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Nejen prvňákům přejeme úspěšné
vykročení do nového školního roku.
Foto: archiv Mateřské školy Vamberk

Vamberecký den kamene

Fotografie z akcí
Spanilá jízda vojenské techniky
Královéhradeckým krajem

Foto: Jiří Sejkora

Kinematograf bratří Čadíků

Foto: Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
78. zasedání dne 21. července
2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 77.
2) Vzala na vědomí výroční zprávu za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace Mateřská
škola Vamberk, Tyršova 280.
3) Na základě žádosti pana Tomáše Milbacha, Dobropolská 531, 281 61 Kouřim, IČO:
03172112, souhlasila s konáním akce „Kino na kolečkách“
dne 27.07.2021 v Bednářových
sadech a schválila bezplatné
užití prostoru parku.
4) Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2022405/VB/01
Vamberk, parc. 666/16 – úprava kNN, za účelem umístění
kabelového vedení v délce 1
bm v pozemku p. č. 1777/3 v k.
ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.000 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
5) Schválila žádost manželů Jana
a Kateřiny Bednářových, jako
vlastníků pozemkové parcely
č. 1470/8, druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území Vamberk o udělení souhlasu s provedením
stavby kanalizační přípojky
na pozemkových parcelách č.
1469/3, č. 1469/4 a č. 1469/18,
všechny druh pozemku trvalý
travní porost, v obci a katastrálním území Vamberk, a pověřila starostu podpisem souhlasu se stavbou.
6) Projednala a vzala na vědomí
návrh železničního jízdního
řádu pro rok 2022 bez připomínek.

7) Schválila cenovou nabídku
společnosti Vamberecká voda
s.r.o., Radniční 102, Vamberk,
IČO: 25973495 na akci:
a) „Ulice Janáčkova“ za cenu
179.038 Kč bez DPH,
b) „ATS Peklo“ za cenu
828.500 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávek.
8) Schválila Příkazní smlouvu se
společností GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNTP 402/48,
500 03 Hradec Králové, IČO:
03477177 na poradenské
a konzultační činnosti v rámci
přípravy žádosti o dotaci a realizace projektu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ za cenu 35.000 Kč
bez DPH za přípravu žádosti
o dotaci, za cenu 20.000 Kč
bez DPH za následnou realizaci (administraci) projektu,
v případě vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
9) Schválila Smlouvu o využití
obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČO: 27257843, jejíž předmětem je využití obecního systému odpadového hospodářství
nastaveného obcí.
10) Schválila prominutí nájemného za provoz občerstvení
v Městském klubu Sokolovna
paní Janě Sejkorové za období
leden - srpen v důsledku uzavření klubu na základě opatření proti koronaviru a absence
kulturních programů.
11) Schválila prodloužení lhůty
k výstavbě rodinného domu
o tři měsíce pro pana Kamila
Fajfra (do 16.11.2021) a manželé Královy (do 31.08.2021)

Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že v termínu
od 6. 9. 2021 do 17. 9. 2021 budou prováděny

ODEČTY STAVU VODOMĚRŮ,
včetně fyzické kontroly stavu měřidla, a to pouze
pracovníky společnosti Vamberecká voda s.r.o.
V tomto termínu bude kancelář společnosti UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby volejte
775 424 299 nebo 602 121 203.

v důsledku koronavirové pandemie a přijatých opatřeních.
12) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Skluzavka pro
plavecký bazén, Vamberk“,
zhotovitel BAZENSERVIS, s.r.o.,
Čapkova 538, 517 21 Týniště
nad Orlicí, IČO: 64791661, kterým se mění rozsah díla (mění
se způsob zhotovení základů dle statického posouzení)
a cena díla se zvyšuje o částku
77.058 Kč bez DPH, konečná
cena díla činí 1.602.058 Kč bez
DPH, a pověřila starostu podpisem dodatku.
13) Schválila uzavření smlouvy
o úhradě územně plánovací
dokumentace mezi městem
Vamberk a společnými žadateli o změnu Územního plánu
Vamberk, Ladislavem Klecem,
nar. xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ladislavem
Klecem, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a Eliškou
Klecovou, nar. xxxxxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
dle přílohy a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
14) Schválila cenovou nabídku
společnosti MADOST MT, s.r.o.,
Lupenice 51, 517 41 Koste-

lec nad Orlicí, IČO: 25297899
na akci „Vamberk, most u staré
vrátnice“ za cenu 742.580,22 Kč
bez DPH, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
15) Projednala žádost pana Patrika
Simona, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a souhlasí s bezplatným užitím
parkoviště v areálu „V Lukách“
dne 31.07.2021 pro tréninkové
jízdy na kolečkových bruslích
a motorce.
16) Neschválila zveřejnění záměru
pronájmu budovy čp. 77 (bývalá základní škola) v Pekle.
17) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě mandátní č. 007/2013Vsro ze
dne 01.01.2013 se společností
VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách
536, 517 54 Vamberk, IČO:
60112981, jehož předmětem
je obstarávání a výkon správy
veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení a oprávněné
osoby za správce, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Mgr. Jan Rejzl
starosta města
Rudolf Futter
místostarosta města

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva města Vamberk,
které se koná dne 8. září 2021
od 18:00 hodin
ve velkém sále Městského klubu
Sokolovna.
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 16. veřejném zasedání
dne 21.07.2021 usneslo:
1) Schvaluje odstoupení města Vamberk od kupní smlouvy uzavřené
dne 03.05.2018 městem Vamberk jako prodávajícím s Martinem Horáčkem a Stanislavou Prknovou jako kupujícími z důvodu nesplnění
závazku kupujících dle článku VIII. předmětné kupní smlouvy, tj. zajistit
ve lhůtě do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva k prodávané
nemovité věci dokončení stavby rodinného domu a provedení zápisu
dokončené stavby rodinného domu do registru RÚIAN.
Pověřuje starostu města Vamberk k realizaci odstoupení od smlouvy
uzavřené dne 03.05.2018 městem Vamberk jako prodávajícím s Martinem Horáčkem a Stanislavou Prknovou jako kupujícími z důvodu nesplnění závazku kupujících dle článku VIII. předmětné kupní smlouvy, tj.
zajistit ve lhůtě do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva k prodávané nemovité věci dokončení stavby rodinného domu a provedení
zápisu dokončené stavby rodinného domu do registru RÚIAN.
Mgr. Jan Rejzl, starosta města
Ing. Aleš Fišer, člen rady města

www.vamberk.cz
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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 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 sekci Praktické informace - Jak nakládat s odpady

Očkovací kamion přijede
do Vamberka
Zatímco v jarních měsících bylo očkování proti covidu hlavním tématem
a otázka: „Kdy už bude volný termín?“ trápila většinu z nás, s příchodem
léta proud návštěvníků do očkovacích center zeslábnul a kraje řeší otázku, jak co nejvíce přiblížit očkování těm, kteří se z nejrůznějších důvodů
dosud k očkování dostavit nemohli. Velmi tímto vítám iniciativu Královéhradeckého kraje, který ve spolupráci s organizací Společnost Podané ruce zajišťuje návštěvu našeho města očkovacím kamionem. V pátek
3. září bude přistaven na Husově náměstí a bude jednoduše a bez registrace k dispozici všem zájemcům o vakcínu. Prosím tímto všechny, kteří mohou této příležitosti využít, aby neváhali přijít a v případě, že mají jakékoliv
obavy či dotazy k vakcinaci, aby se na místě poradili se zdravotníky, kteří
budou ochotně všem k dispozici.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Personální změny v knihovně
V srpnu letošního roku řešila rada města na svém zasedání další směřování
Městské knihovny ve Vamberku a usnesla se, že počínaje novým školním
rokem přikročí k reorganizaci ve fungování knihovny. Z tohoto důvodu
rozhodla o odvolání dosavadní vedoucí Městské knihovny, paní Jaroslavy
Martinové, z její funkce, a to k poslednímu dni měsíce srpna. Rozhodování to nebylo lehké, protože nic není černobílé. Rada města pečlivě uvážila
oblibu paní vedoucí zejména u dětských čtenářů, stejně jako množství pořádaných akcí, kdy v tomto směru jí jistě patří uznání a poděkování za vykonanou práci. Převážilo však to, že knihovna se dlouhodobě vzdalovala
velké části občanů, které nebyla schopna oslovit a ve spojení s opakujícími
se problémy v hospodaření, které není možné ani vhodné probírat veřejně,
dospěla situace do pomyslného bodu zlomu, kdy bylo nutno rozhodnout,
zda pokračovat bez vidiny změny a tolerovat současný stav, nebo přikročit
k rozhodnutí o změně. Po zohlednění skutečnosti, že v knihovně i nadále zůstávají tři zkušené knihovnice plus externí pracovnice pro regionální
služby a technický chod knihovny je zajištěn pomocí i dalších zaměstnanců
města, bylo rozhodnuto, že je potřeba přijmout změnu, která by přinesla
knihovně nový vítr do plachet, byť se personálně zmenší. Věřím tedy, že
stávající čtenáři zůstanou naší knihovně věrní a zmenší se řady těch, kteří
cestu do knihovny ztratili.
Mgr. Jan Rejzl, starosta

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum jméno lékaře
04.09.
05.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.

MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Handl Kapolková S.
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Chládek Tomáš
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila

adresa ordinace

telefon

Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

731 980 112
494 622 114
494 515 694
604 878 560
771 155 445
771 155 445
721 200 244
494 532 330
737 791 333
604 878 560
494 515 696

www.vamberk.cz
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční ve dnech 8. a 9. října
2021. První den voleb (pátek) lze
hlasovat od 14:00 hodin do 22:00
hodin a druhý den voleb (sobota)
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ
VE VAMBERKU:
Okrsek

Místo

1

Spolkový dům
„Školka“, Merklovice 90

2

Základní škola Peklo,
Peklo 77

3

VAMBEKON s.r.o.,
Na Struhách 536

4

MK Sokolovna – šatna,
Tyršova 18

5

MK Sokolovna
– malý sál, Tyršova 18

6

Městský úřad,
Husovo náměstí 1

KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit na území České republiky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má ten, který alespoň
druhý den voleb, tj. 09.10.2021,
dosáhl věku nejméně 18 let a nemá
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a není
omezen ve svéprávnosti k výkonu
volebního práva a prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky obdrží voliči
na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny před
dnem voleb. V případě, že volič
nedostane hlasovací lístky do své
schránky, tak je obdrží v den konání voleb ve volební místnosti.
VOLBA DO PŘENOSNÉ
HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou
volební schránkou můžete zasílat tajemnici městského úřadu
na e-mail: juskova@vamberk.cz
nebo na tel.: 494 548 112 nebo
605 006 265 nebo paní Lence
Prokešové na e-mail: prokesova@vamberk.cz nebo na tel.:

494 548 124 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel.
kontakt na voliče).
VOLBY V NEMOCNICI,
ZDRAVOTNICKÝCH
NEBO SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍCH:
V nemocnici, porodnici, ústavu
sociální péče nebo obdobném
zdravotnickém zařízení může volič
hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR, a to:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede
obecní úřad pro voliče, který
není v jeho územním obvodu
přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je
ve zdravotnickém zařízení, volit
ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán.
Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu
do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před
volbami (tj. 1. října 2021 do 14:00
hod) a zároveň zašle potvrzení
o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je
volič zapsán k trvalému pobytu
(zamezení dvojí volby).
b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt
(viz Voličské průkazy).
V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém
zařízení zajistí okrsková volební
komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební
komise vyšle 2 své členy, kteří
po prokázání totožnosti (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné
volební schránky.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb může volič,
který nebude moci volit ve svém
volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat se vyhotovené
voličské průkazy budou od čtvrtka 23.09.2021.
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam
voličů, nejpozději do středy
06.10.2021 do 16:00 hodin.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být
datová schránka fyzické osoby),
obě podání musí být doručena

příslušnému úřadu nejpozději
do pátku 01.10.2021 do 16:00 hod.
Za ověření podpisu se nevybírá
správní poplatek.
Voličský průkaz může být zaslán
na uvedenou adresu (do vlastních
rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se
voleb účastní.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
(OVK):
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku
nejméně 18 let (slib se skládá
na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního
práva a který není kandidátem pro
volby do Parlamentu ČR. Osoby zajišťující činnost volebních orgánů
jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se
v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona
dozvěděly o oprávněných voličích.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí
na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete
na webových stránkách ministerstva vnitra.

Povinností člena OVK je zúčastnit
se 1. zasedání OVK!
Oznámení o svolání 1. zasedání
OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce městského
úřadu a pokládá se za doručené
dnem vyvěšení.
1. zasedání okrskových volebních
komisí města Vamberk se koná
v pátek 17. září 2021 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města.

INFORMACE
PRO VOLEBNÍ STRANY:
Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/
1995 Sb. o volbách do Parlamentu
ČR může každá politická strana,
politické hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována delegovat
1 člena a 1 náhradníka do OVK.
Není-li takto dosaženo minimální
počtu členů OVK, jmenuje starosta
města členy na neobsazená místa.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
S ohledem na aktuální situaci budou v době konání voleb přijata
opatření dle aktuálního nařízení.
Aktuální informace a formuláře
na najdete na www.vamberk.cz
v sekci Volby.
Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

Letní promítání oživilo Vamberk
Stalo se již tradicí, že prázdniny ve Vamberku zpestřuje promítání
českých filmů pod širým nebem. V měsíci červenci již podruhé zavítalo Kino na kolečkách do Bednářových sadů, aby letos návštěvníkům představilo film Matky. Atmosféra v parku byla díky teplému
počasí skvělá a více jak dvě stovky návštěvníků si užilo kromě filmu
i tradiční popcorn. V srpnu pak opět dorazil Kinematograf bratří
Čadíků s osvědčenou pohádkou, dokumentem, hraným filmem
a komedií. Dobrovolné vstupné, kterého se letos sešlo 11.217 Kč,
putovalo Kontu Bariéry. I když návštěva byla v průměru slabší než
v jiných letech, opět se potvrdilo, že nejštědřejšími dárci na trase
kina byli vamberečtí návštěvníci, kterým patří poděkování, stejně
jako patří poděkování SDH Merklovice za zajištění akce.
Mgr. Jan Rejzl, starosta, foto: Jindřich Boháč
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ
Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná festival Týdny pro duševní
zdraví. Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté
s touto problematikou. Jeho cílem je detabuizovat téma duševního
zdraví, přimět společnost o něm otevřeně hovořit a podpořit tak lidi,
kteří se s duševní nemocí potýkají. Ve východních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací, které připravily bohatý
program ve 13 městech.
Na Rychnovsku připravily dvě akce přímo v Rychnově nad Kněžnou. Promítat se bude úsměvný norský film Elling 30. září v Městské knihovně
od 17 hodin, po kterém bude následovat beseda s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s duševní nemocí. Před zahájením projekce zde můžete navíc zhlédnout připravenou výstavu fotografií Michala Jirouška s názvem
Kostelecké postřehy.
Další připravené akce jsou také v nedalekém Ústí nad Orlicí. 7. září se zde
utkají jednotlivé týmy sociálních služeb působících v Pardubickém kraji
na Turnaji v pétanque na podporu duševního zdraví. A ve středu 29. září
se uskuteční Beseda a workshop s peer konzultanty v restauraci Popráč.
Zajet můžete také do Hradce Králové, kde se program bude konat každý
den v týdnu od 1. do 8. října. K návštěvě láká např. koncert rockových
kapel v Lodivadle na Kavčím plácku 1. října či soutěžní večer s kvízem
na téma duševního zdraví na Náplavce 7. října.
Další informace o festivalu a programu naleznete na FB.com/Tydny.pro.
dusevni.zdravi či na www.tdz.cz. Těšíme se na vaši účast.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Kontakt: Bc. Michaela Venclová, 773 915 753
michaela.venclova@pdz.cz

www.vamberk.cz
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Z pokladu starých fotografií

Unikátní snímek z interiéru kaple Krista v žaláři. Kapli nechal postavit
roku 1751 tehdejší farář Damián Rozvoda ze svých prostředků s přispěním měšťanů a přifařených obcí. Stavebně kaple takřka rohem sousedila
s farním kostelem svatého Prokopa (na jejím místě dnes stojí pomník
obětem první světové války). Nad střechou přečnívala nízká věžička,
vnitřek osvětlovala dvě větší a pět malých oken. Při ničivém požáru

v květnu 1898 byla kaple i kostel značně poškozeny. Kostel byl rok nato
opraven, kaple zbourána. Na fotografii zřejmě z roku 1898 je ruina před
zrušením. Dobře je patrná vnitřní výzdoba s nástěnnými freskami s výjevy ze života Ježíše Krista.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografii v současnosti spravuje MGOH Rychnov n.K.

Pěšky na Homol popáté
Letošní pěší pouť se uskuteční
v sobotu 4. září 2021
Sraz účastníků u kostela svatého Prokopa ve Vamberku v 8 hodin
Mše svatá v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Homoli ve 12 hodin
Srdečně zve Římskokatolická farnost Vamberk
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Přední měšťan František Kareš
byl mj. prvním vambereckým starostou
Začátkem 19. století koupil dům sousedící
s vambereckou radnicí František Kareš (17831832). Rodák z Pohoří se roku 1808 oženil s Josefou Holoubkovou (1785-1854) z Potštýnské
ulice. František v domě provozoval kupecký
krám. Karešovým se narodilo pět dětí, kojenecký věk však přežili jen dva chlapci, František (*
1812) a Alois (* 1822). Ani jeden z nich se v životě neztratil. Naopak, ten starší se zapsal v rodném městě, mladší v německých Brémách.
František junior musel ve dvaceti letech převzít kupectví po zesnulém otci. V roce 1836,
ve svých 24 letech, se oženil s Annou Durchánkovou (1813-1881) pocházející ze Žamberka.
V manželství se narodily čtyři děti, dvě dcery
a dva synové. František se záhy zapojil do veřejného života. Roku 1839 se stal vambereckým purkmistrem. V červenci toho roku začala
výstavba nové silnice od Kostelce k Žamberku.
V samotném městě došlo k proražení nového
vstupu do náměstí od mostu kolem kostela.
Mladý purkmistr Kareš projevil podnikavého
ducha, když v dražbě získal kanály za městem
a dřevěný most přes Zdobnici. Byl též velkým
podporovatelem zdejších ochotníků. Počátkem 40. let dokonce vambereckým divadelníkům poskytl část svého domu.
Mezi měšťany, kteří v roce 1848 přišli s nápadem zřízení měšťanského pivovaru ve Vamberku, nesměl chybět František Kareš. Těsně před
spuštěním podniku byli však Vamberečtí přinuceni odprodat pivovar Kolowratům.
V převratném roce 1848 byla ve Vamberku,
stejně jako v mnoha jiných městech, založena
národní garda. Úkolem byla především obrana
vlastní obce. Na první schůzi 6. dubna se přihlá-

silo 81 členů. Do čela gardy byl zvolen - František Kareš.
Jedním z výsledků roku 1848 bylo prozatímní
obecní zřízení, volby a následné ustanovení
obecních zastupitelstev, tzv. obecních výborů.
V našem městě bylo zvoleno 12 členů výboru.

Z nich byli vybráni obecní představení, čili radní, Josef Krsek a Jan Kubias. Představeným neboli starostou se stal František Kareš, historicky
první vamberecký měšťan v této funkci (pro
zajímavost, současný starosta města Jan Rejzl
je v pořadí dvacátý).
Kareš stál i za příchodem lékaře a vlastence
Františka Kampelíka (byli spolužáky), který
ve Vamberku působil v letech 1850-1851.
Kareš vedoucí funkci dlouho nevykonával, neboť

již roku 1852 se odstěhoval do Rakouska. Během
jeho úřadování byl na jaře 1851 ve městě zřízen
poštovní úřad. Na podzim téhož roku byla z rozhodnutí úřadů rozpuštěna národní garda.
Ve Vamberku působil od ledna 1849 spolek Slovanská lípa, který hájil rovnoprávnost českého
a německého jazyka, českou samostatnost
v rámci monarchie a slovanskou vzájemnost.
Starostou se stal František Procházka, František
Kareš měl funkci jednatele.
Karešova rodina se po několika letech strávených v rakouských zemích vrátila do Vamberka.
František se poté stal nájemcem zdejšího pivovaru. Nadále se angažoval ve veřejném životě,
obzvláště po politickém uvolnění v 60. letech.
Po vzniku Měšťanské besedy v roce 1867 byl
jejím platným členem. Po vyhoření ochotnické
scény v hostinci Na Hradě v lednu 1870 se velmi zasadil o rychlou obnovu kulturního stánku.
František Kareš zemřel před 150 lety 9. září
1871 ve věku 59 let a odpočívá věčným spánkem na starém hřbitově u kostela svaté Barbory (viz fotografie). Tento muž, který svou energii
do značné míry věnoval svým bližním, má nezapomenutelné místo v panteonu vambereckých osobností.
Františkův bratr Alois prožil nelehký život v cizině, kde pomáhal Čechům odjíždějícím za oceán. O jeho životě se můžete leccos zajímavého
průběžně dozvědět na stránkách našeho zpravodaje z pera Jiřího Hostinského. Více si jej připomeneme v příštím roce, kdy uplyne 200 let
od jeho narození.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Foto Klára Bergerová

Pozvánka na prohlídku archeologického výzkumu
v Doudlebách nad Orlicí
Záchranný archeologický výzkum
v trase stavby obchvatu I/11
v Doudlebách nad Orlicí vstupuje
do své finální fáze. Rádi bychom
Vám představili prostor intenziv-

ně zasídlený již od pozdní doby
kamenné, zveme Vás tedy srdečně dne 8. 9. 2021 od 16:00 hodin
na Den otevřených dveří. Sraz pro
zájemce je na konci nově zastavo-

vané ulice Na Slovensku (na staveniště musíme jít hromadně). Je
nutné respektovat aktuální epidemiologická nařízení a vzhledem
k terénu mít pevnou obuv, kterou

www.vamberk.cz
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na Vás.
Centrum terénní archeologie
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KLUB KAKTUSÁŘŮ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
pořádá tradiční

podzimní výstavu
kaktusů a sukulentů
ve dnech 18.9-21.9.2021
v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí
(u Kolowratského zámku).
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Prodej přebytků a poradenská služba.

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum je momentálně
zavřené. Opět bysme se měli setkat
v září. Velice se těšíme na malé dětičky. Dále budou pokračovat herničky,
hrátky s písničkou, masáže miminek,
tvoření a doprovodné akce.
Aktuální informace sledujte na FB,
či webových stránkách.
Mateřské centrum pomáhá rodičům 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 programu, tak doprovodných akcí.
KDE NÁS NAJDETE?
Mateřské centrum Dráček sídlí
v budově Krajkářské školy (Tyršova
25) v přízemí.

Pravidelné i doprovodné akce se
budou pořádat pouze jen v případě, když budeme schopné splnit
všechny podmínky vládních nařízení.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vamberk). 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 mcdracekvamberk@gmail.com.
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle potřeby
náplň akcí.
MAMINKY
MC VAMBERECKÝ
DRÁČEK
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
ZÁŘÍ 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 zástupce
255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka
je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografiích
Obnovená expozice historických fotografií se zaměřila na města v rychnovském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst - Borohrádek, 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 fotografií, a to nejstarší 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 fotografie zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům,
ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.
 24. září 2021, od 15 hodin
Podzimní botanická vycházka s Mgr. Janem Doležalem
Na závěr botanické sezony v průběhu měsíce září bude ve spolupráci
s městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí uspořádána botanická vycházka pod vedením muzejního botanika Jana Doležala. Místo setkání
a trasa exkurze bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.
 24. září 2021, od 17 hodin
Vzpomínka na ornitologa Karla Plachetku
Tento rok uplyne 60 let od úmrtí významné osobnosti Rychnova nad
Kněžnou, ornitologa Karla Plachetky. K upomenutí jeho osoby bude odhalena na domě čp. 88 na Poláčkově náměstí, kde Karel Plachetka žil
a pracoval, pamětní deska.
 25. září 2021
Setkání u ptačího zpěvu
Přijďte se zaposlouchat do hlasů ptáčků v doprovodu odborníka do zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou.

 4. září – 31. října 2021 (vernisáž 3. září v 17 hodin)
Výstava na téma „Grafika?! Výstava centra propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí SPŠOW“
Práce studentu studijních oborů, Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média, představují jejich odbornou průpravu i volné zaměření; jejich technickou a výtvarnou připravenost pro další studium nebo zaměstnání.
 4. září – 31. října 2021 (vernisáž 3. září v 17 hodin)
Výstava na téma „Václav Buchtelík /V pekle bude čas!“
Absolvent ateliéru Malba I. ostravské Fakulty umění (prof. D. Balabán)
představuje soubor velkoformátových figurálních pláten, která rozehrávají celou řadu významových vibrací. Zřetelně je cítit z malby neradostná přítomnost temné blízké budoucnosti, jež je skandálně aktuální.
 4. září – 31. října 2021 (vernisáž 3. září v 17 hodin)
Výstava na téma „Orlický salon´21 / Vladimír Hanuš – Před stavy“
Výstava k životnímu jubileu všestranného výtvarníka, který je sžitý s krajinou Orlických hor a jejich podhůřím. Malebná krajina jej inspirovala,
formovala i překvapovala. Nevnímá jen její velkolepost, ale nahlíží na ni
jako na stále proměňující se živoucí organismus. Sleduje sebemenší záchvěv větru, pohyb mraků i prolínání barev v krajině nahlížené z výšky
letce. Výstava bude doplněna o díla malířů, jež si Vladimír Hanuš váží,
byli pro něj inspirací, ale i přáteli.
 10. září 2021
Hurá do galerie
Každým rokem pořádají muzea a galerie galerijní noc. Orlická galerie se
k této tradici ráda přidá svým nevšedním programem (viz webové stránky www.moh.cz).
 18. září 2021, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Ptačí dílna“
Letošní září je v rychnovském muzeu ve znamení ptáčků, a to i první
podzimní dílna.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 4. září – 14. listopadu 2021 (vernisáž 3. září 2021 od 17 hodin)
Výstava na téma „Vamberecké pivovary a hospody“
Výstava Spolku přátel historie Vamberka – výstava o vambereckých pivovarech a hospodách. Ve Vamberku jsou historicky doložené dva pivovary. Nejdříve to byl panský pivovar, o kterém se ví, že fungoval asi 200
let. A později tady vznikl měšťanský pivovar, který fungoval sotva 30 let.

Sýpka – Muzeum Orlických hor

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 regionu, jeho
poslání, vybavení a výstroj a seznamuje návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových 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 tematických 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 obohacena o zápůjčky ze soukromých sbírek, ale i veřejných sbírkotvorných
institucí: Galerie Města Trutnova, Galerie Středočeského kraje a Galerie
výtvarného umění v Náchodě.

Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz
 25. září 2021, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Vyrob si svého draka!“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky
běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého
vlastního papírového draka.

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 kulaté 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 platných
protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a bližší informace
na našich webových stránkách WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea
a jeho poboček.

www.vamberk.cz

www.peskydoskoly.cz

Cesta do školy je příležitost hýbat se, popovídat si,
někoho potkat nebo něco zažít. Chůze vás probere
a nastartuje, je to balzám pro tělo i duši.

Ranní provoz před školou je pro děti nebezpečný.
Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět, řidiči často zastavují na přechodech a znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim
brání ve výhledu. Rodiče dovážející děti do bezprostřední blízkosti školy ohrožují ty, které jdou pěšky
nebo jedou na kole či koloběžce.

Děti, které pravidelně chodí s rodiči pěšky, se nejlépe naučí zásadám bezpečného pohybu po ulici. Jak
učit děti dopravní bezpečnosti od nejútlejšího věku
vám poradí na www.peskydoskoly.cz

Děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Většině dětí dnes přirozený pohyb chybí,
každé čtvrté dítě okolo 13. roku bojuje s nadváhou,
nebo dokonce s obezitou. Chůze je zdravá, zlepšuje
krevní oběh, pomáhá předcházet kardiovaskulárním a jiným civilizačním onemocněním. Ranní procházka dětem pomáhá se ve škole lépe soustředit.

Cesta do školy má důležitý socializační rozměr. Díky
ní mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa,
získávají pozitivní vztah ke svému okolí. Mladší děti
sdílí cestu s rodiči, mohou jít společně za ruku a podělit se s nimi, co je čeká nebo co zažily.

Každá cesta se počítá! Pojďte do školy pěšky, přijeďte na koloběžce či na kole. Nezáleží na tom, kolik
ujdete kilometrů, ale zda chodíte pravidelně.

60
minut
denně

je doporučená dávka aktivního
pohybu pro děti ve školním věku.

27 %

dětí nemá dostatek

80 %

dětí

přirozeného pohybu.

tráví denně
více než 2 hodiny
u počítače.

12 %

trpí

dívek

nadváhou

25 %
chlapců

Děti na zadním sedadle auta dýchají
několikanásobně horší vzduch než ty,
které chodí pěšky.

10 000 lidí
v ČR ročně
předčasně zemře
na následky znečištěného ovzduší.
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Stalo se aneb bejvávalo

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

PROGRAM ZÁŘÍ 2021
Vážení diváci,
blíží se konec léta a pevně věřím, že i konec omezování kulturní činnosti
a vrátíme se do starých kolejí, na které jsme byli léta zvyklí my, herci a také
diváci. Na říjen pro Vás máme připravený pestrý program s koncerty,
na které se již dlouho těšíte, a také Divadelní předplatné – podzim 2021,
se kterým Vás seznámíme v příštím čísle Vambereckého zpravodaje.
Stálým předplatitelům program včas zašleme.
Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné zážitky.
Zdeňka Freivaldová
 3. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 10. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 17. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Prodloužená.
Vstupné 50 Kč.
 22. září v 19:00 hodin
ORLICKO-KLADSKÝ
VARHANNÍ
FESTIVAL
Účinkuje: Michal Novenko – varhany
 24. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.

 22. října v 19:00 hodin
KRYŠTOF JENOM PÍSNIČKY TOUR
Vstupenky zůstávají v platnosti.
 29. října v 19:00 hodin
KOLLÁROVCI
Vstupné 390 Kč.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
KONCERT KAPELY OLYMPIC
S ohledem na stále trvající pandemická opatření se agentura zastupující kapelu Olympic rozhodla
pro zrušení sjednaných koncertů.
Vstupenky lze vrátit v kanceláři MK
Sokolovna Vamberk.

Před 360 lety
Dne 8. září 1661 byla dokončena výstavba sklepa pod budovou staré
radnice.

Před 125 lety
Dne 28. září 1896 byla slavnostně odhalena pamětní deska spisovateli
Františku Hajnišovi na místě rodného domku pod náměstím. Dílo vytvořil místní kameník Josef Holoubek.

Před 100 lety
Prvním duchovním správcem Církve československé ve Vamberku byl
1. září 1921 ustanoven Alois Jakubec (původním povoláním učitel).
Působil zde tři roky.
Socha svatého Jana Nepomuckého na horním náměstí byla v září
1921 přemístěna z rozcestí do přilehlého parku.

Před 90 lety
Na budovu radnice byla 6. září 1931 umístěna pamětní deska nakladatele Josefa Richarda Vilímka. Dílo, které dnes zdobí budovu knihovny, vytvořil akademický sochař Josef Šejnosta.
V září 1931 byla lékárna přemístěna z čp. 6 na Husově náměstí
do čp.26 na rohu Žamberecké a Potštejnské ulice.
Dne 27. září 1931 se uskutečnily obecní volby, v nichž ve Vamberku
zvítězili národní demokraté.

Před 70 lety
Dne 16. září 1951 byla na místě rodného domku odhalena pamětní
deska hudebnímu skladateli Janu Václavu Hugo Voříškovi, autorkou
byla akademická sochařka Ludmila Jiřincová. V polovině září 1951 byl
zrušen Hostinec Na pětce a zřízena zde veřejná jídelna, přemístěná
sem z bývalého Hotelu Kubias na rohu náměstí. Poslední zářijový den
v roce 1951 byl v Pekle uveden do provozu veřejný rozhlas.

Před 65 lety
V září 1956 byla obnovena činnost Církve adventistů sedmého dne
(k jejímu zákazu došlo v roce 1952).

PŘIPRAVUJEME:
 13. října v 19:00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Před 45 lety
V září 1976 přešla učňovská výuka krajkářek z Krajkářské školy pod
družstvo VKV. Dvouletý obor byl v následujícím roce nahrazen tříletým.

Před 40 lety
K 1. září 1981 byl otevřen nový objekt školy, tzv. Dřevák, v Tyršově ulici
(dnes zde dočasně umístěna Mateřská škola Jugoslávská). Téhož dne byl
uveden do provozu Dům pionýrů a mládeže v sousední Suchánkově vile.

Výročí osobností
 01.09.1891 zemřel ve Vamberku Josef Prokeš, učitel. Ve Vamberku
působil od roku 1869, kdy se stal prvním řídícím učitelem na zdejší škole.
Věnoval se historii, mineralogii, numismatice. Psal odborné články a studie.
Byl ředitelem kůru u sv. Prokopa. 130. výročí úmrtí (* 03.02.1840 Knířov)
 02.09.1561 zemřel Mikuláš Pecingar z Bydžína, majitel panství.
Polovinu městečka Vamberk získal sňatkem s Johanou Sudličkovou
z Borovnice. Druhou polovinu později od švagrové Salomeny Zapské
z Borovnice. K panství připojil vsi Lupenici a Slemeno. Roku 1557 je prvně zmíněn vamberecký pivovar. 460. výročí úmrtí
 05.09.1911 se ve Vamberku narodil Bohumil Ditrt, fotograf. Živnost
provozoval na Bačince. Stál u zrodu sokolovny. Fotografování se věnovala
i jeho žena Marie, rozená Pavlová. 110. výročí narození († 16.03.2000 Vamberk)
 07.09.1871 zemřel na Libštejně u Pekla František Wiehl, malíř. Působil v Praze a Vídni. Byl portrétistou vídeňské šlechty i císaře Ferdinanda. 150. výročí úmrtí (* 05.06.1814 Vejprty)
 09.09.1871 zemřel ve Vamberku František Kareš, kupec. Po svém otci
převzal obchod v čp. 2 vedle radnice. Roku 1849 se stal historicky prvním
vambereckým obecním starostou. Po třech letech se odstěhoval do Vídně.
Pohřben je na starém vambereckém hřbitově. Jeho bratr Alois měl vystěhovaleckou agenturu v Brémách. 150. výročí úmrtí (* 21.01.1812 Vamberk)

Před 35 lety
V září 1986 byla dána do provozu přístavba školy (vstupní hala, učebnice výtvarné výchovy, suterénní šatny). Do školy tehdy nastoupilo
877 dětí, nejvíce v historii města.

Před 30 lety
K 1. září 1991 byla zřízena městská policie.
Dne 28. září 1991 se poprvé uskutečnil Svatováclavský jarmark.

Před 20 lety
Dne 1. září 2001 bylo po rekonstrukci otevřeno pod školou hřiště s asfaltovým povrchem.

Před 15 lety
K 1. září 2006 došlo ke sloučení obou mateřských škol pod jedno vedení. V září 2006 byl uveden do provozu bezpečnostní kamerový systém (první tři kamery).

Před 10 lety
Dne 5. září 2011 došlo na Hradisku a v Pekle k velké povodni.

www.vamberk.cz
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Městská knihovna
Plánované a probíhající akce

Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
adrenalin, nebezpečí chátrajícího objektu
a mnohdy i riziko odhalení. Jedná se o „heavy metal“ mezi fotografickými žánry.
Pravidlo urbexu: Nenechávej nic, než stopy,
neodnášej nic, než fotky.“
Výstava je přístupná do 30. 9. v otvíracích
dnech knihovny.

Výstava URBEX
– Krása v rozkladu
Již od konce srpna můžete navštívit v sálku knihovny výstavu fotografií mladého
umělce. Vojtěch Mansfeld (*1999) pochází
z Dobrušky a focení se věnuje od dětství.
Co je vlastně urbex?
Urbex - Urban Exploration je poznávání
měst, továren či jiných objektů, které vznikly lidskou činností. Nejde přitom o muzea či
snadno přístupné objekty, ale naopak o objekty, které lidé běžně nemohou vidět.
Co říká o urbexu sám autor:
„Poznávám krásu míst, ze kterých jiní lidé
odešli, na která zapomněli. Do budov se
dostávám, aniž bych cokoli poničil. Procházím kolem pohybových čidel, a vyhýbám se
ochrance, aby se mi otevřel pohled na místa, kam se běžný člověk nedostane.
Pro ostatní se potom snažím zachytit takové snímky, ze kterých na člověka dýchá
prázdnota a které ho donutí přemýšlet
o osudu této stavby, případně lidí, kteří v ní
žili či pracovali.
Pro úspěšné focení je zapotřebí klid a dobré světlo. Ani jednoho při urbexu není
dostatek, zato člověka pohání zvědavost,

Krajinou Karla IV.
Literárně-hudební a cestovatelský pořad
Josefa P. Snětivého, ve kterém Vás spoluautor stejnojmenné knihy provede po stopách Otce vlasti Prahou, Čechami a Moravou – a především naším krajem. Kromě
Karlštejna, Karlova mostu a dalších staveb
existuje spousta méně známých hradů,

klášterů a kostelů, o jejichž propojení s Otcem vlasti se příliš neví. Nechte se vtáhnout
do jejich příběhů. Pořad je zaměřen na náš
region.
Akce proběhne 14. 9. 2021 v 17:30 v sálku
nebo altánu knihovny. Vstupné 50 Kč.
Na akci je nutná rezervace: knihovna.dospeli@vamberk.cz nebo osobně v knihovně.
(Na rezervační email je nutné obdržet potvrzení o rezervaci)

Literární stand-up s Pavlem Tomešem
Pavla Tomeše můžete znát jako stand-up
komika například z pořadu Comedy Club
nebo Na Stojáka. My vám ho představíme
jako autora fejetonů, ale hlavně jeho nového románu „Až na ten konec dobrý“.
Zveme vás na netradiční autorské čtení.
Akce proběhne 21.10. v sálku nebo altánu
knihovny. Vstupné 50 Kč.
Na akci je nutná rezervace: knihovna.dospeli@vamberk.cz nebo osobně v knihovně. (Na rezervační email je nutné obdržet
potvrzení o rezervaci)
Podrobné informace najdete na facebooku
a webu knihovny: www.knihovna-vamberk.cz
nebo ve vývěsce na knihovně.

Zářijová nabídka nových knih – 2021
BELETRIE
 CUBECA, Karel:
Muž, který nevrhá stín
Dcera krále afrického kmene je
vypravena k ženichovi, cestou je
průvod přepaden a dívka padá
do rukou otrokáře.
 FEIN, Louise: Dcera říše
Hetty je dokonalá německá dívka.
Její otec vyzdvihuje nacistickou
ideologii, její bratr nadšeně vstoupí do Hitlerjugend. Hetty bezmezně věří ve svou zemi i lidi, kteří jí
vládnou. Dokud ji jednoho dne
nezachrání před smrtí utonutím
Walter, židovský chlapec.
 INDRIDASON, Arnaldur:
Temná zákoutí
V jednom z Rejkjavíckých bytů je
nalezena mrtvola osamělého sta-

rého muže. Na stole leží výstřižky
z novin, jež se týkající případu
vraždy, k níž došlo za druhé světové války.
 MORNŠTAJNOVÁ, Alena
a další autoři:
Má mě ráda, nemá mě ráda
Antologie z edice Česká povídka sdružuje krátké prózy deseti
současných českých autorů s tématem milostných pochyb a trápení.
 ROBINSON, Steve:
Žena obchodníka s příběhy
Mrazivý thriller z viktoriánské Anglie o ctižádostivé matce, která
pro štěstí svého syna udělá cokoliv. Podobně jako v předchozích
knihách i zde autor využívá své
záliby v genealogii. Birmingham

roku 1880. Angelica Chastainová
uprchla z Londýna se svým malým
synem Williamem.
NAUČNÁ LITERATURA
 HERZÁN, Ondřej:
Z Brna za sklenkou portského
Životní cesta tuláka a písničkáře
z Třebíče, který jde 3600 km pěšky z Brna do Porta. Byl hostem
i ve vamberské knihovně v roce
2014.
 HÖSCHLOVÁ, Kristina:
Lékařem mezi pouští a minami
Kniha je o odvaze žít. Kristina
Höschlová v ní podává neuvěřitelná svědectví z válečných zón v Afghánistánu, Kurdistánu a Jemenu,
kde pracovala jako lékař-anesteziolog.

www.vamberk.cz

 KNEBLOVÁ, Hana:
Za časů našich prababiček
a pradědečků
Seznámení se s tehdejším životem
ve městech a na vesnicích. Seznámení s technickými vynálezy,
s běžným každodenním životem.
 KROC, Vladimír
KRAUSOVÁ, Eliška:
Letenka do neznáma
Vysokoškolská profesorka Eliška
Krausová-Chaves popisuje v rozhovorech své pohnuté životní
osudy; roku 1968 se jejím novým
domovem stala Kolumbie.
 ŠPITÁLNÍKOVÁ, Nina:
Svědectví o životě v KLDR
Rozhovory se sedmi severokorejskými uprchlíky, kteří přibližují
svůj každodenní život v KLDR.
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Dobrý člověk, i když zemřel, žít bude v mysli těch,
kteří ho znali a měli rádi.
Dne 29. září 2021 uplyne 24 let, co nás navždy opustila maminka, babička, manželka paní JAROSLAVA
ŽÁKOVÁ z Vamberka.
Stále vzpomínají děti s rodinami a manžel

BLAHOPŘÁNÍ
V září 2021 oslaví:
91 let
Jaroslava Vyskočilová
85 let
Milena Valášková
80 let
Marie Nováková
80 let
Eduard Lukavský
80 let
Josef Hilsch
80 let
Jaroslav Kaplan
75 let
Marie Svoradová
75 let
Karel Vondra
75 let
Jitka Kocmánková

Od září 2021 opět zahajujeme
osobní gratulace jubilantům členkami Sboru pro občanské záležitosti
města Vamberka. Pokud si z jakéhokoli důvodu osobní návštěvu
nepřejete, oznamte tuto skutečnost
matrikářce 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.

Dne 30. září je to již 20 let od úmrtí pana JOSEFA
LEJSKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina

Od života pro sebe nic jsi nežádala,
vše jen pro své děti a rodinu,
své zlaté srdce celé jsi nám dala,
věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.
3. října uplyne 25 let od úmrtí naší maminky MARIE
ŠTAJNEROVÉ z Merklovic.
Budeme Tě mít v srdci napořád.
Děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si tímto poděkovat všem, kdo jste nám projevili upřímnou
soustrast k úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní BLANKY
PŘIJALOVÉ.
Sváťa Bartošová s rodinou

„Kdo v srdcích žije – neumírá…“
Děkujeme všem přátelům a známým paní MARIE
HOŠKOVÉ za projevenou soustrast a květinové dary.
Syn Pavel, dcera Jitka s rodinami

Možná byl čas již odejít, snad to tak bylo v osudu psáno...
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít...
V půjčovně čas však měli vyprodáno.
Dne 11. září uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
VÁCLAV SKÁLA.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka,
děti s rodinami a milovaná vnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 30. srpna před 12 lety nás opustil pan JOSEF
CABALKA.
S láskou v srdci vzpomínají
přítelkyně Jana, děti Iveta, Miloš, Monika
a sestra Zdenka.

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.

9. září uběhne 23 smutných let, co nás náhle opustila
moje maminka paní JULIE MARKLOVÁ.
Stále vzpomíná dcera Jana a sestra Ludmila.

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

Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za Tvoje velké oběti,
buď Tobě, rodná země lehkou,
toť poslední je přání od dětí.
9. září uplyne 7 let od úmrtí našeho tatínka LADISLAVA
ŠTAJNERA z Merklovic.
Budeme Tě mít v srdci napořád.
Děti s rodinami

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

Dne 24. 9. uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás opustil
manžel, dědeček, pan JOSEF HORÁK.
Stále s láskou vzpomínáme.
Manželka a synové

syna ........................................................................................................................,
datum nar. .................................................
dcery ......................................................................................................................,
datum nar. .................................................
Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte
v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání ke slavnostnímu uvítání dětí.

Dobrý člověk, i když zemřel, žít bude v myslích těch,
kteří ho znali a měli rádi.
Dne 21. 9. vzpomeneme na patnácté smutné výročí
úmrtí našeho syna, bratra, strýce a kamaráda pana
MILANA JELÍNKA.
S láskou stále vzpomíná matka a sestra s rodinou

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

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

www.vamberk.cz

....................................................................................................
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Pekelští junioři září v BOTAS
Dorostenecké lize
Druhým rokem Peklo bojuje v prestižní celorepublikové soutěži nohejbalu družstev do 19 let. Podobně
jako loni, bylo i letos nutné z důvodu pandemie koronaviru zkrátit
základní část soutěže na jednokolovou variantu, která odstartovala
30. května. To však na atraktivitě
soutěže rozhodně neubírá. Hráči
od Zdobnice sezónu dobře zahájili,
když ve dvojutkání udolali oba celky z Modřic. Ještě větší skalp přišel
o týden později, to Peklo fantasticky přehrálo loňského vítěze z Holic
vysokým stavem 6:1. Ještě hůře
dopadl slabší tým z Přerova, který
odjel ze sportovního areálu v Roští
rovnou s kanárem. Zatím jediným
přemožitelem se Peklu stal Spartak
Čelákovice, jež dokázal chytře využít
menšího herního prostoru domácí
arény a absenci zraněného Šimečka. I přesto je těsná prohra s jedním
z favoritů letošního ročníku soutěže
obstojným výsledkem.
„Po loňské sezóně, kde jsme trochu
smolně padli ve čtvrtfinále, jsme zahájili letošní ročník ve velkém stylu.
Oproti jiným týmům máme stejný
kádr, který se herně opět posunul,
a na výsledcích je to znát. Dosavadní skóre nám v nabitější východní
skupině dává naději na dobrou
pozici pro play off. Pokud budeme
kompletní a budeme předvádět,
co umíme, pak máme na to bojovat
o medaile. Děkujeme městu Vamberk za podporu, která nám umožňuje start nejen v této soutěži.“ shrnul dosavadní výsledky vedoucí
dorosteneckého družstva Michal
Hostinský.
V září mají čerti na programu poslední zápas základní části, který

společně s dalšími výsledky rozhodne o jejich soupeři ze západní skupiny ve vyřazovací části. Právě Šacung
Benešov byl tým, který v loňském
roce pekelské přemohl ve čtvrtfinálovém boji. Zveme tímto všechny
příznivce nohejbalu 5. září od 10
hodin k dalšímu napínavému klání.
Michal Hostinský
Sestava Pekla v Botas Dorostenecké
lize se od loňska nezměnila.
Horní řada zleva: Michal Hostinský vedoucí družstva, Lukáš Kotyza, Adam
Ferebauer - kapitán, Petr Šimeček,
Josef Čižinský, Michal Holata - trenér,
Pavel Prachař - předseda oddílu. Dolní řada zleva: Vojtěch Kopecký, Adam
Teplý, Ondřej Fries. Foto: TJ Peklo

Výsledky TJ Peklo základní části BOTAS Dorostenecké ligy
Datum

Čas

Kolo

Domácí

Hosté

Výsledek

30.05.2021

10:00

1.

TJ Peklo nad Zdobnicí

MNK mobilprovás Modřice „A“

4:3

30.05.2021

14:00

6.

TJ Peklo nad Zdobnicí

MNK mobilprovás Modřice „B“

6:1

06.06.2021

14:00

2.

TJ Sokol Holice

TJ Peklo nad Zdobnicí

1:6

20.06.2021

12:00

3.

TJ Peklo nad Zdobnicí

TJ Spartak MSEM Přerov

7:0

27.06.2021

14:00

4.

TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

TJ Peklo nad Zdobnicí

4:3

05.09.2021

10:00

7.

TJ Peklo nad Zdobnicí

SK Šacung Benešov 1947

Průběžná tabulka východní skupiny BOTAS Dorostenecké ligy
Pořadí

Tým

Utkání

Výhry

Prohry

Body

Skóre

1.

TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

5

5

0

12

26:9

2.

TJ Peklo nad Zdobnicí

5

4

1

12

26:9

3.

MNK mobilprovás Modřice „A“

4

2

2

7

18:10

4.

MNK mobilprovás Modřice „B“

4

1

3

5

11:17

5.

TJ Sokol Holice

2

1

1

2

6:8

6.

SK Šacung Benešov 1947

2

0

2

1

3:11

7.

TJ Spartak MSEM Přerov

4

0

4

0

1:27

Bramborové hody pro Peklo na MČR dorostu
S nejasným očekáváním odjížděli
nohejbalisté Pekla na MČR dvojic
a trojic dorostu, které se konalo
12. a 13. června v Karlových Varech. Sen o medaili se naplnit
nepodařilo, nicméně dvě čtvrtá
místa potvrdila účast ve špičce dorostenecké kategorie i s mladým
týmem, který může ve stejném
složení hrát i za dva roky.
Ve dvojicích se Peklu mezi 23 startujícími podařilo s oběma sestavami prodrat do nejlepší osmičky.
Obě formace měly společného
kata, kterým se stal tým MNK Modřice C, jež nejprve ve čtvrtfinále
udolal pekelské béčko (Ferebauer,

Kopecký V., Kotyza) a následně
v bitvě o bronz přehrál i první čertovskou formaci Fries, Čižinský. Semifinálovým přemožitelem áčka
byla sestava Holic, která chytrou
a účelnou hrou ovládla celý sobotní šampionát.
Do trojic nastoupili hráči od Zdobnice v improvizované sestavě.
Absentujícího Šimečka nahradil na bloku Ferebauer, který se
s novou rolí statečně popasoval.
Chemie s Čižinským na nahrávce
a útoky z obou stran fungovala výborně až do souboje s Čelákovicemi. Právě ty dokázaly v semifinále
díky razanci smečaře Nesládka roz-

bít pekelskou obranu a následně
získat i trojkový titul. Peklo v zápasu o bronz válčilo opět s neoblíbenými Modřicemi. Tentokrát musela
rozhodnout zkrácená sada, ve kte-

ré byli bohužel i tentokrát o dva
míče lepší Jihomoravané. Hráči tak
završili víkend zklamáním, nicméně s odhodláním do dalších akcí.
Michal Hostinský

Konečné pořadí turnaje (dvojice):
1. T.J. SOKOL Holice A (Veselý, Vojtíšek)
2. SK Šacung Benešov 1947 (Šperlík, Krunert L., Ziegler)
3. MNK mobilprovás Modřice C (Dvořák, Brenner)
4. TJ Peklo nad Zdobnicí A (Fries, Čižinský)
Konečné pořadí turnaje (trojice):
1.TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice (Nesládek, Seidl, Löffelmann)
2.T.J. SOKOL Holice A (Veselý, Vojtíšek, Kubový, Vohradník, Sochůrek)
3. MNK mobilprovás Modřice A (Dvořák, Brenner, Svoboda)
4.TJ Peklo nad Zdobnicí A (Fries, Čižinský, Ferebauer, Kotyza, Kopecký V.)

www.vamberk.cz
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Naše Jana v srpnu vyhrála Mistrovství světa
veteránů v orientačním běhu!!!
strana

Jana Smutná skvěle reprezentovala náš oddíl orientačního běhu
a město Vamberk na Mistrovství
světa veteránů v Maďarsku. Centrem závodu bylo malé městečko
Velence. Na startu bylo téměř
1500 závodníků. Přinášíme rozhovor s vítězkou.
Jak dlouho dopředu jsi věděla,
že pojedeš na Mistrovství světa
do Maďarska, a jak jsi se připravovala?
Přihlásili jsme se čtyři měsíce dopředu s tím, že to můžeme kdykoliv
do konce června zrušit. Připravovala
jsem se tak, že jsem se šla občas proběhnout. Ke konci jsem trošku přidala na intenzitě.
Nejdříve proběhla kvalifikace
ve sprintu v severní části Székesfehérváru v městském parku, jak
těžké to pro tebe bylo? Cítila jsi
trému, nebo se umíš odpoutat
od tlaku? Jdeš do závodu s tím, že
vyhraješ nebo tohle neřešíš a jdeš
si zkrátka zaběhat?
Kvalifikaci běhám v podstatě na jistotu, bez toho, že bych musela vyhrát. Tahle kvalifikace byla celkem
jednoduchá.
Když jsi vyhrála finále sprintu, které se uskutečnilo v centru města
Székesfehérváru, jaké to bylo?
No tady to bylo těžší, protože to bylo
v malých uličkách celkem členěných
v historickém centru. Byly tam takové
parčíky, v kterých jsme měli tři, čtyři
kontroly. Na mapě to bylo těžko čitelné i čísla kontrol šla těžko přečíst, protože ten tisk mapy byl takový slabší.
Bylo potřeba si to hodně hlídat,

abych nějakou kontrolu nepřehlídla
a zachovala to správné pořadí, a tím
to bylo dost obtížné.
Jak relaxuje závodník ve volných
dnech mezi závody?
Byli jsme na výletě na hradě a ve skalním údolí. A v dalším volnu na modelovém závodě.
Další kvalifikace a finále bylo
na lesní disciplíny v krátké trati.
Jak odlišná byla maďarská mapa
od té české? Byly tam zaznamenány hustníky, cesty či rýhy, nebo
se preferují mapy bez podrobných
záznamů, na které jsme zvyklí
u nás?
Mapy byly celkem podrobné, ale
ten terén byl specifický tím, že to byl
polootevřený terén. Byly to planiny
s hustníky a s akátovými keři, které
šly v mapě špatně vyčíst oproti normálnímu hustníku. My jsme zvyklí

na zelené hustníčky a ty tam byly, ale
pak tam byl ještě takový zelený rastr,
který se u nás moc nevyskytuje a někdy tmavě zelený od světle zeleného
nešel poznat.

V podstatě to beru tak, že to tak bylo,
nemůžu říct, že je to pro mě tak důležité (smích). Pro mě to je závod, relaxace, a když to dopadne dobře, tak to
potěší, ale není to nejdůležitější.

Program vyvrcholil finálem klasiky v Csákváru. Dalo se předpokládat, že to bude poslední, nejtěžší
a nejdelší závod, ale vyhrála jsi
s velkým náskokem. Jaký byl terén, zvolila jsi nějakou taktiku,
nebo nějaký tajný fígl?
(smích) Šla jsem do závodu s tím,
že pokud to půjde, tak budu obíhat
dlouhé postupy. Protože ten terén byl
stejný jako krátká trať, částečně byl
v lese, ale mapově to bylo dost složité, takže bylo daleko lepší obíhat,
i když to bylo samozřejmě delší.

Co tě na orientačním běhu baví?
Kamarádi hlavně, s kterými se tam
setkávám, a úžasná relaxace. Když
je člověk v lese, tak všechno vypustí
a soustředí se jen na tu mapu a na to,
aby šel dobře.

Jak jsi se cítila po třetí, zlaté medaili a co cítíš teď s odstupem
času?

Jednou mi někdo řekl, že orienťák
běhají jen chytří lidé. Je to pravda?
Možná, něco na tom částečně bude,
ale znám i případy, kde byli opravdu
chytří lidé, s několika vysokými školami, a přesto jim to nešlo. Ta orientace
je daná v každém člověku. Jestli tu
orientaci má, nebo nemá.
Ty vyučuješ tělocvik na Základní škole na Rovni a od studentů
vím, že jsi velmi oblíbená. Nebojíš
se zařadit do výuky i těžší cviky
a prvky. Potkala jsi za svojí běžeckou kariéru někde kolem sebe
dítě, které jsi věděla, že bude talent v orientačním běhu?
Když jsme trénovali skupinu kolem
Libora Netopila, tak Libor v té skupině vynikal. On se pak dostal i do juniorské reprezentace.
Jani, ještě jednou velká gratulace.
Děkuji za rozhovor a hodně úspěchů nejen v orienťáku.
Chcete se dozvědět, kdy Jana začala
běhat? Jak často trénuje a udržuje
se v kondici? Co udělat pro úspěch?
Přijďte se s ní potkat 23. září v 16 h.
na Vyhlídku na veřejný dětský závod.
Za OB Vamberk Ilona Mikysková

www.vamberk.cz
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Mezinárodní přípravné utkání fotbalového dorostu
Dne 11. 8. sehráli dorostenci TJ
Baník Vamberk, z.s. na stadionu
V Lukách přípravné utkání s MKS
„Orzeł“ Prusice. Celé utkání se
neslo ve velmi přátelském duchu.
Na obou stranách bylo šancí požehnaně a o krásné góly nebyla

nouze. Zaslouženě nakonec zvítězili hosté 4:2. Děkujeme našim
polským přátelům, že za námi
přijeli do Vamberka a přejeme
jim mnoho zdaru v nadcházející
sezoně. Děkujeme dětem z našeho oddílu, které měly V Lukách

přípravný kemp, za jejich hlasitou
podporu a navození skvělé atmosféry. Pro nás bylo utkání generálkou na mistrovskou soutěž Genext
KS staršího dorostu U 19 (Do které
jsme vstoupili vítězstvím na penalty 14.8. V Českém Meziříčí).

Čestné členství v TJ Baník Vamberk, z.s.
Zdeněk Vodák letos zakončil své působení ve Výkonném výboru TJ,
po 28 letech, kdy působil jako předseda, místopředseda a tajemník.
Zdeněk se rozhodl nekandidovat do Výkonného výboru.
Z rukou předsedy Jana Podolky a tajemníka Ondřeje Frejvalda převzal
čestné členství v TJ Baník Vamberk, z. s.
Gratulujeme a děkujeme za jeho práci pro rozvoj fotbalu a sportu v našem městě, okrese a kraji.
Ondřej Frejvald, tajemník TJ Baník Vamberk, z. s.

Pozvánka na fotbal
Vážení občané města Vamberk,
dovolte, abychom vás pozvali
na fotbal do krásného fotbalového areálu V Lukách. Zveme vás
na výborné klobásy, uzené a pivo,
a samozřejmě na kvalitní fotbal
plný napětí a emocí. Přijďte fandit našim mužům. Třeba našemu
A týmu, který hraje krajskou JAKO
1. B třídu, nebo B týmu, který hraje okresní přebor III. Třídy, nebo
mládeži (dorost, starší žáci, mladší

žáci, starší přípravka, mladší přípravka a předpřípravka).
V podzimní fotbalové sezóně můžete shlédnout 28 utkání či turnajů
našich fotbalistů na domácí půdě
ve fotbalovém areálu V Lukách.
Na stránkách www.banikvamberk.
cz, naleznete celý rozpis utkání
a turnajů pro nadcházející sezónu.
Těšíme se na vaši podporu.
Fotbalový výbor
TJ Baník Vamberk

www.vamberk.cz

Srdečně zveme všechny fanoušky
a fanynky na domácí utkání našeho dorostu V Lukách.
Ondřej Frejvald,
koordinátor fotbalové mládeže
TJ Baník Vamberk, z.s.
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Fotbalový kemp V Lukách
Po roce jsme letos znovu uspořádali fotbalový kemp pro děti
z našeho oddílu TJ Baník Vamberk.
Kempu se zúčastnilo 26 dětí, převážně z kategorie starší přípravky
a mladších žáků, nechyběli však
ani naši nejmenší z mladší přípravky a předpřípravky. Pro děti byl
od pondělí do soboty připravený
program. Vždy se jednalo o čtyři
fáze tréninků s večerním zakončením.
V pondělí večer nás navštívili Hasiči Vamberk, kteří dětem předvedli

svou techniku a nastříkali nám
pěnu, ve které se vyřádily nejen
děti. Děkujeme Hasičům z Vamberka. Druhý den k nám přijeli závodníci s rallye auty, děti nahlédly
pod kapoty těchto závodních speciálů a mohli si sednout za volant.
Děkujeme panu Kubasovi za organizaci. Ve středu jsme fandili našemu dorostu, který sehrál přátelské
utkání s polským týmem a užili si
zorbing-fotbal (fotbal v nafouknuté kouli), všechny děti se řádně
vyřádily. Ve čtvrtek jsme pro děti

připravili dovednostní olympiádu. Páteční večer patřil střelbě
ze vzduchovky a z airsoftových
pistolí a samopalů na cíl. S příchodem tmy děti vyrazily na stezku
odvahy, kterou pro děti připravili
rodiče. Sobotní den patřil přátelským utkáním s týmy z Letohradu.
V obou utkáních se jednalo o těsný výsledek. Večer patřil vyhlášení výsledků a ocenění účastníků
kempu.
Po celý týden měli děti možnost s rodiči přespat ve stanech

s podsadou, které nám zapůjčili
Vamberečtí Skauti, za to jim moc
děkujeme. Pro děti jsme měli zajištěné obědy a večeře z Restaurace
na Pětce. Celý kemp se obešel bez
zranění a všechny děti si jej náležitě užily. Děkuji všem trenérům
a pořadatelům, kteří se na organizaci kempu podíleli, a těším se
na příští rok.
Marcel Olšavský, šéftrenér
fotbalové mládeže TJ Baník
Vamberk, z.s.

Léto na tenisových kurtech
Meteorologické léto skončilo, ale
tenisové kurty u řeky Zdobnice
budou ještě několik týdnů využívány k pravidelnému sportování.
Družstvu tenistů Baník Vamberk
v době uzávěrky chyběla ještě odehrát dvě důležitá utkání
s družstvy Kostelce n. O. a Týniště
n. O. Přitom právě utkání s Kostelcem n. O. rozhodne o tom, zda
bude naše družstvo i příští rok hrát
nejvyšší soutěž Regionální tenisové Ligy. Většina týmů byla nad
schopnosti našich tenistů, i když
několik utkání bylo velice těsných
a o konečném výsledku rozhodlo
několik neuhraných míčků. Je třeba říci, že první tři mužstva (viz.
tabulka níže) měla velice kvalitní
tenisty, kteří převážně hrají oficiální krajské soutěže.
Příznivé počasí letošního jara
a léta jsme také využili pro výuku
dětí. Hned od začátku května jsme
se scházeli na kurtech dvakrát
týdně a tréninky jsme prodloužili
až do poloviny července. Od poloviny srpna se opět pravidelně
scházíme a učíme děti zvládnout
náročný, ale krásný sport.

Vedle vlastní hry se podílíme
na údržbě tenisových kurtů. Jednak při jarní přípravě členové
věnují kolem 200 hodin, aby byl
kvalitní povrch kurtů, ale také příjemné okolní prostředí. Jak kurty,
tak i jejich přírodní okolí je třeba
ošetřovat po převážnou část roku.
Všichni tenisoví návštěvníci, kteří
si na vambereckých kurtech zahrají, nešetří chválou.
Minulý rok jsme měli v plánu
uspořádat tenisový turnaj čtyřher.
Pandemická situace však náš plán
překazila. Doufáme, že letošní září
uspořádání turnaje umožní.
Vamberecký turnaj čtyřher
Zveme všechny zájemce o aktivní
sport na sobotu 25. 9. 2021 na tenisový turnaj čtyřher. Vytvořte rodinné dvojice, nebo dvojice přátel
a přijďte si zasportovat a pobavit
se. Přihlásit se můžete na elektronické adrese otmuller@gmail.com.
Podrobnosti o programu a organizaci turnaje Vám s předstihem
poskytneme.
Za tenisový oddíl
Otakar Müller

Výsledky jednotlivých utkání
Kolo

Domácí

Hosté

Výsledek

1.

Rychnovek A

Vamberk A

3:0

2.

Vamberk A

Týniště n. O.

3:0

3.

Kostelec n.O. A

Vamberk A

3:0

4.

Vamberk A

Police

2:1

5.

Nahořany A

Vamberk A

2:1

6.

Vamberk A

Rychnovek A

1:2

7.

Týniště n.O. A

Vamberk A

nehráno

8.

Vamberk A

Kostelec n.O. A

nehráno

9.

Police

Vamberk A

2:1

10.

Vamberk A

Nahořany A

3:0

Neúplná tabulka skupiny RTL OPEN 1
Tým
Nahořany A

Výhra

Prohra

Zápasy

Body

9

0

22:5

18

Rychnovek A

7

2

21:6

16

Police

5

5

14:16

15

Vamberk A

2

6

8:16

10

Kostelec n.O. A

2

5

6:15

9

Týniště n.O. A

0

7

4:17

7

www.vamberk.cz
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Rozpis domácích utkání fotbalového
oddílu TJ Baník Vamberk, z.s.
Kategorie
Mladší přípravka
Starší přípravka
Předpřípravka
Mladší žáci
Dorost
Muži A
Muži B

Datum
Sobota 4. 9. 2021 09:00
Sobota 4. 9. 2021 09:00
Středa 8. 9. 2021 16:30
Sobota 11. 9. 2021 09:00
Sobota 11. 9. 2021 11:00
Sobota 11. 9. 2021 16:30
Neděle 12. 9. 2021 16:30

Mladší žáci

Sobota 18. 9. 2021 09:00

Dorost
Mladší přípravka
Muži A
Starší přípravka
Mladší žáci
Muži B
Předpřípravka
Mladší přípravka
Dorost
Muži B
Mladší přípravka
Dorost
Muži A
Starší přípravka
Dorost
Mladší žáci
Mladší přípravka
Dorost
Muži A
Mladší žáci
Muži A
Dorost

Sobota 18. 9. 2021 14:00
Sobota 25. 9. 2021 09:00
Sobota 25. 9. 2021 15:30
Neděle 26. 9. 2021 09:00
Neděle 26. 9. 2021 09:00
Neděle 26. 9. 2021 15:30
Středa 29. 9. 2021 16:30
Sobota 2. 10. 2021 09:00
Sobota 2. 10. 2021 14:00
sobota 9. 10. 2021 9:15
Sobota 9. 10. 2021 09:45
Sobota 9. 10. 2021 12:00
Sobota 9. 10. 2021 15:00
Sobota 16. 10. 2021 09:00
Sobota 16. 10. 2021 14:00
Neděle 17. 10. 2021 09:00
Sobota 23. 10. 2021 09:00
Sobota 23. 10. 2021 11:30
Sobota 23. 10. 2021 14:30
Neděle 24. 10. 2021 09:00
Sobota 30. 10. 2021 14:00
Sobota 6. 11. 2021 13:00

Utkání
Turnaj - Vamberk, Albrechtice, Přepychy
Turnaj - Přepychy, Doudleby, Vamberk, Lípa
Turnaj - Slatina, Rychnov A a B, Vamberk
Turnaj - Vamberk/Doudleby A a B, Javornice, Borohrádek
TJ Baník Vamberk - TJ Slovan Broumov
TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Javornice
TJ Baník Vamberk, z.s. B - FO Křovice z. s.
Turnaj - Vamberk/Doudleby A, České Meziříčí,
Černíkovice/Solnice, Javornice
TJ Baník Vamberk - TJ Lokomotiva Borohrádek
Turnaj - České Meziříčí, Vamberk, Solnice, Rokytnice
TJ Baník Vamberk - FC Slavia Hradec Králové B
Turnaj - Dobruška A a B, Vamberk, Rokytnice
Turnaj - Kostelec, Vamberk/Doudleby A a B, Černíkovice/Solnice
TJ Baník Vamberk, z.s. B - TJ SOKOL Voděrady, z.s.
Turnaj - České Meziříčí, Vamberk, Lípa, Slatina
Turnaj - Přepychy, Rychnov A a B, Vamberk
TJ Baník Vamberk - FC České Meziříčí
TJ Baník Vamberk, z.s. B - Sportovní klub FC Labuť Rychnov n. Kn., z.s.
Turnaj - Kostelec A a B, Vamberk
TJ Baník Vamberk - MFK Nové Město nad Metují
TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Malšovice
Turnaj - Doudleby, Vamberk, České Meziříčí, Lípa
TJ Baník Vamberk - SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice
Turnaj - Vamberk/Doudleby A, Kostelec, Borohrádek, Javornice
Turnaj - Rokytnice, Albrechtice, Vamberk, Solnice
TJ Baník Vamberk - TJ Velké Poříčí
TJ Baník Vamberk - FC České Meziříčí
Turnaj - České Meziříčí, Vamberk/Doudleby A a B, Borohrádek
TJ Baník Vamberk - TJ Spartak Kosičky
TJ Baník Vamberk - SK Česká Skalice/TJ Sokol Velká Jesenice

Hřiště
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk
Vamberk

Celý rozpis utkání naleznete na www.banikvamberk.cz
VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Miroslav Berger - předseda, PhDr. Martina Beková, Stanislav Barvínek, Zdeňka Freivaldová, Radoslav
Vídeňský. Technická pří-prava: František Kubíček. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu
odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků.
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PIVOVARY A HOSPODY
VE VAMBERKU
aneb
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
Kde se pivo pije, tam se dobře žije.

slavnostní zahájení
pátek 3. 9. 2021 v 17:00 v Muzeu krajky
výstava, živá hudba, ukázka regionálních piv, křest knihy
výstava potrvá do 14. 11.2021

pořádá

Spolek přátel historie
pořádá Vamberka

ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk, MGOH Rychnov n. Kn., za podpory města Vamberk, Pivovarů Choceň, Rychnov a Potštejn a za mediální podpory Orlického týdeníku

Spolek přátel historie Vamberka

ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk, MGOH Rychnov n. Kn., za podpory města Vamberk, Pivovarů Choceň, Rychnov a Potštejn a za mediální podpory Orlického týdeníku

VYHRAJTE ZÁŽITEK!
ZAPŮJČENÍ VOZU ŠKODA NA VÍKEND
ANEBO JÍZDU SE ZÁVODNÍMI JEZDCI!
Stačí se jen registrovat a správně odpovědět na soutěžní otázku.

www.pojistovnamehosrdce.cz/soutez

RAKETOVÝ INTERNET!
až 1 Gbps
od 250 Kč

www.tlapnet.cz

NĢπϰPĢěãÛěæϰČłãę
vyhrála zlatou cihlu!
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

