumping si zkusili i  fot-
balisté, v  rámci tréninku 
a  musíme je velice po-
chválit.

Co je JUMPING?
Zábavné cvičení na  ma-
lých Jumping® PROFI 
trampolínách, při kterém 
je základem kombinace 
rychlých a  pomalých sko-
ků, dynamických sprintů 
a  silových prvků, z  čehož 
vzniká perfektní kardio 
trénink. Jumping posiluje 
komplexně svaly celého 
těla, a  s  přispěním rych-
lého, a  účinného pále-
ní kalorií, je tak vhodný 
nejen pro všechny, kteří 
chtějí najít účinný způ-
sob na  snížení váhy, ale 
také pro ty, kteří se chtějí 
udržovat nebo si zlepšit 
fyzickou kondici. Během 
tréninku se zapojují kromě 
základních svalů také hlu-
boké vnitřní svaly v oblasti 
středu těla i  svaly kolem 
páteře, což je nesmírně 
důležité pro celkovou kon-
dici a  držení těla. Cvičení 
na  trampolínách má také 
prokazatelně uklidňující 
účinek na nervový systém.

Cvičení vedou proškolené 
Jumping® PROFI lektorky 
Marťa a Magda.
Více informací na  face-

bookové skupině 

Jumping RK

Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně pro-
žít čas strávený společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi přišli a  zúčastnili 
se jak našeho pravidelného programu, tak dopro-
vodných akcí.  

KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček sídlí v budově Krajkář-
ské školy (Tyršova 25) v přízemí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

 HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve věku, kdy ho již začínají zajímat 
pohybové aktivity spojené s říkankami či písnič-

kami? Vezměte ho tedy mezi nás. Každé pondělí 
od  9:00 – 10:00 v  prostorách herničky (Tyršova 
25). Vstupné 20 Kč. 

 MASÁŽE MIMINEK 

Každé ÚTERÝ se můžete těšit na pravidelné ma-
sáže miminek. Vždy od 10:00.  Prosím místo si re-
zervujte na tel. 602 338 516: Těšit se na Vás bude 
Pája. Vstupné 20 Kč.

 HERNIČKA každou středu v DRÁČKU

(Tyršova 25) 8:30 - 11:00. 
Zveme všechny místní i  přespolní děti s  jejich 
doprovodem do  herničky našeho mateřského 
centra. Vstupné 20 Kč/rodinu. První návštěva je 
zdarma. 

MC  VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s.
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Nábor 
nohejbalových 

nadějí
Nohejbalový oddíl TJ Peklo 

přijme do svých řad nové hráče 
nejlépe ve věku 8 - 12 let. 
Pokud tě baví míčové hry, tak přijď na první nábor

6. listopadu v 17:30 do sportovní haly ve Vamberku.
Více info: M. Hostinský na tel 737 234 224, 

michalhostinsky@gmail.com

Tenisová školička 
TJ Baník Vamberk, z.s.

Na tenisových kurtech V Lukách jsou tréninky
v pondělí a pátek od 15:30 do 17:30.

 Od poloviny října budou tréninky ve sportovní hale 
v pondělí od 15:30 do 17:30 
a v pátek od 16:00 do 18:00. 

Pro nováčky máme k dispozici k zapůjčení tenisové rakety.

Taneční studio M 
Vamberk

TANEC PRO VŠECHNY
„Když tančím, nesoudím, nemohu nenávidět, nemohu sebe 

oddělit od života. Mohu být jen šťastný a plný života.
To je důvod, proč tančím.“                    Hans Bos 

Pokud milujete pohyb  ve spojení s taneční hudbou všeho druhu, 
pojďte spolu s námi objevit kouzlo tance.

Přijďte být sami sebou, tančit srdcem a pro radost.
Taneční studio M Vamberk zdraví opět po prázdninách všechny, 

kteří mají chuť užít si  spoustu zábavy, pohybu a tancování.
Taneční rok zahajujeme 

v poslední úterý měsíce září - 29. 9. ve sportovní hale.
Pravidelné taneční hodiny probíhají ve sportovní hale  každé úterý:

I. kategorie (4 - 6 let) 16:30 – 17:15
II. kategorie (7 - 11 let) 17:15 – 18:15

III. Kategorie (12+) 18:15 – 19:15.

HASIČSKÝ KROUŽEK 
VAMBERK

Staň se mladým hasičem! 
Každý pátek od 16:00 v hasičárně 

ve Vamberku. 
Odpovědný vedoucí: 

Regina Pavelková 724 755 605
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou   ČERVENEC/SRPEN 2020

Správní budova Muzea a galerie Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 25. září 2020, od 15 hodin
Podzimní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí
Na  závěr botanické sezóny v  průběhu měsíce září bude ve  spolupráci 
s  Městskou knihovnou v  Týništi nad Orlicí uspořádána botanická vy-
cházka pod vedením muzejního botanika Jana Doležala. Místo setkání 
a trasa exkurze bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.

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 – 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 Podorlicka. 
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. Hu-
dečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače či J. Trampoty. V ex-
pozici 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 – 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 came-
ru obscuru z  krabičky od  sirek a  její pomocí nafotil celý soubor Diva-
dla na zábradlí. Fotografi e s nezapomenutelnou divadelní atmosférou 
na výstavě doplní i ty, které Igor Chmela fotí v soukromí či ve městě – 
zajímavé portréty, lidi nebo místa. 
 24. července – 13. září 2020
Výstava na téma „František Doležal: Poesie a život“
Retrospektivní výstava představí tvorbu malíře, grafi ka, typografa, kuráto-
ra, básníka, dramatika, výtvarného kritika a publicisty Františka Doležala, 
který vynaložil velké úsilí při zakládání a formování Orlické galerie ve 2. 
polovině 60. let minulého století. Na výstavě jsou zastoupeny nejen mal-
by, kresby, ale i grafi ky, kvaše a ukázky typografi cké práce. Výstava před-
stavuje téměř sto uměleckých děl ze sbírky Orlické galerie, Východočeské 
galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Hradci králové, Severo-
české galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ale i ze soukromých sbírek.
 24. července – 30. října 2020
Mikrovýstava na téma „Na ostří meče“
Méně než rok od svého objevení je veřejnosti představen bronzový meč, 
který byl koncem loňského roku objeven v  jižní části okresu Rychnov 

nad Kněžnou.Doplněn je o zlomky mečů z Opočenska, ale také o repliku 
bronzového meče zapůjčeného z Archeoparku pravěku Všestary.
 18. září – 30. října 2020
Výstava na téma „Orlický salon ´20 – Velké ženy z malé země“
Tradiční podzimní výstava představí tři výtvarnice – Denisu Proškovou, 
která se kromě ilustrací věnuje i psaní a vytváření autorských knih, Mar-
kétu Zlesákovou malířku velkoformátových obrazů zátiší s  průhledy 
do krajin, ale také se věnuje grafi ce a designu, a Dagmar Junek Hamsíko-
vou, která se představí svými obrazy, jež vznikaly v Rokytnici v Orlických 
horách. Výstava je nazvána podle knihy Velké ženy z malé země, které 
právě ilustrovala Denisa Prošková.
 18. září – 30. října 2020
Výstava na téma „Lumír Nedvídek: Tauromachie“
Připomínka oblíbeného rychnovského rodáka – malíře. Lumír Nedvídek 
byl bytostný fi guralista a kolorista, který měl možnost seznámit se s vý-
znamnými osobnostmi u nás, ale i ve Francii, kam pravidelně jezdil. Jeho 
práce inspirované býčími zápasy jsou plné energie, malířského umu 
i emocí. Výstava připomene právě zmíněné náměty společně s kresbami 
a fotografi e z jeho života v Rychnově.
 12. září 2020, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Podmalba na skle“
Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kapličku nebo ven-
kovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto techniku malby na sklo za stude-
na do  Orlické galerie. Během dílny bude možné shlédnout vystavené 
podmalby na skle z muzejních depozitářů.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz
 26. září 2020, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Vyrob si draka“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V  minulosti si děti draky 
běžně vyráběli samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého 
vlastního papírového draka.

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. 
 18. – 19. září 2020
Krajkářské slavnosti 2020
Během tradičních oslav proběhne na  zahradě Muzea krajky Vamberk 
v  pátek 18. září komponovaný večer na  téma „Magdaléna Grambová 
ožívá“. Program vás přenese do doby raného baroka a vaším průvodcem 
se stane archeolog Bohumír Dragoun.

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

Nabídka nových knih – září„Takovej 
krásnej život“
(Tatiana Kejvalové)

„Během života má každý člověk 
pochopitelně pěknou řádku 
známých a  přátel, jimiž se pří-
ležitostně obklopuje, protože 
je mu s  nimi dobře, rád s  nimi 
tráví volný čas, někdy se lze 
o ně i opřít, či nadíti se pomoci 
ve chvílích nouze nejvyšší. Tako-
vých je už daleko méně, buďme 
šťastni, máme-li jednoho či dva.
 A  tak se lidé scházejí a  roz-
cházejí, věrní přátelé zůstávají. 
Nemusíme je vidět celé roky, 
ale když se pak s  nimi sejde-
me, míváme pocit, jako by-
chom se viděli nedávno, jako 
bychom mohli pokračovat 
v  půli věty minule nedořčené. 
Vzdálenost, peníze ani čas v ta-
kovém vztahu nehrají roli…  
A  přesně je tomu s  knihami.“

Krásné letošní babí léto, milí 
přátelé - s ohledem či bez ohle-
du na  dominový efekt zaruče-
ných i  nezaručených koronavi-
rových informací.
Žijeme přece právě teď.

Přejeme Vám ze srdce příjemné 
večery s věrnými přáteli jakého-
koli druhu.

Jaroslava Martinová
vedoucí MK Vamberk

BĚŽNÁ PŮJČOVNÍ 
DOBA PLATNÁ OPĚT 
OD 1. ZÁŘÍ 2020:
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 + čtvrtek: 
13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ 

ČTENÁŘE (na vyžádání)

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

Předběžný plán akcí MK Vamberk pro II. pol. 2020
- pro vaši bližší představu i spokojenost. 
V návaznosti na další nařízení vlády týkající se koronavi-
rových opatření však sledujte naše aktuální informace.

ZÁŘÍ
  Virtuální univerzita 3. věku
  18 – 19. 9. (v  rámci Krajkářských slavností 2020 

a dále do konce října)
  výstava DVA V  JEDNOM – Hana Kozubová krajka, 

Martin Petr dřevořezby 
  30. 9. Květinový den Ligy proti rakovině

ŘÍJEN
 Pásmo besed pro děti MŠ a ZŠ
 Setkání se spiovatelkou dětské litaratury
 Otevření klubu TEENs
 1. 10.  Autorské čtení  J.P. Snětivého – Valdštejn II.
 7. 10.  Noc literatury

 15.10. Přednáška Tomáše Kůdely- Z hlubin oceánu 
až na Azorské ostrovy

 Harfový koncert Kataríny Ševčíkové

LISTOPAD
 Keltská noc
 5. 11. Přednáška M.Z. Kučery  - Jantarová komnata
 16.11. Přednáška Petra Horálka - 21x z NASA
 2.11 – 20.11. výstava FOTO NASA  2
 29. 11. Městem chodí andělé

PROSINEC
 S babičkou i dědečkem do knihovny
 Vánoční aranžování
 3. 12. Adventní večer s režisérem T. Magnuskem

Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete 
vždy na  našich webových stránkách, na  facebooku 
i tel. 494541437 - nebo přímo u vašich knihovnic.

A ještě pár úsměvů od našich dětí:

Perličky ze školní lavičky…
Cukr je rafi novaný, protože se po něm tloustne.
Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši 
brejle než žízeň.
Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snída-
ně, oběd a večeře.
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my 
hádáme, co to je.
Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, 
který je smrtelně jedovatý.
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely 
po ostatních lidech.

BELETRIE
 BUTČENKO, Maxim: Kurkul

Historie Působivá próza ukrajin-
ského, rusky píšícího novináře je 
inspirována osudem jeho předků 
na  ukrajinské vsi v  dobách stalin-
ské kolektivizace. 
 DOSKOČILOVÁ. Veronika: 

     Přítel z domova

Psychologický příběh o  přátelství 
dvou odlišných starých lidí.
 HANNAY, Barbara: 

     Venkovská svatba

Návrat do krajiny mládí a velké lásky 
není vždy idylický a může hodně bo-
let. Ale ukrývá také naději na usmí-
ření a smíření se s minulostí.
 MINIER, Bernard: 

     Na okraji propasti

Thriller představuje alarmující na-
hlédnutí do  světa digitálních tech-
nologií, které zneužívají informace 
a manipulativním působením vyvo-
lávají v člověku chorobné, až děsivé 
představy, pod jejichž vlivem se čas-
to ocitne až „na okraji propasti“. 
 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Pomsta bílého jednorožce

Historický detektivní román z druhé 
poloviny 13. století, kde mladý krá-
lovský prokurátor Oldřich z Chlumu 
vyšetřuje vraždu paní Anežky, man-
želky Častolova z Frýdlantu.  

NAUČNÁ LITERATURA
 KIYOSAKI, Robert T.: Fake

Pojednání proč chudí a příslušníci 
střední třídy dál chudnou. 

 MAREK, Jindřich: 

     Válka v Arktidě

Zapomenuté bojiště tajné mete-
orologické války v  letech 1940-
1945.
 PECHÁČKOVÁ, Marika: 

     Kdo chytá v síti

Dokumentární kniha o zneužívání 
dětí na internetu. 
 ŠÍMA, Tadeáš: 

     Na kole přes Afrifku

Cesta mladého muže z  Prachatic 
až do Kapského Města. 
 VRCHOVSKÝ, Ladislav: 

     Generál Heliodor Píka 

     a jeho vrazi

Příběh podle skutečné události. 
komunistického režimu v  Česko-
slovensku.

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

PROGRAM ZÁŘÍ 2020
 4. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné: 50 Kč.
 6. září v 18:00 hodin

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Vstup pouze pro účastníky.
 11. září v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné: 50 Kč.
 13. září v 18:00 hodin

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Vstup pouze pro účastníky.
 16. září v 19:00 hodin 

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FES- 
TIVAL
Účinkuje: Adam Viktora /varhany/
Kostel sv. Prokopa.
 18. září v 10:00 – 18:00 hodin

KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
 19. září v 9:00 – 17:00 hodin 

KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
 19. září v 9:00 – 17:00 hodin

VAMBERECKÝ JARMARK
14:00 MAXIM TURBULENC

Česká popová hudební skupina 
Zazní písně: Jede jede mašinka, 
Vařila myšička kašičku, Chtěl jsem 
mít, Jahody mražený, Anička du-
šička, Muzikanti co děláte, Nedale-
ko od Trenčína…
Kulturní program po  celý den. 
Občerstvení, atrakce, stánkový 
prodej. 
Ukázka výroby mlýnských kamenů.
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma.

 23. září v 19:00 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Komedie o tom, že dva manželské 
páry se sejdou na  nepovedeném 
mejdanu. 
Hrají: J. Šulcová, V. Limr, O. Želen-
ská, M. Bočanová, M. Nohýnková, I. 
Andrlová a další.
Vstupné: 300 Kč.
 25. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné: 50 Kč.
 26. září /čas bude upřesněn/

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné: 50 Kč.
 27. září v 18:00 hodin

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Vstup pouze pro účastníky.

PŘIPRAVUJEME:
 14. října v 19:00 hodin

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

Zcela nová show na  motivy tele-
vizního pořadu Všechnopárty.
Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Vstupné: 290 Kč, 250 Kč.
 24. října v 19:00 hodin

CARMEN Y CARMEN

Vidět operní divu Dagmar Pec-
kovou, která vystupovala snad 
na  všech světových pódiích a  bá-
ječnou Báru Hrzánovou v  jednom 
představení, to už slibuje zážitek 
dopředu. Nejen, že je to zážitek 
hudební, ale zároveň obrovská 
legrace. 
Hrají: Dagmar Pecková, Barbora 
Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav Koří-
nek. Camilo Caller, Daniel Šváb.
Rezervace vstupenek na  tel. 
494 541 484 nebo v kanceláři MKS. 
Vstupné: 400 Kč. 

 23. září v 19:00 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Komedie o tom, že dva manžel-
ské páry se sejdou na  nepove-
deném mejdanu. Prozradí se, že 
všichni čtyři nejsou příliš spoko-
jeni s  tím, čeho dosáhli, a  jejich 
manželské soužití trpí stereo-
typem. V  opilosti se partneři 
prohodí, vymění si klíče od bytu 
a  po  kratičké radosti z  něčeho 
nového se z této záměny roztočí 
kolotoč potíží.
Hrají: Jana Šulcová, Viktor Limr, 
Olga Želenská, Mahulena Boča-
nová, Marcela Nohýnková, Iva-
na Andrlová, Veronika Jeníková, 
Martin Sobotka a další.
Režie: Antonín Procházka

 24. října v 19:00 hodin

CARMEN Y CARMEN
Dvě velké hvězdy svých oborů, 
operní pěvkyně Dagmar Pecko-
vá a herečka Barbora Hrzánová, 
se scházejí v unikátním předsta-
vení Carmen Y Carmen, kde obě 
– každá po svém – ztvární hlavní 
hrdinku slavné Bizetovv opery. 
Přímo pro Peckovou a  Hrzáno-
vou ho napsal divadelní autor, 
herec, muzikant a  režisér Jan 
Jiráň. 
Procházka notoricky známou 
operou, která se však ještě 
za  střízliva změní ve  zběsilý 
úprk. Aby také ne, když titulní 
Carmen není v příběhu jen jed-
na, ale hned dvě! Divákovi se 

v  ceně jedné vstupenky před-
staví nefalšovaná diva operní 
Dagmar Pecková a  činoherní 
Bára Hrzánová. Není proto divu, 
že se setkání dvou div jménem 
Carmen v  lokále jednoho ne-
šťastného hostinského ocitne až 
na  samé hranici umění a  krimi-
nální zápletky. 
Herecké obsazení: Dagmar Pec-
ková, Bára Hrzánová, Jan Jiráň, 
Miroslav Kořínek, Camilo Caller, 
Daniel Šváb.
Režie: Jan Jiráň     

 9. listopadu v 19:00 hodin 

/NÁHRADNÍ TERMÍN/
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVI-
ZACE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout tak trochu 
klíčovou dírkou do  pánské šat-
ny ypsilonských herců. Zažijete 
spontánní atmosféru, improvi-
zační nápady, jedinečné pro-
pojení herců a  diváků i  trochu 
kolegiální škodolibosti. Vždyť 
někteří z  herců spolu hrají již 
desítky let a  prožili společně 
velkou část hereckého života. 
To vše se odráží na vzájemných 
„přihrávkách“ i  nekompromis-
ních „smečích“. 
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, 
Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Ja-
nouš a Petr Hojer.   

 20. listopadu v 19:00 hodin 

/NÁHRADNÍ TERMÍN/
KOLLÁROVCI
Kapela Kollárovci je originální 
uskupení mladých, talento-
vaných hudebníků. Svým hu-
debním uměním rozveselují už 
mnoho let posluchače doma 
i za hranicemi. Jejich živá hudba, 
temperamentní zpěv a  humor-
né slovo vytvářejí nezapomenu-
telnou atmosféru, která vykouzlí 
na  vaší tváři úsměv a  dobrou 
náladu. Kapela hraje už od roku 
1997 a  svým goralským tem-
peramentem si získala přízeň 
u mnoha fanoušků. 
Účinkují: PhD. Tomáš Kollár: hous-
le, zpěv, PaedDr.  Štefan Kollár: 
akordeon, saxofon, zpěv, Mgr. Ma-
rek Kollár: housle, zpěv, Štefan 
Repka: kontrabas, zpěv, Július 
Michal Hudi: cimbál, Art. Patrik 
Červenák DiS.: bicí nástroje.

Zdeňka Freivaldová

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
– PODZIM 2020



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 20



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 21

Vážení občané,

po 10 letech v politice jsem se rozhodla kandidovat do Senátu v senát-
ním obvodu č. 48. V mém regionu, kde jsem celý život vyrůstala a pra-
covala, v rodném Rychnově, kde jsem vychovala své dva syny a teď se 
raduji ze svých dvou vnuček. 

Více než 20 let jsem učila matematiku a geografi i na Gymnáziu F. M. 
Pelcla v  Rychnově nad Kněžnou, od  roku 2010 jsem místostarostkou 
stejného města a  od  roku 2016 i  zastupitelkou a  předsedkyní sociál-
ního výboru Královéhradeckého kraje. Kromě toho jsem se celý život 
věnovala práci v Českém červeném kříži. V době kdy naše rychnovská 
nemocnice bojovala o  přežití, jsem stála u  zrodu Zdravotnického na-
dačního fondu Města Rychnov nad Kněžnou, který si klade za cíl nejen 
pomáhat s personální stabilizací špitálu, ale i zvýšení komfortu pro pa-
cienty a zdravotníky. 

V Senátu bych ráda na svoji dosavadní práci navázala. Chci se věnovat 
školství, sociální problematice a především podpoře našeho regionu. 

Budu ráda, když mě podpoříte. Náš region si zaslouží změnu.

Jana Drejslová

www.drejslova.cz
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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. 

KURZY ANGLIČTINY
od září 2020 v Rychnově nad Kněžnou

 www.jcaj.cz

Kurzy anglického jazyka 
pro praktické použití

pro dospělé, nově i kurzy 
pro seniory

• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 
výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších upevníme 

nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje

• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře,
kam se budete rádi vracet a bude Vás to bavit

• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o solidní 
oboustranné práci mezi námi a vámi

• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

 tel. 736 414 549, 494 532 102
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Společenská kronika

V září 2020 oslaví:

90 let Jaroslava Vyskočilová
85 let Jaroslava Matějíčková
80 let Anna Durchánková
80 let Jan Novák
80 let Blažena Zemanová
80 let Jarmila Kubíčková
75 let Věra Faltová
75 let Miroslav Čižinský
75 let Jaromír Teplý
75 let Ladislava Dvořáková
75 let Marie Srpová
75 let Stanislav Wimer

Od  července 2020 opět probíhají 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záleži-
tosti města Vamberka. 
Pokud si z jakéhokoli důvodu osob-
ní návštěvu nepřejete, oznamte 
tuto skutečnost matrikářce Lence 
Prokešové na  tel. č. 494  548  124, 
podatelna 494  548  111, nebo pí-
semně e-mailem na  prokesova@
vamberk.cz, popř. Městský úřad 
Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517 54  VAMBERK.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 14. srpna 2020 nás navždy opustil milovaný dě-
deček, tatínek, bratr, švagr a strýc pan LADISLAV MA-

CEK. Kdo jste jej znali, vzpomeňte na něj s námi. 

Zarmoucená rodina.

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, 
za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.
Dne 9. září uplyne 6 let od úmrtí našeho tatínka pana 

LADISLAVA ŠTAJNERA z Merklovic.

S láskou vzpomínají Láďa a Jana s rodinami.

Za Tvoji něhu maminko, za Tvoji velkou lásku, 
za starost, za každou novou vrásku na Tvé tváři... 
Ať tato malá modlitbička doletí až do nebíčka 
a tlumočí naše DĚKUJI!!
Dne 3. října uplyne 24 let od úmrtí naší maminky paní 

MARIE ŠTAJNEROVÉ z Merklovic.

S láskou vzpomínají Láďa a Jana s rodinami.

Dobrý člověk, i když zemřel, žít bude v myslích těch, 
kteří ho znali a měli rádi.
Dne 21. 9. vzpomeneme na 14. smutné výročí úmrtí 
našeho syna, bratra, strýce a kamaráda pana MILA-

NA JELÍNKA.

S láskou stále vzpomíná 

matka a sestra s rodinou

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.09.2019 

do 31.08.2020, že město Vamberk připravuje na měsíc září slav-

nostní uvítání nových občánků.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do ži-
vota, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamber-
ku, odd. matriky, nejpozději do  10.09.2020. Městský úřad Vamberk, 
správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124,                
prokesova@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 125 lety
Dne 16. září 1895 byla ve městě otevřena chlapecká měšťanská škola. Prv-
ním ředitelem se stal Gothard Josef Lašek. Vyučovalo se v přízemí radnice.

Před 115 lety
Dne 1. září 1905 byla otevřena obecná dvoutřídní škola v Pekle. Do té 
doby navštěvovaly děti školu na Rovni. Dne 28. září 1905 byla otevře-
na nová budova obecné a měšťanské školy ve Vamberku.

Před 95 lety
Dne 17. září 1925 došlo k pojmenování Husova a Lützowova náměstí.

Před 80 lety
V prostoru mezi starým a novým hřbitovem bylo v září 1940 postave-
no kolumbárium a zřízen urnový háj.

Před 75 lety
V  září 1945 koupila fi rma Hlavatý a  spol. z  Hostivaře Pivcův mlýn 
v Roští a zřídila zde výrobu ozdobného papírového zboží.

Pře 70 lety
V Pekle bylo 8. září 1950 dáno do provozu prvních 13 lamp veřejného 
osvětlení.

Před 20 lety
Zásluhou turistů bylo 24. září 2000 otevřeno zátiší u studánky poblíž 
sochy svatého Prokopa v lese nad městem.

Před 5 lety
V září 2015 začala demolice bývalých kasáren. Na tomto místě dnes 
stojí nový provoz fi rmy Pewag.

Stalo se aneb bejvávalo Výročí osobností
 02.09.1900 se ve Vamberku na narodil Jan Malý, hudebník. Pra-
coval v dělnických profesích a po celý život se věnoval hudbě. V mládí 
doprovázel na  piano projekci němých fi lmů. Vyučoval hře na  housle, 
později byl dlouhá léta kapelníkem vamberecké dechové hudby. Hud-
bě se věnovali i  jeho bratři Bedřich a  Jaroslav. 120. výročí narození († 
26.04.1988 Vamberk)
 05.09,1920 se v  Pekle narodil Miroslav Netík, malíř a  grafi k. 
Od svých čtyř let žil v Brně, kde vystudoval uměleckou školu. Jeho tvor-
bu ovlivnily studijní cesty po Evropě a Asii. Získal řadu ocenění v rámci 
města Brna a kraje. V mládí se úspěšně věnoval sportu. 100. výročí naro-
zení († 22.05.2018 Brno)
 09.09.1870 se narodil Arnošt Šlapl, obchodník. Vedl textilní ob-
chod na náměstí ve Vamberku. Působil v hasičském sboru. V roce 1942 
byl spolu s  manželkou a  dvěma dětmi pro svůj židovský původ inter-
nován v Hradci Králové. Později všichni zahynuli v nacistickém koncen-
tračním táboře Auschwitz (Osvětim). 150. výročí narození († Auschwitz)
 15.09.1930 zemřel Jindřich Kubias, průmyslový podnikatel. Byl 
zakladatelem úspěšného uzenářského podniku, který později předal 
synům. Po desetiletí působil v obecním zastupitelstvu a  radě. V mládí 
hrával ochotnické divadlo. Byl spoluzakladatelem Sokola, inicioval zalo-
žení krajkářské školy a postavení železnice. Získal čestné měšťanství. 90. 
výročí úmrtí (* 24.03.1850 Vamberk)
 19.09.1850 se v Kutné Hoře narodil Josef Strachovský, sochař. Vy-
studoval mnichovskou akademii. Věnoval se portrétní tvorbě, ale přede-
vším monumentálním pomníkům (např. Karel Havlíček Borovský v Kut-
né Hoře, bratranci Veverkovi v Pardubicích, Jan Žižka v Táboře). Podílel 
se též na výzdobě Národního divadla. Vytvořil model pomníku rodiny 
Vilímkovy ve Vamberku. 170. výročí narození († 09.07.1913 Praha)
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I náš sport uvítal rozvolnění coro-
na-virových omezení v  průběhu 
června, a proto většina pořadate-
lů prázdninových závodů mohla 
své akce realizovat, ač s  limito-
vaným počtem účastníků. Naši 
členové možností na  plno využili 
a  zúčastnili se jich s  výbornými 
výsledky:

18. – 19. 7. 2020 
– Rumcajsovy míle
Skalní 3 – etapový závod připra-
vil oddíl SJC Sportcentrum Jičín. 
Shromaždiště bylo u  hradu Vale-
čov a  běhalo se v  krásném pro-
středí pískovcových skal v Českém 
ráji. Závodníci si užili horkého 
slunečného počasí, ale i  náhlého 
deště. V sobotu se běžely 2 etapy, 
v  neděli následovala 3. závěrečná 
etapa. Takto se umístili vamberečtí 
běžci:
v kategorii D16

6. místo Mikysková Adéla
9. místo Mudruňková Barbora Nikol
v kategorii D21B 

10. místo Smutná Pavla

v kategorii D40 

8. místo Smutná Jana
29. místo Vandasová Markéta
31. místo Mudruňková Romana
v kategorii D45B

7. místo Rykalová Jitka
19. místo Mikysková Ilona
v kategorii D55

4. místo Klapalová Jana
28. místo Veverková Yveta
v kategorii H21C

2. místo Klapal Jan
11. místo Klapal Michal
15. místo Smutný Šimon
v kategorii H35

4. místo Veverka Tomáš
11. místo Hladký Viktor
v kategorii H45A

6. místo Netopil Libor
12. místo Vandas Luděk
v kategorii H45B

15. místo Mikyska Alan
v kategorii HDR (děti + rodiče)

4. místo Martincová Daniela Sofi e
7. místo Klapal Tomáš
17. místo Klapal Jakub
v kategorii P (příchozí)
11. místo Mikysková Kristýna

31. 7. – 2. 8. 2020 
– Sandstones – Pískovce
V Doksech se konal další 3 – eta-
pový závod s mezinárodní účastí, 
který uspořádal tamní oddíl ori-
entačního běhu DOK OK Doksy. 
Běhalo se v  lesích v  okolí Má-
chova jezera v těžkém skalnatém 
terénu, ve  kterém se bude příští 
rok konat mistrovství světa do-
spělých. Náš oddíl reprezentovali 
tito závodníci:
v kategorii D12B

8. místo Netopilová Simona
v kategorii D21B

5. místo Smutná Pavla
v kategorii D35B

15. místo Drhlíková Markéta
v kategorii D40A

5. místo Smutná Jana
v kategorii D55A

2. místo Klapalová Jana
14. místo Veverková Yveta
v kategorii H21B

5. místo Andrš Jiří
18. místo Klapal Michal
v kategorii H35A

9. místo Veverka Tomáš

v kategorii H35B

3. místo Drhlík Petr
v kategorii H45A

2. místo Netopil Libor
12. místo Vandas Luděk
v kategorii T10P (děti)

12. místo Klapal Tomáš
Závodníkům blahopřejeme.

Na  podzimní sezónu plánujeme 
nejen účast na závodech východo-
českého poháru (celkem 12), ale 
také se chystáme na závody mist-
rovství republiky. 
Druhým rokem se snažíme přilákat 
k  našemu sportu i  nové zájemce, 
především z řad dětí a mládeže. Ani 
dospělí se nemusí obávat přijít mezi 
nás a  zkusit tento relax v  přírodě.  
Trenérka mládeže Milena Koblicová 
se svými pomocníky připravuje stej-
ně jako vloni veřejný závod dne 17. 
9. 2020 od 16:00 se shromaždištěm 
na fotbalovém hřišti ve Vamberku.
Městu Vamberk děkujeme za  fi -
nanční podporu činnosti našeho 
spolku.                        Za OB Vamberk 

Jitka Rykalová a Jan Koblic

Stolní tenis 
GRAND PRIX 2020 
Jelikož se naši žáčkové letos nezúčastnili z důvodu pandemie ko-
ronavirusu  seriálu GRAND PRIX, který pořádá TTC Ústí nad Orlicí 
s podporou pardubického kraje, MÚ Ústí nad Orlicí a ČÁST pro mlá-
dež z pardubického i královehradeckého kraje, byl pro naší mládež 
uspořádán oddílový seriál GRAND PRIX 2020, kterého se zúčastnilo 
19 hráčů. Jednalo se o 4 turnaje. Hráči byli rozděleni dle výkonnos-
ti do jednotlivých skupin nazvaných ligy. Vítěz postoupil do vyšší 
ligy a poslední sestoupil do nižší ligy. Za umístění v každém turna-
ji získal každý hráč body, kterém se sčítali a po posledním turnaji 
bylo provedeno vyhlášení celkových výsledků. Na turnaj se mohli 
přijít podívat i rodiče dětí, což řada z nich využila. Na závěr obdrže-
li účastníci odměny ve formě medailí, pohárů a diplomů. Domní-
váme se, že se tato akce podařila. Vítězem se stal Tomáš Urbánek, 
na druhém místě skončil Martin Michera ml. a třetí místo obsadil 
Dalibor Šembera.

Jan Podolka – předseda oddílu st. tenisu

Orientační běh před podzimními vrcholy sezóny 2020

Přijď si 
vyzkoušet 
orientační 
běh
Kdy: čtvrtek 17. 9. 2020                                       
Kde: Vamberk, fotbalové hřiště
Start v rozmezí: 16:00 - 18:00
Účastníci: závod je připraven pro 
širokou veřejnost 
(od předškolních dětí s doprovo-
dem až po seniory)

Více informací na 
www.obvamberk.cz
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V letní přípravě sehráli naši fotba-
listé několik přátelských utkání: 
11. 7. přátelské dorostenců s  Bo-
rohrádkem 5:2. 12. 7. A  mužstvo 
s  Rychnovem 3:0 a  B mužstvo se 
Slatinou nad Zdobnicí 4:3. 16. 7. 
dorost Rychnova dorost Vamberk 
2:2. 19. 7. A  mužstvo Kostelec 4:2 
a B mužstvo Roveň 7:1. 25. 7. hrálo 
utkání A  mužstvo s  Dobříkovem 
8:1. 25. 7. se zápas rezervy Solnice 
a  Vamberka bohužel neuskutečnil.                   
27. 7. spojené mužstvo A a B se Sopot-
nicí 3:2. 1. 8. krajský pohár muži A Tře-
bechovice 1:5. 2. 8. okresní pohár 
B mužstvo se Slatinou 3:0. 5. 8. 
přípravné utkání dorostu s Třebe-
chovicemi 0:1. 9. 8. okresní pohár 
Vamberk B s  Doudleby A  4:7. Tra-
dičně jsme hostili přátelská utkání 
Letohradu v  městském fotbalo-
vém areálu V Lukách. 11. 7. divizní 
Šumperk 1:1. 18. 7. Živanice hrající 
ČFL 1:3. 25. 7. Chrudim B 3:1. Tato 
utkání přivedla řadu diváků, kteří 
byli nadšeni úrovní nejen fotbalu, 
ale i areálu.

Letní soustředění mládeže
10. - 14. 8. proběhlo v  městském 
fotbalovém areálu V  Lukách sou-

středění mládeže. Pro děti byl 
připraven, kromě tréninkových 
jednotek, zábavný program (ukáz-
ky: Policie ČR, Hasiči Vamberk, ZKO 
Vamberk) všem moc děkujeme. 
Vambereckým skautům děkujeme 
za  zapůjčení stanů s  podsadou, 
ve  kterých měli možnost rodiče 
s  dětmi přespat, a  které poskyt-
ly dětem stín a  místo odpočinku 
mezi tréninky. Zpestřením byla 
stezka odvahy, kterou pro děti 
přichystali rodiče a trenéři. Nechy-
bělo ani koupání v  řece Zdobnici, 
či posezení u  ohýnku. Na  závěr 
všichni obdrželi pamětní medaili. 
Nezbývá než poděkovat Marcelovi 
Olšavskému šéftrenérovi mládeže 
za  skvěle zorganizované soustře-
dění. 

Příchody – odchody 
A mužstvo
Tým opustili: Trenér Potužník. Hráči: 
Šimerda (Roveň), Valášek, Lebeda, 
Ptáček (všichni Solnice), Kotyza 
(Kostelec). K  týmu se přidali: Tre-
nér Souček, Pups (Rychnov), Rodr 
(Lípa), Samek, Fujdiak (oba Slatina), 
Čopík (Dobruška) a  dorostenec Ši-
meček.

Reprezentativní soupravy 
pro děti, mládež a trenéry
Z dotace města Vamberk a dotace 
MŠMT Můj Klub, byly pořízeny pro 
všechny děti a  mládež fotbalové-
ho oddílu teplákové soupravy, trič-
ko a kraťasy. Děti mají ze souprav 
velkou radost. Trenérům mládeže 
(fotbal, stolní tenis, tenis) byly po-
řízeny soupravy z  dotace města 
Vamberk a příspěvku TJ. Děkujeme 
městu Vamberk za  podporu. Těší-
me se na  začátek soutěží, zejmé-
na na  reprezentaci našeho města 
v okresních a krajských soutěžích.

Pozvánka na fotbal
V  polovině srpna byla zahájena 
podzimní část sezóny 2020/2021. 
Muži A  reprezentují naše město 
v  JAKO 1.B třídě - skupina B. Muži 
B hrají Stavitelství Kašpar – OP III. 
Třídy. Dorostenci U19 hrají Genext 
2. Krajská liga dorostu U19 – sku-
pina B. Mladší dorost U18 bude 
hrát okresní přebor. Mladší žáci 
nastoupí v  GENERALI ČP KP mlad-
ších žáků U13 – skupina D. Starší 
přípravka U11, mladší přípravka U9 
a předpřípravka U6 bude nastupo-
vat k turnajům v okresním přeboru. 

Srdečně zveme fanoušky a  rodiče 
na utkání mistrovských soutěží, ze-
jména pak na domácí zápasy a tur-
naje v městském fotbalovém areá-
lu V  Lukách. Na  každém domácím 
utkání je zajištěn provoz kantýny 
a udírny, k dispozici je dětské hřiště 
a v celém areálu připojení wifi -free.

Poděkování
Dovolte, abych jménem fotbalové-
ho oddílu poděkoval správcům fot-
balového areálu Robertu Ptáčkovi 
a  Zdeňku Tobiškovi. Trávníky jsou 
v  perfektním stavu. Děkuji řediteli 
správy sportovních zařízení panu 
Luďku Luňákovi za  výbornou práci 
pro sport a sportoviště. Je třeba po-
děkovat i Jardu Stárkovi a Ondřeji Ha-
ferovi. Vážíme si vaší práce a věříme, 
že budete fotbalový areál udržovat 
na  této úrovni. Děkujeme městu 
Vamberk, které významně podporu-
je fotbal a  mladé fotbalisty. Úroveň 
areálu, který nám leckdo závidí, je vý-
bornou vizitkou našeho města. 
Závěrem mi dovolte poděkovat 
trenérům mládeže, kteří po  celé 
léto vedli fotbalové tréninky třikrát 
týdně.                          Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Poznámka

Muži B 5.9. sobota 17:00 Křovice Vamberk B Mistrák
Dorost 6.9. neděle 14:30 SK Babí TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži A 6.9. neděle 17:00 TJ Spartak Opočno TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži A 12.9. sobota 16:30 TJ Baník Vamberk FC Nový Hradec Králové Mistrák
Muži B 13.9. neděle 16:30 Vamberk B Labuť Rychnov Mistrák
Ml. Ž U13 17.9. čtvrtek 13:00 I. Předkolo poháru mládeže ONDRÁŠOVKA CUP
Muži B 19.9. sobota 16:00 Voděrady Vamberk B Mistrák
Dorost 20.9. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk FK Černilov Mistrák
Muži A 20.9. neděle 16:00 SK Přepychy TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži A 26.9. sobota 15:30 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Malšovice Mistrák
Dorost 27.9. neděle 12:45 SK Roudnice/SK Bystřian Kunčice TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži B 27.9. neděle 15:30 Vamberk B Dobré Mistrák
Muži A 4.10. neděle 15:00 TJ Sokol Třebeš B TJ Baník Vamberk Mistrák
Dorost 4.10. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk SK Solnice Mistrák
Muži B 4.10. neděle 15:00 Solnice B Vamberk B Mistrák
Muži A 10.10. sobota 15:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Javornice Mistrák
Dorost 11.10. neděle 12:00 TJ Baník Vamberk SK Dobruška/TJ Spartak Opočno Mistrák
Muži B 11.10. neděle 15:00 Vamberk B České Meziříčí B Mistrák
Muži A 17.10. sobota 14:30 FC České Meziříčí TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži B 17.10. sobota 14:30 Roveň Vamberk B Mistrák
Dorost 18.10. neděle 11:30 TJ Lokomotiva Borohrádek TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži A 24.10. sobota 14:30 TJ Baník Vamberk TJ. Sokol Hejtmánkovice Mistrák
Dorost 25.10. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk SK Babí Mistrák
Muži A 31.10. sobota 14:00 TJ Sokol Lípa nad Orlicí TJ Baník Vamberk Mistrák
Muži A 7.11. sobota 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Spartak Kosičky Mistrák
Dorost 8.11. neděle 10:30 FK Černilov TJ Baník Vamberk Mistrák

Aktualizovaný rozpis naleznete každé úterý na stránkách www.banikvamberk.cz

Výsledky letní přípravy a utkání v pohárech

Rozpis mistrovských utkání fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.
(Mistrovská utkání a turnaje dětí budou doplněny do rozpisu až po rozlosování 31.8.)



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 26

Od 10. - 14. 8. se na Vambereckém 
stadionu uskutečnilo soustředění 
fotbalové mládeže s možností pře-
spání ve stanech s podestou, které 
nám propůjčili vamberečtí skauti 
(MOC DĚKUJI). Stany pomohli na-
nosit, postavit a nakonec i zbourat 
někteří rodiče našich nejmladších 
(ROVNĚŽ VELKÉ DÍKY). Soustředě-
ní probíhalo čtyř fázově, každý den 
od 9h až do večera kdy se končilo 
v 17 hodin. Po snídani začala první 
fáze. Od 9:00-10:30 a to nabíráním 
fyzické kondice a  rychlosti, násle-
dovala malá svačina a  hned dru-
há fáze, zaměřená na  individuální 
dovednosti, techniku 10:50-12:20. 
Následoval oběd a  odpolední od-
počinek. Ve  14:30-16:00 začala 
třetí fáze, zaměřená na  kombi-
naci a  střelbu, znovu malá pauza 
na  svačinu a  od  16:20-17:10 pro-
běhla poslední čtvrtá fáze, což 
bylo protahování a  regenerace 
svalů. Po večeři jsme měli domlu-

vené první den policisty z  obvo-
du Kostelec nad Orlicí, kteří nám 
předvedli svou výstroj, výzbroj 
a  automobil a  dětem udělali ma-
lou přednášku o  své práci. Druhý 
den přijeli hasiči z  našeho města, 
rovněž představili své vozidlo a vý-
stroj, ale největší úspěch mělo stří-
kání z  vodního děla a  proudnice, 
kdy se všichni ochladili ve velkém 
horku. Třetí den po večeři přišli ky-
nologové rovněž z našeho města, 
kteří nám předvedli, jak jsou pejsci 
poslušní, a potom i ukázku zadrže-
ní a kousnutí do rukávu jejich fi gu-
ranta. Musím všem poděkovat, že 
nám přijeli udělat zajímavé před-
nášky a  ukázky, které nejenom 
pobavili a  zaujali naše fotbalisty, 
ale i  jejich rodiče, kteří se zapojili 
do bezproblémového chodu celé-
ho soustředění. Ve  čtvrtek rodiče 
pro své ratolesti vymysleli nád-
herně osvětlenou a  vystrašenou 
stezku odvahy (pod vedením paní 

Hamerské), která se vydařila a kon-
čila pochopitelně později večer 
za  pořádné tmy. Měl jsem trochu 
obavy, jestli budou čutálisté večer 
v klidu spát, tak jako předešlé noci, 
protože se nocí při svém pochodu 
po stezce ozývaly jejich ustrašené 
výkřiky, ale byla to zbytečná oba-
va. Po sdělení svých zážitků, v kli-
du zalehli a  spali až do  rána, jako 
pokaždé...únava každý večer hrála 
svojí roli, ale co více mě těšilo, ni-
kdo až do  pátku, kdy šli domů si 
ani jednou přede mnou, nevzde-
chl po telefonu nebo pc.. byli rádi, 
že jsou venku a  po  každodenním 
drilu, mají volno a  program pod 
širým nebem. Je pravda, že po-
časí nám přálo každý den, tak jak 
jsme potřebovali. Čtyři dny krás-
ně, sluníčko, v  pátek se zatáhlo 
a  trochu zapršelo, což jsem přiví-
tal, poněvadž jsme pozvali kluky 
z Černíkovic, aby si proti sobě za-
hráli přátelská utkání mladší žáci 

a starší přípravky a v těch vedrech 
co panovala by se klukům a děvča-
tům, co máme v  týmu, běhalo už 
po  čtyřdenním drilu špatně. Vše 
jsme zakončili předáním památeč-
ních medailí na soustředění r. 2020 
poseděli jsme u grilování, které za-
jistili naši správci hřiště, kteří rov-
něž celý týden pomáhali, aby vše 
klapalo a mi se tam cítili úplně bez 
problému (DĚKUJI) a poté jsme se 
rozešli s tím, že se soustředění po-
vedlo, a když bude možnost a pří-
ležitost příští rok to zopakujeme. 
Nejvíce bych chtěl, ale poděkovat 
všem co dětem zajištovali celý den 
jídlo, svačiny, pitný režim atp. tedy 
těm co tam s  námi byli celý den 
(paní Málková, paní Mazúchová 
s manželem) a vlastně mi umožno-
vali věnovat se jenom trénování..
VELKÉ DÍKY 

Marcel Olšavský, 
šéftrenér fotbalové mládeže

 TJ Baník Vamberk, z. s.

S jógou na jižní Moravě
Už jsme doma z Moravy, 
a vzala jsem si do hlavy,

že napíšu ze šprýmu
o výletě pár rýmů.:))

Bylo to krásné, bylo to jak sen,
děkuji vřele, děkuji všem.

Bylo nám dobře dohromady, 
v Rakvicích mezi vinohrady.

Je to tak trochu jiný svět, 
který se dá těžko shrnout do pár vět.

Má to tam silnou energii,
která vás chytne a drží notnou chvíli.

Ještě teď ležím a vidím vinice,
desítky, stovky, tisíce….

Kam pohlédneš, tam je víno,
ochutnat skleničku večer ti pak není líno.

Víno chutná skvěle,
na jazyku, na patře i v těle.

Chce se ti smát, chceš si notovat
a ze života se prostě radovat.

Když opustíme pohodlí své rodiny
a staneme se členy velké skupiny, 

pravidla se trošku změní,
co se týče všeho dění.

Nezáleží na tom, co chci já,
ale na tom, co chce skupina.

A v jejím rámci, 
učíme se toleranci.

A při józe a cyklistice,
posouváme své hranice – 

možností a pružnosti,
přátelství a vlídnosti.

Je to dobrá zkušenost,
takových není nikdy dost.

A proto za rok v létě opět s Hanou,
spolu s jógou na shledanou.:))

lektorka jógy Hana Kosková
www.jogaprovsechny.estranky.cz

Letošní léto bylo pro tenisty příznivé. Nebylo 
také horko jako minulé roky a také přírodní kro-
pení pomáhalo udržovat kurty ve  výborném 
stavu. Díky tomu nenastalo žádné omezení 
jejich využívání. Situaci na  sportovištích kom-
plikoval Covid, což se však amatérského teni-
su nijak zvlášť netýkalo. Hráči jsou na jednom 
kurtu převážně dva a jsou tak daleko od sebe, 
že vzájemný přenos infekčního viru je téměř 
vyloučen.
I  letošní rok se účastníme regionální neregis-
trované tenisové ligy (RTL RK). Po  loňském 
sestupu do  druhé ligy bylo cílem hrát na  špi-
ci této soutěže a  v  případě dobrých výsledku 
na začátku soutěže, se pokusit o opětovný ná-
vrat do nejvyšší ligy.
Za vamberecké družstvo nastupují hráči Michal 
Hudousek, Jan Rozinek a Pavel Stehlík.
Z  devíti odehraných utkání družstvo osmkrát 
zvítězilo. I  když soutěž ještě není kompletně 
dohrána, je jisté, že Baník Vamberk svoji skupi-
nu vyhraje a postoupí do nejvyšší soutěže. 
Všechny sportovní nadšence, kteří si chtějí za-
hrát, vyzkoušet si nebo jen se podívat na ukáz-

kový divizní tenis zveme na neděli 27. 9. 2020 
na  turnaj ve  čtyřhrách.  Společně s  turnajem 
bude připravena ukázková hodina výuky teni-
su renomovaným trenérem z tenisového oddí-
lu v Hradci Králové a exhibiční utkání divizních 
hráčů z Nového Města nad Metují. 
Podrobnější informace budou na  webových 
stránkách tenisového oddílu Baník Vamberk 
https://www.banikvamberk.cz/tjbanik-tenis.  
Zájemci nechť se přihlásí na e-mailu 
otmuller@gmail.com.

Za tenisový oddíl
Otakar Müller

Tabulka skupiny RTL RK 2

Tým Utkání Výhra Prohra Zápasy Body

Vamberk 9 8 1 19:8 17

Kostelec A 10 7 3 20:10 17

Kostelec B 8 5 3 13:11 13

Librantice A 9 4 5 13:14 13

Librantice B 9 3 6 14:13 12

Kvasiny A 9 0 9 2:25 9
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Soustředění fotbalové mládeže ve Vamberku

Tenisté se po roce vrací do nejvyšší regionální ligy

Jan Rozinek při mistrovském utkání Michal Hudousek při mistrovském utkání
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Hned napoprvé jsem

PŘIDEJTE SE DO RODINY POJIŠŤOVNY ŠKODA! 

Registrace k nám je jednoduchá. Stačí vyplnit pár údajů

on-line, nebo osobně na naší pobočce.

O vše ostatní se postaráme my!

Změna pojišťovny je možná od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. 

Máte dotaz? Volejte 800 209 000 nebo pište na  /zpskoda | www.zpskoda.cz

 široké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory (vyšetření, pohybové 
 aktivity, dentální služby, očkování, podpora dárců krve a kostní dřeně atd.)

 příspěvky na nadstandardní zdravotní péči a ozdravné pobyty

 programy a výhody pro těhotné a novorozence

 benefi ty a slevy u partnerských společností (např. plavání či bruslení zdarma)

 vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce

 vstřícný a pozitivně hodnocený klientský servis

 certifi kát jakosti ISO 9001:2015 a ocenění HCI – Zaměstnanecká pojišťovna 
 roku 2019

Zdravotní pojišťovna,

která se postará o zdraví

celé Vaší rodiny.

On-line registrace

Silná a stabilní rodinná pojišťovna s více než 25letou historií a největší sítí 

zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a. s.


