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Zastavení parní lokomotivy řady 431 ve Vamberku cestou do  Rokytnice 

v O.h. ve večerních hodinách 21.9.2020

Fotografi e z akcí...
GEMMA v kostele Vamberecký jarmark
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na  svém 

53. zasedání dne 19. srpna 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM         
č. 51 a 52.

2) Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar spolku HUDBA VAMBERK, z. s.,                 
B. Němcové 480, 517 54 Vamberk, 
IČO: 07017758 ve  výši 5.000 Kč 
na  dopravu orchestru UNI BIG 
BAND VAMBERK a pověřila staros-
tu podpisem darovací smlouvy.    

3)  Souhlasila s  přijetím určeného 
fi nančního daru od WOMAN FOR 
WOMEN, o.p.s., v rámci jejího cha-
ritativního projektu OBĚDY PRO 
DĚTI pro Základní školu Vamberk, 
okres Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, 517  54 Vamberk, 
IČ: 70156611 a  pověřila starostu 
podpisem žádosti o  souhlas zři-
zovatele. 

4) Schválila výpůjčku 1 místnosti 
v budově Mateřské školy Tyršova 
ve Vamberku od 01.09.2020, vždy 
jednou týdně v úterý 17:00-19:00 
hodin za účelem cvičení jógy, vy-
půjčitel paní Vendula Havlová.

5)  Schválila pronájem pozemkové 
parcely č. 3315, výměra 2655 m2, 
druh pozemku trvalý travní po-
rost, v  obci Vamberk a  katastrál-
ním území Peklo nad Zdobnicí, 
panu Michalu Malátkovi, k  vyu-
žití jako pastvinu, od  01.09.2020 
na  dobu neurčitou, nájemné 
13.275 Kč ročně.

6)  Schválila zveřejnění záměru 
směny části pozemkové parcely                                                                  
č. 320/3, druh pozemku lesní po-
zemek (část zastavěnou komuni-
kací), v obci Vamberk a katastrál-
ním území Peklo nad Zdobnicí, 
vlastník pan Adolf Papáček, za po-
zemkovou parcelu č. 321, výměra 
1712 m2, druh pozemku lesní 
pozemek, v obci Vamberk a katas-
trálním území Peklo nad Zdobnicí, 
vlastník Město Vamberk.

7)  Schválila žádost Sdružení SPLAV, 
z.s., 517 03 Skuhrov nad Bělou 84, 
IČO: 26983389 o  navýšení člen-
ského příspěvku na 5.000 Kč/rok 
od roku 2021.

8)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  protokol o  posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Dět-
ské hřiště Peklo – OPAKOVANÁ“ 
a v souladu s nimi rozhodla, že:

  a) vylučuje z  účasti v  zadávacím 
řízení nabídky uchazečů: ALEST-
RA s.r.o., IČO: 29196485, Tišnovská 
305/25, 664 34 Kuřim a TR ANTOŠ 
s.r.o., ICO: 48152587, Nad Perchtou 
1631, 511 01 Turnov, z důvodu ne-
splnění podmínek stanovených 
zadávací dokumentací;

 b) smlouva bude uzavřena 
s uchazečem, který předložil eko-
nomicky nejvýhodnější nabíd-
ku, se společností Bonita Group 

Service s.r.o., IČO: 27738795,                 
č. p. 583, 664 24 Drásov, kdy záro-
veň využila svého práva dle čl. 8 
věta druhá zadávací dokumenta-
ce a rozhodla o zúžení předmětu 
plnění vítězné nabídky o  polož-
ku KO-140K-10 „kolotoč na  se-
zení s  vnitřními sedáky o  1,4m                                                           
(v. p. do 1m. celokovový)“ za cenu 
28.017 Kč bez DPH a  o  položku 
KO-140K-10_ „Montáž“ za  cenu 
3.700 Kč bez DPH, s tím, že smlou-
va o  dílo, která bude uzavřena 
s  vítězným uchazečem, bude 
o  tyto položky zúžena a celková 
cena díla o tyto částky ponížena, 
tj. celková cena díla bude činit 
částku 714.874 Kč bez DPH, a po-
věřila starostu podpisem smlou-
vy o  dílo se zúženým rozsahem 
prováděného díla. 

9)  Projednala Protokol o  otevírání 
obálek a  Zprávu o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  veřej-
nou zakázku „Oprava plaveckého 
bazénu, Vamberk“ a  v  souladu 
s nimi rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku tj. 7.753.170 Kč bez DPH, 
obchodní fi rma Pavel Kučera, 
IČO: 60121661, se sídlem č. p. 76, 
569 62 Sebranice, a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.  

10)  Projednala Protokol o  otevírání 
obálek a  Zprávu o  posouzení 
a  hodnocení nabídek na  veřej-
nou zakázku „Výsadba inter-
akčních prvků IP1 a  IP5 v  k.ú. 
Merklovice“ a  v  souladu s  nimi 
rozhodla, že smlouva bude uza-
vřena s  uchazečem, který před-
ložil nejnižší cenovou nabídku tj. 
249.658,12 Kč bez DPH společ-
nost Okrasné zahrady arboristika 
s.r.o., č. p. 69, 549 37 Žďárky, IČO: 
27535363, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy o dílo.  

11)  Projednala Protokol o  otevírání 
nabídek, Protokol o  posouzení 
splnění podmínek účasti a  dal-
ších zadávacích podmínek u na-
bídky ekonomicky nejvýhodnější 
a  Zprávu o  hodnocení nabídek 
na  podlimitní veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy včetně zatep-
lení objektů – MŠ A JESLE a DDM 
– Jugoslávská Vamberk“ a v sou-
ladu s  nimi rozhodla, že smlou-
va bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší cenovou 
nabídku, tj. 38.655.467,01 Kč 
bez DPH tj. společnost VALC, 
s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 
Hradec Králové, Kukleny, IČO: 
45537151, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy o dílo.  

12)  Schválila veřejnoprávní smlouvu 
o  spolupráci na  úseku požární 
ochrany s Obcí Lupenice, se síd-
lem Lupenice 62, PSČ: 517  41, 
IČO: 00579114, kterou se Město 

Vamberk zavazuje plnit úkoly 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce prostřednictvím jed-
notky Sboru dobrovolných hasi-
čů Vamberk, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

13) Souhlasí s  podáním žádosti 
o  zápis školní jídelny – výdejny 
(s nejvyšším povoleným počtem 
73 stravovaných a místem posky-
tovaných školských služeb na ad-
rese Tyršova 260, Vamberk), jejíž 
činnost bude vykonávat příspěv-
ková organizace Mateřská škola 
Vamberk, Tyršova 280, s účinnos-
tí od 01.09.2020, do rejstříku škol 
a školských zařízení.

14) Schválila ředitelce příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280, Mgr. Lence Faltusové 
odměnu při odchodu do starobní-
ho důchodu dle přílohy.

15) Schválila platový výměr ředitelky 
příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 280, 
Bc.  Anny Kotlářové s  platností 
od 01.09.2020 dle přílohy. 

16) Nesouhlasila se jmenováním 
Města Vamberk opatrovníkem 
pro řízení o svéprávnosti:

 a) Terezy Haferové, xxxxxxxx,
 b) Anny Haferové, xxxxxxxx.
17)  Schválila žádost Fotbalového 

oddílu TJ Baník Vamberk, z.s., 
Jůnova 63, 517  54 Vamberk, IČ: 
48615633 o  povolení uspořádat 
v  městském fotbalovém areálu 
„V Lukách“ dne 31.08.2020 turnaj 
v malé kopané „O pohár předse-
dy odborů KOVO KV“ pro odborá-
ře KOVO Kvasiny.

Rada města Vamberk se na  svém 

54. zasedání dne 2. září 2020 

usnesla:

1) Schválila plnění usnesení z RM č. 53.
2) Schválila zveřejnění záměru pach-

tu pozemkové parcely č. 5006, 
druh pozemku orná půda, výmě-
ra 13.708 m2, v  obci a  katastrál-
ním území Vamberk.     

3)  Schválila změny v nájmech z dů-
vodu plánované rekonstrukce čp. 
52 v ulici Janáčkova dle přílohy. 

4) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti VASPO VAMBERK, s.r.o., 
Smetanovo nábřeží 180, 517  54 
Vamberk, IČO: 47470046 na mon-
táž stožárů a svítidel v ulici Tyršo-
va – Jůnova a  místní části Peklo 
(u železničního přejezdu) za cenu 
62.088 Kč bez DPH a pověřila sta-
rostu podpisem objednávky.

5) Schválila cenovou nabídku fi rmy 
Petr Čapek, Kollárova 493, 517 54 
Vamberk, IČO: 03041425 na opra-
vu nátěru tribuny fotbalového 
areálu za cenu 80.000 Kč a pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

6) Schválila cenovou nabídku fi rmy 
František Dvořák – elektroinsta-
lace ELOZZ, Struha 793, 517  54 

Vamberk, IČO: 08887021 na reali-
zaci elektroinstalace v  rámci pro-
jektu stavebních úprav klubového 
zázemí Sportovní haly Vamberk 
za cenu 102.000 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem objednávky. 

7) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti LUING PYREX, spol. s r. o., 
Marxova 372/6, 736  01 Havířov 
– Město, IČO: 64608484 na  ha-
sičskou techniku pro SDH Vam-
berk – nůžky E-FORCE, rozpínací 
nástroj E-FORCE a rozpínací válec 
E-FORCE včetně příslušenství 
za  celkovou cenu 557.203,92 Kč 
bez DPH a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

8) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti G+G – STAV s.r.o., čp. 
120, 503 57 Starý Bydžov, 503 57 
na opravu komunikace p. č. 3203                                                                                
(Na  Záhumení) za  cenu 
263.400 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem objednávky.  
Komunikace byla poškozena vli-
vem povodní a  náklady budou 
kryty z pojistky.

9)  Vzala na vědomí oznámení o zvýše-
ní cen obědů od 01.09.2020 ve škol-
ní jídelně od  společnosti Sodexo 
s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140  78 
Praha 4 – Nusle, IČO: 44569165.

10) Projednala stížnost na hluk z pro-
vozoven v ulici Jůnova a Tyršova 
a  uložila místostarostovi města 
projednat záležitost s nájemci. 

11) Revokovala usnesení č. 3) z  RM            
č. 53 ze dne 19.08.2020 a souhlasí 
s  přijetím určeného fi nančního 
daru od  WOMAN FOR WOMEN,  
o. p. s., v rámci jejího charitativní-
ho projektu OBĚDY PRO DĚTI pro 
Základní školu Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Komen-
ského 95, 517  54 Vamberk, IČO: 
70156611 ve výši 13.790 Kč a po-
věřila starostu podpisem žádosti 
o souhlas zřizovatele.

12) Schválila cenovou nabídku Ja-
roslava Vorlického, Vyhnánov 
62, 517  42 Doudleby nad Orlicí, 
IČO: 67466231 na stavební úpra-
vy klubového zázemí ve  spor-
tovní hale Vamberk za  cenu 
144.894,80 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem objednávky. 

13) Schválila darovací smlouvu 
na  přijetí fi nančních prostředků 
ve  výši 53.913 Kč za  účelem rea-
lizace projektu „Dopravní značení 
pro Dětské dopravní hřiště Vam-
berk“ mezi Městem Vamberk jako 
obdarovaným a společností ŠKO-
DA AUTO, a. s., tř. Václava Klemen-
ta 869, Mladá Boleslav II, 293 01 
Mladá Boleslav, IČ: 00177041 jako 
dárcem a  pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.

Mgr. Jan Rejzl                

starosta města                                                                                          

Rudolf Futter  

místostarosta města
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Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 11. veřejném zasedá-

ní dne  09.09.2020 usneslo:

1) a) Schvaluje změny rozpočtu    
č. 11 pro rok 2020 v kompeten-
ci zastupitelstva města a  bere 
na  vědomí změny rozpočtu          
č. 9 a 10 pro rok 2020 v kom-
petenci starosty města dle pří-
lohy.

 b) Schvaluje, dle svých kom-
petencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotace 
na  rok 2020  v  rámci přímé fi -
nanční podpory TJ Baníku Vam-
berk, z. s., Jůnova 63, 517  54 
Vamberk, IČO: 48615633 dle 
přílohy a zároveň schvaluje ve-
řejnoprávní smlouvu na schvá-
lenou dotaci.

2)  a) Schvaluje koupi nově od-
dělené pozemkové parcely            
č. 280/3, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunika-
ce, o  výměře 363 m2, v  obci 
Vamberk a katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí (původní 
parcela č. 280), vlastník Ma-
rie Jehličková, za  cenu podle 
znaleckého posudku 79,20 Kč, 
celkem 28.750 Kč.

 b) Schvaluje koupi nově od-
dělené pozemkové parcely            
č. 471/6, druh pozemku ostat-
ní plocha, ostatní komunika-
ce, o  výměře 430 m2, v  obci 
Vamberk a katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí (původ-
ní parcela č. 471/4), vlastník 
Josef Frejvald, za  cenu podle 
znaleckého posudku 79,20 Kč, 
celkem 34.056 Kč.

 c) Schvaluje koupi pozemko-
vých parcel č. 84/1, o  výměře 
1990 m2 a  č. 2415, o  výměře 
1028 m2, obě druh pozem-
ku ostatní plocha, obě v  obci 
a  katastrálním území Vam-
berk, vlastník A+R s.r.o., IČ 
267  46  000, za  cenu 1 Kč/m2, 
celkem 3.018 Kč.

 d) Neschvaluje koupi pozem-
kových parcel č. 5511, o  vý-
měře 3138 m2, druh pozemku 
orná půda a č. 5504, o výměře 
4688 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, obě v obci a ka-
tastrálním území Vamberk, 
vlastník DOOKU GROUP, a.s., IČ 
066 07 357, za cenu 234.180 Kč 
(30 Kč/m2).

 e) Schvaluje směnu nově od-
dělené pozemkové parcely                          
č. 320/5, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
o  výměře 128 m2, v  obci Vam-
berk a katastrálním území Peklo 
nad Zdobnicí, vlastník pan Adolf 
Papáček, v ceně podle znalecké-

ho posudku 79,20 Kč/m2, celkem 
10.138 Kč, za  pozemkovou par-
celu č. 321, druh pozemku lesní 
pozemek, o  výměře 1712 m2,                                                                       
v obci Vamberk  a katastrálním 
území Peklo nad Zdobnicí, vlast-
ník Město Vamberk, v ceně cca 
8 Kč/m2, celkem 13.696 Kč, bez 
doplatku, neboť uskutečnění 
směny je v  zájmu Města Vam-
berka pro sjednocení vlastnictví 
komunikace a vlastník požaduje 
směnu bez doplatku rozdílu 
ceny,

 f ) Schvaluje směnu pozem-
kové parcely č. 3105, výměra 
1055 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci Vamberk a katas-
trálním území Peklo nad Zdob-
nicí, vlastník JUDr. Jaroslav Vy-
skočil za pozemkovou parcelu 
č. 5383, výměra 1055 m2, druh 
pozemku orná půda, v  obci 
a katastrálním území Vamberk, 
vlastník Město Vamberk, bez 
doplatku – výměry jsou stejné.

 g) Neschvaluje zveřejnění zá-
měru prodeje pozemkové par-
cely č. 3568, výměra 44 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a nově 
oddělené pozemkové parcely 
č. 3487/2, výměra 157 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci 
Vamberk a  katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí, žadatel pan 
Vlastimil Kučák. 

 h) Schvaluje podání žádosti 
o  převod pozemků směnou 
a  o  převod pozemků včetně 
komunikací z  majetku České 
republiky – Státního pozem-
kového úřadu tohoto obsahu:

I.  pozemky, o  jejichž nabytí má 
Město Vamberk zájem směnou 
za zemědělskou půdu 

 p. č. 702/24, orná půda, výmě-
ra 13 m2, 

 p. č. 702/26, orná půda, výmě-
ra 39 m2,

 p. č. 702/28, orná půda, výmě-
ra 494 m2, 

 p. č. 702/30, orná půda, výmě-
ra 317 m2, 

 p.  č. 702/31, trvalý travní po-
rost, výměra 329 m2, 

 p. č. 878, ostatní plocha, výmě-
ra 1044 m2, 

 p.  č. 1190/39, ostatní plocha, 
výměra 152 m2, 

 p.  č. 1190/40, ostatní plocha, 
výměra 27 m2, 

 p.  č. 2224/5, trvalý travní po-
rost, výměra 69 m2, 

 p.  č. 5664, ostatní plocha, vý-
měra 39 m2, 

 všechny se nacházejí v  katas-
trálním území Vamberk, 

 celkem 3.023 m2, za které bude 
nabídnuta směnou část po-

zemku č. 5341, druh pozemku 
orná půda, v katastrálním úze-
mí Vamberk, o  výměře 1,5ná-
sobku, tedy 4534,5 m2 

 a dále
  p. č. st. 1277/1, zastavěná plo-

cha a nádvoří, výměra 214 m2, 
v katastrálním území Vamberk, 
který je zastavěn stavbou 
vodárny ve  vlastnictví Města 
Vamberk, bez zápisu v  katas-
tru nemovitostí o  vlastníku 
stavby, s  tím, že ke  směně 
bude nabídnut 10násobek vý-
měry směňované plochy, tedy 
2140 m2 oddělených z pozem-
ku p. č. 5341 a dále z pozemku 
p. č. 5597, druh pozemku orná 
půda, v  katastrálním území 
Vamberk.

II.  pozemky se stavbou komuni-
kací, o jejichž nabytí má Město 
Vamberk zájem

 p.  č. 679/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, výměra 
602 m2, v  katastrálním území 
Vamberk,

 p.  č. 3146, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, výměra 
9486 m2, 

 p.  č. 3239, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, výměra 
1652 m2 

 vše v  katastrálním území 
Merklovice.

 i) Schvaluje bezúplatné nabytí 
nemovitostí od dárce České re-
publiky - Ředitelství silnic a dál-
nic ČR, státní příspěvková orga-
nizace, se sídlem: Na  Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ: 65993390, a  to pozemků 
č. 1768/2 o  výměře 995 m2,                                                                    
č. 1785/1 o  výměře 2701 m2, 
č. 1818/1 o  výměře 6974 m2, 
č. 5682 o  výměře 2187 m2,                                                                                
č. 5782 o  výměře 1773 m2, 
č. 5806 o  výměře 2046 m2, 
všechny druh pozemku ostat-
ní plocha, v  katastrálním úze-
mí Vamberk, zapsaných na  LV 
1303, u  Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj, 
katastrální pracoviště Rych-
nov nad Kněžnou a  pozemku                                                
č. 1018/13 o  výměře 2183 m2, 
a  nově odděleného pozemku 
č. 1089/14 o  výměře 292 m2 
(původní pozemek 1089/8, GP 
č. 550-299/2020) v katastrálním 
území Záměl, zapsaných na LV 
267, u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, katas-
trální pracoviště Rychnov nad 
Kněžnou.

3)  Zastupitelstvo města mění pri-
ority budování prvků z  Plánů 
společných zařízení a  nově je 
stanovuje takto: 

 a) v  Komplexní pozemkové 
úpravě Vamberk:

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

 2. Cesta C27, cesta vedoucí 
z Podřezova k vodojemu

 3. Cesta C19, cesta od  Hynků 
směrem do Rovně

 b) v  Komplexní pozemkové 
úpravě Peklo nad Zdobnicí

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

 2. Cesta C36, cesta na Dolním 
Hradisku – III. část

 3. Cesta C50, cesta na Horním 
Hradisku

 c) v  Komplexní pozemkové 
úpravě Merklovice

 1. Cesta VC13, cesta od bytov-
ky ke svaté Anně, včetně inter-
akčního prvku IP3

 2. Cesta VC2, včetně interakč-
ního prvku IP2

 3. Cesta VC3
4)  Zastupitelstvo města Vamberk
 schvaluje Zprávu o uplatňová-

ní Územního plánu Vamberk 
za  období 09/2016 – 07/2020 
ve  smyslu jejího upraveného 
návrhu, jež je přílohou k  to-
muto materiálu. Ze zprávy 
o  uplatňování vyplynula po-
třeba pořízení změny ÚP Vam-
berk,

 bere na vědomí Zprávu o pro-
jednání a  Vyhodnocení pro-
jednání Zprávy o  uplatňování 
Územního plánu Vamberk 
za období 09/2016 – 07/2020, 

 rozhoduje o  pořízení Změny 
č. 4 ÚP Vamberk, která může 
obsahovat prvky regulačního 
plánu,

 rozhoduje o  prověření poža-
davků č. 1, 3 - 7, 12 – 15, 19, 20, 
22, 23, 25, 28 - 37 obsažených 
v  tabulce v  kap. E1) Zprávy 
o  uplatňování ÚP Vamberk 
ve Změně č. 4 ÚP Vamberk,

 rozhoduje o  nezařazení po-
žadavků č. 2a, 2b, 8, 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 21, 24, 26a, 26b, 27 
obsažených v  tabulce v  kap. 
E1) Zprávy o  uplatňování ÚP 
Vamberk do řešení Změny č. 4 
ÚP Vamberk.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
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MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla

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

494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
602 152 873
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114

03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.

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

Platby místních poplatků
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
Místní poplatky lze hradit:
1. Bankovním převodem na účet číslo 1240108349/0800 
2. Hotově nebo platební kartou v pokladně MÚ Vamberk (přízemí) 
Pondělí  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

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. V případě hoto-
vostní platby preferujte platby platební kartou.

UPOZORNĚNÍ
Majitelé bytů neb o rodinných domů a staveb určených k individuální 
rekreaci, ve  kterých není hlášena žádná fyzická osoba, platí poplatek 
za „odpady“, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
Bližší informace Vám podá pracovnice pokladny paní Irena Špona-

rová, tel: 494 548 137 e-mail: sponarova@vamberk.cz.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad ve  Vamberku je otevřen za  zvýšených 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 je městský úřad uzavřen a nezbytné záležitosti jsou 
vyřizovány prostřednictvím e-mailu podatelna@vamberk.cz, telefonic-
ky na tel: 494 548 111 nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové 
schránky f83bqus) nebo se lze obrátit telefonicky a e-mailem na kon-
krétního pracovníka, se kterým se domluvíte na postupu vyřízení. 
Předem děkujeme za respektování přijatých opatření.
Aktuální informace o otevíracích hodinách naleznete na www.vam-
berk.cz nebo na dveřích městského úřadu.

Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu
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Ve  středu 9. 9. 2020 v  9:00 hodin 
bylo za nádherného počasí v areálu 
V Lukách slavnostně otevřeno naše 
dopravní hřiště. Zahájení se ujal 
pan starosta Mgr. Jan Rejzl, krajská 
koordinátorka BESIP paní Lada Ko-
ciánová, ředitel školy pan Mgr. Mar-
tin Vrkoslav, místostarosta města 
pan Rudolf Futter a  ředitel Správy 
sportovních zařízení pan Luděk 
Luňák. Po  slavnostním přestřižení 
pásky se slova ujala paní učitelka 
Podolská a její svěřenci – žáci, kteří 
se v rámci školy již několik let účast-
ní dopravní soutěže. Tito žáci před-
vedli svým mladším spolužákům ze 
4. a 5. tříd (kteří mají povinnou do-
pravní výchovu), jak správně projet 
všechny nástrahy dopravního hři-
ště a  ukázali všem jízdu zručnosti. 

Dále si žáci vyplnili a vysvětlili test 
– obrázek popisující dopravní situa-
ci. Paní Kociánová vysvětlila žákům, 
jak je důležité být na  silnici vidět 
a co všechno je třeba mít. Na závěr 
žáci obdrželi malé občerstvení. Tak 
žáci – hurá na dopravní hřiště.
Děkujeme vedení města Vamberk 
za  vybudování dopravního hřiš-
tě, které ještě více zkvalitní výuku 
dopravní výchovy u  nás ve  škole 
a připraví naše žáky na reálný život 
na  silnici. Děkujeme společnosti 
ŠKODA AUTO a.s., díky které jsme 
získali kola a dopravní značky.
Dále bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Podolské a  Bártové 
a  zaměstnancům Správy sportov-
ních zařízení za přípravu této akce.

Vedení školy

Nová autobusová 
zastávka v Pekle
U  železniční zastávky v  Pekle byla letos kompletně zrekonstruována 
autobusová zastávka. Kromě nového proskleného přístřešku s lavičkou 
a  dlážděných ploch vzniklo rovněž nově upravené stání pro nádoby 
na  tříděný odpad. Místo tak dostalo nový, kultivovaný vzhled, který, 
doufejme, ocení nejen cestující, ale též návštěvníci sportovního areálu 
V Lukách, na příjezdu k němuž zastávka leží.       Mgr. Jan Rejzl, starosta

Otevřený dopis starostovi
Vážený pane starosto, 
nemám nic proti Vaší kandidatuře do krajského zastupitelstva. Nemám nic 
proti tomu, pokud oblepíte Vamberk vlastními plakáty či billboardy, pokud 
si je hradíte z vlastních peněz. Nelíbí se mi ovšem, když mi doporučujete, 
koho bych měl volit do Senátu České republiky. Je zřejmé, že by si Vás paní 
Drejslová na billboard nikdy nedala, pokud byste byl pouze obyčejným ob-
čanem. Vy jste však úspěšným starostou, který reprezentuje všechny obča-
ny Vamberka, tedy i mě. A právě kvůli tomu mám s vaší podporou vážný 
problém. Když pominu pravděpodobnost, že můžete průměrného voliče 
tímto krokem ovlivnit, pak nemohu pominout možnost, že byste stejným 
způsobem mohl doporučovat kandidáta SPD, či jiné extremistické strany! 
S pozdravem                                                        Libor Janeček, Vamberk, 19.09.2020

Vážený pane doktore,
děkuji za Váš otevřený dopis a pokusím se na něj odpovědět. Obávám se, že 
jste se rozhodl kritizovat věc, o které není vůbec možné vést debatu, jestli je 
„za hranou“ nebo „před hranou“, ale která patří ke standardní praxi demo-
kratické společnosti, založené na politické soutěži politických stran a hnu-
tí. Jedinou osobou v  českém politickém systému, která by z  podstaty své 
funkce měla být nadstranická, je prezident republiky. Všichni ostatní volení 
funkcionáři jsou reprezentanty politických skupin, od nichž by se naopak 
mělo očekávat, že se vyjadřují k dění kolem sebe a mají názor na veřejné zá-
ležitosti, včetně záležitostí celostátních, jakou je i volba osobností do Sená-
tu Parlamentu České republiky. Všichni jsme občany této země se stejnými 
právy a povinnostmi, a je zcela nerozhodné, zda se k podpoře kandidujících 
subjektů odhodlá starosta, hejtman, herec, sportovec či známý lékař. Každý 
z nich má nějakou profesní kariéru a pracuje v nějaké instituci, jejíž postoje 
se mohou, ale nemusí shodovat s postoji dané soukromé osoby. Z tohoto 
důvodu považuji své osobní rozhodnutí o politické podpoře jednoho z kan-
didátů za zcela přirozené a legitimní a je pouze a jen na voličích, dle jakých 
kritérií si vyberou kandidáta, kterému dají svůj hlas.                      Mgr. Jan Rejzl

Vánoční výzdoba 
a náměstí v novém
Symbolem Vánoc na vambereckém náměstí byl po dlouhá léta vzrost-
lý smrk na jeho dolní straně. Respektive před pár lety ještě smrky dva. 
Vzhledem k tomu, že i zbývající smrk již má svá nejlepší léta za sebou 
a  dožilo i  vánoční osvětlení na  něm umístěné, dospěla rada města 
k  rozhodnutí přistoupit k věci komplexně a začít s postupnou promě-
nou středu města. Nejviditelnější změnou bude právě pokácení smrku 
na náměstí, které přinese zcela nové pohledy na kostel sv. Prokopa. Pro-
běhnou opravy chodníků v ostrůvku mezi radnicí a kostelem a na ně na-
vazující terénní a sadové úpravy. A vánoční výzdoba? Nechte se překva-
pit a těšte se na první adventní neděli, kdy v rámci tradiční akce „Městem 
chodí andělé“ proběhne její první slavnostní rozsvícení.    

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Dopravní 
hřiště

Pohled na kostel sv. Prokopa se již brzy změní.
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Jak se říká, vše zlé může být 
i  pro něco dobré. V  Muzeu krajky 
ve  Vamberku jsme využili čas vy-
nucené jarní přestávky pro obno-
vení stálé expozice. O  některých 
změnách se již nějaký čas uva-
žovalo, protože již uplynulo pět 
let od  slavnostního představení 
expozic veřejnosti po  generální 
rekonstrukci. Od  obnovení pro-
vozu pro letošní letní turistickou 
sezónu máme pro návštěvníky 
připravenou novou expozici sou-
časné moderní paličkované krajky 
v  přízemních prostorách muzea, 
na  které můžete shlédnout díla, 
která byla oceněna zlatou paličkou 
na Bienále české krajky ve Vamber-
ku, tak i díla, která byla na Bienále 

oceněna Diplomem Muzea kraj-
ky. Prezentovány jsou zde krajky 
od současných výtvarnic a krajká-
řek, které se v  posledních letech 
podařilo do sbírek získat.
Obnovou prošla i  expozice v  prv-
ním patře, a  to část věnující se 
krajkám z  období Expo Brusel 
1958. Dozvíte se zde mnoho no-
vých informací o  Emílii Paličkové 
a jejích žačkách, které se na vzniku 
fenoménu moderní české krajky 
významnou měrou podílely. Emi-
lie Paličková reprezentovala české 
krajkářství na  nejrůznějších mezi-
národních a  světových výstavách 
a vytvářela velké množství návrhů 
jak pro krajku šitou, tak později pro 
krajku paličkovanou. Expozice je 

doplněna o textové panely i ukáz-
ku další tvorby této významné vý-
tvarnice. 
Významná část obnovené expo-
zice je věnována osobnosti Milči 
Eremiášové, další ze studentek 
profesorky Emilie Paličkové. Tato 
výtvarnice získala v roce 2019 Zla-
tou paličku na  Bienále české kraj-
ky za  dílo Můj malý vesmír, který 
v expozici rovněž našel své místo. 
Vesmír a  nekonečno jsou pro au-
torku velkou inspirací. V její tvorbě 
je jí nápomocný synovec Ondřej 
Eremiáš, který pro její díla vytváří 
speciální konstrukce. 
Nezapomněli jsme však ani na his-
torii a nově se v expozici věnujeme 
též velké podporovatelce krajkář-

ského řemesla, císařovně Marii Te-
rezii a zakladatelce vambereckého 
krajkářství, hraběnce Magdaleně 
Grambové. K  připomenutí této 
historické osobnosti byla zhotove-
na trojrozměrná replika jejího ná-
hrobního epitafu v reálné velikos-
ti. Celkový koncept expozice tak 
refl ektuje nepřerušenou historii 
tradice krajkářství na Vamberecku, 
kdy tento fenomén byl ministrem 
kultury zapsán v  závěru loňského 
roku na  Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Čes-
ké republiky.
I  přes přísná hygienická opatření 
máme stále otevřeno a  těšíme se 
na návštěvníky. 

Mgr. Martina Rejzlová

Co je nového v Muzeu krajky Vamberk
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Ministr kultury České republiky od  roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým vý-
robcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění 
vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady”. Jeho cílem je zachovat tra-
diční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti 
dalším následovníkům. Tento projekt navazuje na dokument UNESCO nazvaný „Doporučení 
k ochraně tradiční lidové kultury”, jenž vybízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud živému 
kulturnímu dědictví. Oceněnému výrobci je propůjčena exkluzivní ochranná známka, s  níž 
smí označovat své výrobky. Za  dobu svého trvání byl titul udělen 82 výrobcům v  oborech 
tradiční lidové řemeslné výroby.

Jana Štefková pochází z  Merklovic, místní části 
Vamberka. Narodila se do krajkářské rodiny, v níž 
se toto řemeslo dědilo z  generace na  generaci. 
Paličkovat se naučila už v  dětství, od  maminky 
Anny Plačkové a  dědečka Rudolfa Chaloupky. 
Vzorem jí však byla také řada dalších vynikajících 
krajkářek, působících v nejbližším okolí, jako např. 
Anna Potužníková, Marie Štěrbová, Anna Ročko-
vá a další.  Navštěvovala místní Krajkářskou školu 
– školský ústav lidové umělecké výroby ve Vam-
berku. 
Krajkářství se Jana Štefková věnovala po celý svůj 
život, nejprve pouze jako zálibě, později i profes-
ně. V 70. letech 20. století navázala pracovní kon-
takt s   umělkyní Elenou Holéczyovou, se kterou 
poté spolupracovala po řadu dalších let. Paličko-

vala pro ni především velké fi gurální motivy, např. 
známá díla „Mladucha z Moravského Lieskového“ 
nebo „Čaro mesačnej noci“. Další z významných 

výtvarnic, jejichž návrhy Jana Štefková realizova-
la, byla Marie Vaňková, působící na Vysoké škole 
umělecko-průmyslové v  Praze. V  této době už 
také tvořila v  rámci Svazu uměleckých výtvar-
níků, jehož byla členem. V  roce 1981 pak na-
stoupila do ÚLUVu jako vývojová krajkářka. Zde 
spolupracovala především s  výtvarnicí Vlastou 
Wasserbauerovou. Od  90. Let se Jana Štefková 
věnuje tvorbě vlastních autorských krajek, za kte-
ré dostala řadu designérských ocenění. 
Jana Štefková dokonale ovládá všechny základ-
ní krajkářské techniky a  je vynikající reprezen-
tantkou české krajkářské tradice.  V  její osobě 
se spojují jednak znalosti a  zkušenosti nesené 
tradicí krajkářství na Vamberecku, tak schopnost 
tyto postupy aplikovat a  přetvářet do  podoby, 
korespondující se současným estetickým cítěním 
a módou. 
Umění paličkované krajky předala Jana Štefková 
za svůj život řadě zájemců o toto řemeslo. Na prv-
ním místě je však třeba jmenovat její dceru Mar-
tinu Rejzlovou, pro kterou se krajkářské řemeslo 
také stalo celoživotní zálibou i povoláním. Spolu 
pořádají a  vedou kurzy paličkování a  to nejen 
v rámci České republiky, ale také v zahraničí.

Mgr. Petra Hrbáčová
Národní ústav lidové kultury

V sobotu 12. září při příležitosti Ná-
rodního zahájení Dnů evropského 
dědictví v  Olomouci byl slavnost-
ně předán titul Nositel tradice 
lidových řemesel 2020 novým ře-
meslníkům. Z rukou náměstka mi-
nistra kultury pro řízení sekce kul-

turního dědictví a  příspěvkových 
organizací Ing. Vlastislava Ourody, 
Ph.D. převzali titul tito řemeslníci:

Jana Štefková, Vamberk - obor 
tradiční vamberecká mnohopáro-
vá a pásková krajka

Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, Dvůr 
Králové nad Labem -  obor výroba 
tiskařských forem na modrotisk
Marie Bilíková, Babice – obor tkané 
výrobky z kukuřičného šustí
Marie Vlčková, Uherský Ostroh-
-Kvačice – obor batikované a zelo-
vé kraslice z Uherskoostrožska
Alexandr Slavík, Krumvíř – obor 
řezbářství reliéfních forem na  po-
traviny

Kromě toho byly historicky poprvé 
v rámci této slavnostní akce předá-
ny certifi káty o  zápisu do  Sezna-
mu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury ČR nositelům těchto 
nově zapsaných prvků:

Tradiční hody s  právem na  Uher-
skohradišťsku (předkladatel Slo-
vácké muzeum v  Uherském Hra-
dišti)
Tradice krajkářství na  Vambe-

recku (předkladatel Královéhra-
decký kraj)

Jako každoročně byla v předvečer 
Národního zahájení Dnů evrop-
ského dědictví otevřena výstava 

prezentující osobnosti Nositelů 
tradice lidových řemesel a výsled-
ky jejich práce, kterou slavnostně 
zahájil ministr kultury PhDr.  Lu-
bomír Zaorálek. Na  výstavě jsou 
prezentovány  výrobky letos oce-
něných Nositelů, i  výrobky Nosi-
telů všech předchozích ročníků. 
Celkem se zde prezentuje 35 
(z celkově 82 oceněných) výrobců, 
kteří zastupují rozmanité tradiční 
materiály a  obory. Na  instalaci se 
spolu s  Národním ústavem lido-
vé kultury podílela společnost 
Flora Olomouc, která je současně 
správcem budovy Oranžerie, kde 
se výstava koná. Kromě fotografi í 
a  zajímavých textů výstavu tvoří 
především výrobky z dílen prezen-
tovaných výrobců. V rámci výstavy 
je třemi banery připomenut také 
Seznam nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury ČR a  podrob-
něji dva nově zapsané nemateriál-
ní statky - Tradiční hody s právem 
na  Uherskohradišťsku a  Tradice 
krajkářství na  Vamberecku. Výsta-
va bude otevřena do 4. 10. 2020.

Tiskové oddělení 
Ministerstva kultury

Janě Štefkové z Merklovic byl udělen titul 
Nositel tradice lidového řemesla za tradiční 
vambereckou mnohopárovou a páskovou krajku

Certifi kát pro Tradici krajkářství na Vamberecku převzala zpracovatelka no-

minace Martina Rejzlová a starosta města Vamberka Jan Rejzl.

Předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel 
a certifi kátu o zápisu do Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury ČR v roce 2020
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Týden vzdělávání dospělých 2020 
Vážení občané, s politováním Vám bohužel musíme oznámit, že na základě nejistého výhledu a rizik spojených 
s pandemií COVID-19 rozhodl ředitel krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové Mgr. Mar-
tin Horák, po konzultaci s krajským úřadem Královéhradeckého kraje, o zrušení realizace Týdne vzdělávání do-
spělých v Královéhradeckém kraji v roce 2020, který měl být realizován v týdnu 9. – 13. 11. 2020. 
Vážíme si Vaší přízně a zájmu o Týden vzdělávání dospělých, již nyní se těšíme na další ročník a pevně 
doufáme, že nám zůstanete nakloněni i v příštím roce.

Tým týdne vzdělávání dospělých, poradenství, ÚP ČR v Rychnově nad Kněžnou

Den za obnovu lesa 
– Den, který nás znovu spojí
Průběžně zalesňujeme kalamitní plochy a rádi využijeme i vaši po-
moc, výsadbou ale péče o lesy nekončí. Chcete se podívat, jak se daří 
jedličkám, bukům, dubům a borovicím, které jste zasadili v loňském 
roce? Chcete zjistit, co vše vysazené stromečky čeká, než vytvoří 
„nový les“?  Malé stromečky potřebují péči a ochranu a i vy si můžete 
vyzkoušet, jak se o les pečuje.

Přijďte 17. 10. za námi opět do Slatiňan, k muzeu Švýcárna nebo 

do areálu Hájemství u Dvora Králové a můžete se zeptat na vše, 

co vás o lese zajímá.

Nezapomeňte pracovní oděv, pevné boty a  rukavice a  dobrou 

náladu. Připravili jsme pro Vás den, kdy se nebudete nudit.

Přijďte nás i se svými blízkými podpořit na Den za obnovu lesa. Mů-
žete si vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti a v pří-
jemném prostředí se také určitě dobře pobavíte.              LESY ČR, s. p.

Vážení občané, 
dovolte, abych Vám v krátkém článku 
představil Centrum, kde nyní pracuji. 
Jmenuji se Mgr. Jiří Chráska a pracuji 
v  Centru pro integraci osob se zdra-
votním postižením („dále CIOZP“). 
Přestože toto centrum v  Rychnově 
nad Kněžnou funguje již více než 15 
let, tak mnozí občané o  CIOZP neví, 
nebo ví, ale neví, kde se nachází.               
CIOZP sídlí v budově Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, v  ulici Palackého 
694, dalo by se též říci, že leží vedle ži-
dovské synagogy – památníku Karla 
Poláčka. Vchod je tedy zezadu ulice 
Palackého.
CIOZP poskytuje služby všem osobám 
se zdravotním postižením bez ohledu 
na druh, rozsah postižení a věk. Dále 
pak osobám, které jsou ohroženy 
vznikem nepříznivé sociální situace 
nebo se vyskytly v  nepříznivé sociál-
ní situaci. Služby jsou poskytovány 
bezplatně. Druhy služeb: Odborné 
poradenství, informační a  poraden-
ské centrum, půjčování rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek pro 
osoby s  tělesným postižením, prodej 
baterií a koncovek do naslouchacích 
aparátů pro osoby se sluchovým 
postižením, podpora a  pomoc při 
zajištění nákupu kompenzačních 
pomůcek pro osoby s  tělesným po-
stižením, informace o  možnostech 
získání těchto pomůcek. Na  zákla-
dě rozhodnutí vedení se v  CIOZP RK 

mění návštěvní hodiny: nově jsou 
takové:  Po, St od 8:00 – 17:00 (s tím že 
od 8:11 hod je na středisku pouze pří-
tomná pracovnice administrativy pí 
Molnárová, vedoucí, který poskytuje 
sociální poradenství Mgr. Jiří Chráska 
je přítomný až od 11-17:00) a dále Út, 
Čt a Pá od 8:30 – 14:30 (s tím, že jsou 
přítomni oba pracovníci, jak admi-
nistrativa pí Molnárová, tak vedoucí 
Mgr. Chráska)
Dále bych upozornil na změnu vydá-
vání euroklíčů: Euroklíč může zdarma 
získat každý držitel průkazu TP, ZTP 
a  ZTP/P, diabetik, stomik, onkologic-
ký pacient, člověk trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
nespecifi ckými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou a ulcerózní ko-
litidou), močovými dysfunkcemi a ro-
diče dětí do tří let. Je nutné předložit 
občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či 
ZTP/P. Výdejní místo euroklíče je u nás 
v  CIOZP. Více se dozvíte na  http://
www.eurokeycz.com/1_info.html 
kde jsou vypsaná konkrétní místa 
v jednotlivých obcích a městech, kde 
se dá Euroklíč použít. Také bych upo-
zornil, že si u nás můžete pořídit levné 
baterie do  naslouchadel (Panasonic 
PR675, Panasonic PR13, Panasonic 
PR10 a Panasonic PR 312).   

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za středisko CIOZP RK 

vedoucí Mgr. Jiří Chráska

Příprava letošní farní autobuso-
vé pouti začala netradičně. Byly 
navrženy tři cíle a  všichni farníci 
se mohli zúčastnit ankety, z  níž 
vzešlo, že se vypravíme na  sever 
Čech, do Jablonného v Podještědí. 
Zdejší bazilika svatého Vavřince 
a svaté Zdislavy je místem, kde leží 
ostatky naší světice. Zdislava po-
cházela z  morav-
ského Křižanova 
a  narodila se 
okolo roku 1220. 
Letos si tedy při-
pomínáme 800. 
výročí jejího na-
rození. Provdala 
se za  pana Hav-
la z  Lemberka 
a z rodné Vysoči-
ny odešla na  se-
verní pomezí čes-
kého království. 
Narodily se jim 
čtyři děti, a  kro-
mě péče o  ně 
stihla paní Zdislava založit nemoc-
nici, klášter a  všestranně pečovat 
o chudé a nemocné. Zemřela cel-
kovým vyčerpáním ve věku 32 let 
v  pověsti svatosti. Od  středověku 
se k ní lidé obraceli jako k patron-
ce rodin. Ofi ciálně byla prohláše-
na za  svatou papežem sv. Janem 
Pavlem II. při jeho návštěvě České 
republiky v  roce 1995. Tehdy byl 
také natočen působivý fi lm V erbu 
lvice s  Milenou Steinmasslovou 
v hlavní roli.
Termín poutního zájezdu byl sta-
noven na  třetí zářijovou sobotu. 
Autobus byl zaplněn takřka do po-
sledního místa. Odjezd byl určen 
na šestou hodinu, venku ještě tma 
a  poměrně chladno. Trasa byla 
celkem jednoduchá – Hradec Krá-
lové, Jičín, Liberec. Krátká zastávka 
na kávu a toaletu. Do Jablonného 
přijíždíme krátce po deváté. To již 
svítí příjemné podzimní slunko. 
Prohlížíme si okolí baziliky a  ne-
daleké náměstí s  dodnes patrnou 
německou architekturou. Vždyť 
až do  poloviny dvacátého století 
se městečko jmenovalo Němec-
ké Jablonné a  90 % obyvatel se 
hlásilo k německé národnosti. Pro 
ranní kávu je otevřena pouze zašlá 
nálevna, ovšem s  milou vietnam-
skou obsluhou. Z  vedle sedícího 
štamgasta se vyklubal člověk, kte-
rý v  dětství jezdíval k  příbuzným 
do Sopotnice!
V  deset hodin začala bohoslužba, 
kterou sloužil s naším panem fará-
řem i  místní kněz z  řádu domini-
kánů. Po  ní následovala poutavá 

prohlídka barokní baziliky, která 
stojí na  místě původní gotického 
kostela. Autorem projektu byl ví-
deňský architekt Jan Lukáš Hilde-
brandt. Výstavbu provázely nema-
lé obtíže a  trvala plných třicet let 
(1699-1729). Objekt se vznosnou 
kopulí a  působivým průčelím je 
dokladem dynamického baroka. 

Součástí prohlíd-
ky je i  rozlehlá 
krypta s  ostatky 
svaté Zdislavy.
Z  kostela pře-
cházíme přes 
náměstí do  ved-
lejší uličky, kde 
máme objednán 
oběd. Řízek nad 
gulášem zvítězil 
v  poměru čtyři 
ku jedné. Po jídle 
někteří navště-
vují stylovou ka-
várnu s  přídom-
kem koláčkárna 

na  náměstí ve  starobylém  domě 
U  Salvátora. Kávu i  koláče měli 
výborné. Následovala příjemná 
procházka ve slunečné odpoledni 
k  nedaleké Zdislavině studánce 
s  chutnou vodou. Kdo měl chuť 
a síly, vydal se asi 1,5 km a ocitl se 
u  brány zámku Lemberk (natáčel 
se zde mj. fi lm Poslední aristo-
kratka). Prohlídku jsme z časových 
důvodů nepořídili, ale posezení 
na  útulném nádvoří nebo výšlap 
po sto dvaceti schodech na ochoz 
věže a  kouzelný výhled na  zales-
něné kopce stály rozhodně za to.
Odjezd z  Jablonného byl stano-
ven na  16.30. Návrh zastavit se 
ještě v Kryštofově Údolí byl výraz-
nou většinou přijat. Milá vesnička 
slouží očividně převážně k rekrea-
ci a  jednou z  jejich zajímavostí je 
i zajímavý orloj vytvořený zdejším 
řezbářem z  někdejší trafostanice. 
Jedna zastávka na  čerpací stanici 
byla již opravdu poslední součástí 
návratu. Do Vamberka jsme dora-
zili opět za  tmy něco po  dvacáté 
hodině. Podle ohlasů se letošní 
poutní výlet velmi vydařil.

Miroslav Berger

Prožili jsme krásný den 
na severu

Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením
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Volby do  Senátu se uskuteční ve  dnech                

2. a 3. října 2020 souběžně s volbami do za-

stupitelstev krajů, v případě konání II. kola 

voleb ve dnech 9. a 10. října 2020. První den 

voleb (pátek) lze hlasovat 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

VOLBA DO PŘENOSNÉ 

HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze  závažných, zejména 
zdravotních důvodů (kromě osob, které jsou 
v  individuální izolaci nebo v  nařízené karan-
téně z  důvodu COVID-19) městský úřad o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 

a to pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který  byla okrsková volební komise 
zřízena. Požadavky na  návštěvu s  přenosnou 
volební schránkou můžete zasílat tajemnici 
městského úřadu na e-mail: juskova@vamberk.
cz nebo  na tel.: 494 548 112 nebo 605 006 265 
nebo paní Lence Prokešové na e-mail: prokeso-
va@vamberk.cz nebo na tel.: 494 548 124 (jmé-
no, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. 
kontakt na voliče).

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Při vstupu do  volební místnosti je každý vo-
lič povinen použít dezinfekci rukou a  roušku 
a  udržovat odstupy mezi sebou a  mezi voliči 
a volební komisí. Z důvodu přijatých zvýšených 
hygienických opatření prosíme o trpělivost při 
hlasování.

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

Ing. Martina Jusková
Tajemnice městského úřadu

UPOZORNĚNÍ
NOVĚ JE VOLEBNÍ O  KRSEK Č. 3 UMÍSTĚN 
V BUDOVĚ SPOLEČNOSTI VAMBEKON, s.r.o., 
Na Struhách 536 (zadní vchod, který je zá-
roveň bezbariérový) Z  DŮVODU REKON-
STRUKCE DOMU DĚTÍ A  MLÁDEŽE V  ULICI 
JUGOSLÁVSKÁ

Volby do zastupitelstev krajů 
a volby do Senátu

V sousedství 
knihovny
Dalším objektem v  severní fron-
tě domů na našem náměstí je čp. 
83, do  počátku 19. století číslo 5. 
Prvně je zmíněn již v  roce 1642, 
kdy jej koupil Frydrych Čechtický 
od  Mikoláše Vlačihy. Rod Čechtic-

kých zde žil až do  roku 1730, kdy 
se novým majitelem stal Antonín 
Kubias. Ale již o  dva roky později 
se stavení ujal rod Suchánkových, 
který zde žil až do  začátku století 
devatenáctého. Roku 1806 směnil 
Václav Suchánek dům s  Antoní-
nem Zemanem za  jeho domek 
v Potštýnské ulici čp. 9. Zemanova 
rodina tady žila po  celé 19. stole-

tí a  provozovala pekařský krám. 
Posledním z  rodu byl Jan, starý 
mládenec a podivín. V živnosti po-
kračoval i  během první republiky 
Antonín Hlaváček. Jeho tři syno-
vé působili koncem první světové 
války v  československých legiích. 
Pan Stiassny tady poté prodával 
drogistické zboží a  následně se 
sem chodilo k holiči a kadeřníkovi. 

Po roce 1989 zde několik let sídlila 
pobočka Agrobanky (GE Capital 
Bank), v prvním desetiletí 21. sto-
letí se zde prodávaly květiny.

Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 
Milana Sedláčka 

a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Provozní doba sběrného 
místa města Vamberk 
v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00

sobota od 8:00 do 12:00

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:
sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek
Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, ko-
berce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
 Pneumatiky
 Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, 
plechy, plechové obaly, plechovky od potravin 
všech druhů)
 Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpou-
štědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení 
 Textil a  oděvy (veškeré oděvy, bytový textil 
– záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy 
a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nosi-
telné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje 
z domácnosti, slité do uzavíratelných nádob).

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

UPOZORNĚNÍ 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

JIŽ NEBUDE PROVÁDĚN! OBČANÉ MAJÍ 

MOŽNOST NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT 

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTE-

VÍRACÍ DOBĚ
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Zahájení školního roku
 
V úterý 1. září začal po dvou měsících letních prázdnin nový školní 
rok. Tradiční slavnostní zahájení před školou neproběhlo z důvodu 
zvýšených hygienických opatření. 
Tentokrát tak žáky přivítali ve třídách jejich třídní učitelé. Prvňáčkům, 
kteří se asi nejvíce na tento den těšili, popřál hodně úspěchů do no-
vého školního roku ředitel školy Mgr. Martin Vrkoslav a pan starosta 
Mgr. Jan Rejzl.
Letos přišlo do  1. A  k  paní učitelce Mgr.  Aleně Machové 24 žáků 
a do 1. B k paní učitelce Mgr. Evě Katzerové 23 žáků. Celkem do školy 
nastoupilo 335 žáků. 
Přejeme všem žákům a  zaměstnancům školy pohodový a  klidný 
školní rok lepší než ten minulý.

Vedení školy

9. září se Zdeněk Nedvídek, Kristý-
na Pavlištová a Markéta Pavlištová 
zúčastnili Floristické soutěže. 
Zástupce z naší školy jsme do této 
soutěže vyslali letos poprvé a hned 
se jim podařilo získat krásné umís-
tění. Úkolem všech soutěžících 
bylo naaranžovat vypichovanou 
misku.  Během soutěže vznikly vel-
mi pěkné práce, které si soutěžící 
mohli odnést domů. Úroveň všech 

soutěžících byla velmi vysoká. 
Gratulujeme Zdeňku Nedvídkovi, 
který obsadil 1. místo a  postoupil 
do  zemského kola, které se usku-
teční v  Praze.  3. místo obsadila 
Kristýna Pavlištová. Velmi pěknou 
misku vytvořila i Markéta Pavlišto-
vá. Všem třem děkujeme za velmi 
pěknou reprezentaci školy. 

Jitka Chárová

INFORMACE O SBĚRU

Základní škola Vamberk

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec n.O.

GRATULUJEME

S dětmi na koncertu Ludmily Peterkové
Dne 3. září 2020 se na Novém zámku v zrcadlovém sále v Kostelci nad 
Orlicí konal koncert vynikající české klarinetistky a  profesorky Pražské 
konzervatoře paní Ludmily Peterkové a  komorního souboru Barocco 
sempre giovane. Tento soubor je složený ze špičkových mladých čes-
kých profesionálních hudebníků. Koncert byl v duchu klasicismu. Krás-
ným zážitkem pro všechny jistě bylo vyslechnout si skladby význačných 
skladatelů Jana Václava Stamice a Wolfganga Amadea Mozarta v zámec-
kém prostředí. Z  naší školy se tohoto jedinečného hudebního večera 
účastnilo přes 20 dětí a rodičů. S těmi nejmenšími se přívětivá paní Lud-
mila Peterková na památku vyfotila. Těšíme se na další koncerty s dětmi 
na zámku v Kostelci nad Orlicí.                                                                 J. Ichová

SBĚR PAPÍRU
1)  vyhlašujeme celoroční sběrovou soutěž o nejlepší sběrače papíru – 

je nutné odevzdat potvrzení ze sběrny + peníze třídnímu učiteli – 
peníze zůstanou třídě

 - sběrna Vamberk vykupuje za peníze pouze tříděný papír – noviny, 
letáky, kancelářský papír, …

 - karton a odpadový papír berou také, ale nedávají za něj peníze
2)  na konci školního roku proběhne celoškolní sběrová akce, kdy sběr, 

který jste neměli možnost odvézt do  sběrny, můžete odevzdat 
ve škole – peníze zůstanou škole

RECYKLOHRANÍ    
Sbíráme vysloužilé drobné elektrospotřebiče a  vybité baterie (sběrné 
nádoby ve vestibulu)

POMERANČOVÁ A CITRONOVÁ KŮRA
Dále sbíráme usušenou pomerančovou a citronovou kůru bez dužniny
Dobře usušená kůra se bude vybírat od února 2021 ve vestibulu školy



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 12

„Září klepe na dveře, školka zase otevře. Přijde 
do ni mnoho dětí, bude jich tam jako smetí.Sta-
nou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi.“
Prázdniny jsou defi nitivně u konce a v naší ma-
teřské škole „Vodníček“ začal školní rok 2020-
2021. My, paní učitelky jsme se znovu setkaly 
s dětmi , které už do školky chodily, ale přivítaly 
jsme také nováčky. Ti byli ve školce poprvé. Vět-
šina dětí si musí na  nový školkový režim chvíli 
zvykat a pár slziček jim ukáplo. Přeci jen se mu-
sely poprvé pustit máminy ruky a vyrazit do ma-
teřské školy. Je to nový mezník a chvíle, kdy se 
v životě rodiče i dítěte něco zásadního mění.

Laskavý a  pozitivní  přístup p.učitelek rychle 
navodil pocit jistoty a bezpečí a po pár týdnech 
už pláč slyšíme velmi zřídka. Adaptace nových 
dětí se podařila a my z toho máme obrovskou 
radost.
Třídní vzdělávací programy jsou na každé třídě 
jiné. 
„ŠNEČCI“ si pro tento školní rok zvolili program 
pod názvem: „BYL JEDNOU JEDEN...“ Těmito 
slovy začíná mnoho příběhů, pohádek a  vy-
právění. Uvádějí nás do  místa dějů, k  různým 
situacím, k  lidem, zvířátků, k pohádkovým by-
tostem. Jsou klíčem k otevření dětské předsta-
vivosti a fantazie.
„ŽABIČKY“ mají název „KOUZELNÁ ZAHRADA“. 
Zaměří se na přírodu kolem nás, na barevnost 
jednotlivých ročních období a  na  všechna 
kouzla, která se budou na  naší zahradě dít. 
Motto: „ Mysl je trochu jako zahrada. Když ji 
nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste 
plevelem.“
„RYBIČKY“ budou prožívat „DOBRODRUŽSTVÍ 
S VODNÍKEM HERDULÍNKEM“  a  jeho rodinou. 
Děti budou získávat důležité  informace, které 
budou prohlubovat schopnost soustředit se, 
umět nové zážitky emočně zpracovat, reali-
zovat se ve svých nápadech, pomáhat malým 
kamarádům, podporovat přátelství a  dobrou 
náladu.

Nedílnou a  velmi důležitou součástí naší ma-
teřské školy je samozřejmě ekologická výcho-
va, tolik důležitá pro naši matičku Zemi. Proto 
vznikl projekt, kterému se chceme věnovat. 
Tento projekt nese název : „ Máme rádi zvířata, 
protože jsou ( nejen ) chlupatá ...“
My paní učitelky s naší novou paní ředitelkou 
si vyhrnujeme rukávy a moc se těšíme na práci 
s  vašimi milými dětmi. Začíná podzim, kvete 
vřes, rostou houby, červenají se jeřabiny. Tak 
si tu krásu užijeme v plné parádě a pohodové 
náladě.

Kolektiv MŠ Vodníček

Školní rok jsme v naší školce zahájili ve zbrusu 
nových prostorách. Nové děti brzy zjistily, že 
tu na  ně čeká nejen mnoho nových krásných 
hraček a hodné paní učitelky, ale také poznaly, 
že mezi kamarády je jim dobře i  bez mamin-
ky. Proto se začaly objevovat i  první úsměvy 
a  radost. V  Kuřátkách nové maličké děti přiví-
tala paní zástupkyně Helena Dvořáková a paní 
učitelka Jana Jonášová.  Na Žabičky už se těšily 
paní učitelky Milena Šánová a Pavlína Bojčuko-
vá a Ve třídě Ptáčátek jsme přivítali nové paní 
učitelky Marušku a Martinu, se kterými se děti 
velice rychle skamarádily.
A O ČEM ŽE TO ZÁŘÍ BUDE?  O SPOLEČNÉ PAR-
TĚ NOVÉ!
O vzpomínkách na prázdniny
O nových přátelstvích
O seznamování se s paními učitelkami a ostat-
ními dětmi
O nových školkových pravidlech a vzájemném 
respektu a spolupráci
O  kamarádství a  společných hrách, o  práci 
ve skupinách
O ohleduplnosti k sobě navzájem

O poznávání barev podzimu, listů a plodů, ovo-
ce a zeleniny
 Společně si zavzpomínáme na prázdniny, sdě-
líme si ty nejpěknější zážitky z výletů, dovolené, 
ale i z domova. Seznámíme se s novými dětmi, 
které poznají i naše paní učitelky, paní kuchař-
ku, paní školnici i paní uklízečku. Prohlédneme 
si nové třídy a herny a postupně poznáme jak 
probíhá náš den ve školce. Společně si utvoří-
me pravidla, která nám pomohou, abychom si 
dny ve školce užili co nejlépe. Vždyť pocit bez-
pečí, důvěry, vzájemné pomoci a  přátelství je 
pro nás ve školce tím nejdůležitějším. 
Nejen první dny, ale i  celý rok nás budou 
ve  školce doprovázet naši kamarádi. Kuřátka 
poznají kouzelný svět Včelích medvídků, Žabič-
ky se seznámí s  tajuplným lesním královstvím 
a moudrou paní sovou a Ptáčátka bude učit an-
dulka Pepina. Budeme si dny ve školce společ-
ně užívat, hrát si, zpívat, cvičit, tvořit a malovat, 
protože když je nás více, vše jde rychleji a lépe. 
Budeme se snažit být k sobě navzájem ohledu-
plní, i když jsme každý jiný. A také poznáme, jak 
hezký pocit u srdíčka můžeme mít, když podá-

me pomocnou ruku mladšímu kamarádovi.
Naším cílem je citová samostatnost dětí, zvlád-
nutí adaptace, odloučení od rodiny, navazová-
ní pravidel soužití v  mateřské škole. Budeme 
se snažit děti naučit sebeobsluze, dodržování 
základních hygienických návyků a správnému 
stolování. Chtěli bychom, abychom k sobě byli 
vzájemně milí, respektovali jeden druhého, 
naučili se ohleduplnosti, uměli naslouchat, po-
rozumět a pomoci druhému když o to požádá.
Naše mateřská škola je místem, kde se bude-
me učit být spolu tak, abychom nikomu neu-
bližovali a  bylo nám tu všem dobře. A  jak tu 
společně žít, aby byli všichni spokojení? Vytvo-
říme si pravidla soužití, která budeme časem 
doplňovat a  přidávat, jak to bude vyžadovat 
situace ve  třídě. Naučíme se bezpečně hrát si 
a  pohybovat se v  novém prostoru. Společně 
se pak domluvíme, která místa jsou ve  školce 
nebezpečná a jak se máme chovat, abychom si 
neublížili. Projdeme si i novou zahradu na MŠ 
Tyršova, kam si budeme chodit hrát. 
Vám všem přejeme klidné barevné podzimní 
dny.                                           Kolektiv MŠ Sluníčko

Zprávičky z naší školičky
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s  dětmi. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče či jiný 
doprovod, aby se svými dětmi při-
šli a zúčastnili se jak našeho pravi-
delného programu, tak doprovod-
ných 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. 

 VÝLET DO TONGA HK 

    04.10. 2020

    8:45 - 15:00 hod.

Dovolte nám, pozvat Vás na  výlet 
do herního centra Tongo v Hradci 
Králové. Vzhledem k situaci ohled-
ně Covid 19, sledujte aktuální info 
na fb a webových stránkách. 

 PODZIMNÍ MINIFOCENÍ 

     S LUCIÍ GRANÁTOVOU 

    12.10. a 13.10. 2020 

    12:00 – 16:00 hod.

MC Dráček Vás zve na  podzimní 
focení na  Vyhlídce. Veškeré infor-
mace naleznete na letáčku. 

 TVOŘENÍ PRO MAMINKY 

    A DĚTI 

    19.10.2020  v 15:30 hod.

Milé maminky, zveme Vás a  Vaše 
děti na  podzimní tvoření v  naší 
herničce. Vyrábět budeme pod-
zimní dekorace. Pro aktuální info 
sledujte fb a webové stránky. 
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 605  765  686 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.                            MAMINKY 

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

Nabídka nových knih – říjen 2020PRAVIDELNÁ 
PŮJČOVNÍ DOBA
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

Čtvrtek: 9:00 – 11:00
POBOČKA MERKLOVICE

Středa: 18:00 – 19:00
POBOČKA PEKLO

Úterý: 16:00 – 19:00

PRO NÁS VŠECHNY
Je to jenom zeď...
Vyprávění paní K.K.
„Je to jenom zeď...“
Tohle úsloví se užívá v  naší rodině. Jak 
vzniklo?
Dívali jsme se v  televizi na  jeden akč-
ní seriál, občas jsme se zasmáli, když 
postavy jednaly příliš superhrdinsky... 
Potom se jedna postava, dívka, ocitla 
v ohrožení, křičela zoufale za zdí a moh-
la každou chvíli zemřít... Ani si nevzpo-
mínám, jaké nebezpečí jí tenkrát hrozilo.
Ale pamatuji si to, co si od té doby pa-
matuje celá naše rodina.
Když už se zdálo, že ona dívka za-
hyne, jedna postava se zamyslela.
„Je to jenom zeď,“ řekla.
A  zvedla kus železa a  začala ze 
vší síly do  tlusté zdi bušit a  bušit.
A  po  nějakém čase se jí podařilo zeď, 
zdánlivě neprostupnou a  nezničitel-
nou, prorazit... a  dívka, která už už hy-
nula, se zachránila.
Kolikrát tahle věta od té doby asi zazně-
la v naší rodině?
Kolikrát se někdo z nás dostal do zdán-
livě neřešitelného postavení a přitom...
Přitom stačilo říct si onu větu.
Onu kouzelnou větu.
,Je to jenom zeď.´
Je to pouhá obyčejná věta?
Pro někoho jistě, ale pro nás doma 
obyčejná není a  pomohla už mockrát.
Kdo ví, možná se někdo teď trápí před 
nějakou zdí.
Zdánlivě neproniknutelnou, neodstra-
nitelnou, nepřemožitelnou...
Amožná stačí říct si:“No co...
Co má být...
Je to jen zeď.
Jenom zeď...“
(příběh z  knihy E. Martina Andělské 
dopisy)

BELETRIE
 ATKINSONOVÁ, Kate: 

     Něco za něco

V podtitulu této knihy je „pořádná 
staromódní detektivka“. 
 FALCOVÁ, Gabriela: 

     Diagnóza učitelka 2. 

     Úča na cestách

Pokračování první knihy. Humorné 
a s nadsázkou vylíčené příběhy ze 
života. 
 HARAN, Maeve: 

     Báječné časy 

Zábavný a  inspirativní román, 
v  kterém se řeší otázka pro ženy, 
co život nabízí ženám, jež přichá-
zejí do let. 

 MANSELL, Jill: 

     Tohle může všechno změnit

Romantický příběh, v kterém i ne-
šťastná náhoda může být začát-
kem vztahu na celý život. 
 VALOVÁ, Nikola: 

     Namazaným dolů

Příběh mladé herečky vyprávěný 
s humorem. V jejím životě se obje-
vují najednou dva muži, kamarád 
z  dětství a  hostující herec z  Ho-
landska...

NAUČNÁ LITERATURA
 HONZÁK, Radkin: 

     Jak přežít léčení

Veselé čtení o bolestech.

 JURMAN, Olin: 

     Špion a lhář

Příběh inspirovaný skutečnými 
událostmi.
 KOPEČEK, Pavel: 

     Evropa v plamenech

Protifašistický odboj ve stř. Evropě.
 KRUMLOVSKÁ, Olga: 

     Místa, která léčí

Kniha astroložky a  propagátorky 
zdravého životního stylu o  mís-
tech, která na  naše zdraví působí 
pozitivně. 
 PADEVĚT, Jiří: 

     Komunistické lágry

Tábory nucených prací v  letech 
1948 – 1962.

Týden knihoven je největší spo-
lečnou událostí českých kniho-
ven, která probíhá po  celé České 
republice v  první polovině října. 
Tento největší knihovnický ha-
ppening každoročně láká na celou 
řadu společných i dílčích akcí, kte-
ré se od roku 1996 těší stále větší 
oblibě veřejnosti i samotných kni-
hovníků..
Každý ročník má jiné téma, 
jež upozorňuje na  konkrét-
ní oblast knihovnických slu-
žeb, práci knihovníků či úlohu 
knihoven, která je i  v  dnešním 
digitálním světě nezastupitelná.

Letošní 24. ročník probíhá v rámci 
tříletého projektu mezinárodních 
oslav významného výročí Jana 
Amose Komenského.

Přijměte naše srdečné pozvání 
k  celé řadě kulturních akcí, které 
budou na počest Týdne knihoven 
2020 probíhat po celý měsíc říjen 
stejně jako přihlašování nových 
čtenářů zdarma.

Jaroslava Martinová

TÝDEN KNIHOVEN 2020
5. října - 11. října
Knihovny jako centra celoživotního 
vzdělávání
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou               ŘÍJEN 2020

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz

 26. května – 30. říjen 2020
Expozice na téma „Cesta krajinou - Malíři Orlických hor 
a Podorlicka“
Orlická galerie se profesně profi luje na malíře Orlických hor a Podorlic-
ka. Stálá expozice mapuje jednotlivé krajinářské generace, ale i solité-
ry, kteří v  tomto kraji tvořili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se 
stalo pouhou malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy                 
A. Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piska-
če či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla                                                                                       
A. Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařské-
ho 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 oblíbe-
ný tramping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny               
20. století a doplní ji bohatá fotogalerie. 

 24. července – 30. října 2020
Mikrovýstava na téma „Na ostří meče“
Méně než rok od  svého objevení je veřejnosti představen bronzo-
vý 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 představuje tři výtvarnice – Denisu Proško-
vou, která se kromě ilustrací věnuje i psaní a vytváření autorských knih, 
Markétu 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.

 17. října 2020, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Maňásci“ 
Maňáskové divadlo je speciální odnoží toho loutkového. Maňásci se vy-
rábí jako návleky na ruku či prsty. A právě do výroby tohoto specifi ckého 
druhu loutek se společně pustíme během čtvrté květnové soboty. V prů-
běhu výtvarné dílny bude možné shlédnout vystavené loutky z muzej-
ních 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

 31. října 2020, od 10 do 18 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s koře-
ny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk zapalovat ohně 
se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich ze-
mích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

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. 

Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea 
a jeho poboček.
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM ŘÍJEN 2020

 2. října v 18:30 hodin

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

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Vstup pouze pro účastníky.
 7. října v 8:30 a v 10:00 hodin

MAXIPES FÍK
DIVADLO KRAPET
„Tati, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. 
Tak jí tatínek koupil psa… „Jmenu-
je se Rek,“ oznámil. A protože Ája 
neuměla říkat R, říkala mu Fek.
Vstupné 30 Kč.

 9. října v 18:30 hodin 

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

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Vstup pouze pro účastníky.
 14. října v 19:00 hodin 

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová show na  motivy tele-
vizního pořadu Všechnopárty.
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč. 

 16. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 50 Kč.
 23. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 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 hu-
dební, ale zároveň obrovská legrace. 
Hrají: Dagmar Pecková, Barbora 
Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav Ko-
řínek, Camilo Caller, Daniel Šváb.
Rezervace vstupenek na  tel. 
494 541 484 nebo v kanceláři MKS. 
Vstupné 400 Kč. 

 25. října v 17:30 a ve 20:00 h

PARTIČKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Skvělá improvizační show tak jak ji 
znáte z TV Prima.
Hrají: Richard Genzer, Michal Su-
chánek, Igor Chmela, Michal No-
votný, Marián Čurko, Dano Dangl 
nebo Dalibor Gondík. 
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. 
Vstupné 480 Kč.

 30. října v 18:00 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč.

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. 

GRAMOFONOVÉ DESKY
Koupím gramofonové desky, mimo vážné hudby, dechovky a  lidovky.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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Společenská kronika

V říjnu 2020 oslaví:

90 let Dagmar Janečková
85 let Vlasta Dvořáková
80 let Eva Fricová
80 let Irena Kulhavá
80 let Jitka Procházková
80 let Ladislav Klec
80 let Jana Lžíčařová
80 let Rudolf Štěpánek
75 let Věra Plodková
75 let Eva Vojáková
75 let Jaroslava Teplá
75 let Jindřich Melnický
75 let Marie Klabenešová
75 let Věra Herzlíková

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
Dobrý člověk, i když zemřel, žít bude v myslích těch, kteří 
ho znali a měli rádi.
Dne 29. září uplynulo 23. smutné výročí úmrtí naší 
maminky, babičky a  manželky paní JAROSLAVY          

ŽÁKOVÉ.

S láskou vzpomínají děti s rodinami a manžel

Dne 31. října uplyne deset smutných let, kdy nás na-
vždy opustila paní VĚRA HLAVATÁ. 

S láskou vzpomínají manžel, syn Martin 

a rodiny Papešova, Kučerova a Brodinova.

Dne 13. října 2020 uplyne 1 rok od  úmrtí pana            

OLDŘICHA POSPÍŠILA z Vamberka. 

Vzpomínají synové Adam a Ondřej 

a manželka Dagmar.

Před 250 lety
K 1. říjnu 1770 bylo zavedeno první číslování domů.

Před 215 lety
Hynek Suchánek koupil 15. října 1805 zpustlý objekt vrchnostenské-
ho pivovaru za cenu 1 121 zl.

Před 135 lety
Ochotníci založili 18. října 1885 Divadelní spolek Zdobničan. Prvním 
ředitelem se stal Jan Stöhr.

Před 95 lety
V Merklovicích byla 25. října 1925 dokončena výstavba obecního vo-
dovodu a vodojemu.

Před 90 lety
Dne 28. října 1930 byla odhalena pamětní deska Antonínu Bednářovi 
u Chaty na Vyhlídce, která nesla jméno tohoto mecenáše.

Před 80 lety
Po dvouleté výstavbě byla 5. října 1940 otevřena budova sokolovny.

Před 75 lety
V říjnu 1945 byla znárodněna Báňská a hutní a.s.

Před 70 lety
K 11. říjnu 1950 byla v Pekle uzavřena Základní odborná škola rolnic-
ká, která v obci působila od roku 1927. Za tu dobu jí prošla téměř tisí-
covka žáků a padesátka učitelů.

Před 10 lety
V komunálních volbách konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 zvítě-
zilo Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 01.10.1940 zemřel v britském Eltonu František Koukol, elektro-

technik a  letec RAF. Vyučil se elektrotechnikem. V  roce 1939 odešel 
z  okupované vlasti a  stal se příslušníkem 311. bombardovací perutě 
RAF ve Velké Británii. Zahynul během předoperačního letu. V roce 1991 
byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka. 80. výročí úmrtí              
(* 07.05.1915 Vamberk)
 13.10.1950 zemřel v  Chocni Oldřich Pelda, obchodník. Do Vam-
berka přišel koncem 19. století. V čp. 87 na náměstí měl prodejnu textilu 
a krajek. Byl členem obecního zastupitelstva a kuratoria krajkářské školy. 
Hrával ochotnické divadlo. 70. výročí úmrtí (* asi 1874 Sobotka)
 24.10.1890 se narodil Ladislav Bednář ml., průmyslník. Byl synem 
zdejšího podnikatele a  kulturního mecenáše Ladislava st. V  roce 1922 
otevřel ve Vamberku továrnu na strojovou krajku. 130. výročí narození 
(† 17.09.1925)

Sportovní komise
Dne 19. 8. proběhla osmá schůze sportovní komise (dále jen SK). 
Schůze proběhla společně s Výkonným výborem TJ Baník Vamberk, 
z.s. (dále jen VVTJ) a  zástupci sportovních oddílů. Hlavním téma-
tem schůze byl rozpis sportovní haly na  podzim, zimu a  jaro. SK 
spolu s VVTJ jednali o rozpisu a do předloženého rozpisu byly za-
psány změny dle požadavků sportovních oddílů. Rozpis následně 
schválil VVTJ. SK děkuje VVTJ za společné projednání rozpisu. Roz-
pis sportovní haly naleznete na stránkách města. Dalším tématem 
byla příloha vambereckého zpravodaje, která již vyšla v  minulém 
(zářijovém) čísle zpravodaje. V Diskuzi SK řešila zejména situaci CO-
VID-19 a jeho vlivy na sportovní oddíly. SK doporučila všem spor-
tovním oddílům evidovat docházku na trénincích, zápasech, turna-
jích či utkáních, a to pro případné usnadnění trasování. V diskuzi se 
dále řešila údržba kurtů V Lukách a multifunkční hřiště u sportovní 
haly. Celý zápis naleznete na stránkách města Vamberk.

Ondřej Frejvald, 

předseda sportovní komise

Dne 17. 9. 2020 jsme se zúčastnili ce-
lonárodního turnaje pro děti Ondrá-
šovka Cup. Tento projekt začal v roce 
2013 a letos se hraje již 7. ročník. Hra-
je se fotbal v šesti kategoriích od U8 
až po U13. Každoročně se do tohoto 
projektu zapojuje na 650 týmů z celé 
republiky. My jsme do turnaje vstou-
pili s kategorií U13 a utkali se v prv-
ním předkole turnaje. Hned v úvodu 
jsme narazili na FC Jiskra 2008, kte-
ré jsme porazili 2:1. Druhé utkání 
jsme sehráli s SK Polička, prohra 0:8. 
V utkání s FK Letohrad jsme prohráli 
0:3. S TJ Svitavy, prohra 0:6 a naším 
posledním soupeřem byli domácí 
Česká Třebová, prohra 0:5. Konečné 
umístění turnaje: 1. místo SK Polič-
ka, 2. místo TJ Svitavy, 3. místo FK 

Česká Třebová, 4. místo FK Letohrad,                       
5. místo TJ Baník Vamberk a na šes-
tém místě FC Jiskra 2008. Za  naše 
kluky a holky co se turnaje zúčastnili, 
můžu říci jediné: Byl to pro nás výlet, 
nečekali jsme výrazný úspěch, ale 
jeli jsme tam bojovat. Podařil se nám 
první zápas a skvěle jsme si zahráli. 
Za  nás za  trenéry: Soupeře z  Par-
dubického kraje vůbec neznáme 
a bylo velmi zajímavé porovnat fot-
bal na obou krajských úrovních. Byť 
jsme nepostoupili do  dalšího kola 
a  z  turnaje vypadli hned v  prvním 
kole, jsme rádi, že si to naši svěřenci 
užili a mají zážitky, a právě proto to 
děláme.                          Ondřej Frejvald, 

vedoucí týmu TJ Baník 

Vamberk, z.s. na Ondrášovka Cup

Ondrášovka CUP
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DIVIZE MUŽŮ 2020/2021
So 10.10.2020 09:00 

TJ Baník Vamberk A 
TJ Jičín 

So 10.10.2020 14:00 
TJ Baník Vamberk A 
Sokol Stará Paka 

So 17.10.2020 10:00

TJ Baník Vamberk A
Baník Rtyně v P.

So 21.11.2020 09:00 

TJ Baník Vamberk A
Jiskra Nový Bydžov 

So 21.11.2020 14:00 
TJ Baník Vamberk A
DTJ Hr. Králové C 

So 16.01.2021 09:00 
TJ Baník Vamberk A
TJ Nová Paka 

So 16.01.2021 14:00 
TJ Baník Vamberk A
Tatran Hostinné C 

So 30.01.2021 09:00 

TJ Baník Vamberk A 
Baník Rtyně v P. 

So 30.01.2021 14:00 

TJ Baník Vamberk A
Slovan Broumov 

So 27.02.2021 09:00 
TJ Baník Vamberk A 
TJ Dvůr Králové n. L. 

So 27.02.2021 14:00 
TJ Baník Vamberk A 
Sokol PP Hr. Králové 2 D 

So 20.03.2021 09:00 
TJ Baník Vamberk A
Jiskra Jaroměř 

So 20.03.2021 14:00 

TJ Baník Vamberk A
Sokol Valdice 

So 17.04.2021 09:00 
TJ Baník Vamberk A 
TTC Kostelec n. O. 

„A“ mužstvo bude letos poprvé 
hrát vyšší soutěž – divizi mužů. 
Svá utkání hrajeme ve velkém sále 
Sportovní haly ve Vamberku. Divá-
ci jsou srdečně zváni! 

M. Vrkoslav, 

vedoucí A-družstva

Ve Vamberku se hrála 
extraliga
V úterý 25.08.2020 se hrálo ve vamberecké sportovní hale předehrávané 
utkání extraligy žen ve stolním tenisu mezi družstvy SVS Hradec Králo-
vé A a SVS Hradec Králové B. Utkání se hrálo po dohodě našeho oddílu 
Baník Vamberk s  oddílem SVS u  nás, jako propagace stolního tenisu. 
A nutno říci, že se akce vydařila. Jak po sportovní, tak po společenské 
stránce. Diváci, kterých se sešlo 82, což je na stolní tenis opravdu velmi 
vysoký počet, viděli kvalitní stolní tenis. Dle očekávání bez problémů 
6:0 vyhrálo favorizované A-čko, jež hraje extraligu již dlouho a umísťu-
je se pravidelně v  popředí tabulky, zatím co B-čko je v  letošní sezóně 
v extralize nováčkem. Jediný dramatický souboj spolu svedly Tereza Ji-
rásková a Tereza Bártová. Pětisetovou bitvu pro sebe nakonec rozhodla 
starší z obou jmenovkyň. Bez větších problémů si naopak na své konto 
připsala dvě výhry posila prvního týmu Hradce Králové Hana Kubátová. 
Hráčkám se v  naší herně líbilo a  odjížděly spokojené a  rovněž reakce 
diváků vypovídala o tom, že i oni odcházeli spokojeni.

Jan Podolka – předseda oddílu stolního tenisu.

Foto: Radoslav Vídeňský

TJ Baník Vamberk „A“ – stolní tenis 
rozpis domácích zápasů 2020-2021

Muži ovládli 
krajský přebor
Nohejbalisté z Pekla nad Zdobnicí zvítězili v krajském 
přeboru nohejbalu Královéhradeckého kraje. Pekelští 
ve zkráceném ročníků dlouhodobé soutěže nepoznali 
hořkost porážky. Ve fi nálovém boji byl Peklu soupeřem 
ambiciózní tým z Chocně, který, byť je nováčkem sou-
těže, skytá ve svých řadách i zkušené hráče s  ligovou 
historií. I přesto si Peklo s Chocní poradilo a po výhře 
4:3 na domácí půdě a 4:1 na půdě soupeře, se stalo mi-
strem krajské soutěže. Letošní Triumf je o to cennější, 
že do zápasů Peklo hojně nasazovalo mladé hráče, kte-
ří jsou velkým příslibem do budoucna.

Konečné pořadí soutěže:

1. TJ Peklo
2. Nohejbal Choceň
3. Sokol Zbečník B
4. Sokol Dolní Radechová
5. Sokol Velké Petrovice
6. Sokol Bohuslavice
7. Sokol Horní Radechová

Foto Peklo muži. Horní řada zleva: Ferebauer, Šimeček, 

Jindra, Příhoda, Prachař. Dole zleva: Hostinský, Čižinský, 

Kopecký. Do ročníku dále zasáhli Vyčítal, Kotyza a Fries. 

Foto: K. Bořilová
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21. 8. – 23. 8. 2020 

- Pěkné prázdniny 

s OB v Českém ráji 

Oddíl OOB TJ Turnov uspořádal 
3 - etapový závod na  Malé Skále. 
V  náročném terénu náš oddíl re-
prezentoval Libor Netopil, který 
zaběhl skvěle a  obsadil krásné 3. 
místo v kategorii H45.

28. 8. – 30. 8. 2020 

- Cena východních Čech

Poslední prázdninový 3 – etapový 
závod připravil oddíl OK 99 Hradec 
Králové v Hajnici. Za krásného slu-
nečného počasí se naši závodníci 
umístili následovně:
D12B 16. místo Simona Netopilová
D45B   3. místo Markéta Vandasová
D55     4. místo Jana Klapalová
H45B   2. místo Luděk Vandas
             3. místo Libor Netopil
H55C   3. místo Karel Rykala

5. 9. 2020 

– Jívka

TJ START Náchod zorganizoval 
1. kolo východočeského poháru 
na Jívce, kterého se zúčastnilo přes 
800 běžců. Počasí nám opět přálo. 
Terén byl poměrně kopcovitý. Ze 
shromaždiště byl dobře viditelný 
doběh do  cíle, takže bylo možné 
fandit závodníkům.
D12C 40. místo Netopilová Simona                    
D35D 7. místo Kodytková Iva            
H12D 5. místo Kubíček Jan              
H35C 1. místo Vandas Luděk                         
            3. místo Netopil Libor            
H35D 1. místo Hladký Viktor            
H45D 10. místo Mikyska Alan             
H55C 10. místo Tupec Jiří               
P          2. místo Kubíček Tomáš

12. a 13. 9. 2020 

- Kamenský Dvůr 

Východočeský pohár pokračoval 
o  víkendu dvěma závody. Oba 
uspořádal SK Studenec v lese u Ka-
menského Dvora. Běželo se v  do-

sud nezmapovaném mírně zvlně-
ném prostoru, kde byl převážně 
listnatý les s  terénními detaily 
a  značným sezonním podrostem 
(vysoká tráva, ostružiny), řadou 
hustníků a  pasek a  poměrně říd-
kou sítí výraznějších komunikací.

V  sobotu 12. 9. byla krátká trať. 
Za krásného slunečného a teplého 
počasí startovalo 750 závodníků.  
D35C 3. místo Vandasová Markéta        
D55C 1. místo Klapalová Jana           
H35C 2. místo Vandas Luděk                           
            3. místo Veverka Tomáš            
H35D 3. místo Hladký Viktor            
H45D 8. místo Mikyska Alan             
H55D 8. místo Rykala Karel             
HDR  38. místo Klapal Jakub       

V neděli 13. 9. byla na pořadu kla-
sika. Na  startu bylo necelých 650 
závodníků.            
D35C 6. místo Vandasová Markéta        
D35D 6. místo Mudruňková 
            Romana        
H35C 4. místo Veverka Tomáš            
H45C 1. místo Netopil Libor            
H55C 10. místo Tupec Jiří               
H55D 8. místo Rykala Karel     

17. 9. 2020 

– veřejný závod Vamberk

Náš oddíl zorganizoval závod 
pro širokou veřejnost od  dětí až 
po  seniory na  fotbalovém stadio-
nu ve  Vamberku. Orientační běh 
si přišlo vyzkoušet 20 dětí s rodiči. 
Bylo připraveno několik tratí různé 
obtížnosti, které si děti s  velikým 
nadšením proběhly. Těšíme se 
na nové přírůstky do našeho oddí-
lu. Trenérka mládeže Milena Kobli-
cová povede kroužek orientačního 
běhu v DDM Vamberk.

20. 9. 2020 

- Špindlerův Mlýn 

Východočeský pohár pokračoval 
čtvrtým kolem  v  neděli ve  Špin-

dlerově Mlýně. Závod uspořádal 
OOS TJ Spartak Vrchlabí s centrem 
u spodní stanice lanovky na Med-
vědín. Závodníky čekala moc hez-
ká krátká trať v horském lese (700 
až 850 m n. m.), část tratí vedla 
také zastavěnou oblastí Špindlero-
va Mlýna, delší tratě překonávaly 
i několikrát řeku Labe. 
D16C  17. místo Mudruňková 
              Barbora Nikol 
D35D  10. místo Mudruňková 
              Romana        
D45C   7. místo Rykalová Jitka           
D55C   1. místo Klapalová Jana           
              5. místo Veverková Yveta          
H35D   2. místo Hladký Viktor            
H55D   8. místo Rykala Karel             
HDR     39. místo Martincová 
              Daniela Sofi e 
P            8. místo Martinec Petr

20. 9. 2020 

- Veteraniáda ČR na klasické 

trati – Bystřice nad Pernštejnem

Veteraniádu ČR na  klasické tra-
ti  uspořádal oddíl SK Brno Žabo-
vřesky s  centrem v  Autokempu 
Na  Kopci v  katastru Bystřice nad 
Pernštejnem. Tratě byly postave-
ny v  hodně kopcovitém terénu 
v  hlubokých údolích říčky Bystři-
ce a  byly velmi fyzicky náročné. 
Za  slunečného počasí nás vam-
berečtí závodníci reprezentovali 
skvěle. Gratulujeme!
D45 8. místo Vandasová Markéta
D55 3. místo Smutná Jana
H45 4. místo Netopil Libor

Děkujeme Městu Vamberk za  fi -
nanční podporu našeho oddílu.
                                                                               

Za OB Vamberk Jitka Rykalová 

a Ilona Mikysková

ORIENTAČNÍ BĚH
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Muži A – JAKO
1. B třída dospělých
– skupina B
V  sobotu 15. 8. vstoupili muži 
do  prvního mistrovského utká-
ní krajské 1. B třídy na  půdě 
FC Slavia Hradec Králové ví-
tězně na  penalty 0:1pp. Utkání 
provázela silná nervozita, a  to 
na  obou stranách. Kazili jsme 
přihrávky a nedařilo se nám déle 
podržet balón. Naší stoprocent-
ní šanci jsme v poslední minutě 
nevyužili. V penaltovém rozstře-
lu jsme byli lepší a odvezli jsme 
si 2 body.
V  sobotu 22. 8. jsme na  domácí 
půdě hráli s TJ Slavoj Předměřice 
1:0pp. Zápas se odehrál v hustém 
dešti a našim chyběla koncovka. 
Brankář Klofanda bravurně zlikvi-
doval šance hostů a v penaltách 
podržel tým.
V sobotu 29. 8. jsme sehráli utká-
ní před domácím publikem s  TJ 
Lokomotiva Meziměstí, vítězství 
6:1. Začátek byl velmi vyrovnaný. 
Po  úvodním gólu Kráčmera (31. 
minuta)přišlo rychlé vyrovná-
ní z  penalty (34.). Rodr po  rohu 
hlavičkou umístil do  sítě (40.) 
a  poslal nás znovu do  vedení. 
Ve  druhém poločase následova-
li góly Čopíka (52.), Šroma (63.), 
Šponara (67.) na  závěr se znovu 
prosadil Čopík (87.).
6. 9., jsme ve  venkovním utkání 
v  Opočně vyhráli 3:0. Domá-
cí měli v  úvodních minutách 
gólovky, které nevyužili. Naše 
efektivita byla úžasná, dva míče 
do  vápna, proměněná penal-
ta Kráčmerem a  Šponarův gól. 
Po  přestávce jsme dokázali udr-
žet domácí s  pomocí Klofando-
vých výborných zákroků na nule 
a z brejku Šrom potvrdil vítězství.
12. 9. jsme doma přivítali aktuál-
ně prvního v  tabulce a  hlavního 
favorita na  postup do  1. A  třídy 
FC Nový Hradec Králové. Byť byl 
začátek utkání vyrovnaný, hosté 
proměnili své šance a  zvítězili 
3:0. Nový Hradec jednodušeji 
kombinoval a dostával se do šan-
cí. Nám chybělo štěstí na odraže-
né balóny, a jistota ve hře.
20. 9. jsme hráli v  Přepychách. 
Měli jsme ideální začátek. 
Po  22minutách jsme byli ve  ve-
dení 3:0, potom jsme však pře-
stali hrát. Po poločasové přestáv-
ce přišel rychle čtvrtý gól a i přes 
snížení domácích jsme se začali 
znovu herně prosazovat, což se 
v závěru promítlo v konečné skó-
re a naší výhru 8:1.

Muži B – Stavitelství Kašpar 
OP III. Třídy 
V  prvním zápase sezóny 
2020/2021 3. třídy okresního pře-
boru jsme 23. 8. hostili B mužstvo 
z  Doudleb. Vyhráli jsme 7:2. Góly: 
Malý (3. minuta), Dostál (12., 24., 
63., 66., 68.), Doudleby: Pazderník 
(77. a  82.). Ondřej Dodo Dostál 
ukázal své kvality a  lehce prochá-
zel stojící obranou Doudleb. Utká-
ní bylo pevně v  rukou domácích, 
kteří zaváhali až ke  konci utkání, 
kdy Pazderník dvakrát pronikl 
za obranu a vstřelil branku.
Ve  druhém zápase sezóny 29. 8. 
jsme přivítali V  Lukách TJ Sokol 
Křivice. Prohra 1:4. Našim jedi-
ným střelcem v  utkání byl Ondřej 
Halamka (37. minuta). Utkání se 
vůbec nevyvíjelo dle našich před-
stav, chybovali jsme v přihrávkách, 
šancích, obraně i důrazu. Utkání se 
od druhého poločasu zvrtlo a ne-
probíhalo vůbec dobře, žlutých 
karet bylo uděleno sedm, červené 
karty tři. Na tuto karetní hru chce-
me co nejdříve zapomenout…
5. 9. jsme sehráli utkání v  Křovi-
cích. Prohra 1:2. Jediný gól v sou-
peřově brance byl jejich vlastňák. 
Po  našem příjezdu do  Křovic za-
čalo intenzivně pršet, lajny nebyly 
vidět (smyl je déšť), hřiště z kopeč-
ka a  ještě k  tomu vyznačené klo-
boučky, to není, nač jsme zvyklí 
z  domácích zápasů. Diváci šílení, 
řvali na nás, na  rozhodčí na vlast-
ní. Avšak herní projev Křováků byl 
dobrý a  důrazný, těžko jsme tak 
procházeli jejich obranou a v úto-
ku byli bezzubí.
13. 9. jsme na domácí půdě přiví-
tali Sportovní klub FC Labuť Rych-
nov, kterému jsme podlehli 3:6. 
O  domácí branky se postarali Da-
vid Hamerský (30. minuta), Ondřej 
Dostál (65. a 80. minuta).
19. 9. utkání ve Voděradech jsme 
nezvládli a  utržili prohru 2:3. 
O naše branky se postaral 2x David 
Hamerský (35. a 45. minuta).
Dorost U19 - Genext 2. Krajská liga 
dorostu U19 – skupina B
Zahájili jsme sezónu Genext 2. 
Krajské ligy dorostu U19 16. 8. 
v Solnici. S SK Solnice jsme hráli vy-
rovnanou partii až do  63. minuty, 
kdy se trefi l Jakub Halamka a zajis-
til nám tak vítězství 0:1.
23. 8. jsme sehráli utkání v  Opoč-
ně, proti spojenému týmu Dobruš-
ka/Opočno, podlehli jsme 3:1. 
O naší jedinou branku se postaral 
Radim Štěpánek ve 35. minutě.
30. 8. jsme hostili TJ Lokomotiva 
Borohrádek. Vítězně 3:2. Ve  28. 

minutě vstřelil branku Petr Šime-
ček. Hosté ve 31. minutě srovnali. 
Ve 40. minutě nás do vedení poslal 
Jiří Soběslav. Ve druhém poločase 
v  61. minutě se znovu prosadili 
hosté a srovnali skóre. V 72. minu-
tě vstřelil Petr Šimeček vítěznou 
branku. 
6. 9. jsme sehráli utkání v Babí. Pro-
hra 2:4. O naše branky se postara-
li, v  šesté minutě Jakub Šebesta 
a ve 43. minutě Patrik Hagara. Ne-
šťastné zranění Jakuba Halamky 
bylo hořkou tečkou tohoto utkání.
20. 9. jsme na domácí půdě přiví-
tali FK Černilov, nerozhodné utká-
ní 2:2 museli rozhodnout penalty, 
ve  kterých jsme byli úspěšnější. 
O  obě naše zápasové branky se 
postaral v 8. a 11. minutě Zdeněk 
Tobiška.

Dorost U18 
Okresní pohár dorostu 
Dne 17. 9. jsme v  Rychnově 
na UMT nastoupili proti Rychnová-
kům. O  naši jedinou branku v  zá-
pase se postaral Pavel Divíšek a my 
prohráli 1:3.

Starší žáci U15
OP Starších žáků 
Ve  spojeném mužstvu Viking 
Union Rokytnice v  O. h./TJ Baník 
Vamberk, nastupují naši starší žáci 
k utkáním v okresní soutěži. Máme 
za  sebou utkání 7. 9. v  Černíkovi-
cích, kde jsme podlehli spojenému 
mužstvu Černíkovice/Solnice 3:0. 
9.9. jsme sehráli utkání se spoje-
ným týmem Lípa/Týniště, prohra 
2:3. 15.9. jsme podlehli Českému 
Meziříčí 0:7.

Mladší žáci U13 – GENERALI ČP 
KP mladších žáků U13
– skupina D
29. 8. jsme na domácím turnaji hos-
tili hned tři týmy. K prvnímu utkání 
jsme nastoupili s Malšovou Lhotou, 
která zvítězila 0:3. Ve druhém utká-
ní jsme se střetli s Třebechovicemi 
2:3, o  naše branky se postaral Vít 
Veverka a  Patrik Koblása. V  závěru 
turnaje jsme změřili síly s  favority 
z Týniště a inkasovali 0:9. 
6. 9. jsme se zúčastnili turnaje 
v  Solnici, hned v  úvodu jsme se-
hráli utkání s domácími a prohráli 
11:1, o  náš jediný gól se postara-
la Denisa Hamerská. Ve  druhém 
utkání turnaje jsme změřili síly se 
spojeným mužstvem Kostelec/Ča-
stolovice prohra 0:1. V  posledním 
utkání turnaje jsme hráli s Třebe-
chovicemi prohra 1:2, o naši bran-
ku se postaral Patrik koblása.

13. 9. jsme hostili na  domácím 
turnaji Týniště, kterému jsme pod-
lehli 2:7, o naše branky se postarali 
Matyáš Hájek a Denisa Hamerská. 
Ve  druhém utkán jsme se spoje-
ným družstvem Kostelec/Častolo-
vice prohráli 0:2.
20.9. V Malšově Lhotě se nám vů-
bec nedařilo. Do úvodního utkání 
turnaje jsme vstoupili prohrou 0:7 
s  domácími. Se spojeným druž-
stvem FK Kostelec/AFK Častolovi-
ce jsme prohráli 1:4 o naší jedinou 
branku v  utkání se postaral Jan 
Osvald. V  posledním utkání jsme 
se střetli s  FC Spartak Rychnov, 
kterému jsme podlehli 0:3.

Starší přípravka U11
OP starší přípravky
Soutěž jsme zahájili 6. 9. v  Přepy-
chách. V prvním zápase jsme hráli 
nerozhodně 1:1 s Týništěm (bran-
ku dal Marek Hamerský). Druhý 
zápas s Přepychy výhra 7:3 (branky 
Marek Hamerský 3x, Lukáš Falta 
2x, Ondřej Mazúch a  Tomáš Cho-
chola 1x). V závěru turnaje jsme se 
utkali se spojeným týmem Javor-
nice/Slatina prohra 2:3 (obě bran-
ky Marek Hamerský).
13. 9. na  domácí půdě nám hra 
moc nešla a byli jsme poraženi Lí-
pou 2:8 (obě branky Marek Hamer-
ský), a  prohra s  Javornice/Slatina 
3:5 (střelci: Tomáš Franc 2x, Tadeáš 
Kupka).
19. 9. na turnaji v Doudlebách jsme 
si vedli velmi dobře. Domácí jsme 
porazili 5:3 (3x Marek Hamerský, 
2x Karel Veverka). Přepychy jsme 
porazili 10:2 (7x Marek Hamerský, 
1x Tomáš Franc, Tomáš Chochola, 
Tadeáš Kupka). Lípu jsme porazili 
po gólu Vojty Vyhnánka 1:0

Mladší přípravka U9
OP mladší přípravka
Borohrádek hostil první kolo 
soutěže 5. 9., v  prvním zápase 
jsme hráli se spojeným týmem 
Dobruška/Opočno prohra 6:13, 
všechny naše branky vstřelil On-
dřej Mazúch. Ve  druhém zápase 
jsme vyhráli 12:5 nad domácím 
Borohrádkem, branky: 8x Ondřej 
Mazúch, 4x Filip Chaloupka.
13. 9. jsme hostili turnaj ve  Vam-
berku, již v  tomto kole spolu 
s  námi nastoupli chlapci z  1. FC 
Rokytnice v. O. h., se kterými jsme 
uzavřeli souklubí, pro kategorii 
mladší přípravky. V prvním zápase 
jsme porazili Kostelec/Častolovice 
A  6:2, střelci 4x Ondřej Mazúch, 
2x Filip Chaloupka. Ve  druhém 
utkání jsme prohráli s  Týništěm 

Výsledky mistrovských utkání 
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Rozpis mistrovských utkání fotbalového oddílu 
TJ Baník Vamberk, z. s.

Kategorie Datum Den Čas Domácí Hosté Poznámka

Mladší příp. U9 4.10. neděle 9:00 Dobruška/Opočno 9:00, Č. Meziříčí 9:55 Hřiště Dobruška Mistrák

Starší příp. U11 4.10. neděle 9:00 Týniště 9:00, Lípa 9:45, Rokytnice 10:30 Hřiště Lípa Mistrák

Mladší žáci U13 4.10. neděle 10:00 Třebechovice 10:00, Rychnov 11:00 Hřiště Rychnov Mistrák

Muži A 4.10. neděle 15:00 TJ Sokol Třebeš B TJ Baník Vamberk Mistrák

Dorost U19 4.10. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk SK Solnice Mistrák

Muži B 4.10. neděle 15:00 Solnice B Vamberk B Mistrák

Předpřípravka U6 7.10. středa 16:00 Kostelec, Č. Meziříčí, Vamberk, Solnice Mistrák

Mladší příp. U9 10.10. sobota 9:00 Kostelec/Častolovice 9:00, Rychnov 10:50 Hřiště Vamberk Mistrák

Starší příp. U11 10.10. sobota 9:00 Javor/Slati. 9:00, Rokytnice 9:45, Doudleby 10:30 Hřiště Rokytnice Mistrák

Muži A 10.10. sobota 15:00 TJ Baník Vamberk TJ Sokol Javornice Mistrák

Mladší žáci U13 11.10. neděle 9:00 Týniště 9:00, Solnice 10:00, Rychnov 11:00 Hřiště Vamberk Mistrák

Dorost U19 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

Předpřípravka U6 15.10. čtvrtek 16:00 Rychnov A, Rychnov B, Č. Meziříčí, Vamberk Mistrák

Dorost U18 14.10. středa 16:00 Týniště  Vamberk Pohár

Starší příp. U11 17.10. sobota 9:00 Přepychy 9:00, Doudleby/Sopotnice 9:55 Hřiště Přepychy Mistrák

Mladší žáci U13 18.10. neděle 9:00 Solnice 9:00, Malšova L. 10:00 Hřiště Solnice 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

Mladší příp. U9 18.10. neděle 9:00 Černíkovice A 9:00, Černíkovice B 9:45, Týniště 10:30 Hřiště Černíkovice Mistrák

Dorost U19 18.10. neděle 11:30 TJ Lokomotiva Borohrádek TJ Baník Vamberk Mistrák

Předpřípravka U6 21.10. středa 15:30 Albrechtice A, Albrechtice B, Vamberk, Solnice Mistrák

Mladší příp. U9 24.10. sobota 9:00 Kostelec/Častolovice B 9:00, Kostelec/Čast A 10:50 Hřiště Vamberk Mistrák

Starší příp. U11 24.10. sobota 9:00 Rokytnice 9:00, Přepychy 10:50 Hřiště Vamberk Mistrák

Muži A 24.10. sobota 14:30 TJ Baník Vamberk TJ. Sokol Hejtmánkovice Mistrák

Mladší žáci U13 25.10. neděle 9:00 Sonice 9:00, Kostelec/Část. 10:00, Třebechovice 11:00 Hřiště Vamberk Mistrák

Dorost U19 25.10. neděle 14:00 TJ Baník Vamberk SK Babí Mistrák

Mladší žáci U13 31.10. sobota 9:00 Malšova L. 9:00, Kostelec/Část. 10:00, Rychnov 11:00 Hřiště Rychnov UMT Mistrák

Muži A 31.10. sobota 14:00 TJ Sokol Lípa nad Orlicí TJ Baník Vamberk Mistrák

Mladší žáci U13 7.11. sobota 9:00 Týniště 9:00, Solnice 10:00, Rychnov 11:00 Hřiště Vamberk Mistrák

Muži A 7.11. sobota 14:00 TJ Baník Vamberk TJ Spartak Kosičky Mistrák

Dorost U19 8.11. neděle 10:30 FK Černilov TJ Baník Vamberk Mistrák

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

4:7, všechny góly umístil Ondřej 
Mazúch.
19. 9. jsme zavítali do Českého Me-
ziříčí tentokrát bez pomoci Rokyt-
nických jsme porazili domácí 6:5 
(branky: 4x Ondřej Mazúch, 1x Filip 
Chaloupka a Tomáš Dolek). V utká-
ní s Borohrádkem jsme zvítězili 10:4 
(branky: 7x Ondřej Mazúch, 2x Filip 
Chaloupka, 1x Tomáš Dolek). 

Předpřípravka U6
9. 9. jsme sehráli první tři utkání 
s  Přepychy, Solnicí a  spojeným 
týmem Kostelec/Častolovice. Naši 
nejmladší zakusili všechny možné 
fotbalové výsledky. Jednu výhru, 
jednu remízu a jednu prohru.
16. 9. jsme poprvé s  našimi nej-
mladšími vycestovali na  turnaj, 
který hostili Přepychy. Utkali 

jsme se s  Přepychy, Rychnovem 
A  a  Rychnovem B. Dvakrát jsme 
zvítězili a jednou byli poraženi.

Z  poznámek trenérů vypraco-
val: Ondřej Frejvald, koordinátor 
fotbalové mládeže TJ Baník Vam-
berk, z. s.

Poděkování
Jménem všech dětí naší předpří-
pravky a  jejich rodičů děkuji panu 
Tomáši Bartošovi a jeho fi rmě BAR-
TOŠ CZ, za  zakoupení dresů pro 
předpřípravku U6. Moc si vážíme 
vašeho daru a  budeme vaši fi rmu 
nosit na prsou a hrdě ji reprezento-
vat v soutěži.             Ondřej Frejvald,

 trenér předpříravky U6



24. října v 19:00 MK SOKOLOVNA VAMBERK



Vítání občánkůVítání občánků

Foto: Zdeněk Fabiánek

V neděli 20. září se po delší pauze konalo vítání vambereckých občánků na zahradě Muzea krajky Vamberk, což přispělo k neopakovatelné atmosfé-
ře. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, dětem a učitelkám z mateřské školy za kulturní program.                                               M. Jusková


