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Erb rodu Reichlinů z  Meldeggu, z  něhož pocházela paní Magdalena, 
rod má kořeny na pomezí dnešního Švýcarska a Německa



Fotografi e z akcí

VZPOMÍNKA NA M. J. HUSA

PARTIČKA VAMPARK FEST

KONCERT HARFISTKY 
KATARINY ŠEVČÍKOVÉ

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

75. zasedání dne 26. května 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM  
č. 74.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 14 ze dne 12.05.2021.

3)  Schválila nájemní poměr k bytu 
č. 37 v Domě zvláštního určení 
s pečovatelskou službou   čp. 35 
v ulici Jůnova ve Vamberku paní 
Haně Kozlové od  01.06.2021 
na  dobu určitou 1 rok a  pro-
dloužení nájemního poměru 
k bytu č. 18 tamtéž paní Růženě 
Jirsové na dobu neurčitou.

4) Schválila prominutí nájem-
ného za  období 01.01.2021 
do  31.04.2021 za  provoz Mini 
baru u Lucie v Městském klubu 
Sokolovna ve  výši 2.632 Kč ná-
jemkyni paní Lucii Tiché z  dů-
vodu uzavření baru na  základě 
opatření proti koronaviru.

5)  Schválila Smlouvu pro umístění 
Z-BOXu a  spolupráci při jeho 
provozování se společností 
Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 
1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň, 
IČO: 28408306, jejíž předmětem 
je výpůjčka plochy o  výměře 
0,68 m2 nacházející se na  po-
zemku parc. č. 117/16 v  k. ú. 
Vamberk za  účelem umístění 
provozu, servisu a  případné 
obměny automatu sloužícího 
k vydávání zásilek a poskytování 
dalších služeb a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy. 

6) Udělila souhlasné stanovisko 
k  projektovanému stavebnímu 
záměru investora – Ředitelství 
silnic a dálnic se sídlem Na Pan-
kráci 56, 140  00 Praha 4, IČO: 
65993390 pod názvem „I/11 
Vamberk – Rybná nad Zdobnicí, 
zvýšení bezpečnosti“ a pověřila 
starostu podpisem stanoviska.

7)  Schválila:
 a) cenovou nabídku společnosti 

Jedlinský-interiéry s.r.o., Lidic-
ká 457, 517  54 Vamberk, IČO: 
4577922 na vybavení sportovní 
haly včetně dopravy a montáže 
za cenu 125.381 Kč, 

 b) cenovou nabídku Jarosla-
va Vorlického, Vyhnánov 62, 
517  42 Doudleby nad Orlicí, 
IČO:67466231 na  stavební prá-
ce ve  sportovní hale za  cenu 
228.440,91 Kč bez DPH,

 c) cenovou nabídku Františka 
Dvořáka – elektroinstalace ELO-
ZZ, Struha 793, 517 54 Vamberk, 
IČO: 08887021 na realizaci elekt-
roinstalace a osvětlení v částech 
vestibul, kancelář správce, ku-

chyň, hlediště, sklady, kancelář 
TJ, ve  sportovní hale za  cenu 
149.894,50 Kč, a pověřila staros-
tu podpisem objednávek. 

8)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  zprávu o  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Skluzavka pro plavecký bazén, 
Vamberk“ a  v  souladu s  nimi 
rozhodla, že smlouva bude uza-
vřena s uchazečem, který před-
ložil nejnižší cenovou nabídku tj. 
1.525.000 Kč bez DPH tj. společ-
nosti BAZENSERVIS, s.r.o., Čap-
kova 538, 517  21 Týniště nad 
Orlicí, IČO: 64791661, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

9)  Schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o  dílo ze dne 23.09.2020 
na akci „Oprava plaveckého ba-
zénu, Vamberk“ se zhotovitelem 
Pavel Kučera, č. p. 76, 569 62 Se-
branice, IČO: 60121661, kterým 
se mění termín dokončení díla, 
tj. dílo bude dokončeno a  pře-
dáno do  60 dnů po  dokončení 
skluzavky, a  pověřila starostu 
podpisem dodatku. 

10) Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti AL silnice spol. s  r.o., 
Veliny 113, 534  01 Holice, IČO: 
07920555 na realizaci opravy sil-
ničních vpustí na komunikacích 
města za  cenu 86.206 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

11) Schválila cenovou nabídku Ros-
tislava Pišťáčka, Krajkářská 187, 
517 54 Vamberk, IČO: 11082453 
na  realizaci opravy střechy 
na  budově Městského úřadu 
Vamberk za cenu 96.360 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

Rada města Vamberk se na svém 

76. zasedání dne 9. června 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM            
č. 75.

2)  Schválila žádost ředitelky pří-
spěvkové organizace s  názvem 
„Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280“ o  povolení vý-
jimky z  počtu dětí ve  třídách 
od 01.09.2021 dle přílohy.

3)  Schválila žádost ředitelky pří-
spěvkové organizace s  názvem 
„Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280“ o snížení úplaty před-
školního vzdělávání z  částky 
350 Kč na částku 260 Kč pro od-
loučené pracoviště Tyršova 260, 
třídu I. – „Kuřátka“ z důvodu ka-
rantény za měsíc květen 2021.

4)  Schválila prodloužení nájmů 
bytů dle přílohy a  ukončení 
nájemního poměru k  bytu č. 4 
v domě čp. 37 v ulici Jůnova.

5)  Schválila Smlouvu o  zajištění 
a  poskytování pečovatelské 
služby pro občany obce včetně 
podmínek pro poskytování pe-
čovatelských služeb občanům 
jiných obcí s obcí Lupenice, čp. 
62, 517  41 Kostelec nad Orlicí, 
IČO: 00579114 a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy.

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

7)  Rozhodla poskytnout fi nanční 
dar ve  výši 3.000 Kč paní Ladě 
Růžičkové, xxxxxx, xxxxxxxxxxx 
na  výtvarnou dílnu a  další ak-
tivity pro děti v  rámci festivalu 
Vampark fest, a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

8) Schválila zřízení věcného bře-
mene podle Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na pozemkové parcele č. 
1863/1, druh pozemku ostatní 
plocha a na stavební parcele č. 
st. 87/10, druh pozemku zasta-
věná plocha a  nádvoří, v  obci 
a  katastrálním území Vamberk, 
v rozsahu, který bude vymezen 
geometrickým plánem, ve  pro-
spěch budoucího oprávněného 
Povodí Labe, státního podniku, 
IČO: 70890005 a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy. 

9)  Projednala žádost pana Mar-
tina Horáčka a  paní Stanislavy 
Prknové o  změnu smluvních 
podmínek ve  věci výstavby 
rodinného domu v lokalitě „Ba-
činka“, resp. o prodloužení doby 
dokončení stavby rodinného 
domu a provedení zápisu stav-
by do  registru RÚIAN a  žádosti 
nevyhověla.

10)  Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 2020-001602 na akci 
„Dětské hřiště Peklo“, zhotovitel 
Bonita Group Service s.r.o, se 
sídlem Drásov 583, 664 24 Drá-
sov, IČO: 27738795, kterým se 
mění rozsah díla (vypouští se 
položky úprava terénu, montáž 
a  pokládka desek Grass, odvoz 
a  likvidace zeminy, dosetí trav-
natých ploch) a snižuje rozpočet 
o  79.900 Kč bez DPH, konečná 
cena díla činí 656.738 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem dodatku.  

Rada města Vamberk se na svém 

77. zasedání dne 23. června 2021 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM  
č. 76.

2)  Schválila Organizační opatření 
k  zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 15 ze dne 09.06.2021.

3)  Projednala a  schválila body                 
č. 2.- 7. zápisu z jednání doprav-
ní komise ze dne 09.06.2021 
a  požaduje do  příštího jednání 
RM doplnit přílohu k bodu č. 1.

4)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 07.06.2021 a 14.06.2021.

5)  Schválila, dle svých kompetencí 
vyhrazeným zákonem o obcích, 
poskytnutí dotací z  dotačního 
programu AKCE A  REPREZEN-
TACE – 2. kolo na  rok 2021 dle 
přílohy a zároveň schválila veřej-
noprávní smlouvy na schválené 
dotace.

6)  Schválila, na  základě zhodno-
cení výsledků za  první pololetí 
2021, odměnu ředitelce Ma-
teřské školy Vamberk, řediteli 
Základní školy Vamberk, řediteli 
SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍ-
ZENÍ a  jednatelům společností 
VAMBEKON, s.r.o. a Vamberecká 
voda, s.r.o. dle přílohy.

7)  Schválila převod fi nančních 
prostředků ve  výši 81.728 Kč 
z rezervního fondu do  investič-
ního fondu příspěvkové organi-
zace s  názvem „Mateřská škola 
Vamberk, Tyršova 280“, IČO: 
70157375, které budou použity 
na zakoupení interaktivního do-
tykového panelu včetně výško-
vě nastavitelného stojanu.

8)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  společném jednání o  návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu 
Rychnov nad Kněžnou, které se 
koná dne 13.07.2021 v 11:30 ho-
din. 

9)  Schválila:
 a) bezúplatné nabytí majetku 

– nepotřebných herních prvků, 
jehož soupis je uveden v příloze 
od příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, Vamberk, IČO: 70157375,

 b) následný bezúplatný převod 
tohoto majetku příspěvkové or-
ganizaci SPRÁVA SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk, 
IČO: 75046482.

10)  Schválila prodej nepotřebného 
movitého majetku – herních 
prvků dle přílohy spolku Český 
rybářský svaz, z. s., místní orga-
nizace Vamberk, se sídlem Tyr-
šova 18, 517  54 Vamberk, IČO: 
13586092 za  celkovou cenu 
1 Kč, a  pověřila starostu podpi-
sem kupní smlouvy. 

(pokračování na další straně)
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MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Plšková Ivona
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Borůvková Veronika

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno 
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno 
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
494 534 841
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114

24.07.
25.07.
31.07.
01.08.
07.08.
8.08.
14.08.
15.08.
21.08.
22.08.
28.08.
29.08.
04.09.
05.09.

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

Ze zasedání Rady města PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA MĚSTA VAMBERK 
V ULICI JŮNOVA:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

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

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
 Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, 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, rozpouštědla, 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) 
 nositelné boty, hračky)
 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, 
 slité do uzavíratelných nádob).

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

Zveme Vás na 

zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk, 

které se koná dne 8. září 2021 
od 18:00 hodin 

ve velkém sále Městského klubu 
Sokolovna.

(dokončení)
11) Schválila cenovou nabídku spo-

lečnosti DATRON, a.s., se sídlem 
Vachkova 3008, 470  01 Česká 
Lípa, IČO: 43227520 na pořízení 
portálu eRADA včetně služeb 
(analýza, implementace, školení 
atd.) a  technické podpory na  1 
rok za cenu 40.180 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
smluv. 

12) Schválila cenovou nabídku 
společnosti BARTOŠ CZ s.r.o., 
se sídlem B. Němcové 778, 
517 54 Vamberk, IČO: 28798881 
na okna v Pekelské hospodě dle 
přílohy za  cenu 86.591 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

13) Vzala na vědomí oznámení spol-
ku Junák – český skaut, středisko 
Kostelec nad Orlicí, z.s. o provo-
zování skautského letního tábo-
ra v Pekle nad Zdobnicí v termí-
nu 07.07.2021-07.08.2021.

14) Projednala žádost paní Terezy 
Danielisové, xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  umístě-
ní sídla spolku Lesní klub Peklo, 
z.s., jehož hlavní činností bude 
provozování lesního klubu pro 

děti na  území Pekla a  udělila 
souhlas s umístěním sídla na ad-
rese Peklo 43, 516 01 Vamberk. 

15) Projednala a  schválila žádost 
Společenství vlastníků bytových 
jednotek č. p.  789-790, Struha 
790, 517  54 Vamberk o  povo-
lení vytvoření nástupní plochy 
složek Hasičského záchranného 
systému s tím, že náklady na vy-
značení nástupní plochy ponese 
společenství vlastníků bytových 
jednotek. 

16) Projednala problematiku od-
stavených vozidel s ukončenou 
životností (autovraků) a  uložila 
starostovi dotčeným osobám 
zaslat výzvu k  odstranění vozi-
del. 

17) Schválila zahájení přípravných 
prací na  projektu „Městská tra-
fostanice V  Lukách“ a  pověřila 
Ing. Leoše Podsedníka zadáním 
projektové dokumentace a jed-
náním se společností ČEZ, a.s. 
o realizaci projektu.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města                                                                 

Rudolf Futter  

místostarosta města

Několikaměsíční výpadek plá-
nované operativy kvůli epidemii 
covid-19 způsobil prodloužení 
čekacích dob na  mnoho zákroků. 
Stovky pacientů čekaly na  nový 
termín operace. Přibližně od  po-
loviny května, kdy bylo v plné šíři 
obnoveno poskytování plánované 
péče, však operační týmy v našich 
nemocnicích dokázaly ve  velké 
míře tento výpadek dohnat. Pro-
dloužené termíny dále trvají pouze 
u velkých ortopedických zákroků. 
Přestože Královéhradecký kraj pa-
třil z  hlediska epidemie covid-19 
k  nejzasaženějším v  zemi a  všech-
ny naše nemocnice byly pod ob-
rovským náporem nemocných, 
operační týmy začaly okamžitě 
po  obnovení plánované péče na-
plno pracovat. Enormní nasazení 
v  poskytování péče covidovým 
pacientům prakticky okamžitě vy-
střídalo vysoké nasazení na  ope-
račních sálech. Přestože plánovaná 
péče byla vloni na jaře, na podzim 
a letos od začátku roku do jara pře-
rušena v  součtu na  dlouhých šest 
měsíců, mnoho odložených ope-
rací již zdravotníci v  nemocnicích 
KHK dokázali dohnat. Tím se čekací 
doby vrátily u většiny plánovaných 
zákroků na dobu před covidem. 
Termín operace na  chirurgické, 
gynekologické, ORL, urologické 
a menší ortopedické zákroky nyní 

lékaři mohou našim pacientům 
nabídnout v  řádu několika málo 
týdnů, na  zobrazovací vyšetření 
typu kolonoskopie či gastrosko-
pie si pacienti počkají maximálně 
dva měsíce. Několikaměsíční zpož-
dění stále dohánějí ortopedické 
týmy zejména u  velkých zákroků 
typu totální endoprotéza velkých 
kloubů, zde se čekací doba pohy-
buje od 10 do 24 měsíců. U všech 
zákroků však platí, že o pořadí pa-
cientů rozhodují lékaři na základě 
akutnosti jejich zdravotního stavu. 
Současně se zdravotníci snaží pa-
cientům vyjít s termínem operace 
vstříc, dle individuálních potřeb. 
Čekací doba v  rámci celého Zdra-
votnického holdingu KHK se liší 
dle konkrétní situace v  jednot-
livých nemocnicích. Pacientům 
proto doporučujeme informovat 
se na  čekací dobu zákroku, který 
potřebují, v  tabulce čekacích lhůt 
umístěné na  webových stránkách 
Zdravotnického holdingu KHK 
(https://zhkhk.cz/cekaci-doby-
-na-planovane-vykony ) a  dále jej 
konzultovat s lékařem.  

Kontakt pro komunikaci s médii: 

Lucie Chytilová, 

mluvčí Zdravotnického 

holdingu KHK 

T: +420 734 763 289, 

E: chytilova@zhkhk.cz

Čekací doby na plánované operace 
a vyšetření v nemocnicích Královéhradeckého 
kraje se vrací k normálu
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Vycházková trasa 
dostala lavičky
Od konce merklovické silnice vede podél lesa polní cesta, která nabízí 
jeden z nejhezčích výhledů na hrad Potštejn a jeho okolí. Loni v ní byla 
obnovena a znovu vysázena březová alej. Letos přibyly tři lavičky, poří-
zené díky daru společnosti Škoda Auto a.s. prostřednictvím Mikroregio-
nu Rychnovsko, jehož je Město Vamberk členem. Snad i toto malé vylep-
šení přinese radost všem výletníkům, kteří se přijdou potěšit pohledem 
do krajiny.                                                                        Mgr. Jan Rejzl, starosta 

Začala druhá část úprav 
dolního konce náměstí
Po skončení školního roku nastoupila stavební fi rma k provedení druhé 
části úprav na dolním konci náměstí. V rámci ní budou zrekonstruová-
ny chodníky podél mariánského sloupu a v obou obloucích u kostela. 
Předlážděna bude komunikace ze žulových kostek, dnes trápící zejména 
chodce výmoly a kalužemi. Celý prostor dostane též nové veřejné osvět-
lení a práce budou zakončeny úpravou trávníků a výsadbou stromů po-
dél hlavní silnice. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta 

PODĚKOVÁNÍ
SDH Peklo nad Zdobnicí 
uskutečnilo ve dnech 27. 6. až 
30. 6. 2021 fi nanční sbírku pro 
rodiny zasažené tornádem 
na jižní Moravě. Naši členové 
obešli spoluobčany z  Pekla, 
kteří věnovali fi nanční obnos. 
Výtěžek byl rozdělen a odve-
zen 1. 7. 2021 do obcí Hruška 
a Moravská Nová Ves, kde byl 
předán postiženým touto tra-
gédií. 
Tímto bychom chtěli poděko-
vat, všem co přispěli a  pod-
pořili rodiny zasažené touto 
tragédií.
DĚKUJEME – SDH PEKLO

NABÍDKA PRÁCE – Vamberecká voda s.r.o.

Hledáme pracovníka 
pro úsek provozu vodovodu 

a kanalizace
Požadavky: 

 pracovitost, časová fl exibilita  vyučení v oboru výhodou
 řidičské oprávnění sk. B  manuální zručnost

Nabízíme:
 příplatek na stravné  5 týdnů dovolené
 odpovídající fi nanční ohodnocení

Nástup dle dohody.

Kontakt: sekretariát – tel. č. 491 200 427, 
e-mail: sekretariat@vambereckavoda.cz

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

Pokud máte zájem o  naši službu, kontaktujte nás osobně či pro-
střednictvím svých blízkých.

Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS.

494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk
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Všichni jistě víte o  tornádu, které 
zasáhlo jižní Moravu a  způsobilo 
obrovské škody na  majetku oby-
vatel. Okamžitě se zvedla vlna 
solidarity u všech lidí v republice. 
Ani nás, jako hasiče, tato situace 
nenechala v klidu. Okamžitě jsme 
se prostřednictvím velitele naši 
jednotky přihlásili na  dobrovol-
nou pomoc do  postižené oblasti. 
Tuto pomoc koordinovalo Krajské 
operační středisko HZS v  Hradci 
Králové, kde jsme se zaregistro-
vali spolu s  dalšími jednotkami 
kraje. Na naší jednotku vyšla řada 
ve druhém odřadu v neděli 27. 6. 
Do  odřadu byli zařazeni z  každé 
jednotky dva až tři členové z  dů-
vodu udržení akceschopnosti 
dané jednotky. Na  shromaždiště 
na  stanici HZS HK odjeli v  neděli 
v poledne i naši dva členové. Od-
řad byl sestaven s  dobrovolných 
a  profesionálních hasičů Králo-
véhradeckého kraje. Po  sestave-
ní odřadu jsme společně odjeli 
do  Mikulčic. Právě Mikulčice byly 
přiděleny královéhradeckému 
operačnímu středisku. Po  příjez-
du na  místo jsme si uložili věci 
na  faře a  ihned jsme se zapojili 
do práce. Profesionální hasiči měli 
za  úkol výškové práce, zakrývání 
střech plachtami. My dobrovolní 
jsme pomáhali odklízet a třídit su-
tiny. Hlavně se jednalo o vytřídění 
kovu dřeva a  stavební sutě. Naši 
dva členové byli určeni ke  koor-
dinaci provozu na  obří skládce 
stavební sutě, kam nepřetržitě 
najížděla plná nákladní auta. Tuto 
činnost jsme prováděli do  večer-
ních hodin. Po  skončení práce 
jsme se šli najíst a přemístili jsme 
se na místo, kde jsme byli ubyto-
vaní. To bylo v místní škole. Druhý 
den ráno po budíčku a po snída-
ni jsme byli spolu s dalšími členy 
dobrovolných jednotek z  Často-
lovic a  Kostelce určeni na  třídě-
ní trosek. Konkrétně vytřídění 
kovového šrotu. Práci nám kom-
plikovalo vedro, které zde pano-
valo celý den. Opět se pracovalo 
s  krátkými přestávkami na  oběd 
a občerstvení až do setmění. Další 
den po  snídani byl opět nástup, 
kde byly rozděleny úkoly. Naši 
dva členové pokračovali ve stejné 
partě a činnosti jako předešlý den. 
Později spolu s  profesionálními 
hasiči pomohli na  střeše odklidit 
zbylou krytinu a střechu zaplach-
tovat. Ve 14 hodin byl naplánován 
odjezd zpět domů, protože bylo 
potřeba zaplachtování střechy 
dokončit, pracovali jsme téměř 
až do odjezdu. Po rychlém obědě 
a  nutné hygieně byl nástup, kde 

Vamberečtí hasiči pomáhali na jižní Moravě

Fotogalerie zachycuje třetí den po katastrofě.

byla naše činnost kladně zhod-
nocena velitelem, který na  mís-
tě práci řídil. Poté jsme se vydali 
na cestu domů.

Náš osobní dojem byl úplně od-
lišný než ze zásahu při povodních, 
kterých jsme se v  minulosti také 
zúčastnili. Přijeli jsme do  oblasti 
plné trosek, zbořených domů, 
zničeného majetku. Na  vlastní 
oči jsme viděli neuvěřitelnou sílu 
tornáda, které tuto oblast zasáh-
lo - poničená auta, těžká břeme-
na odhozena i  několik kilometrů 
a naprostou zkázu. Překvapilo nás 
chování místních lidí, kteří i  přes 
katastrofu, kterou prožili, nám 
nosili jídlo a  pití. Na  místě byla 
i  řada dobrovolníků, kteří spo-
lu s  místními pracovali opravdu 
od rána do večera. O bezpečnost 
všech dobrovolníků se starala 
zdravotnická záchranná služba, 
která měla na  místě nepřetržitě 
několik posádek se sanitkami 
a  o  zabezpečení zbylého ma-
jetku se starala Policie ČR, která 
v  oblasti hlídkovala a  v  nočních 
hodinách celý prostor zabezpe-
čila pomocí dronu s  termovizí. 
Zároveň jsme viděli i pomoc, kte-
rá proudila z  celé republiky. Ať 
už ve formě potravin, nápojů tak 
i  ve  formě stavebního materiálu, 
plachet, nářadí, elektrocentrál 
a  podobně. Náš pobyt na  místě 
nebyl tak dlouhý z důvodu maxi-
málního využití, ale tyto odřady 
se pravidelně střídají po  dvou až 
třech dnech, aby tato pomoc byla 
maximální a nepřetržitá. Závěrem 
bych chtěl napsat, že toto byla 
další neocenitelná zkušenost, se 
kterou,  jsme se dosud nesetkali, 
ale bohužel se i  na  takovéto si-
tuace budeme muset připravit. 
Zároveň bych chtěl ocenit solida-
ritu a pomoc lidí, kteří bez ohledu 
na  vlastní pohodlí přijeli a  posti-
ženým obyvatelům obce Mikul-
čice i ostatních pomohli a nadále 
pomáhají. 

Po  návratu domů jsme se těšili 
na  zasloužený odpočinek a  do-
mácí pohodlí, které nám ovšem 
přerušila noční bouřka. Ta nás 
opět vyhnala na  zásah, kde jsme 
se potkali s kamarády, se kterými 
jsme se vrátili z Moravy. 

Michal Pavelka, 

SDH Vamberk
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Letos potřetí – konkrétně 10. 6. 
2021 nám byl slavnostně předán 
a  opět bezplatně zapůjčen auto-
mobil z  projektu Mobility sociál-
ních služeb Královéhradeckého 
kraje od společnosti ŠKODA AUTO. 
Tentokrát se jedná o Škodu Karoq, 
která stejně jako i předešlé modely 
přispěly ke zkvalitnění práce v te-
rénu.
Kromě Pečovatelské službě Vam-
berk byly letos zapůjčeny vozy 
stejné značky i  ostatním institu-
cím poskytujícím sociální služby 
na  Rychnovsku. Jsou jimi – Pečo-

vatelská služba Dobruška, Pečo-
vatelská služba Rokytnice v  Orlic-
kých horách, Pečovatelská služba 
Kvasiny, Ústav sociální péče Kva-
siny, Domov Dědina Opočno, ÚSP 
Domečky Rychnov nad Kněžnou 
a  Péče o  dušení zdraví Rychnov 
nad Kněžnou. 
Ze strany automobilky se jedná 
o  již dlouhodobou podporu mo-
bility služeb v  těchto regionech, 
v minulosti zapůjčila své vozy ne-
jen sociálním a  zdravotním služ-
bám, ale například i  vybraným 
oddělením městské policie. V sou-

vislosti s  pandemií společnost 
také pomáhala s dodávkami a dis-
tribucí ochranných prostředků, 
zdravotnického materiálu a  také 
darovala sto nových vozů Škoda 
Octavia humanitárním organiza-
cím po celé ČR.
Jsme vděčni za  tento projekt, je-
likož nám výrazným způsobem 
usnadňuje dostupnost péče u kli-
entů v  rozšiřujících se spádových 
oblastech, jimiž je v  současné 
době nejen Vamberk, Merklovi-
ce, Potštejn, Záměl, Polom, Lhoty 
u Potštejna, ale nově také Lupeni-

ce. Nejedná se pouze o  dojíždění 
za  klienty do  jejich domácností, 
dovoz nákupů, ale například i svoz 
klientů do Střediska osobní hygie-
ny v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou ve Vamberku nebo i v případě 
doprovodu k lékaři, na úřad či poš-
tu v rámci města.
Děkujeme společnosti ŠKODA 
AUTO za tuto podporu a těšíme se 
na další spolupráci.

Lucie Grunclová, DiS.

vedoucí a sociální pracovnice

Pečovatelské služby Vamberk

Vedení východočeské organizace Péče o du-
ševní zdraví (PDZ) čekají změny. Ředitel orga-
nizace a  psychiatr MUDr.  Petr Hejzlar změní 
svou funkci a začne se naplno věnovat práci 
psychiatra v jednom ze středisek PDZ, Centru 
duševního zdraví Pardubice. Na post ředitele 
organizace aktuálně vypisuje otevřené výbě-
rové řízení.
Nezisková organizace Péče o  duševní zdraví, 
která podporuje lidi v  zotavení se z  vážných 
duševních potíží prostřednictvím 7 regionál-
ních terénních týmů působících v  okresech 
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Hradec 
Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a  Ji-
čín, prochází v posledních letech dynamickým 
rozvojem. Ve  třech svých pobočkách (Pardu-
bice, Chrudim, Hradec Králové) rozšířila svůj 
tým sociálních pracovníků a peer konzultantů 

o  zdravotní sestry, psychology a  psychiatry 
a vytvořila Centra duševního zdraví (CDZ). 
Rychlý rozvoj jde ruku v ruce s potřebou po-
sílit její řízení. „Potřebujeme vytvořit stabil-
ní organizační oporu rozvojovým plánům, 
protože Centra duševního zdraví chceme 
postupně provozovat ve  všech okresech, 
kde působíme. Čeká nás obrovské množství 
nejen manažerské práce. A  tak nastal čas 
pro změnu řídící struktury organizace i  pro 
personální změny. Potřeba rozvíjet řízení or-
ganizace se pojí s  mým osobním rozhodnu-
tím do  konce roku 2021 odejít po  24 letech 
z  funkce výkonného ředitele a  věnovat se 
naplno lékařské profesi,“ komentuje změny 
ředitel PDZ MUDr. Petr Hejzlar.
A  ihned doplňuje: „Z  PDZ ale rozhodně ne-
odcházím, protože mojí hlavní náplní bude 

práce psychiatra v  pardubickém Centru du-
ševního zdraví.“ Po  čtyřiadvaceti letech se 
tak podařilo, že bude MUDr. Petr Hejzlar vy-
konávat práci, s  jejíž vidinou do  organizace 
vstupoval. V roli psychiatra CDZ sice částečně 
působí již od roku 2019, kdy CDZ vzniklo, ale 
nyní se jí chce věnovat na plný úvazek a pře-
dat manažerské výzvy a  povinnosti novým 
tvářím. 
Do  výběrového řízení na  pozici ředitele or-
ganizace zve schopné manažery se zkuše-
nostmi ze sociálních a  zdravotních služeb či 
dalších oblastí neziskového sektoru. Inzerát 
a  více informací naleznou zájemci na  www.
pdz.cz

Mgr. Michaela Venclová 

PR manažerka 

Společnost ŠKODA AUTO potřetí podpořila 
sociální služby v Královéhradeckém kraji

Ředitel Péče o duševní zdraví míří naplno 
do role psychiatra
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V  hloučku usmívajících se mladých vojáků stojí i  dvě ženy. V  popředí 
čteme na tabulce opřené o sud piva s pípou nápis Vzpomínka na ma-
névry ve Vamberku s datem 5. 9. 1911. Dle starých záznamů se konáva-
ly vojenské manévry čili cvičení i v okolí našeho města. Doloženy jsou 
v  letech 1896, 1903, 1911. Pro obyvatele městečka to jistě znamenalo 
vytržení z běžného života. Kluci obdivovali vojenské šiky, koně, zbraně, 
řízné povely. Dívky zase potkávaly po městě množství mladých mužů. 

Na náměstí bývala za účasti široké veřejnosti sloužena polní mše s do-
provodem vojenské kapely. Kromě secvičení vojenských jednotek měly 
manévry za cíl i ztotožnění civilistů s armádou. To se děje v každé době, 
v každém režimu. Muži na snímku ještě netuší, že za tři roky budou nu-
ceni použít vojenské návyky v reálně kruté podobě.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Ukázka z díla Bohumila Pavla, od  jehož narození 
nedávno uplynulo 120 let
Tonda „Němej“ byl celkem řečeno ubožák. Příroda 
se k němu zachovala macešsky, neb byl od naro-
zení hluchoněmý a  duševně méněcenný. Bydlil 
z milosti a za úsluhy na palandě se soustruhova-
ným zábradlím nad výčepem velké hostinské míst-
nosti Panského domu, zrovna nad umně řezanou 
soškou sv. Jana Nepomuckého, která dominovala 
celému lokálu formanky.
Zde měl svůj kavalec a  vele něho starý a  odře-
ný kufr, v  němž přechovával celý svůj majetek. 
Ten pozůstával z  malého a  poškozeného skříň-
kového aristonku s  kličkou, který vyluzoval jen 
několik málo a  stále se opakujících tónů, mis-
ky se lžicí na  jídlo a  dvou silných koňských dek 
na přikrytí.
S aristonkem chodíval občas po městě a jeho pro-
tivnými a  drnkavými zvuky obšťastňoval chodce 
po  ulicích neb hosty v  hostincích a  vyprošoval si 
tak na nich almužnu.
Když se vrátil z  kostelní věže, usedl na  dlouhou 
dřevěnou lavici panskodomské podsíně a  pozo-
roval, kdo vychází z Doležalovy holírny. Když ho-
lič zavřel krámek a vešel do široké chodby hostin-
ce, zvedl se i Tonda a poněvadž jej roztřásla zima, 
zašel si do stáje, aby se přesvědčil, zda je tam vše 
v pořádku.

Koně stáli klidně se svěšenými hlavami u  žlabů 
a odpočívali. Poněvadž zde neshledal žádné záva-
dy, vstoupil i on dveřmi ze dvora do lokálu. Skrčil se 
skromně v koutě u kamen a podřimoval.
U stolu při šenku seděli pospolu formani v družné 
zábavě s místními kolegy z povolání, kočím Jůvou 
a povozníkem Prachařem „Koňařem“.
Hned vedle hráli mariáš mladí mistři, kame-
ník Holoubek, kominík Porteš a  řezník Kubias 
„Honsfrída“.
Mezi stoly postával drobný sedlář Ponke, kibicoval 
mariášníkům a přitom mu neušlo nic z toho, o čem 
se mluvilo za jeho zády u formanského stolu.
Poslední povozník, který dojel před soumrakem, 
zle huboval na jednání městského mýtného, jemuž 
musel před přejezdem mostu vyplatit plné mýtné. 
Nic nepomohlo smlouvání, aby mu něco slevil.
„Jó, mýtnej Ježek, to je záležitost sama pro sebe“, 
poobrátil se k povozníkům mistr Ponke a s notnou 
dávkou ironie procedil potměšile a  kriticky dále. 
„To byste ho museli znát! Jemu nikdo na mejtě bez 
zaplacení neproklouzne. Peníze se ho nedrží, má 
jich stejně stále málo“.
Při tom mrknul významně na  formana, který 
neznaje místní poměry, narážku mistrovu nepo-
chopil a na zlost si poroučel další tuplák králové-
hradeckého piva a  podobně, jako jeho spoluho-
dovníci, i pořádnou porci pečené husy.

Zatímco rozložitý hostinský s černou sametovou če-
pičkou a  bílou krčmářskou zástěrou čepoval pěnící 
mok do  cejchovaných korbelů, otáčela se plná, vy-
soká a čilá šenkýřka Anna v kuchyni a připravovala 
formanům chutnou večeři. Její kuchařské umění 
uznával ve  městě kde kdo. K  ruce jí byly dvě sestry, 
Fanynka, postarší a dosud svobodná dívka s tělesnou 
vadou zvětšené lopatky, která mlela do zásoby zrnko-
vou kávu na rozměrném kávovém mlýnku a druhá, 
mladší Pepička, která přisluhovala, kde bylo třeba.
Paní šenkýřka polévala občas pečící se husu prs-
kajícím sádlem a  dbala, aby byla červenoučká 
a měla křupavou kůžičku.
Příjemná vůně se z  kuchyně šířila po  celém loká-
lu, prolínala všude do dvora a odtud ven na ulici. 
Dráždila chuťové orgány okolojdoucích a tím více 
pak sousedů a denních hostů.
I  Tonda natahoval nozdry a  dychtivě lapal vůni 
pečeného opeřence.
Nikterak však nahodilým hostům nezáviděl, 
neb ze zkušenosti dobře věděl, že i on si nakonec 
na zbytcích po jejich hostině pochutná.
Nebylo to ostatně poprvé, neb formanská přeno-
cování zde byla na denním pořádku.
Rádi se vždy dobře najedli, napili, měli plné prkeni-
ce peněz a proto na sobě nešetřili.
A  „hausknecht“ (podomek, nižší čeledín, pozn. 
red.) se při nich vždy přiživil.

O formanech a staré zájezdní hospodě v Panském domě

Z pokladu starých fotografi í
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Autobusová linka z Jeseníku 
do Prahy opět v provozu

Střípky 
ze života 
Aloise Kareše 
Hrob Karešových se nachází 
na  starém hřbitově ve  Vamberku, 
vpravo hned za nově obnoveným 
vchodem (od  Penny marketu). 
V hrobě jsou kromě Aloise Kareše 
pohřbeni jeho rodiče, bratr Franti-
šek, manželka Kateřina, dcera Žo-
fi e a vnučka Aloisie. 

Jiří Hostinský 

Spolek přátel 

historie Vamberka

Od  neděle 13. června 2021 vyjíždí opět autobus 
na dálkové lince 950151 z Jeseníku přes Králíky, Žam-
berk, Vamberk a Hradec Králové do Prahy. 
Provoz 230 kilometrů dlouhé linky je znovu ob-

noven, a  to spojem v  7:45 z  Jeseníku do  Prahy 

a ve 14:00 z Prahy do Jeseníku.

Jízdenky je možné zakoupit na http://jizdenky.arriva.cz 
nebo v předprodejní síti Arriva.
 

Daniel Kotas

Manažer provozní oblasti Jeseník

ARRIVA MORAVA a.s. 

Rychnovský
zámek
2. nádvoří
od 1. července
do 12. září 2021
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Ze života mateřské školy
„Výchova dětí je činnost, při níž mu-
síme obětovat čas, abychom jej zís-
kali“ – Jean Jacques Rousseau
 
Vážení a milí naši čtenáři,
prázdniny jsou již v plném proudu, 
ale naši milou povinností je Vás in-
formovat o tom, co jsme všechno 
v  naší školičce stihli prožít. A  že 
toho nebylo málo…! Slíbená vý-
stavka dětských ilustrací na  plotě 
naší školky přinesla velké ovace, 
z kterých jsme měli obrovskou ra-
dost. Děti i  rodiče, mladí i  staří si 
s úsměvech na rtech prohlíželi je-
dinečná díla malých umělců v prů-
běhu celého víkendu.
Také se nám ve  školce poštěstilo 
uspořádat několik projektových 
dnů. Jedním z nich byl den věno-
vaný pobytovým znamením ži-
vočichů. Pro děti byla vyhrazena 
stanoviště, na  kterých si přiřazo-
valy obrázky ke  stopám konkrét-
ního zvířete, prohlédly si ohlodaný 
kmen stromu a správně uhodly, že 
tím pravým zvířátkem je bobr. Do-
zvěděly se také, jak velké hrady si 
bobr dokáže postavit a jak se o svá 
mláďata stará. Zahrály si na zvířecí 
detektivy, kdy odhadovaly, která 
stopa vede k jakému zvířátku. Dal-
ším veselým zážitkem byla návště-
va kouzelníka Rena. 
Začátek představení hlásila zvu-
ková fanfára, která děti nabudila 
a velmi se těšily, na to, co je čeká. 
Ještě chvíli hrála hudba a  napětí 
stoupalo. Kouzelník byl ale v  ne-
dohlednu a  děti byly vyzvány, 
aby na  kouzelníka zavolaly: „Kou-
zelnííííkůůů“ křičely všechny děti 
svorně. 
A  na  pódiu se opravdu kouzelník 
objevil. Nejprve kouzelník čaroval 
ze svých úst barevné balónky je-
den po  druhém a  děti roztleskaly 
celou školku. Poté následovalo 
kouzlení z  prázdného kornoutu, 
z  kterého se začaly sypat bonbó-

ny a  nakonec kouzelník vytáhnul 
obrovskou rybu. To bylo smíchu…
Pan kouzelník dětem vysvětlil, že 
i ony se mohou stát kouzelníkem, 
ale pod podmínkou, že se naučí 
kouzelnické zaříkadlo: „ Blebleble“.

Všechny děti se hlásily a vykřikova-
ly, že právě on či ona chtějí kouzlit. 
Kouzelník vyzval Aničku na  pódi-
um. Najednou se objevil ve  velké 
krabici další kouzelník, kterého 
Reno představil jako kouzelníka 
Bambuliniho z  19. století. Anička 
pomocí zaříkadel kouzelníkovi 
postupně svlékala klobouk, od-
čarovala mu kouzelnickou hůlku 
a  nakonec i  pásek od  kalhot, až 
mu spadly ke kolenům. Děti se hu-
rónsky rozesmály a Anička sklidila 
velký potlesk. 
Dalším dnem prosvíceným slu-
nečními paprsky bylo setkání 
s  psovody a  policií. To bylo něco 
především pro chlapce. S  velkým 
zájmem jsme sledovali, profesio-

nální práci s policejním psem. Poté 
nám policejní mluvčí, laskavá paní 
Kacálková vyprávěla příběh s dět-
ským hrdinou, doprovázeným 
obrázkovými ilustracemi. Týkal 
se bezpečnosti a  nutnosti nosit 

přilbu při jízdě na  kole. Policisté 
ukázali dětem vše, co ke své práci 
používají a velmi ochotně odpoví-
dali na smršť otázek, které jim děti 
kladly.
Nesmím opomenout ani návštěvu 
paní lektorky, která nás zasvěti-
la do  tajů života motýlů. Čím se 
motýli a  jejich housenky živí a  jak 
jsou důležití pro rovnováhu živo-
ta v  přírodě. Záměrem bylo tímto 
prožitkovým způsobem dětem 
přiblížit tajemný a velmi zajímavý 
svět motýlů a jejich nezbytnost je 
ochraňovat. Samy pak přišly na to, 
že pakliže by z neznalosti, strachu 
nebo pro zábavu housenky ničily, 
nikdy by neměly možnost spatřit 
motýla v celé jeho kráse.

Další projektový den si mohly 
děti zahrát na skutečné architekty 
a stavební inženýry.
Seznámili jsme se s  poznáváním 
map, vyzkoušeli si základy kar-
tografi e, postavili jsme si naše 
městečko Vamberk ze stavebnice 
Duplo a  také jsme si zasoutěžili. 
Každý, kdo se podílel na  stavbě, 
dostal diplom Malého stavitele.
Nedílnou součástí každého blíží-
cího se konce školního roku jsou 
výlety. Tentokrát jsme zamířili 
do  Zooparku ve  Stěžerech. Děti 
si přinesly v batůžcích nejen svoji 
svačinku, ale také ovoce a  zeleni-
nu pro zvířátka. V  areálu minizoo 
se nás ujala paní chovatelka a pro-
vedla nás půvabným prostředím 
tohoto ekocentra. Potkali jsme se 
s mnohými zvířátky od surikat, vel-
bloudů, lemurů, tapírů, klokanů, až 
po terarijní zvířátka jako jsou hadi 
a  ještěři. Také jsme si prohlédli 
papoušky a  dozvěděli se spoustu 
informací o  životě jednotlivých 
zvířátek.
Závěr školního roku byl věnován 
předškolákům. Děti prožily týden 
radosti, kdy se pořádaly pikni-
ky na  zahradách, navštívili jsme 
knihovnu, kde byly děti pasovány 
na  školáky a  nakonec se přiblížil 
den, kdy děti již tradičně ve školce 
spaly. Na  zahradě se již odpoled-
ne společně s  rodiči sešli a  plnili 
úkoly, opékali buřty a shlédli bub-
linkohraní. Kouzelná noc završila 
konec školního roku, kdy jsme si 
užili spoustu zábavy a  legrace.                         
To se nám pak spinkalo. 
Náš velký dík patří rodičům, kteří 
pro děti přinesli mlsání a dobroty.
Na  úplný konec našich zpráviček 
ze školky Vodníček přejeme Vám 
a  hlavně dětem příjemné prožití 
prázdninových dnů, opatrujte se 
a v září nashledanou.

Kolektiv 

MŠ Vodníček
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Léto budiš pochváleno,
brouk mi leze na koleno.
Dozrávají jahody,
těšíme se do vody.
Kolem letí pestrý motýl,
proč bych si ho nevyfotil?
V potoce si hoví rak,
večer bude táborák.

Hurá, léto je tady! Svá těla vystavu-
jeme teplým slunečním paprskům 
a užíváme si dlouhé pobyty venku 
na vycházkách, na zahradě, prolé-
začkách, pískovišti… A přitom za-
žíváme tolik zajímavých věcí!
Během dopravní tematiky jsme si 
hráli s  různými dopravními pro-
středky, učili se správnému cho-
vání na ulici a víme, že není zebra 
jako zebra. Přesně 1. června jako 
dárek k MDD na  to navázala akce 
s  příslušníky policie ČR, kdy jsme 
si prohlédli i  vyzkoušeli jejich vy-
bavení, zhlédli základní výcvik slu-
žebního psa a pochopili smysl hes-
la „pomáhat a chránit“. Z řad kluků 
se ozývaly hlasy, že chtějí být také 
policistou.

Další den k  nám přijel Kouzelník 
Reno. Náramně jsme se pobavili 
při všech jeho číslech, 
u  některých mu asistovaly děti 
nebo paní učitelka. Na závěr nám 
vykouzlil i králíčka.
3. června se celá školka vydala 
na  výlet do  Líšnice u  Žamberka 
na  Babiččin dvoreček se zvířátky. 
Prohlédli jsme si oslíka, králíčky, 
prasátka atd. A  hlavně poníka 
jménem Jurášek, který se od  nás 
nechal s  úsměvem hřebelcovat. 
Skřítek nám ukázal cestičku oko-
lo statku – ta byla plná úkolů 
a  na  konci jsme si zahráli na  prů-
zkumníky různých domečků 
a zadováděli si na hřišti. Nechtělo 
se nám domů, a  proto nám paní 
učitelky ještě dovolily zaskákat si 
na velké trampolíně.
K objevování života na louce nám 
pomohly projektové dny Brouč-
ci, Pobytová znamení živočichů 
a  Motýli. Zkusili jsme si vysta-
vět hmyzí domeček, lupou jsme 
zkoumali broučky nebo cestičky 
ve  dřevě od  kůrovce, porovnávali 

vývoj motýla, berušky… Také jsme 
si zazpívali písničku Na  mravenčí 
pasece.
Nejstarší děti si v projektovém dni 
Malá technická univerzita uvědo-
mily, kolik důležitých budov máme 
nejen ve Vamberku. Některé z nich 
si zkusily postavit z  velkého lega 
a  potom rozmístily kolem cest, 
které musely sestavit společně po-
dle plánu. To bylo docela náročné, 
ale výsledek stál za to. Však si také 
kluci i holky vysloužili diplom Malý 
stavitel.
Mladší děti ze Žabiček zase navští-
vily místní muzeum krajky. Moc se 
jim tam líbilo.
Všechny třídy se postupně vy-
střídaly na  hřišti s  umělým povr-
chem, kde si dosyta užily sportov-
ní aktivity pod vedením trenéra. 
Hrály se různé honičky, cvičilo se 
na  lavičkách, podbíhalo se pod 
lanem atd.
Milým hostem v MŠ byla naše kni-
hovnice Jaruška z místní knihovny, 
která v každé třídě jedenkrát četla 
dětem před spaním. Pro děti to 

byla příjemná změna. A  budou-
cí školáky si ještě pozvala přímo 
do  knihovny, kde proběhlo paso-
vání na malé čtenáře.
No jo pasování, to je velká sláva! 
O  tom už naši předškoláci něco 
vědí. 10. června je totiž 
za účasti rodičů paní učitelky z Ptá-
čat pasovaly na  Školáčka 2021. 
Na  úvod si děti připravily krátký 
program, představily se už s aktov-
kou na zádech a slavnostně přísa-
haly, že chtějí být vzornými žáky. 
Po  přípitku je venku čekalo pře-
kvapení v  podobě Bublinkohraní. 
Pak jim rodiče na ohni opekli buř-
ty, společně jsme si při kytaře chvíli 
zazpívali a  potom už následovala 
pravdu „kouzelná noc“ v naší škol-
ce. Celou akci si užili jak děti, tak 
dospělí.
Na památku na tento školní rok si 
odnášíme společné třídní fotogra-
fi e a pěkné vzpomínky.
Všem přejeme vydařené léto a za-
sloužený odpočinek.

Kolektiv 

MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

Základní umělecká škola  F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Návštěva žáků 
výtvarného oboru 
u výtvarníka 
a uměleckého řezbáře 
Jaroslava Doležala
Předmětem uskutečněného komunitně osvětové-
ho setkání v rámci výtvarného oboru naší ZUŠ byla 
beseda s  uměleckým řezbářem a  výtvarníkem pa-
nem Jaroslavem Doležalem. Setkání probíhalo 18. 6. 
2021 u pana Doležala v Záměli.  Navštívili jsme řez-
bářskou dílnu pana Doležala, plnou jeho krásných 
poetických artefaktů – grafi k, kreseb, loutek, řezeb 
a soch. Pan Doležal nám předvedl práci s řezbářský-
mi nástroji – dláty, noži atd. Mluvil o druzích dřeva, 
které používá. Dal nám poutavý a  vtipný výklad 
k jeho výtvarným věcem. Provedl nás také jeho krás-
nou zahradou plnou plastik a soch ze dřeva, mramo-
ru a pískovce. Odpovídal též na zvídavé dotazy žáků. 
Část návštěvy jsme věnovali kreslení mistrových ar-
tefaktů a soch v zahradě. Akce se velmi vydařila.
Za výtvarný obor                                Tomáš Martinec

Mateřské centrum je momentálně zavřené. 
Opět bychom se měli setkat v září. Velice se tě-
šíme na malé dětičky. Dále budou pokračovat 
herničky, hrátky s písničkou, masáže miminek, 
tvoření a doprovodné akce.
Přejeme všem příjemně prožité prázdniny, 
mnoho krásných zážitků a radostí.  
Aktuální informace sledujte na FB, či webových 
stránkách.

BÁSNIČKY PRO DĚTI

MEDVĚD

Paci, paci, ručičky,
ťapy, ťapy, nožičky.
Ten kdo nohy dobře zvedá,
může si hrát na medvěda!
Pojďte děti brum, brum, brum,
zabručet všem medvědům.

KOS

Po trávníku chodí kos,
černý kabát, žlutý nos. 
Skočí sem a skočí tam,
skáče, ani neví kam.

KOČKY

Houpala se s kočkou kočka,
přivíraly slastně očka.
Říkaly si vzácná paní,
viďte, není nad houpání.
Praskl jim provaz, jaký div,
skoulely se do kopřiv. 

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

KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček sídlí v budově Kraj-
kářské školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Pravidelné i  doprovodné akce se budou po-
řádat pouze jen v  případě, když budeme 
schopné splnit všechny podmínky vládních 
nařízení. 
Všechny informace budou vyvěšeny a  po-

tvrzeny na  stránkách www.mcdracek.web-

node.cz   či na facebooku (MC Dráček Vam-

berk). Dále se prezentujeme na nástěnkách 

u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. 

Zodpovězení dotazu je možné na  tel. čísle 

605 765 686, nebo na emailu mcdracekvam-

berk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo 
upravit podle potřeby náplň akcí.  

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Základní škola Vamberk

Ve středu 30. června skončil tento 
školní rok, učitelé rozdali žákům 
vysvědčení a  začínají prázdniny. 
Vždy v  tomto článku píši, co vše 
se ve škole dělo, jak se dařilo, jaké 
akce jsme pořádali, jakých soutě-
ží jsme se zúčastnili apod. Letos, 
stejně jako v  loňském roce, bylo 
vše jinak. Koronavirus a s ním sou-
visející všechna následná opat-
ření, opět úplně změnil všechny 
naše plány a  obvyklý způsob 
výuky. Znovu jsme zahájili výu-
ku distančním způsobem. Škola 
se snažila žákům, kteří neměli 
počítač a  internetové připojení, 
zajistit potřebné vybavení, aby se 
mohli také doma učit. Pro nikoho 
to nebyla lehká situace – učitelé 
komunikovali s rodiči a žáky v Ba-
kalářích a  aplikaci Teams, žákům 
zadávali učivo a  v  online hodi-
nách ho vysvětlovali. Rodiče doma 

pomáhali svým dětem, dohlíželi 
na  další organizaci, jako byl např. 
tisk dokumentů, fotografování či 
skenování vypracovaných úkolů 
a následné posílání zpět učitelům. 
Nebylo to jednoduché, ale shle-
dávám v  tom všem alespoň něco 
dobrého - naše zlepšení se v práci 
s  počítačem a  zvýšení informační 
gramotnosti. Děkuji všem učite-
lům, rodičům i žákům za odvede-
nou práci. Věřím, že společně jsme 
situaci zvládli a posunuli se všichni 
o kus dál.
Všem zaměstnancům a  žákům 
školy bych chtěl popřát hezké 
prázdniny, odpočinek a  načerpá-
ní nových sil do  dalšího školního 
roku, který snad proběhne v  již 
obvyklém režimu.
Za vedení školy  

Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Floristická 
soutěž
Přesto, že platila v červnu do určité 
míry ještě epidemiologická opat-
ření, Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu v  Rychnově 
nad Kněžnou uspořádalo okres-
ní kolo Floristické soutěže. Z  naší 
školy se ho zúčastnili 4 soutěžící. 
Všichni se vedli velmi dobře a pod 
jejich rukama vznikly krásné vypi-
chované misky. Všichni na stupních 
vítězů stát nemohou, proto porota 
ocenila 1. místem misku Markéty 
Pavlištové a 3. místem Lucie Kotlá-
řové.  Ani další soutěžící z naší školy 
se neztratili. Zdeněk Nedvídek se 
umístil na 6. místě a Kristýna Pavliš-
tová na  7. místě. Všem soutěžícím 
gratulujeme a děkujeme jim za re-
prezentaci školy.                J. Chárová

Odpoledne 
pro budoucí 
prvňáčky
Tato akce pro předškoláky 
a  jejich rodiče se uskutečnila 
ve středu 23. 6. odpoledne. Ro-
diče získali základní informace 
o  pomůckách a  průběhu vy-
učování. Děti čekala prohlídka 
školy a  hravé úkoly. Jsme vel-
mi rádi, že se tato akce mohla 
uskutečnit.             Vedení školy

Pasování na čtenáře
Úterý 22. 6. 2021 byl pro naše prvňáčky dnem slavnostním. Po prohlídce 
místní knihovny složili Slib čtenáře a stvrdili, že se budou ke všem kníž-
kám chovat vždy slušně a s úctou. Poté je pasoval sám král Knihomil L. 
Jako památku na tento den si děti odnesly pamětní list, knihu, přihlášku 
do knihovny a další milé dárečky. Děkujeme knihovnicím za tuto skvěle 
zorganizovanou akci.                                 Eva Katzerová a Alena Machová

Poděkování
Ráda bych jménem svým a  jménem všech žáků 8. B poděkovala 
merklovským hasičům za  krásně připravené dopoledne v  hasičské 
zbrojnici. Všichni jsme si to velmi užili.                       Ilona Schejbalová

Není žádná novinka, 
že je prima družinka
Školní družina je důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro ško-
lu. Jejím úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o  děti po  skončení 
školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací 
cíle, mají významnou úlohu v  oblasti prevence negativních sociálních 
jevů a rozvíjí osobnostní a sociální kompetence dětí. Školní družina by 
tedy neměla stát na okraji pozornosti.
V  letošním školním roce bylo přihlášeno celkem 113 žáků. Ráno byly 
v provozu 2 oddělení a odpoledne 4 oddělení. Provoz školní družiny je 
od 6:00 – 8:00., odpoledne po skončení vyučování do 16:00 hodin.
I  letos nás podpořilo několik sponzorů: KRPŠ, M. Vyčítal, P.  Voslařová,              
G. Sršňová, město Vamberk.
DĚKUJEME                                                                                    Za ŠD R. Pavlová

Konec školního roku
Důležité informace:
- hlavní prázdniny trvají 

 od 1. července 

 do 31. srpna 2021

- školní družina je v období 

hlavních prázdnin z důvodu 

čerpání dovolené uzavřena

- nový školní rok začne 

ve středu 1. září 2021 

 v 8:00 hodin
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

Výročí osobností

Před 405 lety
Císař a král Matyáš II. vydal 1. srpna 1616 na Pražském hradě majestát, 
jímž povolil Vambereckým tři výroční a jeden týdenní trh.

Před 155 lety
U Merklovic přespalo 5. července 1866 rakouské vojsko poražené v bitvě 
u Hradce Králové.
Ve  dnech 11. až 31. srpna 1866 bylo ve Vamberku ubytováno pruské 
vojsko po vítězné bitvě u Hradce Králové. Obecní starosta Jan Stöhr se 
zasloužil o to, že město nebylo pobytem cizí armády vážněji poškozeno.

Před 100 lety
Dne 20. srpna 1921 do  základů vyhořel hostinec Františka Klémy 
v Merklovicích. Oheň se rozšířil ze zapálené doškové střechy sousední-
ho čp.80., kterou se podařil uhasit. Zásluhou majitele i celé obce byl již 
v prosinci téhož roku postaven a znovu otevřen.

Před 95 lety
Na kopci nad městem byla 15. srpna 1926 slavnostně otevřena Bedná-
řova chata na Vyhlídce.

Před 90 lety
Sbírky městského muzea v budově radnice byly 5. července 1931 zpří-
stupněny veřejnosti.
Dne 16. července 1931 byl mariánský sloup na  náměstí přemístěn 
na protější stranu silnice. Práce provedl místní kameník Karel Skalický. 
Socha Panny Marie byla pozlacena.

Před 80 lety
Ke dni 20. srpna 1941 bylo Husovo náměstí z nařízení německých úřadů 
přejmenováno na Viktoria-Platz (Náměstí vítězství).

Před 75 lety
Po prudkém dešti se 11. července 1946 rozvodnila řeka Zdobnice. Živel 
mj. odplavil lešení a materiál z opravovaného splavu v Zakopance.

Před 70 lety
Do nových železárenských domků nad horním náměstím se 16. červen-
ce 1951 stěhovali první nájemníci.

Před 55 lety
Družstvo VKV uspořádalo ve dnech 2. a 3. července 1966 krajkářské dny 
u příležitosti domnělého 400. výročí krajkářství ve městě.

Před 45 lety
V srpnu 1976 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou v Jůnově ulici 37.

Před 40 lety
Novým předsedou Městského národního výboru byl 7. července 1981 
zvolen Jaroslav Vyčítal.

Před 15 lety
Dům dětí a  mládeže byl v  létě 2006 přestěhován ze Suchánkovy vily 
v Tyršově ulici do bývalého objektu jeslí v ulici Jugoslávské.

Stalo se aneb bejvávalo

Aktuální informace 
o konání kulturních 

akcích sledujte na stránkách 
www.vamberk.cz, 

informačních plochách,
 případně se informujte 

na tel. 494 541 484.

 13.07.1851 se ve Vamberku narodil Arnošt Praus st., hudebník. 

Byl absolventem varhanické školy v Praze. Živil se jako učitel hudby, nej-
prve na obecné škole v Rychnově, později na učitelském ústavu v mo-
ravském Příboře. Byl autorem drobnějších vokálních skladeb. 170. výročí 
narození († 26.06.1912 Příbor)
 24.07.1671 zemřela Magdalena Stošová z Kounic, rozená Reichli-

nová z Meldeku, majitelka panství. Spolu s prvním manželem Kašpa-
rem Grambem z Grambu přišla roku 1627 do Vamberka. Po manželově 
smrti v roce 1633 se stala majitelkou vambereckého statku. Podruhé se 
provdala za Otu Stoše z Kounic. Žila na vambereckém zámečku. Podle 
tradice se zasloužila o zdokonalení zdejšího krajkářství. 350. výročí úmrtí 
 30.07.1991 zemřela Miloslava Čižinská, dentistka. V 60. a 70. le-
tech provozovala praxi na Horním náměstí. Věnovala se turistice a byla 
aktivní v klubu důchodců. 30. výročí úmrtí (* 31.05.1912)
 04.08.2001 zemřel v Praze ThDr. Rudolf Horský, duchovní a pe-

dagog Církve československé husitské. Byl profesorem a  děkanem 
na Husově čs. bohoslovecké fakultě. V období 1951-1953 byl biskupem 
v Ostravě. Psal skripta, vedl kurzy laických kazatelů, organizoval diako-
nickou práci. 20. výročí úmrtí (* 04.12.1914 Vamberk)
 06.08.1971 zemřel Josef Hynek, malíř. Vyučil se malířem pokojů. 
V roce 1922 si otevřel živnost ve Vamberku. Maloval také obrazy a spolu-
pracoval s loutkáři. V letech 1946-1947 byl členem Místního národního 
výboru za lidovce. 50. výročí úmrtí (* 24.03.1899 Lhota-Netřeba)
 20.08.1911 se narodil Antonín Koblic, podnikatel. Vlastnil strojní vý-
robnu krajek. Po znárodnění fi rmy v roce 1948 pracoval v textilce v Doudle-
bách n.O. 110. výročí narození († 13.06.1953 Rychnov nad Kněžnou)
 24.08.1901 se narodil Pavel Holzbauer, úředník. Bydlel na  Stru-
hách. Pracoval v  Bednářově textilní továrně. Pro svůj židovský původ 
byl spolu s manželkou zavražděn v koncentračním táboře. 120. výročí 
narození († Auschwitz-Osvětim)
 27.08.1931 zemřela Marie Panochová, poštmistrová. Zasloužila 
se o  zřízení a  provoz vojenského lazaretu během první světové války. 
V  období 1919-1923 byla členkou obecního zastupitelstva za  národní 
demokraty. 90. výročí úmrtí (* 23.01.1867)

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. 
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou   ČERVENEC 2021

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz

 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástup-
ce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. 
Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodá-
ka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Čes-
koslovenské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických 
spolků a organizací.

 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rych-
novském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst - Borohrá-
dek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii 
regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek fotografi í, a to nej-
starší pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. století. Opomenuta 
nebyla ani současnost, proto na výstavě nechybí řada zajímavých míst, 
která byla vyfotografována pro srovnání i v  roce 2019. Během výstavy 
návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města měnila a jaké 
významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografi e zob-
razují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, 
ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.

 14. (od 16 hod.) a 17. července (od 17 hod.) 2021
Archeologické léto – Den otevřených dveří na výzkumu 
v Doudlebách nad Orlicí
I  v  letošním roce se zájemci o  archeologii budou moci seznámit s  řadou 
zajímavých lokalit po celé České republice v rámci akce Archeologické léto 
zaštitované Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. I Katedra archeo-
logie FF UHK se ve spolupráci s Muzeum a galerie Orlických hor v Rychno-
vě nad Kněžnou do programu zapojí s nabídkou komentované prohlídky 
probíhajícího záchranného výzkumu na polykulturní lokalitě v Doudlebách 
nad Orlicí. Po lokalitě Vás provedou PhDr. Martina Beková (MGOH) a Bc. et 
Bc. Michaela Martínková (UHK). Místo srazu bude upřesněno.

 23. července 2021, od 17 hodin
Archeologické léto – Komentovaná prohlídka hradu Potštejn
Komentovaná prohlídka hradu Potštejn z hlediska archeologického bá-
dání. Vstupné 40,-Kč. Sraz v 17 hodin na parkovišti pod hradem.
29. července 2021, od 17hodin
Archeologické léto – Procházka po Chlumu u Dobrušky
Procházka po zalesněném Chlumu a povídání o zaniklém Srubu z roku 
1495 a  mnohočetným dokladům pravěkého osídlení. Sraz v  17 hodin 
na parkovišti ulice Mělčanská naproti fotbalovému hřišti v Dobrušce.

 19. srpna 2021, od 17 hodin
Archeologické léto - Zaniklá ves Žďáry, kat. Spy 
u Nového Města nad Metují
Lokalita proměřena geofyzikálními metodami vypráví svůj příběh. Sraz 
v 17 hodin na křižovatce Nové Město n. M. - Deštné – Spy. Auta ponechte 
na polní cestě směr Zákraví.

 18. (od 16 hod.) a 21. srpna (od 17 hod.) 2021
Archeologické léto – Komentovaná prohlídka hradu Rychmberk
(k. ú. Liberk)
Zájemci si pod vedením PhDr.  Martiny Bekové mohou prohlédnout 
pozůstatky hradu Rychmberk (částečně zachované opevnění, dosud 
neznámé předsunuté opevnění) a pohovořeno bude i o dalších dokla-
dech bojových akcí v okolí hradu. Sraz zájemců oba termíny nad hradem 
v blízkosti volejbalového hřiště v Liberku.

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

 3. května – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem a vyřeš zločin! 
Zbraně východočeských puškařů. Četnická stanice za první republiky“
Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a  nově vytvořenou expozici 
k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v našem regio-
nu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznamuje návštěvníky s konkrét-
ními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novi-
nových zpráv.

 15. května – 31. říjen 2021
Expozice na téma „Krajina lidí. Krajina lidského těla. 
Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka“
Sezónní dlouhodobá expozice představuje významná díla sbírky Orlické 
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých te-
matických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl 
ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou 
tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka. Expozice je oboha-
cena o  zápůjčky ze soukromých sbírek, ale i  veřejných sbírkotvorných 
institucí: Galerie Města Trutnova, Galerie Středočeského kraje a Galerie 
výtvarného umění v Náchodě.

 15. května – 22. srpna 2021
Výstava na téma „Václava Henclová: Pokoje“
Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a reprodukcí světozná-
mých uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči seznámit s jed-
notlivými tématy, technikami a  žánry v  dějinách starého i  moderního 
umění i osudy jednotlivých tvůrců.

 26. června – 22. srpna 2021 (Galerie za zdí, vernisáž 25. června v 17 hodin) 
Očima dětí / Výstava prací výtvarného oboru ze Základní umělecké školy 
v Rychnově nad Kněžnou
V  historii Orlické galerii se pravidelně pořádaly stejnojmenné výstavy 
dětských prací, neboť právě podpora kreativity, estetiky a  výtvarného 
projevu u  nejmladší generace, ale i  poukázání na  náročnou pedago-
gickou činnost ve výtvarném oboru byl jedním ze stěžejních galerijních 
úkolů.

 3. července – 22. srpna 2021 (vernisáž 2. července v 17 hodin)
Výstava na téma „Ateliér malířství I FAVU VUT v Brně“
Malba je komplikovaným médiem, a zvláště forma závěsného obrazu 
je silně historicky zatížena. Na jedné straně představuje formu divá-
kovi zdánlivě více přístupnou než méně konvenční média, na druhou 
stranu je nesnadné do  tohoto tradičního pole vstoupit s  nadějí, že 
dojde k možnému posunutí žánru. To je důvodem, proč v sobě malba 
v jistém smyslu skýtá past i osvobození. Ateliér je zaměřen na studi-
um malířství s důrazem na malířské postupy dvacátého století i sou-
časnosti. 

 3. července – 22. srpna 2021 (vernisáž 2. července v 17 hodin)
Výstava na téma „Miroslav Zahálka / Defense“
Broumovský rodák absolvent ateliéru Tvorby konceptuální a intermedi-
ální na VŠUP se zabývá velkoformátovou malbou tematicky zaměřenou 
na  lidské tělo. V  jeho plátnech je cítit barokní patos i moderní přístup 
k fi guře, jež je ve své dokonalosti, zranitelnosti a přirozenosti objevová-
na a zkoumána pomocí malířských technik. Ty jsou doplňovány prosto-
rovou modelací.

 3. července – 22. srpna 2021 (vernisáž 2. července v 17 hodin)
Výstava na téma „Jan Schmid / Divadelní plakát pro Studio Ypsilon“
Zakladatel, ředitel, umělecký šéf Studia Ypsilon, režisér, herec, spisova-
tel, pedagog, dramatik, ale také skvělý výtvarník, Jan Schmid je obda-
řený mnoha talenty. Není tedy divu, že svojí výtvarnou prací se podí-
lel na nezaměnitelné vizuální tváři Ypsilonky. Kromě plakátů a tiskovin 
k jednotlivým představením, také navrhuje kostýmy a scénografi i. 
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 7. srpna 2021
Filmový večer II / Ovoce stromů rajských jíme (1969)
Po úspěšných Sedmikráskách (1966) uvedla Věra Chytilová další složité 
podobenství, tentokrát s ambicemi vyjádřit nikoli jen společensko-kri-
tické, nýbrž i fi lozofi cké myšlenky. Obrazově vytříbená úvaha o pravdě 
a  lži vychází z  biblické symboliky, konkrétně z  příběhu Adama a  Evy. 
Hlavní hrdinka Eva, která s manželem Josefem tráví čas v luxusním pen-
zionu, se začne zajímat o tajemného svůdce Roberta.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 3. května – 31. srpna 2021
Výstava na téma „Orlické hory na fotografi ích Jiřího Šulce“
Výstavní sezónu roku 2021 zahájila v Muzeu krajky ve Vamberku výstava 
fotografi í dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka 
a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, 
žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto 
městem srostl. Za  svůj život vystřídal několik občanských zaměstnání, 
ale vždy to byla fotografi e, která ho provázela celý jeho život. Již více 
jak padesát let dokumentuje krásy i proměny našeho regionu. Výstava 
návštěvníkovi představuje fotografi e řazené podle čtyř ročních období 
a vedle vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou archi-
tekturu. Tematicky je doplněna o  exponáty Muzea a  galerie Orlických 
hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nechybí ani sbírka osobních 
fotoaparátů, na kterých řada fotografi í z výstavy vznikla.
 14. srpna 2021, od 13 hodin
Vamberecký den kamene
V sobotu 14. 8. 2021 od 13 hodin proběhne na zahradě Muzea krajky 
Vamberecký den kamene. Půldenní akce je věnovaná historii výroby 
mlýnských kamenů na  Vamberecku. Na  účastníky čeká komentova-
ná prohlídka s  Bohumírem Dragounem a  Bohumilem Jindrou v  lesích 
v okolí Vamberka a ukázky práce s kamenem či výroby mouky ručním 
mletím. Dále hudební program a program pro děti.
 21. srpna 2021, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF na téma „Adop-
tuj panenku a zachráníš dítě“
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik let a účastnily 
se ho mnohé organizace, ale svými panenkami přispěly i slavné osob-
nosti. Každá z  panenek představuje jedno skutečné dítě z  rozvojové 
země. To bude z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti 
šesti hlavním dětským smrtelným chorobám.

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

ných protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a  bližší 

informace na našich webových stránkách WWW.MOH.CZ a na face-

booku muzea a jeho poboček.

pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

TECHNOLOG SVÁŘENÍ/
KONSTRUKTÉR

VÝROBNÍ KONTROLER/KA
REFERENT/KA PLÁNOVÁNÍ 

A NÁKUPU
REFERENT/KA 

ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
ELEKTROMECHANIK

MANIPULANT
SKLADNÍK

SVÁŘEČ
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 

DĚLNÍKY/DĚLNICE 
DO VÝROBY

Nabízíme: 
 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

Své žádosti spolu s životopisem zasílejte 
na personální oddělení společnosti: 
job@pewag.cz,  pewag s.r.o.,

Smetanovo nábřeží 934, Vamberk
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Prázdninová nabídka nových knihO čem je léto…
„…o třešních, o borůvkách, o slunci, 
o cestách a plavbách, o vlaku, o let-
ní louce, o svítání  i zapadání, o lásce  
a rozdávání.
O  zrání a  sklizni, o  vodě a  větru, 
o dešti a duze .... 
O  večerech,  kdy nemusím jít spát 
a  můžeme nekonečně číst, povídat 
si  a hrát  …“             (Váchová Šárka: 

Chaloupka na vršku)

Ať nám letní dny přinesou chvíle 
odpočinku, pohody a  radosti…
I s krásnou knížkou, kterých je pro 
vás na léto připraveno dvojnásob.

Provozní doba 
knihovny o letních 
prázdninách: 
Dovolená: 2. - 13. 8. 2021 (platí pro 
všechna oddělení) 
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

červenec: pondělí, čtvrtek 
8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 
srpen: (po  dovolené) pouze pon-
dělky 
8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI 

červenec, srpen: pouze pondělky 
9:00 - 11:00 (mimo dovolené) 

Po  dobu uzavírky knihovny bude 
uzamčena i  biblioschránka na  vra-
cení knížek před knihovnou. Buďte 
však bez obav. Po dobu uzavírky ne-
naskakují poplatky z prodlení. 
Od  července je obnoven poplatek 
5 Kč za rezervaci knížek (přes čtenář-
ské konto, emailem nebo jinak). 
Tento poplatek jsme dočasně ne-
vybírali z  důvodu omezených slu-
žeb v období provozu přes „výdejní 
okénko“, kdy nebylo možné získat 
knížky jinak, než si je rezervovat. 
Všechny informace o  provozu, no-
vinkách a  akcích najdete jako vždy 
na našem facebooku a webu: www.
knihovna-vamberk.cz. 
Ve  dny, kdy je knihovna otevřená, 
můžete i nadále navštívit naši zahra-
du a altán. 
Příjemný čas prázdnin. 

Vaše knihovnice.

BELETRIE
 HARMON, Amy: Vítr to ví

Příběh opravdové lásky v nepravý 
čas, příběh ze začátku 20. století 
z Irska.
 KOUBKOVÁ, Zuzana: 

     Koniášův klíč

Příhody jezuitského misionáře An-
tonína Koniáše z  první poloviny 
18. století. 
 NACHTMANOVÁ, Petra: 

     Dieta krajkového prádla

Humorné vyprávění o třech kama-
rádkách držících různé diety. 
 NIKOLAI, Maria: Čokoládovna

Osud dvou žen, rodinné tajemství 
a příběh velké vášně. 
 SMITH, Wilbur: Volání havrana

Dobrodružný román z otrokářské-
ho jihu Ameriky. 

NAUČNÁ LITERATURA
 HAVLÍČKOVÁ, Táňa: 

     Móda má duši

Návody, jak najít svůj styl v oblékání. 
 MAKRLÍKOVÁ, Dana: 

     Zahrady od Dany

Kniha se zabývá navrhováním za-
hrad, podmínkami a výběrem rost-
lin a zahradních prvků. 

 PŘENDÍK, Petr Lexa: 

     Procházky Ostravou

Ostrava už dávno není městem 
dolů, vysokých pecí komínů. Kniha 
nabízí sedm tématických prochá-
zek Ostravou. 
 STIBALOVÁ, Kateřina: 

     Čínou nahoru i dolů

Autorka projela s batohem na zádech 
řadu zemí, nevynechala ani Čínu. 
 WORSLEY, Lucy: 

     Královna Viktorie

Portrét jedinečné panovnice, která 
byla dcerou, manželkou, matkou, vdo-
vou, ale také talentovanou političkou. 

knihovna.dospeli@vamberk.cz 

(oddělení pro dospělé) 

knihovna.detske@vamberk.cz 

(oddělení pro děti) 

knihovna.studovna@vamberk.cz 

(přístup do čtenářského konta, 

potíže s přihlášením apod.) 
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Společenská kronika

V červenci 2021 oslaví:

90 let Hana Dostálová
85 let Stanislav Štěpán
80 let Hana Lóžiová
80 let Marie Bartošová
80 let Jaroslava Valentová
75 let Alena Křížová
75 let Vlasta Šulcová
75 let Václav Kopecký
75 let Jaroslav Sedláček
75 let Jaroslav Adámek
V srpnu 2021 oslaví:

92 let Božena Sejkorová
85 let František Steklík

80 let Jana Powellová
80 let  Dáša Štefková
75 let Anna Kotyzová
75 let Bohuslav Dušek
75 let Miroslava Dimitrovová

Od září 2021 opět zahajujeme osobní gra-
tulace jubilantům členkami Sboru pro ob-
čanské záležitosti města Vamberka. Pokud 
si z jakéhokoli důvodu osobní návštěvu ne-
přejete, oznamte tuto skutečnost matrikář-
ce Lence Prokešové na tel. č. 494 548 124, 
nebo písemně e-mailem na  prokesova@
vamberk.cz, popř. Městský úřad Vamberk, 
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk. 

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Děkujeme všem přátelům, sousedům i známým za čet-
né projevy soustrasti a účasti při úmrtí mého manžela 
STANISLAVA KUBÍČKA. 24. června bychom oslavili 
60 společných let.

Manželka a děti

Dne 29. července by pan FRANTIŠEK KATZER oslavil 
80. narozeniny.

Stále vzpomínají manželka, bratr a rodina

Dne 9. srpna uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababič-
ka paní HANA SOUKUPOVÁ. 

Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 20. 8. 2021 uplyne 45 smutných a bolestných roků 
od  úmrtí, tehdy šestnáctiletého, mého milovaného 
syna MIROSLAVA BARNETA. 

Kdo si pamatujete, prosím, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná matka a bratr Ivo.

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli.
Dne 16. července uplynulo šest let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila moje milovaná maminka a nejhodnější ba-
bička paní RŮŽENA KOTYZOVÁ. Život jde dál, ale smut-
no a prázdno za člověkem, který všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají dcera Eva 

s Otou, vnuci Tomáš a Jakub, sestra a bratr s rodinou.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ní v srdcích naše vzpomínky.
Dne 21.8.2021 by se naše maminka VLASTA POLAN-

SKÁ dožila 90 let.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel Ladislav, 

děti, vnoučata a pravnoučata s rodinami

Dne 10. 7. 2021 uplynulo již dvacet let od chvíle, kdy 
nás opustil manžel, tatínek a  dědeček, pan SVAŤA  

ŽŮREK. 

Stále s láskou vzpomínáme. 

Žůrkovi a Jedličkovi

Dobrý člověk, i když zemřel, 
žít bude v mysli těch, kteří ho znali a měli rádi.
Dne 7. července 2021 uplynulo 41 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel a tatínek pan OLDŘICH 

JELÍNEK. Děkujeme všem, kteří ho měli rádi a věnují mu 
tichou vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ 
narozených v období 
od 01.09.2020 do 31.07.2021, 
že město Vamberk připravuje 
na měsíc září slavnostní 
uvítání nových občánků.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný přiložený formulář na  Městský úřad 
ve Vamberku, odd. matriky, nejpozději do 10.09.2021. 

Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, 
Vamberk, tel. 494548124, prokesova@vamberk.cz
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním 
a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

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

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

Bydliště: 

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

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

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

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

Tento souhlas dáváme za  účelem vedení narození našeho dítěte 
v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného po-
zvání ke slavnostnímu uvítání dětí.

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

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

.....................................................................................................
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Dne 26. června se konal v Karlo-

vých Varech 14. ročník MČR dvo-

jic mladších žáků v nohejbalu. 

Peklo nechybělo a  naši svěřen-
ci v  sestavě (Prachař, Kopecký 
A., Frejvaldová) se statečně prali 
s konkurencí z celé republiky. Sku-
pinu naši hráči dokončily na  dru-
hém místě, kde podlehly pouze 
pozdějším vítězům z Českého Bro-
du. Ve čtvrtfi nálovém utkání nara-
zili Pekeláci na družstvo ze Žďáru, 

kterému po  nervózním výkonu 
podlehli a skončili v této části tur-
naje na pěkném 5-8. místě.
Druhý den pokračoval turnaj v ka-
tegorii trojic v  rámci poháru ČNS, 
kde byly ambice pekelského od-
dílu mnohem vyšší. Do  semifi ná-
lových bojů postoupili ze čtvrtého 
místa a  opět narazili na  soupeře 
z Českého Brodu, kde naši podlehli 
po tuhém boji ve třetím setu. V boji 
o třetí místo na Pekeláky čekal oddíl 

Žďáru, které naše sestava (Prachař, 
Kopecký A., Frejvaldová, Hejný) po-
razila a získala bronzovou příčku.
„Závěrem hodnotím účast našich 
svěřenců jako úspěšný, jelikož 
jsme doplnili družstvo nováčky 
a v rámci COVIDOVÉ odstávky ne-
bylo moc času na  sehrání“ Pavel 
Prachař – trenér družstva

Michal Hostinský

Všechny fotografi e fotil 
Michal Němec

Vážení fanoušci fotbalového 
A mužstva TJ Baník Vamberk, 
přijměte prosím naši omlu-
vu za  změny v  přípravných 
utkáních, která jsme avizovali 
v  minulém čísle zpravodaje. 
Vzhledem k  tomu, že se jed-
ná o přátelská utkání, dochá-
zí k častým změnám v termí-
nech, ať už ze strany hostů či 
domácích.

Ladislav Falta, 

vedoucí A mužstva 

TJ Baník Vamberk, z. s.

Umístění fotbalové 
mládeže v okresních 
pohárech
OFS Rychnov 
– COVID turnaje
Okresní fotbalový svaz zorganizo-
val fotbalové poháry pro všechny 
kategorie dětí a  mládeže. Od  roz-
volnění v květnu sehráli naše týmy 
pět kol turnajů. Naši nejmenší, 
kategorie U6 pod vedením tre-
néra Ondřeje Frejvalda skončila 
na pátém místě z deseti účastníků. 
Kategorie U9 pod vedením Tomá-
še Hájka skončila na  pátém místě 
z osmi, nejlepším střelcem turnaje 
se stal náš hráč Ondřej Mazúch, 
který vsítil neuvěřitelných 53 bra-
nek. Kategorie U11 pod vedením 
zkušeného dua Jaromír Halamka 
a  Karel Chochola skončila na  šes-
tém místě z osmi, na druhém místě 
v pořadí střelců s 29 góly (Nejlepší 
střelec vsítil 31 branek) skončil náš 
hráč Marek Hamerský. V Kategorii 
U13 pod vedením Kateřiny Koneč-
né a  Petra Štveráka skončili naši 
mladší žáci na třetím místě z pěti. 
Kategorie U19, dorostenci s trené-
rem Miroslavem Žežulou skončili 
na čtvrté místě. 
Závěrem pár slov šéftrenéra mlá-
deže Marcela Olšavského: „Turnaje 
po tak dlouhé pauze byly skvělým 
návratem našich dětí na  hřiště. 
Děkuji všem trenérům, že v  pod-
statě z  nuly na  sto znovu začali 
trénovat děti. Před prázdninami 
jsme si mohli užít fotbal naplno. 
Již nyní chystáme fotbalový kemp 
pro naše fotbalisty a  plánujeme 
začátek tréninků. Plně věřím, že se 
nebude opakovat loňský scénář 
a  my fotbalisté, potažmo všichni 
sportovci, už nebudeme ve  své 
činnosti omezování.“.

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové 

mládeže TJ Baník 

Vamberk, z.s.

Sestava Peklo po vítězném zápase s Holicemi v BOTAS Dorostenecké lize. Zleva: Ferebauer, Kopecký V., Šimeček, Tep-

lý, Čižinský, Fries. (Chybí Kotyza)

Peklo rozšířilo šatník i  o  stylové po-

nožky.

Pekelská dvojice leváků Fries a  Čižinský vybojovala na  MČR dorostu bram-

borou placku.

Nejmladší naděje Pekla vybojovaly v Karlových Varech bronz ve trojicích.

Mladí šviháci bojovali v lázních
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Dne 21. 6. proběhla v  Městském 
klubu Sokolovna volební Val-
ná hromada TJ Baník Vamberk, 
za zpřísněných hygienických pod-
mínek (testy, respirátory). Nově 
zvolený sedmi členný Výkonný 

výbor TJ je složen následovně: 
Jan Podolka, Ing.  Otakar Müller, 
RNDr.  Pavel Chocholouš, Ivana 
Nováková, Karel Richter, Martin 
Žampach a Ondřej Frejvald. Na své 
úvodní schůzi zvolil Výkonný vý-

bor předsedu Jana Podolku, mís-
topředsedu Ing.  Otakara Müllera 
a  tajemníka Ondřeje Frejvalda. 
Valná hromada zvolila členy re-
vizní komise: Pavel Kotyza, Lukáš 
Bolehovský a Ladislav Falta. Na své 

úvodní schůzi byl zvolen předse-
dou revizní komise Lukáš Bolehov-
ský. Gratulujeme ke zvolení.

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.

Dne 1. 7. jsme odjeli s dorostem do Polské Vra-
tislavi, kde jsme se zúčastnili mezinárodního 
třídenního turnaje. Zúčastnili se hráči: Zdeněk 
Tobiška ročník 2002 (kapitán), Jan Müller, Ště-
pán Dostál, Jakub Svrbík, Jakub Houser, Vojtěch 
Cvaniga, Tomáš Šafařík (všichni ročník 2003), 
Jiří Soběslav, Radim Štěpánek, Daniel Koníček 
(všichni ročník 2004), Jakub Šebesta, Ondřej 
Tobiška (oba ročník 2005), Marek Soběslav, Jan 
Žežule a Matěj Žežule (ročník 2006). Vedoucím 
týmu byl Ondřej Frejvald, trenér týmu Miroslav 
Žežule a asistent trenéra Tomáš Šafařík starší.
Turnaj jsme odehráli velmi slušně a  skonči-
li na  třetím místě. Naši hráči ukázali bojovný 
duch a  předvedli velmi dobré výkony, ostat-
ně některé zápasy můžete zpětně shlédnout 

na  YouTube kanále pořadatele. Odměnou je 
pro nás pohár za  třetí místo a  bronzové me-
daile.
Bohužel pro nás, hra některých soupeřů a mís-
ty nedobrý terén přinesl zranění třech našich 
hráčů a již druhý den jsme museli zajet na vy-
šetření do nemocnice, na štěstí nikdo z našich 
hráčů neutrpěl zlomeninu, ale pouze výrony 
a  naraženiny. Bohužel to ke  sportu a  fotbalu 
taky patří. 
Skvrnou na  jinak dobrém turnaji byly výkony 
některých rozhodčích, kteří evidentně „připís-
kávali“ domácím a  pomáhali jim tak v  utkání. 
Po  našich stížnostech však pořadatel zajistil 
oba pomezní rozhodčí do dalšího zápasu a ten-
to neduh tím byl eliminován.

Kromě fotbalu jsme se věnovali aktivitám rozví-
jejícím týmového ducha a budovali jsme kolek-
tiv společnými hrami, absolvovali jsme několik 
tréninků, zahráli si beach fotbal, společné jsme 
sledovali zápas reprezentace na mistrovství Ev-
ropy ve fotbale, družili jsme se s ostatními týmy 
v turnaji (z nichž s některými jsme navázali vel-
mi dobré vztahy), nelze opomenout procházky 
po okolí Wroclawi. 
Turnaj a dění okolo něj jsme si velmi užili a tě-
šíme se na další účast našeho dorostu na mezi-
národních turnajích.

Ondřej Frejvald

Koordinátor fotbalové mládeže 

TJ Baník Vamberk, z.s.

3. místo dorostu U19 na mezinárodním 
turnaji Wroclaw Trophy

Volební Valná hromada TJ Baník Vamberk, z. s.
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26. 5. 2021 – Orlická liga 
Po dlouhé pauze jsme se konečně 
dočkali a  náš oddíl mohl uspořá-
dat 1. kolo Orlické ligy. Prostor zá-
vodu se nacházel v  lese u  potoka 
Brodec mezi Kostelcem nad Orlicí 
a  Velkou Čermnou. Počasí nám 
nakonec celkem přálo a  závodu 
okresního formátu se zúčastnilo 
75 běžců, v  kategorii elita dokon-
ce 32 závodníků. Vamberecké děti 
běžely ve svých kategoriích takto:
D12    2. místo Netopilová Simona  
HD10 3. místo Vaněk Václav  
HD10 5. místo Čapková Vendula
HD10 10. místo Drhlík Jakub 
HD10 13. místo Drhlík Antonín     

29. 5. 2021 – Vysoká u Holic
První závod letošního východo-
českého poháru a zároveň žebříč-
ku B-Čechy odstartoval sobotní 
klasickou tratí. Uspořádal jej oddíl 
OK Lokomotiva Pardubice. Kratší 
tratě měly téměř absolutní rovinu 
s řadou porostových detailů a hus-
tou sítí komunikací, delším tratím 
přibyla i řada terénních „kudrlinek“. 
Za  dosti proměnlivého počasí 
(chvíli sluníčko, ale také dvě prudší 
dešťové přeháňky) se na startu vy-
střídalo v  průběhu dne v  daných 
časových startovních vlnách té-
měř 700 závodníků. Takto si vedli 
vamberečtí běžci:
D12C 23. místo Netopilová Simona        
D35B 7. místo Vandasová Markéta        
D35D 7. místo Drhlíková Markéta        
D45B 6. místo Smutná Jana              
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
D55D 1. místo Veverková Yveta          
H35D 2. místo Drhlík Petr              
H45B 3. místo Netopil Libor            

30. 5. 2021 – Vysoká u Holic
Nedělní krátkou trať připravil opět od-
díl OK Lokomotiva Pardubice ve Vy-
soké u  Holic. Běželo se za  značného 
chladna v mírně zvlněném terénu. Ze 
startu postupně vyběhlo na orientač-
ně zajímavé tratě přes 600 závodníků. 
Výsledky našich běžců:

D12C 15. místo Netopilová Simona 
D35B 8. místo Vandasová Markéta
H35B 6. místo Vandas Luděk
H35B 10. místo Drhlík Petr
H45B 3. místo Netopil Libor
H55D 3. místo Rykala Karel
H60B 7. místo Tupec Jiří

5. 6. 2021 – Češov
Třetí kolo východočeského poháru 
uspořádal oddíl Sportcentrum Jičín 
s centrem v Češově. Klasická trať se 
běžela za  velkého tepla na  mapě 
Češovské Valy ve zvlněném terénu, 
kde byl převážně listnatý les s terén-
ními detaily a sníženou průběžností 
– všude na  zemi rostly konvalinky, 
maliní, tráva a  jiný podrost, což 
značně ztěžovalo běh. Část někte-
rých tratí vedla i prehistorickým hra-
dištěm s až 15 metrů vysokými valy. 
Chyběly výrazné záchytné body 
důležité pro přesnou orientaci, zá-
vod byl tudíž náročný jak po stránce 
fyzické, tak i po stránce orientační.
D35C 5. místo Vandasová Markéta       
D45C 3. místo Smutná Jana             
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
D55C 1. místo Klapalová Jana                   
D55D 1. místo Veverková Yveta                
H35C 3. místo Hladký Viktor            
H45C 2. místo Netopil Libor            
H55D 5. místo Rykala Karel  

13. 6. 2021 – Šedivec
Čtvrtý závod východočeského po-
háru – zkrácenou klasiku – připra-
vil TJ Sokol Žamberk. Centrum pro 
téměř 600 závodníků bylo na  lou-
ce uprostřed obce Šedivec. Počasí 
moc nepřálo, po celou dobu foukal 
ledový vítr. Běželo se v  členitém 
terénu, kde byl les s hlubšími údo-
lími, na  mnoha místech podrost 
a větve z prořezů, středně hustá síť 
cest a průseků a menší síť vodotečí. 
Takto si vedli vamberečtí závodníci:    
HDR 10. místo Martincová D. Sofi e
D12C 22. místo Netopilová Simona        
D16C 15. místo Mikysková Adéla          
D35C 8. místo Vandasová Markéta        
D35D 8. místo Mudruňková Romana    
D45C 2. místo Smutná Jana              
D45D 4. místo Rykalová Jitka           
D45D 8. místo Koblicová Milena       
H21D 1. místo Smutný Šimon                       
H35C 4. místo Vandas Luděk            
H45C 2. místo Koblic Jan               
H45C 3. místo Netopil Libor        
H45D 6. místo Mikyska Alan   

26. 6. 2021 – Hradec Králové
Poslední červnovou sobotu se bě-
želo Mistrovství oblasti na klasické 

trati. Pořadatelé z  OK 99 Hradec 
Králové využili připravených tratí 
na již dvakrát zrušený závod Jarní-
ho poháru v lese u Stříbrného ryb-
níku. Tratě byly postaveny v klasic-
ké hradecké rovině se spoustou 
cest, vodotečí a hustníků s hodně 
bujnou vegetací.     
D12C 26. místo Netopilová Simona        
D16C 16. místo Mikysková Adéla          
D35C 9. místo Vandasová Markéta        
D35D 4. místo Kodytková Iva            
D45D 2. místo Rykalová Jitka           
D55C 2. místo Klapalová Jana           
H35C 1. místo Vandas Luděk             
H35C 2. místo Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor            
H45D 3. místo Mikyska Alan             
H55C 9. místo Tupec Jiří   

25. 6. – 27. 6. 2021 - Veteraniá-
da ČR - Jeseníky 
V Jeseníkách proběhla Veteraniáda 
ČR. Běžel se sprint, klasická a krátká 
trať. Všechny tři závody uspořádali 
pořadatelé z  Klubu orientačního 
běhu Konice a SK OB Haná. 
Program začal v  pátek odpole-

dne sprintem. Centrem závodu 
byl sportovní areál v  Rýmařově. 
Závodníky čekaly kontroly v měst-
ské zástavbě a lesoparku. Sobotní 
klasická i nedělní krátká trať měly 
centrum u  rekreačního střediska 
Relaxa Žďárský Potok a  byly po-
staveny v  horském kopcovitém 
lese s  četnými bažinkami a  skal-
kami. Vamberecká závodnice Jana 
Smutná nás reprezentovala skvěle 
a  v  sobotním závodě na  klasické 
trati zvítězila. Gratulujeme. 
Zde jsou výsledky vamberec-

kých závodníků:

Veteraniáda ČR ve sprintu: 
D55 2. místo Smutná Jana
D35 8. místo Smutná Pavla
H35 10. místo Veverka Tomáš
Veteraniáda ČR na klasické trati: 
D55 1. místo Smutná Jana
Veteraniáda ČR na krátké trati:
D55 2. místo Smutná Jana

Děkujeme Městu Vamberk za fi nanč-
ní podporu našeho oddílu.

Za OB Vamberk        Jitka Rykalová

Orientační běh



VAMBERK, hřiště Merklovice
začátek vždy ve 20:30

SOBOTA 
14. srpna
Učitel Václav se chodí každý večer dívat na princeznu, jak bruslí na zamrzlém jezeře, ale ani sám sobě nepřizná, že je do ní 
zamilovaný. Jednoho dne se u něj doma objeví hvězda Denička, kterou na zem srazila žárlivá Proxima. Každá hvězda na zemi 
vyhasíná, síly jí ale může dodat čistá, nesobecká láska…
Pohádka / Komedie / Fantasy, režie: Karel Janák
hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Leonie Brill, Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Matěj Hádek a další.
Česká republika, Slovensko, Německo, 2020, 92 min. 

NEDĚLE 
15. srpna
Byl to tehdy jeden z největších šoků naší populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý sla-
vík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu Československa vyfouknul plachý brýlatý outsider, zpěvák Miro Žbirka z Bratislavy. 
Psal se rok 1982 a Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. 
Dokumentární / Životopisný, režie: Šimon Šafránek
hrají:  Miro Žbirka, Ján Lehotský, Kamil Peteraj, Laco Lučenič, Kateřina Žbirková, Jaromír Tůma, Marika Gombitová a další.  
Česká republika, Slovensko, 2020, 100 min. 

PONDĚLÍ 
16. srpna
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní fi lm Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava 
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. 
Drama / Životopisný, režie: Slávek Horák
hrají:  Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora Seidlová, Jiří Bartoška, Adrian Jastraban a další.
Česká republika, 2020, 105 min.  

ÚTERÝ 
17. srpna
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí 
odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
Komedie, režie: Martin Kopp
hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Branislav Deák, Lumíra Přichystalová, Radim Novák 
a další.
Česká republika, 2020, 101 min.

O vánoční hvězdě

Meky

Havel

3Bobule



Prohlídka archeologického výzkumu v Doudlebách nad Orlicí
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