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Foto: Martina Jusková



Fotografi e z divadelního 
představení „Klíče na neděli“

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

55. zasedání dne 9. září 2020 

usnesla:

1) Rozhodla o přijetí daru - stavby 
stávajících silnic I/11K a  I/14L, 
vyřazených ze silniční sítě sil-
nic I. tříd rozhodnutím Mini-
sterstva dopravy čj. 61/2012-
120-STSP/3 ze dne 10.02.2012, 
umístěných na pozemku p.p.č. 
5782 – I/11K a pozemcích p.p.č. 
1768/2, 1785/1, 5682, 1818/1 
a  5806 – I/14L, v  katastrálním 
území Vamberk, obec Vam-
berk zapsaných na LV 1303 a p.
p.č. 5712 – I/14L v  k.ú. a  obci 
Vamberk zapsaném na  LV 
10001 u  Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj, ka-
tastrální pracoviště Rychnov 
nad Kněžnou a  pozemcích 
p.p.č. 1018/13 a  1089/8 v  té 
části, která je defi nována jako 
nově oddělený pozemek p.p.č. 
1089/14 o výměře 292 m2 dle 
GP č. 550-299/2020 – I/14L, 
v  katastrálním území Záměl 
zapsaných na  LV 267, u  Kata-
strálního úřadu pro Králové-
hradecký kraj, katastrální pra-
coviště Rychnov nad Kněžnou, 
od  Ředitelství silnic a  dálnic 
ČR, státní příspěvkové orga-
nizace, se sídlem: Na  Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
a  pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy o  převodu 
vlastnických práv ke  stavbě 
pozemních komunikací.

2) Využila práva jednat o  před-
mětu zakázky malého rozsahu 
„Dětské hřiště Peklo – OPAKO-
VANÁ“ a po projednání s vítěz-
ným uchazečem Bonita Group 
Service s.r.o., IČO: 27738795,           
č. p.  583, 664  24 Drásov, roz-
hodla o  záměně prvku RH-
-160KW-10 Řetězová hou-
pačka Hnízdo MINI za  prvek 
RH-170KW-15 Řetězová hou-
pačka Hnízdo, včetně dopa-
dové plochy, s  tím, že po této 
záměně bude celková cena 
díla činit 736.638 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy o  dílo se změněným 
rozsahem prováděného díla.

3) Schválila cenovou nabídku 
Ing.  Zdeňka Falátka – Atelier 
Falátek, IČO: 16796098, se 
sídlem Sportovní 686, 500  09 
Hradec Králové, na zpracování 
projektové dokumentace:

 a) na  stavbu „Stavební úpra-
vy č. p.  52, Vamberk – jedno-
stupňový projekt“ za  cenu        
262.000 Kč bez DPH;

 b) na  stavbu „Krajkářská škola 
Vamberk – Stavební úpravy                                                                           

č. p. 25 – změna stavby před do-
končením“ za  cenu 226.000 Kč 
bez DPH; a  pověřila starostu 
podpisem smluv o dílo.

4) Schválila cenovou nabíd-
ku společnosti Stavitelství 
EU s.r.o., Husovo náměstí 
99, 517  54 Vamberk, IČO: 
27521711 na opravy chodníku 
v  ulici Komenského poškoze-
ného povodní, v  celkové výši 
61.326,90 Kč bez DPH a  pově-
řila starostu podpisem objed-
návky.

5) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Bazény a wellness 
s.r.o, Praha 8, Kobylisy, Nad 
Šutkou 41E, IČO: 27941931 
na autorský dozor projektanta 
při realizaci projektu: „Oprava 
plaveckého bazénu, Vamberk“ 
dle přílohy a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

6)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Blachere-Illumina-
tion CZ s.r.o., IČO: 02184770, se 
sídlem Ostrá horka I 511, Mlad-
cová, 760  01 Zlín na  dodávku 
vánočního osvětlení za  cenu 
220.019 Kč bez DPH a  pově-
řila starostu podpisem kupní 
smlouvy.

7)  Rozhodla o  zrušení Krajkář-
ských slavností naplánova-
ných v termínu 18.-19.09.2020 
z důvodu koronavirové pande-
mie. 

Rada města Vamberk se na svém 

56. zasedání dne 16. září 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 54 a 55.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 11 ze dne 09.09.2020

3)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Tyršova o povole-
ní výjimky z  počtu dětí ve  tří-
dách dle přílohy.

4)  Souhlasí s  realizací projek-
tu „Šablony pro MŠ a  ZŠ III.“ 
z  Operačního programu Vý-
zkum, vývoj, vzdělávání v rám-
ci Prioritní osy PO3 – Rovný 
přístup ke  kvalitnímu před-
školnímu, primárnímu a  se-
kundárnímu vzdělávání pro 
příspěvkovou organizaci Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, IČO: 70157375.

5)  Schválila pronájem bytu v pří-
zemí domu č. p.  xxxxxxxxx 
o  velikosti 1+1 o  podlaho-
vé ploše 40 m2 paní Blance 
Jedlinské, na  dobu neurčitou 
od  17.09.2020 za  nájemné 
1.700 Kč měsíčně. 

6)  Schválila podání žádosti o po-
volení kácení dřevin rostou-
cích mimo les na  pokácení 
smrku na  náměstí na  parcele 
p. č. 1754/2 a pověřila starostu 
podpisem žádosti. 

7)  Schválila prodej vozidla Multi-
car M25 4x4, SPZ RK 85 - 41, rok 
výroby 1989, panu Petru Ka-
ráskovi, xxxxxxxxxxxx, za cenu 
120.000 Kč a  pověřila starostu 
podpisem kupní smlouvy.

8) Schválila zřízení věcného bře-
mene – služebnosti podle 
smlouvy o  zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2018344/
VB/1a, Vamberk-Sebranice, p. č. 
1342_1-kNN pro uložené nové 
kabelové vedení NN v  pozem-
ku p.  č. 5781 v  k. ú. Vamberk, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 
1.000 Kč bez DPH a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

9) Schválila zřízení věcného bře-
mene – služebnosti podle 
smlouvy o  zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2017777/
SOBS VB/3, pro uložené nové 
kabelové vedení NN v  pozem-
ku p.  č. 3203 a  675/1 v  k. ú. 
Merklovice, ve vlastnictví měs-
ta Vamberk za  jednorázovou 
náhradu za  zřízení věcného 
břemene ve výši 10.000 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

10) Schválila žádosti Tělocvičné 
jednoty Sokol Vamberk, Tyr-
šova 18, 517  54 Vamberk, IČO: 
13583930 o  prodloužení doby 
plnění schválených dotací č. j. 
27/2020/MÚVA, č. j. 29/2020/
MÚVA, č. j. 45/2020/MÚVA                   
a č. j. 47/2020/MÚVA z rozpoč-
tu města Vamberk na rok 2020 
z důvodu koronovirové pande-
mie.     

11) Schválila poskytnutí dotace 
v  rámci přímé fi nanční pod-
pory OD5K10, z. s., Tylova 373, 
516  01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČO: 22690361 ve  výši 
13.500 Kč na letní dětský tábor 
pro děti z  Vamberka a  schvá-
lila veřejnoprávní smlouvu 
na schválenou dotaci.

12) Schválila navýšení 0,5 pra-
covního úvazku v  organi-
zační složce města s  názvem 
Městská knihovna Vamberk 
od 01.11.2020.

Rada města Vamberk se na svém 

57. zasedání dne 25. září 2020 

usnesla:

1) Schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo č. 02/2020/

TPS ze dne 30.06.2020 se spo-
lečností VASPO VAMBERK, s.r.o., 
Smetanovo nábřeží 180, 517 54 
Vamberk, IČO: 47470046 
na  akci „ZŠ Vamberk – moder-
nizace učebny chemie – sta-
vební práce“, kterým se mění 
rozsah díla a  snižuje rozpočet 
o 6.281 Kč bez DPH a konečná 
cena díla činí 485.064 Kč bez 
DPH a pověřila starostu podpi-
sem dodatku.

2) Schválila cenovou nabídku 
společnosti STAVITELSTVÍ EU 
s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 
Vamberk, IČO: 27521711 na akci 
„Stavební úpravy dolní části Hu-
sova náměstí, Vamberk“ za cenu 
283.093,40 Kč bez DPH a pověři-
la starostu podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

58. zasedání dne 30. září 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 56 a 57.

2)  Schválila Smlouvu o  po-
skytnutí dotace ve  výši 
300.000 Kč z  dotačního fon-
du Královéhradeckého kraje 
č. 20RRD11-0020 na  realizaci 
projektu „Pořízení nového do-
pravního automobilu pro JPO 
V - Merklovice“ a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

3)  Schválila Smlouvu o  sdru-
žených službách dodávky 
elektřiny se společností ČEZ 
ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 
140  00  Praha, IČO: 03592880 
na  odběrné místo Peklo 43, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
na dobu určitou do 31.12.2022 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

4) Schválila zřízení věcného bře-
mene – služebnosti podle 
smlouvy o  zřízení věcného 
břemene  - služebnosti č. IP-
12-2011187/VB/02, Vamberk-
-Merklovice, čp. 27-přípojka 
kNN pro uložené nové kabe-
lové vedení NN v  pozemku 
p.  č. 863/5 v  k. ú. Merklovice, 
ve  vlastnictví města Vamberk 
za  jednorázovou náhradu 
za  zřízení věcného břeme-
ne ve  výši 1.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Mgr. Jan Rejzl                                                                                                 

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města
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Provozní doba sběrného místa 
města vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
středa od 13:00 do 17:00
sobota od 8:00 do 12:00

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

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek
Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, toalety, kuchyňské linky)
 Pneumatiky
 Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové oba-
ly, plechovky od potravin všech druhů)
 Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pes-
ticidy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení 
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, po-
vlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z  domácnosti, slité 
do uzavíratelných nádob).

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

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

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

Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později 
upravit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE

Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE

– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo 
EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111

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

Prosíme, sledujte aktuální informace k současné situaci ve měs-

tě na www.vamberk.cz nebo v místním rozhlase nebo se přihlas-

te k zasílání SMS zpráv.

Všímejte si svého okolí a v případě, že někdo (zejména osamě-

lí senioři) potřebuje pomoc např. s donáškou léků, kontaktujte 

nás na tel. číslo 605 006 265, e-mail: juskova@vamberk.cz. 

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
V  souladu s  usnesením vlády ČR a  dalších krizových opatření se 
do odvolání stanovuje otevírací doba Městského úřadu ve Vamberku 
takto: 
Pondělí  8:00 – 10:00 14:00 – 17:00

Středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00

V ostatních dnech bude městský úřad uzavřen a nezbytné záležitos-
ti budou vyřizovány prostřednictvím e-mailu: podatelna@vamberk.
cz, telefonicky na  tel.: 494  548  111 nebo prostřednictvím datové 
schránky (ID datové schránky f83bqus) přip. se lze obrátit telefonicky                    
a  e-mailem na  konkrétního pracovníka (viz kontakty na  pracovní-
ky úřadu, které naleznete také na  www.vamberk.cz – sekce Občan 
a úřad – Kontakty), se kterým se domluvíte na postupu vyřízení. 
Prosíme, abyste i nadále městský úřad navštěvovali pouze v nezbyt-
ných případech, kdy nelze záležitost vyřešit telefonicky, e-mailem 
nebo prostřednictvím datové schránky a pokud je to možné, abyste 
upřednostňovali bezhotovostní platbu. Pro platební údaje (varia-
bilní symbol apod.) a další dotazy k platbám kontaktujte pracovni-
ce pokladny a  podatelny paní Alenu Bartošovou, tel: 494  548  123, 
e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu Šponarovou, tel: 
494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz.

Aktuální informace sledujte na www.vamberk.cz a na dveřích měst-
ského úřadu.
Předem děkujeme za respektování přijatých opatření.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU
Technické služby Vamberk organi-
zují svoz zeleně, spadaného listí, 
staré trávy, větví, či jiného kom-
postovatelného odpadu. 

Na každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme občany 
o důsledné třídění.

Ve dnech 09.11.2020 - 12.11.2020 
budou na  území města postupně 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ

Pondělí 09.11.2020    
ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka) 
 
Úterý 10.11.2020
ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)

Středa 11.11.2020     
ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                   
Peklo (bytovky)               
Peklo (horní plácek)   
     
Čtvrtek 12.11.2020
ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (hospoda)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny 

v  daný den od  12:00 do  18:00 

hodin.

Žádáme občany, aby pořezané 
větve zkrátili cca na 1 m z důvodu 
manipulace a skladování. 
Znovu upozorňujeme, že se jedná 
pouze o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČ-

NÉHO ODPADU JIŽ NEBUDE 

PROVÁDĚN! OBČANÉ MAJÍ 

MOŽNOST NEBEZPEČNÝ 

ODPAD PŘEDAT NA  SBĚR-

NÉM MÍSTĚ V  ULICI JŮNOVA 

V OTEVÍRACÍ DOBĚ
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MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Rýdlová Zuzana
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar

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

494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
777 667 353
602 152 873
494 323 152

01.11.
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.

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

Po  dlouhé přípravě a  realizaci vý-
běrového řízení na  stavební část 
projektu rekonstrukce Mateřské 
školy a  Domu dětí a  mládeže 
na  Jugoslávské ulici bylo dne 19. 
října letošního roku ofi ciálně pře-
dáno staveniště vítězné fi rmě, 
která stavbu v  docházejícím cca 
roce a  půl provede. Je jí společ-
nost VALC, s.r.o. z  Hradce Králové, 
která zvítězila s cenovou nabídkou 
38.655.467,01 Kč bez DPH. V rámci 
projektu dojde k celkové stavební 

rekonstrukci objektu, zejména pak 
ke  zvýšení objektu, ve  kterém se 
nachází kuchyně, o  jedno patro, 
čímž bude zvýšena celková kapa-
cita školky o  22 dětí. V  nástavbě 
vznikne rovněž víceúčelový sál 
a zázemí pro pedagogické pracov-
níky. Celá budova bude bezbarié-
rová, opatřená výtahem. V  rámci 
projektu, na  které Evropská Unie 
přispívá částkou 31,7 mil. Kč, bude 
pořízeno rovněž kompletní vyba-
vení kuchyně a zařízení školky.  

Celý projekt je mimořádně důle-
žitý pro další rozvoj města, neboť 
kvalitní mateřské školství a  do-
statek míst ve školce je právě tou 
výhodou, která, jak všichni pevně 

věříme, dokáže přispět k  udržení 
mladých lidí ve Vamberku. 
První školáčky by nová školka 
měla přivítat 1. září 2022. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta 

Zvláště v  posledních týdnech 
a měsících jsme zaznamenali větší 
počet poruch na  veřejném osvět-
lení a tím i více stížností od obča-
nů. Bohužel u většiny závad nejde 
jen, zjednodušeně řečeno, o pros-
tou výměnu prasklé žárovky nebo 
pojistek, ale většina závad souvisí 
s  tím, že v  zemi položené vedení 
již dosluhuje a na mnoha místech 
Vamberka již je na hraně životnos-
ti. Není výjimkou vedení padesát 
let staré. Závady, které jsou způso-
beny zkratem podzemního elek-
trického vedení z  důvodu poško-
zené izolace, se bohužel nejvíce 
projevují na podzim, kdy je v zemi 
nejvíce vlhkosti zejména vlivem 
častých srážek.  Mezi nejproble-
matičtější lokality patří Bačinka, 
sídliště Struha, Peklo či Podřezov. 

Celkem město spravuje více než 
500 světelných bodů, které jsou 
propojeny kilometry elektrického 
vedení. Dohledávání závad pak je 
složité a časově náročné. Pro měs-
to to znamená, že bude v příštích 
letech muset více investovat do re-
konstrukcí veřejného osvětlení. 
Pro zatím bychom se tímto chtěli 
občanům omluvit za  komplikace, 
které poruchy přináší. Chtěl bych 
tímto zároveň všechny občany po-
žádat o včasné nahlašování závad 
správci veřejného osvětlení, fi rmě 
VAMBEKON, s.r.o. na telefonní číslo 
494 541 840 nebo na email info@
vambekon.cz. Pro správnou identi-
fi kaci místa poruchy je důležité na-
hlásit číslo, které je uvedeno na ka-
ždém sloupu veřejného osvětlení.

Mgr. Jan Rejzl, starosta

„Každá obec vede kroniku obce, do  níž se zaznamenávají zprávy 
o  důležitých a  pamětihodných událostech v  obci pro informaci 
i poučení budoucím generacím.“ Tak zní úvodní ustanovení Zákona 
o kronikách obcí, a přestože za jeho nedodržení nejsou stanoveny 
sankce, měli bychom ho ctít, protože v kronikách v minulosti na-
psaných dnes skutečně cenné informace a poučení nacházíme.

Náš stávající kronikář pan Václav Matějka se rozhodl po  dvanácti 
letech rezignovat na funkci k 31. prosinci 2020. Hledáme proto no-
vého kronikáře, který bude psát kroniku města od 1. ledna 2021.

Chcete být kronikářem, sledovat 
a popisovat do kroniky dění 
ve Vamberku?
Umíte o proběhlých událostech 
napsat pár řádků?

Můžete nám poslat Váš stručný životopis a ukázku popisu události, 
která se stala ve Vamberku v posledních dvou letech? (V  rozsahu 
minimálně jedné třetiny normostrany – 600 znaků včetně mezer.)

Pokud ano, pošlete Váš stručný životopis a ukázku textu elek-

tronickou poštou na adresu podatelna@vamberk.cz s předmě-

tem zprávy „Kronikář“ do 30. listopadu 2020.

MŠ a DDM Jugoslávská: 
staveniště předáno

Veřejné osvětlení dosluhuje

Vamberk hledá kronikáře
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Novela Zákona o  pozemních komunikacích v  praxi. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se na likvidaci autovraků podílí.

      Mgr. Radek Freivald, Městská policie Vamberk 

Ad Otevřený dopis starostovi ...
Vážený pane starosto,
nedomníval jsem se, že moje poznámka k Vašemu angažmá ve prospěch 
paní Drejslové potřebuje odpověď. Vy jste se vyjádřil na billboardu, já ote-
vřeným dopisem. Mohli jsme ponechat na občanech, aby si vytvořili vlastní 
názor. Je ovšem naprosto neakceptovatelné vaše konstatování, že „..kritizu-
jete věc, o které není možné vést debatu…“ Proto si neodpustím  poznámku.
Je patrné, že jste již obratný politik. Ve větší části odpovědi nás poučujete, 
jistě ne vlastními slovy, o svobodě, demokracii, právech občanů. To nebylo 
nutné, o to přeci vůbec nešlo, a navíc v tom mezi námi není rozpor! Jistě jste 
se nedopustil ničeho protiprávního či zvlášť odsouzeníhodného. Z  mého 
pohledu jste však výrazně překročil mez občansko-politické  korektnosti, 
což jsem, zřetelně mylně, předpokládal, že pochopíte.
Prosím, odpovězte mi tedy jasně, zda by mělo být pro nás občany Vamberka 
přijatelné, kdyby jste Vy, svobodně vyjadřující svůj názor, čehož se tak vehe-
mentně domáháte, podporoval kandidáta extremistické strany?
S pozdravem
Libor Janeček, Vamberk, 19.10.2020
PS: Bylo pro mě překvapením, že byla Vaše odpověď uveřejněna ve stejném 
čísle VZ. Jinak by si snad redakční rada netroufl a příspěvek uveřejnit?

Vážený pane doktore,
ve  svém druhém otevřeném dopise, na  který tímto odpovídám, uhýbáte 
z toho, co jste mi vyčetl ve svém prvním dopise. Jeho podstatou byla výt-
ka, že starostové měst by se neměli zapojovat do politické kampaně, neboť 
ve  své funkci zastupují všechny občany města. Nyní píšete, že to není nic 
„zvlášť odsouzeníhodného“, ale „překračuje to meze občansko-politické 
korektnosti“. Již z mé první odpovědi vyplývá (logickou argumentaci nazý-
váte poučováním „nás“), že na politické podpoře starostů v předvolebních 
kampaních není odsouzeníhodného vůbec nic a jedná se o běžnou součást 
politického života. Pokud jste sledoval politickou kampaň v jiných městech, 
byla celá řada starostů, kteří se zcela obdobně jako já do kampaně zapojili 
(Rychnov, Dobruška a řada jiných). Znovu tedy opakuji, že jste se rozhodl 
kritizovat věc, která je zcela standardní. K  Vaší poslední položené otázce 
mohu odpovědět výrokem připisovaným Voltairovi: „Nesouhlasím s tím, co 
říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ Koneckonců, od toho 
jsou volby, aby se každý rozhodl podle svého názoru. 
S pozdravem
Mgr. Jan Rejzl
P.S. Odpověď na otevřený dopis jsem sepsal na výzvu redakční rady, aby čte-
nářům byly články předloženy společně.  

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. 

Město Vamberk likviduje 
autovraky

Redakční rada považuje za nejvhodnější zařazovat vzájemně polemi-
zující příspěvky do jednoho čísla. Je to přehlednější pro čtenáře, má-
lokdo si pamatuje přesný obsah minulého čísla, a dává rovnou šanci 
oběma polemizujícím stranám.
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Výsledky hlasování do Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje
Výsledky hlasování – za město Vamberk – souhrnné informace

Okrsky 
celkem

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

6 3 619 1 292 35,70 1 291 1 267 98,14

Výsledky hlasování – za celý Královéhradecký kraj – souhrnné informace

Okrsky 
celkem

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

923 439 075 180 081 41,01 179 794 177 049 98,47

Výsledky hlasování 
VAMBERK KRÁLOVÉHRADECKÝ 

KRAJ

Kandidátní listina platné hlasy

číslo název celkem v % celkem v %

4 Koalice ČSSD, Zelení 130 10,26 15 726 8,88

5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 7 0,55 1 727 0,97

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 122 9,62 9 657 5,45

19 Česká pirátská strana 139 10,97 25 513 14,41

32 Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. 84 6,62 14 738 8,32

47 Koalice TOP 09, HDK, LES 52 4,10 13 891 7,84

50 ANO 2011 287 22,65 39 037 22,04

63 Komunistická str. Čech a Moravy 85 6,70 7 992 4,51

67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 3 0,23 327 0,18

70 Trikolóra hnutí občanů 65 5,13 5 478 3,09

73 Koalice ODS, STAN, VČ 285 22,49 41 668 23,53

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 8 0,63 1 295 0,73

Výsledky hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR
Výsledky hlasování – za město Vamberk – souhrnné informace

Okrsky počet Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 6 3 624 1 286 35,49 1 279 1 248 97,58

2. kolo 6 3 622 628 17,34 628 626 99,68

Výsledky hlasování – za celý Obvod č. 48 – Rychnov nad Kněžnou – souhrnné informace

Okrsky počet Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 243 104 446 40 570 38,84 40 003 38 858 97,14

2. kolo 243 104 423 19 208 18,39 19 205 19 165 99,79

Výsledky hlasování 
VAMBERK senátní obvod č. 48 Rychnov nad Kněžnou

Kandidát
Volební strana

Počty hlasů % hlasů Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Matoušek Jiří Mgr. MPA Trikolóra 47 X 3,76 X 1 629 X 4,19 X

2 Lukášek Josef PaedDr. KSČM 67 X 5,36 X 2 491 X 6,41 X

3 Chudoba Drahoslav NK 110 X 8,81 X 2 686 X 6,91 X

4 Mencl František brig. gen. Ing. ČSSD 46 X 3,68 X 2 500 X 6,43 X

*5 Grulich Jan Mgr. TOP 09+LES 154 291 12,33 46,48 9 472 11 432 24,37 59,65

+6 Antl Miroslav JUDr. ZA OBČANY 400 335 32,05 53,51 10 275 7 733 26,44 40,34

7 Drejslová Jana Mgr. ODS 322 X 25,80 X 7 369 X 18,96 X

8 Lesenská Vladimíra Ing. SPD 102 X 8,17 X 2 436 X 6,26 X

PRODEJ DOMU
Máte malé děti nebo vnoučata? 

A chcete jim zkvalitnit život v jejich dospělém věku? 

Nabízím k prodeji rekonstruovaný
domek v pěkném prostředí 

ve Vamberku 
za cca třetinu stávající ceny! 

S břemenem svého užívání do dožití (65 let). 
Princip zpětné renty. 

Jako bonus možno už nyní realizovat 
bydlení nad přízemím  

(podkroví, dřevostavba s rovnou střechou aj.).

Tel.: 606 819 425
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Vážení čtenáři, 
když jsme s  kolegy z  volebního 
uskupení Volba pro město chys-
tali volební program pro volby 
do  zastupitelstev obcí v  roce 
2018, věnovali jsme se také téma-
tu absence pediatrické ordinace 
ve Vamberku. Myslím, že si mohu 
dovolit tvrdit, že skutečnost, že 
Vamberáci nemají svého dětské-
ho lékaře, minimálně části rodičů 
nevyhovuje. Vždyť historicky jsme 
zvyklí na to, že svého dětského lé-
kaře, ke kterému se hlásíme, a kte-
rý je „náš“, máme. Dovolte mi být 
v  této situaci trochu osobní, když 
napíši, jaká to pro mne byla zvlášt-
ní zkušenost, když jsem ke své dět-
ské paní doktorce Mudr. Opičkové 
přišla v  nové roli jako doprovod 
mých dětí. 

Téma zajištění lékařské péče pro 
děti mi není lhostejné. Prosím las-
kavého čtenáře, aby tento rozho-
vor četl jako vyšlápnutí na  cestu, 
kde v cíli bych ráda, aby bylo zvolá-
no, „konečně se nám to podařilo!“ 
(třeba i  alespoň částečně na  dva 
dny v týdnu), navzdory náročným 
okolnostem, celospolečenským 
potížím … 

Na  dané téma jsem o  rozhovor 
požádala paní doktorku pro děti 
a dorost, MUDr. Terezu Rychtaříko-
vou, rozenou Abelovou. 

Terezo, Ty jistě víš, že ve  Vam-

berku dětský lékař neordinuje. 

Máme si stýskat, nebo je dětská 

ordinace ve  městě jako je Vam-

berk luxus? 

Já si myslím, že Vamberk by si jistě 
ordinaci dětského lékaře zasloužil. 
Rodiče dětí v  pětitisícovém měs-
tě důvodně očekávají, že město 
svého pediatra mít bude. K  tomu 
je jistě ještě na  místě doplnit, že 
vždycky je lepší, když se ordinace 
zachovají, tedy když si ordinaci 
přebere nástupce. Začínat odzno-
vu na zelené louce dá logicky více 
práce. 

Když jsem poslouchala rozhovory 
s  kandidáty na  hejtmany Králové-
hradeckého kraje ve  volbách, které 
nás čekají na  začátku října, jedna 
z  otázek, která byla kandidátům 
pokládána, se týkala zajištění zubní 
a  pediatrické péče v  pohraničních 
oblastech kraje. Máme tomu tedy 
rozumět tak, že nedostatek pediatrů 
je nebo se brzy stane krajským či ná-
rodním problémem? 

Vím, že pediatři chyběli v  oblasti 
Broumovska. Nakonec rozhodnou 
ordinaci koupil řetězec s  celoná-
rodní působností, který bude or-
dinaci provozovat a  pediatra tedy 
zaměstnávat. Dovolím si tvrdit, že 
právě takové rozložení sil není ide-
ální. Přála bych si, aby pediatři měli 
k  obvodu, kde pracují vztah, a  ne, 
aby pracovali a střídali se podle po-
kynů zaměstnavatele. Na  druhou 
stranu je faktem, že opravdu vel-
korysé benefi ty žádného pediatra 
do  regionu Broumovska nepřilá-
kaly. V  této souvislosti bych ráda 
uvedla, že jsem četla statistiku, 
která sledovala věk pediatrů. V roce 
2008 bylo 73 % praktických lékařů 
pro děti a  dorost mladších 60 let. 
V  roce 2013 bylo 57 % praktických 
lékařů pro děti a  dorost mladších 
60 let. A  v  roce 2018 se situace za-
čala obracet, neboť jen 43 % prak-
tických lékařů pro děti a dorost bylo 
mladších 60 let  

A čím to tedy je, že pediatři-prak-

tici „zkrátka nejsou“? 

Pro mladého lékaře logicky není 
jednoduché provozovat vlastní or-
dinaci. Zpravidla se musí zadlužit, 
aby si koupil etablovanou ordinaci 
od  jiného lékaře nebo aby investo-
val do  vybavení a  překlenul vstup-
ní období. S  rozjezdem je nutno 
počítat i v  jiných oborech, proto já 
osobně si myslím, že velkou starostí 
je pro začínající lékaře systém vzdě-
lávání. Dříve bylo obvyklé, že lékaři, 
kteří pracovali v  nemocnici, měli 
také své vlastní praktické ordinace. 
Sedmnáct let zpětně bylo odděle-
no profesní vzdělávání pediatrů 
pro nemocniční péči a  praktických 
lékařů pro děti a dorost, což v pod-
statě znamenalo, že pendlovat 
mezi nemocnicí a  vlastní ordina-
cí nebylo možné. Aktuálně došlo 
ke  změně, která si myslím, že pro-
vozu dětských ordinací prospěje. Je 
tedy možné na základě stejné ates-
tace pracovat v nemocnici i provo-
zovat ordinaci. Je dále objektivně 
prokázáno, že oboru pediatrie se 
věnují více než v  minulosti ženy. 
Ženy, které chtějí být také partner-
kami a matkami, což není vždy jed-
noduché skloubit. Já osobně si také 
myslím, že lékaři do  zahraničí ne-
odcházejí pouze za  lepšími fi nanč-
ními podmínkami, ale také za  lep-
šími vzdělávacími a  pracovními 
podmínkami. Pokud chce mladý 
lékař naplnit ministerské podmínky 
vzdělávání, nezbude mu než trávit 
nemalé množství času na  vyšších 

pracovištích mimo své bydliště. No 
a  pracovní vytížení lékařů v  České 
republice, to je již mediální ever-
green. Vše záleží na jednáních mezi 
vládou a pojišťovnami. 

Ve  Vaší rodinné ordinaci v  Doudle-
bách nad Orlicí jste pocítili, že 
vamberecká ordinace dětského 
lékaře byla zavřena? Já se neubrá-
ním tomu, abych situaci nesrovná-
vala s nedostatkem zubních lékařů. 
V této souvislosti mne napadá hlav-
ní myšlenka ta, že když dospělý člo-
věk nedochází k  zubnímu lékaři, je 
to problém, ale aby dítě nemělo své-
ho praktického lékaře, to snad „není 
možné“. Vždyť už před odchodem 
z  porodnice má rodič povinnost lé-
kaře pro děti a dorost do dokumen-
tace dítěte uvést. 

Část pacientů do naší ordinace pře-
šla. Víme i  od  jiných kolegů, že děti 
z  Vamberka převzali. Myslím, že 
rozptýlením takto velké ordinace se 
kapacita ordinací v  okolí zaplnila 
k  hraně svého maxima. Lékař musí 
samozřejmě objemu kartotéky při-
způsobit své ordinační hodiny a cel-
kově své nasazení. Každé dítě musí 
být registrováno u  lékaře pro děti 
a dorost.  

Proč Ty ses rozhodla právě pro 

pediatrii? Jaké jsou výzvy součas-

ných mladých pediatrů? 

Na  začátku studia jsem uvažovala 
o  praxi lékaře internisty. Nakonec 
jsem se přiklonila k dětem a upřím-
ně přiznávám, že nelituji. Práce 
s  dětmi zkrátka stojí za  to. Spolu-
práce s  rodiči i  dětmi mne velmi 
naplňuje. Fenoménem dnešní doby 
je přístup k velkému množství infor-
mací. Proto se také lékaři, stejně jako 
pracovníci v  jiných oborech, potká-

vají s rodiči, kteří se o zdravotní stav 
svých dětí aktivně zajímají. Já celko-
vě situaci vnímám tak, že se podíl ro-
diny na výchově a směřování dítěte 
zvyšuje. Já plně respektuji zájem 
rodičů a  jejich právo na  konzultaci. 
Snažím se rodičům podat kvalitní 
informace, které by měly být podle 
mého názoru v  jejich rozhodnutích 
zohledněny, velkým tématem dne-
ška je očkování. 

Jaké jsou tedy ty správné para-

metry, či benefi ty, které jsou pro 

pediatry atraktivní a  přilákaly 

by je? 

Myslím, že sestavit paletu, která by 
platila za všech okolností, není mož-
né. Zpravidla je nabízen pro lékaře 
byt, auto, výhodný pronájem ordi-
nace, zdravotní sestra. Zdravotní 
sestry jsou také velkým tématem. 
Aktuálně je situace taková, že ab-
solventky zdravotních škol odchází 
do  oborů mimo zdravotnictví z  dů-
vodu lepšího platového ohodno-
cení. A  je nutno uvést, že myšlenka 
provozovat ordinaci lékaře pro děti 
a  dorost bez zkušené a  spolehlivé 
zdravotní sestry je holý nesmysl.

Na závěr, mohla bys nám prozra-

dit své budoucí plány? 

S  manželem jsme se rozhodli žít 
v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tedy 
jsem jedna z těch studentek, která se 
ze studií vrátila zpět do místa, kde vy-
růstala. Plánuji zde pracovat a v bu-
doucnu, až si své pracovní a rodinné 
záležitosti více uspořádám, nevylu-
čuji, že bych také ve Vamberku, třeba 
dva dny v týdnu ordinovala. 

Terezy Rychtaříkové se ptala 

Táňa Břízová

Rozhovor s paní doktorkou Terezou Rychtaříkovou, 
aneb krátké zamyšlení nad lékařskou péči pro naše děti

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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Za  slunečného počasí se v  první 
říjnové sobotní odpoledne sešla 
dvacítka zájemců na  procházce 
pořádané místními historiky. Za-
hajovalo se na  hřbitově, kde se 
nachází hrob rodiny Koukolovy. 
Voják RAF a  vamberecký rodák 
František Koukol je sice pochova-
ný v  Británii, kde zahynul během 
druhé světové války, ale na novém 
hřbitově je na rodinném náhrobku 
uvedeno jeho jméno a  fotografi e. 
Dva dny před vycházkou uplynu-
lo 80 let od  jeho tragické smrti. 

Krátkou připomínkou a položením 
věnečku jsme vzdali hold našemu 
rodákovi, ale i mnoha dalším, kteří 
položili život za naši svobodu.
Dalším zastavením byl pomník 
padlým v  dolní části náměstí. Zde 
jsme vzpomněli hrůzy první svě-
tové války, ať již na  bojištích, či 
v  zázemí. Pokračovali jsme dolů 
ke  kamennému mostu. Pod jeho 
pilířem jsme si vyslechli vzpomínky 
pamětníka konce druhé světové 
války pana Šubrta. Poté jsme došli 
k  rodnému domku Františka Kou-

kola ve  Vrabcově ulici, kde spolek 
nedávno umístil pamětní desku.
Pokračovali jsme po nábřeží a vy-
stoupali po  nových schodech 
na  náměstí. Po  krátké přípravě 
mohl začít pietní akt, odhalení ka-
menů zmizelých před domem čp. 3.                                                                                               
Po  desítky let v  19. a  20. století 
v domě žila židovská rodina Šlaplo-
va. Manželé Arnošt a  Leon- týna 
tady provozovali textilní prodejnu. 
Arnošt pracoval v hasičském spol-
ku. Jejich syn Jiří byl počátkem 30. 
let výborným střelcem vamberec-

kých fotbalistů. Během protektorá-
tu byli Šlaplovi postupně zbavová-
ni svých občanských práv. Koncem 
roku 1942 byla celá rodina depor-
tována do Hradce Králové a  jejich 
život skončil v osvětimském pekle. 
Připomínku nacistické genocidy 
ve Vamberku doprovodili pan sta-
rosta, pan farář, členky, Sokola, pří-
slušník hasičů a skaut.

Miroslav Berger

Spolek přátel 

historie Vamberka

Darovaný 
kulturní stánek
Dům čp. 84 tvoří nároží Husova 
náměstí a Voříškovy ulice, tedy spíš 
uličky. První zmínka o  jeho dřevě-
ném předchůdci je z  roku 1654, 
kdy jej vlastnil Jan Šmídberský, 
jehož manželka Eliška pocházela 
z  německého Výmaru. Od  roku 
1660 náležel objekt rodině Smeta-
nových. Od  roku 1777 patřil dům 
Matyášovým. Okolo roku 1850 zde 
žil Cyril Kampelík, lékař a propagá-
tor venkovských peněžních ústavů 
(kampeliček). Od  druhé poloviny 

19. století dům obývala rodina Ur-
banova. Barvíř Alois Urban (1836-
1905) v  roce 1867 vystavěl dům 
do  současné podoby. Dlouhá léta 
byl členem obecního představen-
stva (rady) a  v  období 1874-1876 
byl obecním starostou. Dcera Anna 
(1861-1922) se provdala za  prů-
myslníka Ladislava Bednáře (1862-

1935). Měli jediného syna Ladislava 
ml. (1890-1925). Spolumajitel tex-
tilky Ladislav Bednář st. byl velkým 
příznivcem, mecenášem a  hyba-
telem vambereckého kulturního 
dění. Po smrti manželky a syna od-
kázal dům čp. 84 městu ke kultur-
ním účelům. Od roku 1936 v budo-
vě sídlí městská knihovna. V  roce 

1962 byl přistaven zadní trakt. V 60. 
letech zde bylo umístěno městské 
muzeum. V letošním roce byl na za-
hradě postaven prosklený altán.   

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka

Malé osudy domů na našem náměstí

Vycházka s vojenskou tématikou

Foto: Jiří Sejkora, Martina Jusková
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Základní škola Vamberk

Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR
Přesto, že došlo opět k uzavření školy, žáci 9. ročníku se stihli zúčast-
nit školního kola soutěže s  názvem „Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR“. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků. Nejlépe si vedli 
Adam Kotyza, Lucie Hušková a  Martin Černoch. Tito tři postoupili 
do dalšího kola, které se vždy konalo v prosinci. Uvidíme, jaká bude 
situace a jakou formu organizátoři zvolí. Už teď jim přejeme v soutěži 
hodně úspěchů a děkujeme jim za reprezentaci školy. 
                                                                                                             Jitka Chárová

Na začátku září se uskutečnil pro 6. 
třídy již tradiční dvoudenní pobyt 
v  rekreačním zařízení v  Potštejně. 
Z  původně přihlášených 40 dětí 
nakonec jelo 34. 
Museli jsme se vypořádat s hygie-
nickými nařízeními, třídní kolekti-
vy pracovaly odděleně, desinfekce 
byla všude k dispozici. 
Cílem pobytu bylo lépe se poznat 
po  vynucené pauze a  snad i  na-
vázat nová přátelství a  seznámit 

se s  novými třídními učiteli. Letní 
počasí přispělo k  tomu, že jsme 
nabitý dvoudenní program zvládli 
a odjížděli spokojeni.
Děkuji  Královéhradeckému kraji, 
KRPŠ ve  Vamberku a  ZŠ ve  Vam-
berku za poskytnutou dotaci.

  Vlastimila Herel Krsková, ŠMP

Adaptační kurz v Potštejně

Od července do října probíhala na naší škole rekonstrukce učebny che-
mie a kabinetu chemie. Příprava projektu započala již v roce 2019, kdy 
MAS Splav vypsal grant na rekonstrukci učebních prostor zaměřených 
na výuku přírodovědných předmětů. A protože nám učebna chemie po-
malu dosluhovala, rozhodli jsme se ve  spolupráci s  městem Vamberk, 
že se do této akce pustíme. Po několika měsících příprav, zajištění všech 
potřebných projektových dokumentací apod. se nám to konečně po-
vedlo – grant jsme dostali a mohli jsme se pustit do práce. Vybudovaly 
se nové rozvody vody a plynu, je nová podlaha a  lino, nové zatemně-
ní učebny, koupil se nový nábytek – stoly, židle, skříně, multimediální 
stůl, mycí stůl pro žáky a učitele, včetně interaktivní tabule a pomůcek 
k výuce (PC, žákovské soupravy na výuku - elektrochemie, měření pH, 
organické a anorganické chemie atd.). Bezbariérový přístup do učebny 
zajistí schodolez.
Projekt „Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti 
ZŠ Vamberk“ je spolufi nancován z Evropské unie – Integrovaného regio-
nálního operačního programu. Celkové náklady na tuto akci byly vyčís-
leny na 2,5 mil Kč.
Děkujeme městu Vamberk za spolupráci, MAS Splav, fi rmě Vaspo a KXN 
za realizaci této akce. Máme novou hezkou učebnu chemie, která splňu-
je moderní trendy k výuce přírodovědných předmětů. 

Vedení školy

Podařilo se – máme novou učebnu chemie
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Základní umělecká škola Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Dne 2. 10. 2020 se v sále ZUŠ F. I. 
Tůmy v  Kostelci nad Orlicí konal 
Projektový den s  Janou Labašo-
vou. Tento projektový den byl ur-
čen pro starší žáky hudební nauky 
a pěveckého sboru naší školy, kde 
se seznámili s hrou na boomwha-
ckers a různými hudebními hrami. 
Děti si pozvaly vynikající lektorku 
paní Janu Labašovou, absolventku 
Konzervatoře Brno, která vyučuje 
na ZUŠ Lipník nad Bečvou. V úvo-
du diskutovali o  čtení z  partitury 
a  výtahu partu, dále následoval 
nácvik kolektivní interpretace, 
rytmicko-melodické rozcvičky 
a  střídání partů (použitý material: 
„Japonská píseň“– pentatonika, W. 
A. Mozart “Malá noční hudba,“ A. 
Dvořák „Óda na  radost,“ „Kdybys 
měla má panenko” atd.). Žáky vel-

mi je zaujala „hra na tělo,” používali 
dětské Orff ovy nástroje a společně 
si nastudovali a zatančili renesanč-
ní tanec, kde se spojoval rytmus 
s  pohybem, správným dýcháním 
a  přirozeným držením těla. Nau-
čili se také orientovat v  hudební 
větě. Všichni byli šikovní a dokázali 
rychle reagovat, práce je zaujala 
a naučili se nové formy jejich inter-
pretace s vlastním prožitkem.
Po  skončení následovala beseda 
s paní lektorkou a paní ředitelkou 
J. Polnickou a učitelkami hudební 
nauky Dagmar Potštejnskou a  Ja-
nou Ichovou, na  které získaly ne-
spočetné množství inspirace pro 
výuku hudební nauky a  pěvecké-
ho sboru pro malé i starší žáky.

Jana Ichová

V sobotu 19. září a v neděli 20. září 
2020 se v  sále kulturního domu 
Rabštejn konalo nádherné baletní 
představení „Giselle“ tanečního 
oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad 
Orlicí. Na hudbu Adolpha Charlese 
Adama vystoupili žákyně taneční-
ho oboru a členové souboru VoTo. 
Choreografi i, režii, kostýmy a  scé-
nu měla na  starosti paní učitelka 
Lenka Neubauerová. Pod jejím 
vedením jsme zhlédli profesionál-
ní zpracování tohoto baletu, jehož 
libreto napsal Théophile Gautier 
podle Heinricha Heineho. Celý ba-
let, na  kterém tančilo 60 dětí, byl 
úžasnou podívanou pro zcela na-
plněné sály. Je nutné vyzvednout 
špičkové výkony představitelů 
hlavních rolí Giselle N. Šmídové, 
Alberta M. Vrány a  Myrthy v  po-
dání K. Šmídové. Všechna vystou-
pení se konají za fi nanční podpory 

města Kostelec nad Orlicí a Regio-
nálního sdružení nad Orlicí. Dále je 
potřeba zmínit skvělou spolupráci 
s Kulturním domem Rabštejn, paní 
Jelínkové za  Klub rodičů při ZUŠ 
a  panu učiteli Martincovi za  mal-
bu kulis. V  závěru vystoupila paní 
ředitelka Jana Polnická se svými 
slovy díků. Poděkování patří i divá-
kům, kteří přišli i v této těžké době 
s rouškami, dále všem účinkujícím, 
především tanečnímu oboru a só-
listům, kteří nácviku obětovali celé 
léto a  hlavně paní učitelce Lence 
Neubauerové, která od  dětí a  ro-
dičů dostala neskutečné množ-
ství krásných květinových darů. 
Dlouhotrvající potlesk ve stoje byl 
odměnou všem za  tento dechbe-
roucí zážitek, který ještě dlouho 
přetrvával v každém z nás. Lenko, 
díky.

Jana Ichová

Krásný balet Giselle 

Projektový den s lektorkou 
Janou Labašovou
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Dne 24. 9. 2020 se v  kostelecké 
„zušce“ uskutečnilo „Klavírní se-
tkání“ s Matyášem Novákem, které 
bylo určeno pro milovníky klavíru, 
klavíristy naší školy a veřejnost. Cí-
lem setkání bylo seznámit se s  vy-
nikajícím klavírním interpretem, 
slyšet v jeho profesionálním podání 
skladby skladatelů z  různých ob-
dobí. Pan Matyáš Novák prokládal 
hru svých skladeb krásným slovem 
o  skladatelích a  úpravách skladeb. 
V první části setkání jsme tak moh-
li vyslechnout skladby: F. Chopin: 
„Valčík“, L. van Beethoven (úprava 
F. Liszt): Symfonie č. 5 „Osudová“, 1. 
věta, B. Smetana (úprava M. Novák): 
„Vltava“ a  J. Ježek: „Bugatti Step“. 
Po  první části následovala beseda 
žáků a veřejnosti s interpretem. Žáci 
měli připraveno množství otázek 
na Matyáše Nováka. Otázky poklá-
dala také veřejnost. A  tak pan Ma-
tyáš Novák příjemně povídal o své 
klavírní dráze, o svém životě, zkuše-
nostech ze světových pódií, ze sou-
těží, ze studia v zahraničí i o svých 
zálibách. Besedu moderovaly paní 
učitelky Jana Polnická a  Táňa Peš-

ková. Po  srdečné besedě následo-
valy skladby na přání - Improvizace 
na téma „Vesmír“ (na přání) a L. van 
Beethoven: „Pro Elišku“ (na  přá-
ní). Závěr klavírního setkání patřil 
opět klavírní hře a zazněly skladby 
skladatele B. Smetany: „Hulán“ a E. 

Griega: „Svatební den na Troldhau-
genu“. Setkání bylo zpříjemněno 
malým pohoštěním, které pro tuto 
příležitost připravila paní učitelka 
Havlínová. Žáci si odnesli na památ-
ku malou publikaci s fotem i auto-
gramem Matyáše Nováka a společ-

ně se s mladým klavíristou vyfotili. 
Všichni odcházeli naplněni krásným 
zážitkem ze společného setkání, 
které bylo pro všechny velmi obo-
hacující a inspirativní.

Jana Polnická, ředitelka 

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

„Klavírní setkání“ s Matyášem Novákem

Dne 22. září 2020 jsme se žáky vý-
tvarného oboru navštívili Velké Lo-
siny, malebné městečko zasazené 
do  ještě malebnější krajiny. Hlav-
ní cíle jsme měli dva - návštěvu 
Ruční Losinské papírny a Státního 

zámku Velké Losiny. Tato věhlasná 
tradiční papírna funguje nepřetr-
žitě čtyři století. Děti se seznámily 
s historií a reálnou výrobou ručně 
čerpaného papíru. Nahlédnutím 
do  provozu na  člověka dýchne 

skutečná tradice a  pozná, jak ná-
ročnou práci vyžaduje vznik tak 
zdánlivě obyčejné věci, jako je 
papír. Děti si pak samy vyzkou-
šely vlastní arch ručního papíru 
vyrobit. Papírna má i  své výstavní 

prostory pro výtvarníky, kde jsme 
mohli vidět další možnosti vý-
tvarného využití ručního papíru. 
Odpoledne nás čekala návštěva 
tamního krásného zámku. Příjem-
ně mě překvapila svěží a věku dětí 
přiměřená prohlídka slečny prů-
vodkyně. Dozvěděli jsme se zábav-
nou formou řadu informací včetně 
kapitoly o  nechvalně známých 
čarodějnických procesech v  tom-
to kraji. Celý výlet ještě podtrhlo 
nádherné počasí i  cesta hezkým 
autobusem. 

Tomáš Martinec, 

učitel VO ZUŠ

Výtvarný obor ZUŠ - zájezd do Velkých Losin
Základní umělecká škola Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk
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Zprávičky z naší školičky
Říjen, barevný je sen, 
jen pohleďte do oken.
Žlutá, červená a hnědá, 
malíř říjen plátna hledá,
s každým lístkem dal si práci 
a znovu se k němu vrací.

Téměř celý měsíc říjen Kuřátka 
i  Žabičky provázel integrovaný 
blok“ OVOCE A  ZELENINA“. U  Ža-
biček provázela tímto tématem 
sovička Rozárka a  Kuřátkům zase 
pomáhali včelí medvídci Čmelda 
a  Brumda. Společně jsme se učili 
poznávat a pojmenovávat jednot-
livé druhy ovoce a zeleniny, zkou-
šeli jsme, jaký mají tvar a  také jak 
chutnají.  Podzimní plody vypěsto-
vané na zahrádce nebo na poli, se 
děti učili rozpoznávat všemi svý-
mi smysly, tedy hmatem, čichem, 
chutí i zrakem.  Na toto téma jsme 
měli připravené také různé aktivi-
ty, které nás velmi bavily. Pohybo-
vé hry, naučné hry, různé hádanky 
a  hlavolamy. Na  ovoce a  zeleninu 
jsme nezapomněli ani při výtvar-
ných a  hudebních činnostech. 
Zahráli jsme si oblíbenou hru 
„Kompot“, zaskotačili si na  lesní 
překážkové dráze, zazpívali jsme si 
písničku „O leču“ a Žabičky si užili 
jejich „bramborový den“. Počítat 
a barvičky znát nás zase učili veselí 
pavoučci a jejich barevné pavučin-
ky. Také jsme si hodně hráli s  du-
hovými barvami, malovali déšť 
a  mraky, obtiskovali různé druhy 
ovoce, kreslili listy a  zapouštěli 
barvy do klovatiny.
 Při vycházkách jsme pozorovali 
přírodu v  našem okolí, poznávali 
lesní stromy, sbírali listy a  plo-
dy a  získávali základní poznatky 
o  přírodě, změnách počasí a  dění 
na  zahrádkách v  tomto podzim-
ním období. Vysvětlili jsme si také 
význam ovoce, zeleniny pro lidské 
zdraví. Dozvěděli jsme se, jak se 

příroda připravuje na zimu a jak si 
lesní zvířátka připravují doupátka 
a zásoby.
 U Ptáčátek opět pomáhala paním 
učitelkám andulka Pepina. Poví-
dala si s dětmi o ovoci a zelenině, 
naučila je rozlišovat, poznávat 
a pojmenovat základní druhy. Paní 
učitelky zase dětem povídaly o je-
jich zpracování, využití a také o dů-
ležitosti vitamínů pro lidské zdraví. 
Děti rozlišovaly a přiřazovaly správ-
ně zeleninku na  zelenou čtvrtku 
a ovoce zase na červenou čtvrtku. 

Přes bublinkatou folii při výtvar-
ných činnostech obtiskovaly jablíč-
ka a ručky uvolňovaly při malování 
sluníčka i červeného jablíčka. Děti 
zpívaly, procvičovaly rytmus, vy-
tleskávaly jednotlivá slova a  při-
řazovaly barevná pet víčka podle 
počtu slabik. Samozřejmě na  nás 
na  všechny také čekala výborná 
ochutnávka. Nejprve jsme ovoce 
a zeleninu zkoušeli popsat - jejich 
tvar, barvu, povrch a  také vůni, 
a protože jsme velcí šikulové, zele-
ninu i ovoce jsme si sami nakrájeli 
a potom už se do ní s chutí pustili.

Přejeme Vám všem krásné a ba-
revné podzimní dny   

Kolektiv MŠ Sluníčko
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„Už krásný podzim podává, jablíč-
ka krásná, voňavá. Vezmi si jedno 
do dlaní a kousni. Dobré chutnání.“
Dne 15.9. provedla paní Mgr.  Kul-
havá u dětí jako každý rok. logope-
dickou depistáž. 
23.9. fi rma Photodienst Brno, spol. 
s.r.o zajistila pro zájemce z řad ro-
dičů fotografování dětí  s názvem: 
„Podzimní listí“ 
Dne 24.9. pořadatel – fotbalový 
oddíl TJ Baník Vamberk ,z.s. uspo-
řádal pro naše předškoláky „nábo-
rový den.“
Pro děti přijeli autobusem a  in-
struktoři měli připravená stanovi-
ště, na kterých si děti mohly zkusit 
svoji obratnost. Nejdříve rozcvič-
ka, potom běh slalomem mezi 
kužely, skok přes překážky, prolé-
zání brankovištěm, chůze po  pro-
vazovém žebříku a  samozřejmě 
hra s balóny a fotbalový zápas.

Všechny děti se těšily na  první 
cachtání a  plavání v  bazénu. Moc 
se nám tam líbilo, ale bohužel nyní 
je bazén do odvolání uzavřen.
Chodby naší školky jsou vyzdobe-
né překrásnými, nápaditými a  je-
dinečnými podzimními výrobky, 
které přinesli rodiče s dětmi.
Ve třídě „ Šnečků“ vznikli rozkošní 
bramboroví skřítci.
U „Žabiček“ zase děti s paní učitel-
kou vytvořily ovocný salát, na kte-
rém jsme si všichni moc pochut-
nali.
A „Rybičky“ pekly opravdový, ne-
falšovaný štrůdl. Děti se podílely 
na  strouhání jablíček a  moc je to 
bavilo.
Paní kuchařky nám pak štůdl 
upekly a  každé sousto se rozplý-
valo v dětských pusinkách. To byla 
dobrota.

Kolektiv MŠ Tyršova

Zprávičky z naší školičky
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen. 
V  případě otevření se budou ko-
nat povolené akce a  to v  souladu 
s  vládním nařízením. Aktuální in-
formace sledujte na  FB, či webo-
vých stránkách.

Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.

Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí.  

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

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankam i 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 v her-
ničce na pravidelné masáže mimi-
nek. Vždy od 10:00.  Prosím místo 
si rezervujte 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
LISTOPAD 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. 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

05.11.2020 v 16:30 

Dovolte nám, pozvat Vás na  prů-
vod s  lampióny. Půjdeme od  her-
ničky na hřiště v Merklovicích. Zde 
si budete moci opéct buřtíky a vše 
zakončíme malým ohňostrojem. 
Vstupné zdarma.

BESEDA S MGR. MARTINEM 

VLASÁKEM 10.11.2020 v 16:00 

Zveme Vás na besedu s Mgr. Marti-
nem Vlasákem na téma „Nejčastěj-
ší chyby ve výchově dětí do 6 let“. 
Vstupné zdarma.

TVOŘENÍ PERNÍČKOVÉHO 

ADVENTNÍHO KALENDÁŘE 

23.11.2020  v 15:30 

Milé maminky, zveme Vás a  Vaše 
děti na  tvoření adventního kalen-
dáře, kde si každý ozdobí perníčky 
dle vlastní fantazie. Vstupné 60 Kč. 

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

27.11.2020 v 15:30 

Zveme Vás na  výrobu adventních 
věnců. Korpusy a  větvičky budou 
nachystané. S  sebou si doneste 
pouze svíčky a  ozdoby dle vlast-
ních představ. Vstupné 30 Kč. 

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 – listopad 2020
BELETRIE
 BÁCHOROVÁ, Sára: 

    An(n)a

Anna má skvělé rodiče, koníčky 
i  spoustu přátel. Jenomže ji trápí 
anorexie, která ji postupně pro-
měňuje.
 WALTEROVÁ Benešová, Barbora: 

     Síla naděje

Román o  naději, která přežívá 
i přes nepřízeň osudu.

 KING, Stephen: 

     Rose Madder

Příběh mladé ženy Rose, provdané 
za  sadistického policistu-detek-
tiva, který s  ní nesmírně brutálně 
zachází. 
 PONTE, Caréne: 

     Slíbila jsi, že budeš žít i za mě

Pozitivně laděný román francouzské 
blogerky a spisovatelky o přátelství 
a nutnosti žít svůj život naplno.

NAUČNÁ LITERATURA
 CZENDLIK, Zbigniew: 

     Uchem jehly 2

Druhá kniha kněze a jeho hostů.
 FICOVÁ, Theodor Lenka: 

     Hry na rozvoj dílčích 

     funkcí u dětí

Kniha zaměřená na optické a akus-
tické vnímání, jemnou motoriku 
a prostorovou orientaci.
 LOYD, Alexander: 

     Paměťový kód

Návod, jak pracovat s pamětí. 
 MOTL, Stanislav: 

     Osudové lásky

Milostné vztahy slavných i  zapo-
menutých osobností minulosti. 
 SABOUNCHIANOVÁ, Stefanie: 

     Refl exologie

Refl exologie chodidel a  postupy 
pro zlepšení zdraví.

Citát nejen 
pro měsíc 
listopad:
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je 
celé tajemství a snad jediný re-
cept na štěstí. Kdo myslí jenom 
na  sebe, ochudí jiné o  sebe, 
ochudí sebe o jiné, zakrní a za-
hyne...“

Jan Werich

Pravidelná půjčovní doba
v dobrých dobách
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8,00 – 11:00   13:00 – 17:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

Pondělí + čtvrtek: 
13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

MOUDŘENÍNEK 

PRO NEJMENŠÍ 

ČTENÁŘE (na požádání)

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

KNIHOVNICKÉ 
INFORMATORIUM
Z  důvodu vládních nařízení 
a  aktuální pandemické situ-
ace je knihovna od  čtvrtka 
22. října 2020  do  odvolání 
uzavřena. Věnujte prosím 
pozornost aktuálním infor-
macím na webu a facebooku 
knihovny.

Aktuálně – přehled nejdů-

ležitějších informací

Od čtvrtka 22. října 2020 jsou 
všechny naše pobočky 
do odvolání uzavřeny
Prodlužujeme výpůjčky 
do 23. listopadu 2020.

Všechny nezpožděné výpůjč-
ky a splněné rezervace čeka-
jící na  vyzvednutí automa-
ticky prodlužujeme do týdne 
od  23. listopadu 2020. Upo-
mínky nenabíhají až do  ne-
děle 15. 11. 2020.
Na viděnou v lepších časech.

MĚSTEM NECHODÍ 
ANDĚLÉ...
Je to tak jednoduché. A zároveň 
tak těžké. Hrozné:
Být přinuceni žít jinak. Úplně ji-
nak, než jsme zvyklý, jinak než 
požadujeme. Úplně jinak než 
potřebujeme.  A přece – musíme.
Rok 2020 je v mnohém pro větši-
nu z nás rokem „nula“. Rokem za-
stavení, které nikdo z nás nečekal, 
neplánoval. Možná ale přijít musel. 
Abychom se všichni zastavili. Aby-
chom začali přemýšlet. Abychom 
zase dokázali rozlišovat – věci pod-
statné a nepodstatné. Abychom si 
vzpomněli, jak jsme my lidé přes 
všechny vědomosti, schopnosti, 
znalosti...jak jsme strašně křehcí. 
A  jak málo stačí k tomu, abychom 
přestali být zcela.
Adventní čas letošního podiv-
ného roku nebudou provázet 
andělské postavičky dětí, které 
za  zvuku něžného andělského 
zvonění rozdávaly lidem sváteční 
koláčky štěstí... Více než deset  let.  
Je i  na  nás, jestli se k  nám opět 
vrátí. Štěstí i andělé.
Pojďme tomu věřit.  A  žít jinak. 
Jednoduše. Bez „perel a  draho-
kamů“ všeho druhu. Pak možná 
máme šanci – setkat se opět 
v roce dalším. Městem chodí an-
dělé v roce 2021...
Za knihovnu našeho města

Jaroslava Martinová

Deset základních pravd
Jsou to jen slova, ale stojí za to nechat si je projít hlavou...:
„Nejsi ten samý člověk jako před 
rokem, měsícem nebo týdnem. To 
je život. A  ty zkušenosti, které Ti 
připadají drsné teď, jsou přesně ty, 
za které jednou poděkuješ.“
„Není dobré zbavit se negativních 
myšlenek a životních situací. Patří 
přece k životu. Je ale důležité, jak 
k nim přistoupíš.“
„Tvé štěstí nepřijde s novým vzta-
hem, dovolenou, jinou prací nebo 
větší hromádkou peněz. Tvé štěstí 
začíná a končí v Tobě.“
„Na  co se zaměřuješ, to roste. 
Přemýšlej více o  tom, čemu vě-
nuješ svou pozornost. Chceš mít 
ve svém životě více smutku? Nebo 
radosti?“
„Smiř se s  tím, že vždycky nebudeš 
prioritou pro ostatní. Proto buď pri-
oritou pro sebe. Uč se respektovat 
sebe, pečovat o sebe, být svou vlastní 
podporou...“
„Čím starší budeš, tím více si 
uvědomíš dar přítomnosti. Je to 
zvláštní, ale se stárnutím se v Tobě 
život začne probouzet. A Ty zjistíš 
třeba to, kolika zbytečnými dra-
maty a starostmi jsi promarnil tolik 
času…“
„Začni mít rád to, čemu se věnu-
ješ, než se začneš věnovat tomu, 
co máš rád. Začni mít rád to, kde 
jsi, než začneš být tam, kde to máš 
rád. Začni mít rád lidi, se kterými jsi, 
než začneš být s lidmi, které máš ze 
všech nejraději.“
„Až se budeš jednou ohlížet zpát-
ky, nepřemýšlej o  bolesti, kterou 
dnes cítíš. Přemýšlej o síle, kterou 
jsi  získal během cesty životem. 
Čím větší zlo dnes překonáváš, tím 
více vyrosteš...“

„Za deset let od této chvíle oprav-
du nebude důležité, jaké boty si 
dnes obuješ, jak bude vypadat 
Tvůj účes, jakou značku oblečení 
zvolíš. Na  čem ale bude za  deset 
let záležet, je to, jak dnes dokážeš 
žít, jak dnes dokážeš bojovat a co 
se dnes dokážeš naučit.“
„Až budeš mít pocit, že není nic, 
za co můžeš být vděčný, poprosím 
Tě, zamysli se nad svým zdravím, 
zamysli se nad svou rodinou, za-
mysli se nad svými přáteli, zamysli 
se nad svým domovem.“ 

Připravované akce:
Na  poslední část roku jsme pro 
naše návštěvníky a  čtenáře při-
pravovali spoustu přednášek, 
výstav i koncertů. Bohužel vzhle-
dem k  dané situaci jsme zrušili 
všechny akce až do  listopadu. Je 
tu ale ještě naděje, že pokud nám 
to situace dovolí, mohli bychom 
se těšit na dvě příjemné události 
před koncem roku. 
Tou první je výstava obrazů pana 
Josefa Kejvala.
Druhou akcí je Adventní večer 11. 
12. s  Klárou Mandausovou. Spi-
sovatelka a  redaktorka je stálým 
a milým hostem naší knihovny.
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM LISTOPAD 2020

 6. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 50 Kč.
 9. listopadu v 19:00 hodin

PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZA-
CE V YPSILONCE

STUDIO YPSILON PRAHA
Nepropásněte jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout tak trochu 
klíčovou dírkou do  pánské šatny 
ypsilonských herců. Zažijete spon-
tánní atmosféru, improvizační ná-
pady, jedinečné propojení herců 
a diváků i trochu kolegiální škodo-
libosti. Vždytˇněkteří z herců spolu 
hrají již desítky let a prožili společ-
ně velkou část hereckého života. 
To vše se odráží na  vzájemných 
„přihrávkách“ i  nekompromisních 
„smečích“. 
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pa-
vel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš 
a Petr Hojer.   

Zakoupené vstupenky zůstáva-
jí v  platnosti. Prodej vstupenek 
v kanceláři MKS Vamberk. 
Vstupné 320 Kč. 
PŘÍPADNÝ NÁHRADNÍ TERMÍN 
JARO 2021!
 13. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY. Vstupné 50 Kč.
 20. listopadu v 19:00 hodin 

KOLLÁROVCI
Kapela Kollárovci je originální usku-
pení mladých, talentovaných hu-
debníků. Svým hudebním uměním 
rozveselují už mnoho let poslucha-
če doma i  za  hranicemi. Jejich živá 
hudba, temperamentní zpěv a  hu-
morné slovo vytvářejí nezapome-
nutelnou atmosféru, která vykouzlí 
na vaší tváři úsměv a dobrou náladu. 
Kapela hraje už od roku 1997 a svým 
goralským temperamentem si získa-
la přízeň u mnoha fanoušků. 
Účinkují: PhD. Tomáš Kollár: hous-
le, zpěv, PaedDr.  Štefan Kollár: 
akordeon, saxofon, zpěv, Mgr. Ma-
rek Kollár: housle, zpěv, Štefan 
Repka: kontrabas, zpěv, Július Mi-
chal Hudi: cimbál, Art. Patrik Čer-
venák DiS.: bicí nástroje.      
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Prodej vstupenek v kan-
celáři MKS Vamberk. Vstupné 390 Kč.  
PŘÍPADNÝ NÁHRADNÍ TERMÍN 
JARO 2021!

 21. listopadu /čas bude upřes-

něn/

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč.
 27. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč. 

PŘIPRAVUJEME
 Jaro 2021 

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

Zcela nová show na  motivy tele-
vizní pořadu Všechnopárty.
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč. 
 Uvedeme v náhradním termínu

CARMEN Y CARMEN 
Vidět operní divu Dagmar Peckovou, 
která vystupovala snad na  všech 
světových pódiích a báječnou Báru 

Hrzánovou v  jednom představení, 
to už slibuje zážitek dopředu. Nejen, 
že je to zážitek hudební, ale zároveň 
obrovská legrace. 
Hrají: Dagmar Pecková, Barbora 
Hrzánová, Jan Jiráň, Miroslav Koří-
nek, Camilo Caller, Daniel Šváb.
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 400 Kč. 
 24. února 2021 v  17:30 a  ve   

20:00 hodin

PARTIČKA
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.
 Podzim 2021 

OLYMPIC 
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudební 
scény. 
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk.
Vstupné 690 Kč, 650 Kč. 

V době uzávěrky Vambereckého zpravodaje lze jen těžko odhadnout, jaká opatření týkající se kultury 

budou platit v listopadu. Zkusme se ale dívat do budoucnosti s optimismem a doufejme, že se situace co 

nejdříve změní a podniky pro pořádání kulturních akcí se znovu otevřou. Pokud se situace v listopadu 

výrazně nezlepší, všechny uvedené pořady odehrajeme v náhradních termínech. Aktuálně Vás o změ-

nách budeme informovat na stránkách www.vamberk.cz, kde také zveřejníme termíny tanečních kurzů. 

Případně se informujte na tel. 494 541 484.  

Děkujeme za pochopení.                                                                               Zdeňka Freivaldová, vedoucí MK Sokolovna
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Společenská kronika

V listopadu 2020 oslaví:

95 let Marie Svobodová
94 let Soňa Dostálová
93 let Emilie Černá
91 let Jaroslava Kotlářová
90 let Milada Škodová
85 let Vilma Murčová
85 let  Vlastimil Arnošt

80 let Josef Potužník
75 let  Vlasta Menclová
75 let Karel Derner
 
Město Vamberk od 21.10.2020 do od-
volání ruší osobní gratulace jubilan-
tům členkami Sboru pro občanské 
záležitosti. Děkujeme za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
„Kdo žije v myslích svých drahých neumřel, 
jenom je daleko. Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.“

Dne 5.11.2020 uplynou dva roky od úmrtí paní ELIŠKY 

RÁČKOVÉ. 

Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Dne 13. listopadu by se dožil 75 let pan KAREL ŠTAJNER. 

Dne 28. října uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy 
opustil. 

S láskou vzpomínají manželka Věra s rodinou, 

dcera Marcela s rodinou, sestra Ivana s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Dne 21. listopadu vzpomeneme druhého smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan JAROSLAV ČIŽINSKÝ.

S láskou stále vzpomíná manželka 

a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
Cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 24. listopadu uplyne 10 smutných let, kdy nás 
opustil, můj milovaný manžel, táta, děda a  praděda 
pan VLASTIMIL DYTRT.

Stále vzpomínají manželka Věra, syn Vlastík 

s rodinou, dcera Věra s rodinou

Dne 10.11.2020 uplyne 10 let od  doby, kdy zemřel 
ve věku 65. let pan JAROSLAV KULHAVÝ z Vamberka. 

S láskou vzpomíná manželka Irena a děti s rodinami.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Před 145 lety
Dne 24. listopadu 1875 byla otevřena obecná škola v  Merklovicích. 
Stavbu v hodnotě 4000 zlatých provedl M. Nový. Prvním učitelem se 
stal Václav Forejtek z Lible.

Před 140 lety
Dne 7. listopadu 1880 začalo vyučování v nových dvou třídách vam-
berecké obecné školy, která se tímto stala pětitřídní. Nové prostory 
v zadním traktu s poschodím byly přistavěny k dosavadní školní bu-
dově čp. 86 na náměstí. Práce provedl stavitel Brož z Pardubic.

Před 120 lety
Nový vamberecký hřbitov situovaný jižně od  kostela svaté Barbory 
byl vysvěcen 25. listopadu 1900. Ještě týž měsíc se tam konal první 
pohřeb.

Před 100 lety
Dosavadní starosta Antonín Sychra odstoupil 11. listopadu 1920 
z funkce a na jeho místo byl zvolen Karel Bačina.

Před 95 lety
Lokální železniční trať Doudleby-Vamberk-Rokytnice byla 16. listopa-
du 1925 zestátněna.

Před 75 lety
V listopadu 1945 byla zavedena národní správa na vamberecký lesní 
velkostatek Olgy z Liechtensteinů.

Před 70 lety
Při mimořádné události na  železnici 11. listopadu 1950 ujel osobní 
vůz z Rokytnice v O. h. a po 20 minutách jízdy se jej podařilo zachytit 
v Doudlebách n. O. Nekontrolovanou nedobrovolnou jízdu absolvo-
val bez úhony průvodčí František Michera z Vamberka.

Před 55 lety
Při požáru v  kloubových řetězech v  listopadu 1965 shořela střecha 
lisovny.

Před 30 lety
V prvních svobodných komunálních volbách po více než padesáti le-
tech dne 24. listopadu 1990 zvítězila Demokratická koalice (Občanské 
fórum, lidovci, socialisté, zelení), která obdržela 55 % hlasů. Voleb se 
zúčastnilo 83 % oprávněných voličů.

Stalo se aneb bejvávalo

Výročí osobností
 03.11.2000 zemřel v Praze Stanislav Franc, architekt. Mládí prožil 
ve Vamberku. Vystudoval ČVUT. Navrhoval stavby především v brutali-
stickém slohu (budova Koospol – Cube Offi  ce Centrum, Hotel Atrium- 
Hilton v Praze). 20. výročí úmrtí (* 22.11.1928 Vendryně)

 06.11.1970 zemřel Václav Křepela, dělník a hudebník. Během 1. 
světové války vstoupil v Rusku do čs. legií. Zúčastnil se bitvy u Zborova. 
Poté pracoval jako školník a dělník v železárnách. Byl výborným trumpe-
tistou. 50. výročí úmrtí (* 19.07.1894 Merklovice)

 16.11.1690 zemřel ve  Vamberku Ferdinand Mikuláš Benedikt 

Vostárek z Vačetína, kněz. Do Vamberka přišel v  roce 1672 z  Bílého 
Újezda. Roku 1677 inicioval opravu původního dřevěného kostela sva-
tého Prokopa. 330. výročí úmrtí (* 1634 Hradec Králové)

 30.11.1910 se narodil Alois Kunc, dělník. Pracoval jako kamnář. 
Vedl zahrádkářský spolek a  pracoval v  klubu důchodců. 110. výročí 
narození

Poděkování
Chtěla bych poděkovat vám všem, 
kteří jste mě podpořili a dali svůj hlas 
ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 
a  Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Podpora více než 7 tisíc lidí je 
pro mě zavazující. Budu nadále kraj-
skou zastupitelkou, kde budu hájit 
zájmy našeho regionu. Velké podě-
kování patří všem, kteří mi pomáhali 
a podpořili mě v kampani. 

Jana Drejslová
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pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

TECHNICKY ZAMĚŘENÉ KOLEGY
Požadujeme:

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

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

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

neváhejte poslat svůj životopis na job@pewag.cz.

Nabízíme: 
2 směnný provoz, zajímavou práci ve stabilní společnosti, nadstandardní 

ohodnocení (bonusy, výročí, odměny ze zisku společnosti), 5 týdnů dovolené, 
3 dny sick days, příspěvek penzijního připojištění od 760Kč/měsíčně, pojištění 

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

Anketa 
Nejúspěšnější 
sportovec 
roku 2020
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněž-
nou, z. s.  ve spolupráci s agenturou SPORT 
AKTION s.r.o. Chomutov, MěÚ Rychnov 
nad Kněžnou a  pod záštitou předsedy 
ČUS Praha a  starosty města Rychnova 
nad Kněžnou, připravuje slavnostní vy-
hlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 
roku 2020, které proběhne v  pátek 29. 
ledna 2021 od 18 hodin v Pelclově divadle 
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněni budou: 3 jednotlivci v  žákov-
ské v kategorii, 3 jednotlivci v kategorii 
dorostenci-junioři, 3 jednotlivci v kate-
gorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci 
z  řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy 
mládeže a 3 kolektivy dospělých, 3 tre-
néři, cvičitelé a funkcionáři TJ/SK, pořa-
datelé významné sportovní akce a pře-
dána bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených 
do nominací na nejúspěšnější sportov-
ce/kolektivy roku 2020 jsou:
 výrazné úspěchy jednotlivců/kolek-

tivů minimálně na  úrovni krajských 
soutěží

 dále úspěchy na  MČR, případně ME, 
MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcioná-
řů TJ/SK jsou:
 dlouhodobá, úspěšná trenérská čin-

nost s mládeží i dospělými
 pozice osobního trenéra, trenéra ko-

lektivů, který splnil kritéria pro oce-
nění jednotlivce nebo sportovního 
kolektivu

 dlouhodobá organizátorská funkcio-
nářská práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel významné 
sportovní akce určené pro registrované 
sportovce i nejširší veřejnost a starosta 
obce s největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a  trenéry 
může navrhnout jakákoliv právnická či fy-
zická osoba sídlící na území okresu Rych-
nov nad Kněžnou, obce a  města, TJ/SK, 
svazy/komise a  další sportovní subjekty 
nesdružené v  Okresním sdružení ČUS 
Rychnov nad Kněžnou, z. s.  (Sokol, Auto 
klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zá-
sadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na  adresu:  Okresní 
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s., 
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn. 
nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.
cz  musí obsahovat: jméno a  příjmení 
sportovce, data narození, adresu bydliště, 
členství v TJ/SK na území okresu Rychnov 
nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, 
sportovní úspěchy dosažené v roce 2020, 
jméno navrhovatele. Uzávěrka podání ná-
vrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,-
z.s. je v pondělí 4. ledna 2021
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V sobotu 26. 9. začala stolním tenistům TJ Baník Vamberk z.s. nová se-
zóna. A-družstvo, které postoupilo do  vyšší soutěže - divize, zajíždělo 
ke  svému prvnímu zápasu k  jednomu z  nejlepších družstev soutěže - 
do Broumova. Pro nás, nováčky soutěže, to byla pořádná lekce. Takový 
rozdíl v kvalitě soutěží jsme nečekali. Krutá prohra 10:0. Bez šancí. Nedá 
se nic dělat, je třeba ještě více potrénovat a  makat. O  14 dnů pozdě-
ji jsme se představili na  domácích stolech. Dopoledne jsme se utkali 
s družstvem z Jičína. Na úvod jsme prohráli obě čtyřhry. Pak jsme si ko-
nečně začali více věřit a měli i více štěstí v koncovkách setů. Po téměř 
4 hodinách jsme mohli slavit první výhru ve vyšší soutěži. Dobrý zápas 
odehrál Radek Ducháč - naše nová posila, který udělal 3 body. Odpole-
dne jsme přivítali soupeře ze Staré Paky. Bojovali jsme, ze začátku drželi 
krok. V  polovině zápasu bylo skóre 5:5. Zkušení hráči soupeře se sice 
u nás zapotili, ale i tak vyhráli. I když šance na remízu byla. 
Díky vládnímu nařízení došlo od 12. 10. k uzavření sportovišť a tudíž ne-
bylo možné další plánované zápasy odehrát.

Slovan Broumov – TJ Baník Vamberk A .........................................10:0

Body: Jakubec, Ducháč, Valášek, Kotyza – všichni 0
TJ Baník Vamberk A – TJ Jičín .........................................................10:8

Body: Jakubec 3, Ducháč 3, Vrkoslav 2, Valášek 2
TJ Baník Vamberk A – Sokol Stará Paka ........................................6:10

Body: Jakubec 2, Ducháč 1, Vrkoslav 1, Valášek 1, čtyřhra Jakubec-Vrko-
slav 1                                                              M. Vrkoslav, vedoucí A-družstva

Rybářské závody dětí
Dlouho plánované rybářské závody dětí se nám podařily uskutečnit 10. 10. 
2020. Toto magické datum nám velice přálo, také zájem a nadšení rodičů 
nás velice potěšilo. Rybářských závodů se účastnilo celkem 13 dětí. Každý 
malý rybář obdržel cenu. Zlatý pohár, zlatou medaili a diplom, tedy za 1. 
místo převzal velmi zkušený rybář Samík Bartoš v celkové délce nachyta-
ných ryb 274 cm, stříbrnou medaili a  diplom, tedy za  2. místo vybojoval 
náš nejmenší účastník, avšak veliký bojovník Tony Morávek v celkové délce 
nachytaných ryb 229 cm, bronzovou medaili a diplom, tedy za 3. místo si 
dokázal vylovit milovník rybaření Pavlík Křížek v celkové délce nachytaných 
ryb 188 cm. Diplom pro největší ulovenou rybu závodu obdržel usměvavý 
Filípek Chaloupka, jehož kapřík měřil rovných a úctyhodných 47 cm.
Tímto bychom rádi poděkovali Městu Vamberk a také fi rmě Řetězy Vam-
berk spol. s. r. o., za poskytnutí fi nančních darů.            MO ČRS Vamberk

27. 9. 2020 – Konecchlumí
Páté kolo letošního Východočes-
kého poháru  připravil v  neděli 
oddíl Sportcentrum Jičín v  lese 
východně od Konecchlumí. Běžela 
se krátká trať v  terénu s  mírnými 
i  prudkými svahy a  terénními de-
taily. Běželo přes 700 závodníků.
D12C 27. místo Netopilová Simona        
D35C 8. místo Vandasová Markéta        
D35D 1. místo Kodytková Iva            
D55C 1. místo Klapalová Jana           
H35C 4. místo Netopil Libor              
            7. místo Vandas Luděk             
H35D 8. místo Drhlík Petr
H55C 10. místo Tupec Jiří               
H55D 8. místo Rykala Karel     

28. 9. 2020 - Javornice 
Další (již šesté) kolo Východo-
českého poháru  bylo na  pořadu 
ve sváteční pondělí. SOOB Spartak 
Rychnov nad Kněžnou uspořádal 
klasickou trať s  centrem na  lou-
ce u  myslivecké chaty v  Javornici 
Na Zádolci. Pěkné tratě byly posta-
veny v Ochozském lese. Byla zima 
a po většinu závodu pršelo, což se 
projevilo menší účastí, startovalo 
jen něco nad 600 závodníků. 
D12C 27. místo Netopilová Simona        
D16C 11. místo Mudruňková Bar-
bora Nikol 
            13. místo Mikysková Adéla          
D35D 3. místo Kodytková Iva            
H35D 2. místo Hladký Viktor              
            5. místo Drhlík Petr              
H55D 4. místo Rykala Karel             
HDR 14. místo Martincová D. Sofi e 
          30. místo Jedlinská Kateřina       
P       12. místo Jedlinský Martin     

28. 9. 2020 – MISTROV-
STVÍ ČR (VETERANIÁ-
DA ČR) - Křížánky
Veteraniáda ČR na  krátké 
trati  se běžela v  pondělí 
v  lesním komplexu u  Kři-
žánek. Pořadatelé z  oddí-
lu orientačního běhu TJ 
Spartak první brněnská 
připravili závody s  cent-
rem na  místním fotbalo-
vém hřišti. Terén závodu 

byl typický pro Českomoravskou 
vysočinu - mírně členitý, s  velkým 
množstvím vodotečí, podmáčený, 
s  porostovými detaily a  hustou sítí 
komunikací. Za studeného deštivé-
ho počasí startovalo přes 400 účast-
níků. Vamberečtí závodníci podali 
výborné výkony – blahopřejeme!
D45 3. místo Vandasová Markéta
D55 2. místo Smutná Jana
         9. místo Klapalová Jana
H35 10. místo Veverka Tomáš
H45 6. místo Netopil Libor
H50 6. místo Vandas Luděk

3. 10. 2020 – Markoušovice
Východočeský pohár pokračoval 
klasikou v  Markoušovicích, kterou 
uspořádal oddíl orientačního běhu 
TJ Lokomotiva Trutnov. Běželo se 
v kopcovitém terénu s rozmanitými 
porosty, kde se často vyskytují ka-
meny, kamenná a  balvanová pole. 
Přihlášeno bylo přes 800 závodní-
ků. Pořadatelé závod uspořádali 
s  řadou omezení - žádné občerst-
vení ani vyhlášení vítězů.
D12C 37. místo Netopilová Simona        
D35C 6. místo Smutná Jana            
D35D 2. místo Kodytková Iva            
D55C 1. místo Klapalová Jana           
H21D 2. místo Smutný Šimon             
H35C 1. místo Vandas Luděk             
            4. místo Veverka Tomáš            
H35D 1. místo Hladký Viktor            
H55D 5. místo Rykala Karel     

Děkujeme Městu Vamberk za  fi -
nanční podporu našeho oddílu.
Za OB Vamberk      

  Jitka Rykalová 

Stolní tenisté Baníku 
zahájili sezonu

ORIENTAČNÍ BĚH
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V  neděli 11.10.2020 se v  Kostelci 
nad Orlicí uskutečnily regionální 
přebory staršího žactva ve stolním 
tenisu, kterých se zúčastnili i hráči 
našeho oddílu. I když hráčů vzhle-
dem k  současné situaci s  pande-
mií koronaviru bylo méně než 
v  loňském či předloňském roce, 
tak  celková účast byla poměrně 
slušná. Zúčastnilo se 21 chlapců 
a 6 dívek z oddílů našeho okresu. 
Z  časových důvodů se obdob-
ně jako na  mistrovství republiky 
hrály pouze dvouhry a  soutěže 
družstev. Z  našeho oddílu se zú-
častnili Martin Koblic, Antonín 
Skokan, Dalibor Šembera, Tomáš 
Urbánek a  Martina Frejvaldová.
Ve dvouhrách chlapců zvítězil Jan 
Škalda z  SK Dobré, který v  sou-
časné době na střídavý start hraje 
v Borové, kde hraje 3. ligu dospě-
lých. Na 2. místě skončil Matěj Ko-
vaříček též z SK Dobré a na 3. místě 
výborný hráč Lukáš Petr z TTC Kos-
telec nad Orlicí. Z  našich chlapců 
se dostali do  čtvrtfi nále Tomáš 
Urbánek a  Dalibor Šembera.
Ve  dvouhře děvčat obsadila Mar-
tina Frejvaldová po  výborném 
výkonu 3. místo, když v  zápase 
o  1. místo ve  skupině prohrála 

ve  vyrovnaném pětisetovém sou-
boji 2:3 s pozdější vítězkou Eliškou 
Čermákovou z  SK Dobré, přičemž 
rozhodující set prohrála nejtěs-
nějším rozdílem 9:11. V semifi nále 
prohrála rovněž po  vyrovnaném 
souboji 1:3 s  Terezou Kovaříčko-
vou z SK Dobré, kdy v prvním setu 
vedla 10:7, ale nepodařilo se jí jej 
dotáhnout do  vítězného konce.
V  soutěži družstev startovali pou-
ze naši chlapci, a  to ve  složení                          
T. Urbánek, D. Šembera a M. Kob-
lic. A  slavili úspěch, neboť obsa-
dili 3. místo. Vyřadili 3:1 mužstvo 
TTC Kostelec n. O. B, když 2 body 
získal Tomáš Urbánek a  1 bod 
Dalibor Šembera. Po  té prohráli 
s  vysokým favoritem SK Dobré A                                                             
1:3, když jediný bod uhrál To-
máš Urbánek ve  skvělém zápase 
s  Jakubem Duškem, nad kterým 
zvítězil 3:1. V  zápase o  3. místo 
porazili hochy z  SK Týniště nad 
Orlicí 3:1. Bodoval Tomáš Urbánek 
se 2 body a  1 bod přidal Martin 
Koblic. Vítězem soutěže chlap-
ců se stal SK Dobré A, na 2. místě 
skončilo mužstvo TTC Kostelec A.
Soutěž děvčat vyhrála děvčata 
z SK Dobré A.

Jan Podolka

Nechybělo moc a mohlo to být tam! 
Dorostenci hájící barvy Pekla však 
ve své první sezóně celorepublikové 
soutěže dorostu brány semifi nále 
neotevřeli. Ve  čtvrtfi nále se Šacun-
gem Benešov musel rozhodnout 
až třetí vzájemný zápas na  půdě 
soupeře a bohužel se radovali Stře-
dočeši. Čerti tak premiéru v  ligové 
soutěži končí na pomyslném pátém 
až osmém místě z  jedenácti celků. 
Příčiny „neúspěchu“ lze hledat v po-
stupném sehrávání sestav, uvalené 
karanténě na  část týmu, ale to je 
zbytečné rozebírat. Je nutné zmí-
nit, že věkově pekelští patří mezi 
nejmladší účastníky, a sladké ovoce 
by v soutěži měli sklízet především 
v dalších sezónách. Děkujeme měs-
tu Vamberk za  podporu činnosti, 
díky které můžeme startovat v  tak 
kvalitní soutěži.

Komentář trenéra 

Michala Holaty:

„Na  vstup do  soutěže jsme se 
všichni těšili, pro nás všechny to 
byla určitě zajímavá výzva. Ne-
chtěli jsme být pouze do  počtu, 
ale naopak cílem bylo pokusit se 
předvést kvalitní hru a dojít v sou-
těži co nejdále. Myslím, že se nám 
spoustu věcí povedlo, ale zároveň 
je před námi i  hodně práce. Na-
štěstí se v  Pekle povedlo dát do-
hromady zajímavý tým s  velkým 
potenciálem.“

Konečné pořadí ligového pohá-

ru dorostu:

1.– 2. Sokol Holice x MNK Modřice 
– fi nále soutěže zatím neodehráno
3. TJ Spartak Čelákovice
4. SK Šacung Benešov

 Ing. Michal Hostinský

Žáci hrající za Peklo nad Zdobnicí 
obhájili prvenství v  krajském pře-
boru nohejbalu. Mladí nadšenci se 
letos na  krajských turnajích sešli 
šestkrát a  hned pětkrát si Peklo 
zapsalo nejvyšší bodový zisk. Čerti 
těžili jak ze silných ročníku v obou 
soutěžních kategoriích, tak i z po-
četné základny. Co je však nejdů-
ležitější, že i  v  této složité sezóně 
byla soutěž regulérně odehrána, 
a  díky kvalitním soupeřům neby-
la na  turnajích nouze o  technický 

nohejbal i  napínavé momenty. 
Přesto všichni doufáme, že příští 
sezóna bude poklidnější, a těšíme 
se na  další souboje s  výbornými 
soupeři. 

Konečné pořadí soutěže:

1. TJ Peklo 226 bodů
2. TJ Sokol Holice 193 bodů
3. Sokol Opočno 76 bodů
Foto Žákovský tým Pekla na turnaji 
na závěrečném turnaji v Holicích.

 Ing. Michal Hostinský

REGIONÁLNÍ PŘEBORY 
STARŠÍCH ŽÁKŮ 2020

Žáci v kraji obhájili prvenství

Dorostenci v první ligové sezóně 
na semifi nále nedosáhli

Datum Utkání Domácí Hosté Výsledek

31. 5. 2020 základní část TJ Peklo MNK Modřice 4:3

7. 6. 2020 základní část TJ Spartak 
Přerov TJ Peklo 0:7

28. 6. 2020 základní část TJ Peklo TJ Spartak 
Čelákovice 3:4

29. 8. 2020 základní část TJ Sokol 
Holice TJ Peklo 5:2

6. 9. 2020 1. čtvrtfi nále SK Šacung 
Benešov TJ Peklo 3:4

13. 9. 2020 2. čtvrtfi nále TJ Peklo SK Šacung 
Benešov 2:4

20. 9. 2020 3. čtvrtfi nále SK Šacung 
Benešov TJ Peklo 4:2

Dorostenecký tým Pekla. Zleva: Michal Hostinský – vedoucí týmu, Lukáš Ko-

tyza, Adam Ferebauer – kapitán, Petr Šimeček, Josef Čižinský, Michal Holata 

– trenér, Pavel Prachař – předseda oddílu. Dole zleva: Vojtěch Kopecký, Adam 

Teplý a Ondřej Fries.                 Foto: TJ Peklo
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Muži A – JAKO 1. B třída 

dospělých – skupina B

V  sobotu 26. 9. jsme na  domácí 
půdě sehráli utkání s TJ Sokol Mal-
šovice. Zvítězili jsme 9:1. Výborně 
jsme vstoupili do zápasu gólem Ro-
mana Čopíka v 6. minutě, ale hosté 
rychle snížili (15. minuta) a postup-
ně vyrovnávali hru. Ještě před kon-
cem prvního poločasu se dvakrát 
trefi l Matěj Kráčmer 13. a 38. minu-
ta. Po  přestávce jsme byli úspěšní 
už jen my a skóre postupně narůs-
talo, v 51. se trefi l Adam Rodr, v 59. 
a  64. minutě Roman Čopík vstřelil 
hattrick, v  71., 73. a  85. vystřílel 
hattrick Michal Šrom. Všichni hráči 
předvedli dobrý výkon a  výhra je 
naprosto zasloužená. Za  zmínku 
stojí, že v  pozici pomezního roz-
hodčího nastoupil klubový rozhod-
čí, který svůj úděl zvládl a předvedl 
téměř bezchybný výkon.
V  neděli 4. 10. jsme sehráli utkání 
s TJ Sokol Třebeš B. Prohráli jsme 0:3. 
Nerozhodný poločasový výsledek 
gradoval napětí a náš projev hry se 
zhoršoval. Nedařilo se nám kombi-
novat a  ani koncovka nevyšla. Náš 
pád začal po smolné vlastní brance 
Adama Rodra v 61. minutě. Domácí 
využili šance a v 69. a 85. navýšili vý-
sledek. Tento zápas nám absolutně 
nevyšel a my přišli o cenné body.
V sobotu 10. 10. jsme přivítali V Lu-
kách TJ Sokol Javornice. Silného 
soupeře jsme nepodcenili a  dů-
sledně se připravili, výhra 5:2 byla 
zcela zasloužená. Začátek zápasu 
byl opatrný, z  první šance však 
proměnil Roman Čopík v 9. minu-
tě. Následoval tvrdý souboj, který 
vygradoval do vyrovnávací branky 
hostí v  30. minutě. Po  přestávce 
jsme nasadili vyšší tempo a  stře-
lecky se prosadili v 53. minutě Lu-
káš Fujdiak, v  57. minutě Roman 
Čopík a  v  67. výsledek upřesnil 
z  pokutového kopu Michal Šrom. 
Mužstvo podalo velmi dobrý vý-
kon a  je jen škoda, že tím jsme 
pravděpodobně dohráli poslední 
utkání podzimní části soutěže.
Pravděpodobně konečná tabulka 
po podzimní části soutěže:

Muži B – Stavitelství Kašpar 

– OP III. Třídy 

Dne 27. 9. jsme hráli v  Dobrém, 
kde jsme prohráli 0:1. Následující 
víkend 4.10. jsme hráli doma se 
Solnickou rezervou, B tým Solnice 
zvítězil 3:0. Zřejmě poslední utkání 
sezóny jsme hráli doma s Českým 
Meziříčím B, vyhráli jsme po bran-
ce Davida Hamerského ve 47. mi-
nutě 1:0. V  podzimní části sezóny 
jsme na 8. místě se šesti body.
Dorost U19 - Genext 2. Krajská 

liga dorostu U19 – skupina B

27. 9. jsme hráli v  Roudnici s  SK 
Roudnice/SK Bystřian Kunčice. Vý-
sledek 2:1 pro domácí zcela neod-
povídal naší hře a zasloužili jsme si 
vyhrát. Bohužel na  šance se nevy-
hrává. O naší jedinou branku se po-
staral ve 14. minutě Zdeněk Tobiška.
4. 10. jsme přivítali na  městském 
fotbalovém stadionu V  Lukách 
dorost SK Solnice. Výhra 3:0. Hned 
v úvodu se trefi l do sítě Jan Müller 
(5. minuta). Další branky padly až 
těsně před závěrem utkání v  80. 
minutě Rudolf Toman a  v  86. mi-
nutě Tomáš Šafařík.
11.10. Jsme se na domácí půdě při-
vítali spojené mužstvo SK Dobruš-
ka/TJ Spartak Opočno. Utkání se 
nám zcela nevydařilo a  podlehli 
jsme 5:0.
Pravděpodobně konečná tabulka 
po podzimní části soutěže:

Dorost U18 – Okresní pohár do-

rostu 

8. 10. jsme na Rychnovském umě-
lém trávníku sehráli utkání s  Bo-
rohrádkem 2:5, naši se prosadili 
ve 42. minutě Jiří Soběslav a ve 48. 
minutě Pavel Divíšek.

Starší žáci U15 

– OP Starších žáků 

24. 9. vstoupili naši žáci v souklubí 
s Viking Union Rokytnice do utká-

ní s  SK Přepychy. Vítězství 7:3. 7. 
10. jsme hráli se spojeným týmem 
Černíkovice/Solnice, naše vítězství 
5:1.

Mladší žáci U13 – GENERALI ČP KP 

mladších žáků U13 – skupina D

V  neděli 4. 10. jsme se zúčastnili 
turnaje v Rychnově nad Kněžnou. 
V prvním utkání s Třebechovicemi 
jsme prohráli 0:1. Ve druhém utká-
ní jsme podlehli Rychnovu 0:9. 11. 
10. jsme hostili turnaj V  Lukách. 
V prvním utkání jsme podlehli Tý-
ništi 0:3. Ve  druhém utkání jsme 
podlehli Solnici 0:9. V  posledním 
utkání jsme podlehli Rychnovu 
0:4.

Starší přípravka U11 

– OP starší přípravky

27. 9. byl domácí turnaj odložen 
kvůli vyšší moci. 4. 10. jsme na-
stoupili k turnaji v Lípě. S Týništěm 
jsme remízovali 5:5, branky Marek 
Hamerský 3x, Kristián Kotyza a To-
máš Franc 1x. S Lípou jsme prohráli 
1:3, o branku se postaral Marek Ha-
merský a  s  Rokytnicí jsme vyhráli 
5:0, branky Marek Hamerský 3x 
a Ondřej Mazúch 2x.

Mladší přípravka U9 

– OP mladší přípravka

27. 9. se domácí turnaj nekonal. 
4. 10. byla naše účast na  turna-

ji v  Dobrušce zrušena. 10. 10. 
jsme pořádali turnaj ve  fotbalo-
vém areálu V  Lukách. V  úvodním 
utkání jsme porazili Kostelec/
Častolovice 13:3, branky 7x Ond-
řej Mazúch, 5x Vojtěch Šafář a 1x 
Tomáš Dolek. S Rychnovem – žlu-
tá jsme vyhráli 10:6, branky 4x To-
máš Dolek, 2x Ondřej Mazúch, 2x 
Adam Kubas, 1x Vojtěch Šafář, 1x 
David Žabka. S Rychnovem – bílá 
jsme remízovali 8:8, branky 3x 
Ondřej Mazúch, 4x Tomáš Dolek, 
1x Vojtěch Šafář.

Předpřípravka U6

23. 9. jsme na turnaji v Solnici hráli 
se Solnicí, Lípou a  Českým Mezi-
říčím. Dvě prohry a  jedna remíza.
30. 9. jsme hráli turnaj v  Černíko-
vicích, utkání s  Černíkovice A  a  B, 
Lípa. Dvě prohry a  jedna remíza.
7. 10. v Kostelci jsme se utkali s Kos-
telcem, Českým Meziříčím a Solnicí. 
Dvě prohry a jedna výhra.

Z  výsledků a  poznámek trenérů 
vypracoval Ondřej Frejvald, koor-
dinátor fotbalové mládeže TJ Ba-
ník Vamberk, z. s.

Vzhledem k současné situaci 
sledujte aktuální informace 
na  www.hcrk.eu nebo www.
zsrk.cz

Výsledky mistrovských utkání 





Rozsvícení vánočního osvětlení na vambereckém náměstí
se bude konat 

v neděli 29. listopadu 2020 v 18:00

Z důvodu epidemiologických opatření předpokládáme, 
že akce proběhne bez kulturního programu


