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Dana Vařilová, Cesta za světlem, detail. 

Paličkovaná krajka 130 x 355 cm.



Magdalena Grambová - návrat tváře?

Odhalení tváře a tajemství Magdaleny Grambové 

- zakladatelky tradice proslulé vamberecké krajky

Za účasti předních odborníků byly 22. 4. 2022 představeny nejno-
vější poznatky o životě této výjimečné ženy včetně 3D rekonstruk-
ce její tváře pomocí nejnovějších vědeckých technologií na zákla-
dě jí přisuzovaných ostatků.
Máme tak s vysokou pravděpodobností možnost nahlédnout do ži-
vota a tváře jedné z nejvýznamnějších osobností našeho regionu.
Současně vyšla a byla „pokřtěna“ výpravná populárně-naučná pu-
blikace, na které se také podílela řada Vamberáků, která je dalším 
reprezentativním výstupem města.
Věříme, že toto vše napomůže propagaci města, návratu vambe-
reckých mumií a šíření tradice slavné vamberecké krajky.
Obrovský dík patří partnerům a všem, kteří se zapojili a podporují 
nás.

Vladimír Sodomka za Spolek přátel historie a partnery
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

99. zasedání dne 13. dubna 

2022 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 98.

2)  Schválila nové nájemní pomě-
ry k bytům v domě zvláštního 
určení v  čp. 35 v  ulici Jůnova 
a  snížení nájmu bytů v  sou-
ladu s  Pravidly pro uzavírání 
nájemních smluv na  byty 
v  domě zvláštního určení, 
ve kterém je poskytována pe-
čovatelská služba dle přílohy. 

3)  Schválila směrnici Sociální 
fond a mzdy dle přílohy.

4) Schválila poskytnutí dotace 
v  rámci dotace malého roz-
sahu (dotace z  rezervy rady 
města) ve  výši 2.000 Kč orga-
nizaci PFERDA z. ú., Panská 79, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 26657431 na  podporu 
služby samostatného bydlení 
„Takový normální život“ a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
na poskytnutou dotaci.

5)  Vzala na  vědomí zprávu Poli-
cie České republiky, obvodní 
oddělení Kostelec nad Orlicí, 
o  vyhodnocení bezpečnostní 
situace v  katastru obce Vam-
berk za období od 01.01.2021 
do 31.12.2021.

6) Neschválila uzavření Smlouvy 
o  pronájmu zařízení na  měření 
rychlosti silničních vozidel se 
společností CS s.r.o., Wolkero-
va 189, Malá Skalice, 552  03 
Česká Skalice, IČO: 11670410, 
jejíž předmětem je pronájem 
silničního rychloměru za  cenu 
4.100 Kč s DPH za den pronájmu. 

7)  Schválila výzvu k  podání ce-
nové nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Scho-
diště ul. Struha, Vamberk“.

8)  Schválila výzvu k  podání ce-
nové nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Opra-
va komunikace V  Lukách, 
Vamberk“.

9) Projednala cenové nabídky 
pana Martina Žampacha, Žiž-
kova 210, 517 54 Vamberk, IČO: 
65202473 a  schválila uzavření 
objednávky na natěračské prá-
ce – koupaliště fasáda za cenu 
35.025 Kč, na  natěračské prá-
ce – koupaliště palubky strop 
za cenu 76.860 Kč, na malířské 
práce – koupaliště vnitřní pro-
story za cenu 10.320 Kč.

10) Schválila uzavření Dodatku 
č. 2 smlouvy o  dílo ze dne 
07.01.2022 na  akci „Oprava 
rozvodů a  strojovny koupali-
ště Vamberk“ se společností 
Poolakcent s.r.o., Svépravická 

424/4, Hloubětín, 198  00 Pra-
ha 9, IČO: 06167667, kterým se 
mění rozsah díla o  vícepráce 
a  méněpráce dle zjišťovacích 
soupisů č. 1 až 6 a celkově se 
zvyšuje rozpočet o 788.466 Kč 
bez DPH, celková cena díla 
činí 9,637.622,55 Kč bez DPH.

11) Schválila uzavření Smlouvy 
o  dílo se společností KON-
KRET CZ, spol. s  r. o., Sme-
tanovo nábřeží 304, 517  54 
Vamberk, IČO: 25942352 
na  opravu napájení brodítek 
včetně sprch v  rámci opravy 
koupaliště Vamberk za  cenu 
371.357,72 Kč bez DPH.

12) Schválila rámcovou objednáv-
ku na opravy havarijního stavu 
místních komunikací trysko-
vou metodou emulzí a  kame-
nivem ve  Vamberku s  fi rmou 
Karel Dubský – Poskytování 
technických služeb, Horní 
Sloupnice 226, 565  53 Hor-
ní Sloupnice, IČO: 69835438, 
za cenu 4.150 Kč bez DPH/t.

13)  a) Vzala na vědomí odstoupe-
ní od  smlouvy ze strany spo-
lečnosti STAVBY Janeček s.r.o., 
č. p.  285, 517  11 Javornice, 
IČO: 03821714.

 b) Schválila objednávku 
na  opravu kamenné zdi 
v  Merklovicích s  fi rmou Leoš 
Hošák, Vrabcova 522, 517  54 
Vamberk, IČO: 68491492, dle 
cenové nabídky v celkové výši 
236.445,27 Kč bez DPH. 

14)  Nesouhlasí s  rozšířením sjez-
du z  místní komunikace č. 1b, 
ul. Jiráskova, přes chodník 
– místní komunikace č. 2d 
na  p.  č. 1827/3 na  pozemek 
p. č. 1063/2 u č. p. 376, vše v k. 
ú. Vamberk, o 75 cm na každou 
stranu od stávajícího vjezdu.

15)  Schválila uzavření darovací 
smlouvu na  přijetí fi nančních 
prostředků ve  výši 100.000 Kč 
za  účelem podpory mobility 
sociálních služeb mezi Měs-
tem Vamberk jako obdaro-
vaným a  společností ŠKODA 
AUTO, a. s., tř. Václava Kle-
menta 869, Mladá Boleslav II, 
293  01 Mladá Boleslav, IČO: 
00177041 jako dárcem.

16) Souhlasila s přijetím určeného 
fi nančního daru od  WOMAN 
FOR WOMEN, o.p.s., v  rámci 
jejího charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI pro Základní 
školu Vamberk, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Komenské-
ho 95, 517  54 Vamberk, IČO: 
70156611 a  pověřila starostu 
podpisem žádosti o  souhlas 
zřizovatele. 

Rada města Vamberk se na svém 

100. zasedání dne 27. dubna 

2022 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 99.

2)  Schválila změny rozpočtu č. 4                     
na  rok 2022 v  kompetenci 
rady města. 

3)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2021 

příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, Vamberk, IČO: 70157375

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2021 příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Vamberk, 
Tyršova 280, IČO: 70157375 
ve výši 140.677,77 Kč, a to pře-
vod 96 % do rezervního fondu 
a 4 % do fondu odměn.

4)  Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2021 

příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, Vamberk, IČO: 
70156611

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2021 příspěvkové organizace 
Základní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Ko-
menského 95, Vamberk, IČO: 
70156611, ve výši 53.464,77 Kč, 
a to převod 96 % do rezervního 
fondu a 4 % do fondu odměn.

5) Schválila:
 a) účetní závěrku za  rok 2021 

příspěvkové organizace SPRÁ-
VA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
Jůnova 63, Vamberk, IČO: 
75046482

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2021 příspěvkové organiza-
ci SPRÁVA SPORTOVNÍHO 
ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vam-
berk, IČO: 75046482 ve  výši 
272.733,51 Kč, a  to převodem 
do rezervního fondu.  

6) Schválila ve  funkci valné hro-
mady společnosti VAMBEKON, 
s.r.o., Na  Struhách 536, Vam-
berk, IČO: 60112981:

 a) výroční zprávu o  hospoda-
ření, podnikatelské činnosti 
a  stavu majetku za  rok 2021 
společnosti VAMBEKON, s.r.o., 
včetně rozvahy, výkazu zisku 
a ztrát s přiloženou účetní zá-
věrkou a  zprávou o  vztazích, 
bez výhrad

b)  rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2021 společnosti VAMBEKON,     
s.r.o. ve  výši 1.536.749,48 Kč, 
a to převodem fi nančních pro-
středků do rezervního fondu.

7) Schválila ve  funkci valné hro-
mady společnosti Vamberec-
ká voda s.r.o., Radniční 102, 
Vamberk, IČO: 25973495:

 a) účetní závěrku za  rok 2021 
společnosti Vamberecká voda 
s.r.o.

 b) rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za  rok 
2021 společnosti Vamberecká 
voda s.r.o. ve výši 92.473,68 Kč, 
a  to převodem do nerozděle-
ného zisku minulých let.

8)  Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-2013326/
VB/1 Vamberk-Peklo, parc. 
53/2 – přípojka knn, pro kabe-
lovou přípojku NN, umístěnou 
v  pozemku p.  č. 53/2 a  792/1 
v  k. ú. Peklo nad Zdobnicí, 
ve vlastnictví města Vamberk, 
za  jednorázovou náhradu 
za  zřízení věcného břemene 
ve výši 1.400 Kč bez DPH.

9)  Revokovala usnesení - bod č. 3,                                                
usnesení Rady města č. 95 
ze dne 12.03.2022 a  rozhod-
la poskytnout fi nanční dar 
panu mjr.  v.v. Mgr.  Václavu 
Vlčkovi, datum narození xxxx, 
č. p. xxxx, xxx ve výši 3.000 Kč 
na  pořádání akce „Spanilá 
jízda historických policej-
ních vozidel“, která se koná 
28.05.2022, a schválila uzavře-
ní darovací smlouvy.

10) Schválila navýšení pracovní-
ho úvazku v organizační slož-
ce města s  názvem Městská 
knihovna Vamberk o  úvazek 
0,25 od 01.05.2022.

11) Schválila uzavření darova-
cí smlouvy s  MUDr.  Dagmar 
Kašparovou, IČO: 48613274, 
Voříškova 169, 517  54 Vam-
berk, jejíž předmětem je po-
skytnutí věcného daru – her-
ních prvků pro organizační 
složku města Městská knihov-
na v celkové hodnotě 4.947 Kč.

12) Schválila uzavření novace 
Smlouvy o  umístění a  provo-
zování kontejnerů se společ-
ností ELEKTROWIN a.s., Mi-
chelská 300/60, 140  00 Praha 
4, 27257843, jejíž předmětem, 
umístění a shromažďování zpět-
ně odebraného elektrozařízení.

13)  Schválila uzavření smlouvy 
o  právu provést stavbu inže-
nýrské sítě a  omezení užívání 
nemovitosti pro stavbu: „VO 
ve Vamberku, ul. Žamberecká, 
Kollárova, Bulharská, Polská“ 
se Správou silnic KHK, spočí-
vající v  umístění stavby: „VO 
ve Vamberku, ul. Žamberecká, 

(dokončení na další straně)
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Ze zasedání Rady města

Termín voleb    do  zastupitelstev 

obcí byl prezidentem republiky 

vyhlášen na    pátek 23.  září 2022 

(14:00 - 22:00 hodin) a na sobotu 

24. září 2022 (8:00 - 14:00 hodin).  

Městský úřad Vamberk vykonává 
činnosti registračního úřadu, který 
projednává a registruje kandidátní lis-
tiny pro volby do zastupitelstva města 
Vamberk a  dále projednává a  regist-
ruje kandidátní listiny pro volby do za-
stupitelstev obcí: Lhoty u  Potštejna, 
Lupenice, Polom, Potštejn, Proruby, 
Rybná nad Zdobnicí a Záměl.

REGISTRACE 

KANDIDÁTNÍCH LISTIN:

Příjem, projednání a  registraci 

kandidátních listin zajišťuje tajem-

nice Městského úřadu Vamberk, 

Ing.  Martina Jusková, 1. patro 

městského úřadu, tel: 605 006 265, 

494  548  112, e-mail: juskova@

vamberk.cz.

Kandidátní listiny  mohou voleb-

ní subjekty podat nejpozději  66 

dnů  přede dnem voleb, tj. do                    

19. 7. 2022 do 16:00 hod. Doporu-

čujeme zmocněncům volebních 

stran termín podání kandidátní 

listiny dopředu objednat na výše 

uvedených kontaktech. Vyhnete 
se tak případnému čekání.
Volební strany mají možnost dopl-
ňovat další kandidáty na  kandidát-
ní listinu nebo měnit jejich pořadí                
60 dnů  přede dnem voleb, tj. do             
25. 7. 2022 do 16:00 hod.
Případné závady kandidátních lis-
tin je nutné odstranit nejpozději    
53 dnů  přede dnem voleb,  tj. do                       
1. 8. 2022.
Vzory kandidátních listin, prohlášení 
a  další informace ke  komunálním 
volbám naleznete na  webu města 
www.vamberk.cz v sekci Volby.
Další informace k  volbám najdete 
také na  webu Ministerstva vnitra 
České republiky www.mvcr.cz.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Teploty pomalu, ale jistě stoupa-
jí, čeká nás léto - období pohody 
a odpočinku. Dříve, než se oddáme 
prázdninové náladě, ráda bych Vám 
v předstihu připomněla, že v tomto 
roce se již 23. a 24. září budou konat 
komunální volby. Už dávno bereme 
jako samozřejmost, že máme šanci 
svobodně uplatnit aktivní i pasivní 
volební právo ve  volbách, ve  kte-
rých jsou řádně a  transparentně 
sčítány hlasy, a to je dobře.
Politika je tak trochu samozřejmou 
součástí našeho života, u někoho víc 
a u někoho méně. A  je jistě i mno-
ho takových, pro které: „je politika 
svinstvo“. Co je politika víme. Co je 
svinstvo víme. A politické svinstvo? 
Dávat voličům nesplnitelné sliby. 
Nepřetržitě jim nabízet jednoduchá, 

ale nerealizovatelná řešení. Prosazo-
vat své zájmy na úkor zájmů voličů. 
Upozaďovat věcnou stránku věci. 
Schovávat se za druhé.
Vážení čtenáři, přijďte k  volbám 
a  vyberte kandidáty, kteří budou 
pracovat ve prospěch města a jeho 
obyvatel. Kandidáty, kteří budou 
uvážlivě a statečně volit svá vyjád-
ření a rozhodnutí, i když budou ně-
kdy na první pohled nepříliš líbivá.
Kandidáty, kteří budou připraveni 
obětovat svůj soukromý čas a ener-
gii, aby čelili výzvám a úkolům, kte-
ré je ve  volebním období potkají. 
Přeji nám všem prima letní před-
volební dumání tak trochu napřed 
a trochu do zásoby a pak na shleda-
nou ve volebních místnostech. 

Táňa Břízová 

 (dokončení)
 Kollárova, Bulharská, Polská“ 

do  pozemků p.  č. 1832/1, 
1832/2, 1842/23 v  k. ú. Vam-
berk, ve  vlastnictví Králové-
hradeckého kraje, za jednorá-
zovou kauci ve výši 46.706 Kč. 

14)  Projednala Zprávu o hodnoce-
ní nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Schodiště 
ul. Struha, Vamberk“ a rozhod-
la, že smlouva bude uzavřena 
s  dodavatelem, který předlo-
žil nejnižší nabídkovou cenu 
492.846,38 Kč bez DPH, společ-
ností Stavitelství EU s.r.o., Hu-
sovo náměstí 99,  517 54 Vam-
berk, IČO: 27521711, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

15)  Projednala Zprávu o hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava ko-
munikace V  Lukách, Vamberk“ 
a  rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  dodavatelem, kte-
rý předložil nejnižší nabídko-
vou cenu 950.000 Kč bez DPH, 
společností Chládek a  Tintěra, 
Pardubice a.s., K Vápence 2677, 
Zelené Předměstí, 530  02 Par-
dubice, IČO: 25253361, a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

16)  Schválila ukončení nájemního 
poměru k bytu č. x v domě čp. 
xxx v ulici xxxxxx ve Vamberku, 
nájemci Denisa Pušková a Fran-
tišek Čonka, dohodou smluv-
ních stran ke dni 30.04.2022.

17) Schválila cenovou nabídku 
na  montáž oplocení plavec-
kého bazénu, druhá část, 
od  společnosti ZALSTAV, spol. 
s  r.o. Zálší čp. 5, 565  01, IČO: 
48153338 za  cenu 100.186 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

18)  Schválila uzavření Dodatku 
č. 2 smlouvy o  dílo ze dne 
10.11.2021 na  akci „Oprava 
zpevněných ploch V  Lukách, 
Vamberk“ se společností ZA-
LSTAV, spol. s  r.o. Zálší čp. 5, 
565 01, IČO: 48153338, kterým 
se mění rozsah díla o vícepráce 
a  méněpráce dle zjišťovacích 
protokolů č. 1 a 2 a celkově se 
zvyšuje rozpočet o 81.925,85 Kč 
bez DPH, celková cena díla činí 
1.380.138,85 Kč bez DPH.

19) Schválila uzavření Smlouvy 
o dílo s Vysokou školou báňskou 
– Technická univerzita Ostrava, 
Centrum energetických a  en-
vironmentálních technologií, 
Výzkumné energetické centrum 
(VEC), se sídlem 17. listopadu 
2172/15, 708  00 Ostrava – Po-
ruba, IČO: 61989100, dle cenové 
nabídky CN_22_195 na  Posou-
zení zdroje tepla a soustavy CZT 
pro Město Vamberk (Technic-
koekonomická studie) za  cenu 
225.000 Kč bez DPH, 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. června 2022 od 18:00 hodin

ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.

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, umyva-
dla, 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, pestici-

dy, léky, domácí chemikálie)
 Elektrozařízení 
 Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povleče-

ní, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igeli-
tových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

 Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do uza-
víratelných nádob).

Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz 

v sekci Praktické informace - Jak nakládat s odpady

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 prostřed-
nictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Článek tak trochu napřed a do zásoby

Informace k volbám 
do zastupitelstev obcí 2022

Volební subjekty mohou využít, v  rámci volební kampaně, prostor 
k bezplatné prezentaci v zářijovém čísle Vambereckého zpravodaje 
v rozsahu jedné černobílé strany.  
Příspěvky lze zasílat na adresu zpravodaj@vamberk.cz do uzávěrky 
zářijového čísla Vambereckého zpravodaje tj. do 20. srpna 2022. Přip. 
další informace podá Ing.  Martina Jusková, tel: 605  006  265 nebo 
494 548 112.
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04. 06.
05. 06.
11. 06.
12. 06.
18. 06.
19. 06.
25. 06.
26. 06.
02. 07.
03. 07.
05.07.
06.07.
09. 07.
10. 07.
16. 07.
17. 07.
23. 07.
24. 07.

Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)
MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Skřičková Zdeňka
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona)
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)
MUDr. Hlavsová Lenka
Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata)
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)
MDDr. Zdráhal Zdeněk
JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Jana Pitry 448, Opočno, 517 73
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
Kvasinská 129, Solnice, 
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
Tyršova 515, Opočno, 517 73
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 517 21

737 791 333
721 200 244
799 545 112
494 371 783
602 152 873
494 515 697
494 515 695
494 515 694
494 371 031
777 667 353
494 323 958
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
737 791 333
721 460 150
494 371 088

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

Sdružení SPLAV, z.s.
a Místní akční plán 
vzdělávání na Rychnovsku 
pořádá v červnu 2022:

Prosím sledujte naše www a Fcb stránky, kde naleznete 
případné změny konání a aktualizaci všech akcí.
Registrace viz QR kód, email: map@sdruzenisplav.cz, 
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku@MAPnaRychnovsku, 
WEB: www.sdruzenisplav.cz, tel. 777 309 803, 777 227 492

Stále je možnost využít sociálního šatníku 
pro uprchlíky z Ukrajiny.
V případě zájmu kontaktujte Ing. Martinu Juskovou 
na tel.: 605 006 265, e-mail: juskova@vamberk.cz

Otevíráme koupaliště 
Po  dvouleté přestávce vstupuje oprava letního koupaliště ve Vamber-
ku do poslední fáze. Dokončují se stavební práce na opravách velkého 
bazénu a  na  výměně veškerých technologií a  strojovny. Úpravou pro-
cházejí travnaté plochy, opraveny jsou chodníky v areálu i  zázemí pro 
návštěvníky a občerstvení, které bude možno nově navštívit i  zvenku, 
např. při cestách na kole. Teď už jen zbývá, aby počasí přálo a mohli jste 
tak za horkých letních dní navštívit tolik oblíbené vamberecké koupališ-
tě, na kterém se na vás budeme těšit.          Správa sportovních zařízení    

Vstupné Základní
Snížené

děti 6-15 let, senioři od 65 let

Celodenní 60 Kč 40 Kč

Odpolední
od 16.00 hodin 40 Kč 30 Kč

10 vstupů
(9 vstupů + 1 zdarma) 540 Kč 360 Kč

ZDARMA děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP
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Vodojem nad horním náměstím mezi dnešní 
Polskou a Bulharskou ulicí postavil místní sta-
vitel Josef Lorenc v  roce 1929. Zdrojem vody 
byly prameny na Podřezově. V pozadí stojí zá-

novní Koblicova vila, kterou postavil úspěšný 
obchodník pro svého syna. Budoucí Bulharská 
ulice je již vytýčena, po  sousední Polské není 
ještě vidu ani slechu.    

                                      Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze souboru ve správě 

MGOH Rychnov n.K.

František Cyril Kampelík, od jehož 
úmrtí uplyne v  těchto dnech 150 
let, se zapsal do českých, ale i vam-
bereckých dějin.
Slovo kampelička mělo u nás v 19. 
a  první polovině 20. století dobrý 
zvuk. Znamenalo solidnost, pro-
speritu a  rozvoj. Bohužel, po  roce 
1989 vinou chamtivých nepoctiv-
ců, kteří způsobili krach několika 
těchto obnovených peněžních 
ústavů, byl tento název zdiskredi-
tován. Ale s tím už doktor Kampe-
lík nemá nic společného. Na  svět 
přišel 28. června 1805 v Syřenově 
na  Semilsku do  rodiny mlynáře 
Františka a  Josefy Kampelíkových 
(Camprlíkových). Studoval gym-
názium v  Jičíně, fi lozofi i a  poly-
techniku ve Vídni. Pro nedostatek 
fi nancí musel vzdělávání zanechat 
a  dva roky vyučoval v  Plaňanech. 
Posléze v Brně dostudoval fi lozofi i 
a roku 1831 vstoupil do semináře, 
kde mj. založil českou knihovnu. 
V  té době si ke  jménu František 
přidal Cyril na počest moravských 
věrozvěstů. Po  dvou letech ode-
šel do  Vídně, kde studoval práva 
a poté medicínu. S pomocí knížete 
Lobkowicze si přivydělával jako 
soukromý učitel češtiny ve  šlech-
tických rodinách. Jako předseda 
čtenářského spolku českých práv-

níků a  mediků se dostal do  kon-
fl iktu se zákonem pro podezření 
z  účasti v  neexistujícím tajném 
spolku Čechosláva. Ve  vazbě si 
pobyl 5 měsíců. Přes všechny peri-
petie školu ukončil a v srpnu 1843 
získal doktorát medicíny. Krátce 
působil ve Vídni, Litomyšli, Mšeně 
a od roku 1846 v Praze. 
Zde se hned po  příchodu zapojil 
do  veřejného života. Měl zkuše-
nosti přehled a značné organizač-
ní schopnosti. Uplatnil je v  lednu 
1846 při založení pražské Měšťan-
ské besedy, prvního spolku toho-
to druhu v  českých zemích. Roku 
1848 se politicky angažoval, byl 
pověřen jednáním s  radikalizova-
ným dělnictvem. Obhajoval princi-
py ústavy, národní rovnoprávnosti 
a  demokratických práv. Byl znám 
jako upřímný, horlivý, i  když po-
někud svérázný vlastenec. Tehdy 
navrhl a  prosadil přejmenování 
Koňského trhu na  Václavské ná-
městí a Dobytčího trhu na Karlovo 
náměstí. V dubnu 1848 byl založen 
první český politický spolek Lípa 
slovanská a Kampelík stál u  jejího 
zrodu. Po porážce povstání na něj 
byl vydán zatykač, a  proto uprchl 
do Srbska. Po amnestii na podzim 
1848 se vrátil, žil pod policejním 
dohledem a  obtížně hledal lékař-

skou praxi. Po  neúspěšné kandi-
datuře do  zemského sněmu roku 
1861 rezignoval na  politickou 
činnost. Propagoval česko-sloven-
skou a  slovanskou vzájemnost. 
Mluvil polsky, rusky a srbsky.
Kromě lékařské praxe, která jej 
živila, se věnoval pomoci venkov-
skému lidu. Publikoval v  českých 
časopisech (Časopis českého mu-
zea, Květy, Česká včela, Dělnické 
noviny), snažil se o  očistu jazyka 
(sepsal Pravopis československé 
řeči). Psal pod pseudonymem F. 
C. Libčanský. Za  jeden z  hlavních 
prostředků vedoucích ke  zlepšení 
tíživé sociální situace na  českém 
venkově považoval soustřeďo-
vání drobných úspor v  úvěrních 
spolcích. Používal dodnes známé 
heslo: Co jednomu nemožno, to 
všem dohromady snadno. Roku 
1861 vydal spis Spořitelny po  far-
ských kolaturách orbě, řemeslu ze 
svízelu pomohou. Idea se neujala, 
ale když pod vlivem Friedricha 
Wilhelma Raiff eisena začaly zálož-
ny vznikat v  Německu a  posléze 
i  v  Čechách, byly zde na  jeho po-
čest nazvány jako kampeličky (je-
jichž největší rozvoj u  nás nastal 
až po  jeho smrti v  90. letech 19. 
století). Usiloval i o přechod pojiš-
ťovnictví do českých rukou (Všeo-

becná assekurace proti škodlivým 
vlivům).
Do  Vamberka přišel Kampelík 
v  roce 1850 ze Dvora Králové 
z  podnětu svého spolužáka, teh-
dejšího purkmistra Františka Ka-
reše. Rok zde působil jako obecní 
lékař a  nadšenec pro literaturu 
a  české knihy. Zapojil se i  do  kul-
turního života zdejších ochotníků. 
Především se však v našem městě 
oženil s  Eliškou Matyášovou, dce-
rou nájemce dvora. Z  jejich man-
želství vzešly tři dcery, Božena, 
Milada a  Věnceslava. Na  doktora 
Kampelíka zůstala ve  Vamber-
ku vzpomínka v  podobě busty 
od Františka Bílka v zasedací míst-
nosti Spořitelního a  záložního 
spolku v  Zářečí. Kdoví, kde jí je 
dnes konec? Kampelík z  Vamber-
ka odešel do  Českého Meziříčí 
a po dvou letech do Opočna. Tady 
působil do  roku 1858, následně 
přesídlil na  Hradecko a  usadil se 
v Kuklenách.
Lékař, spisovatel a hospodářský or-
ganizátor František Cyril Kampelík 
zemřel po  delší nemoci 8. června 
1872 v  Kuklenách ve  věku nedo-
žitých 67 let. Pohřben byl na míst-
ním hřbitově.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Z pokladů starých fotografi í

Pojmenovali po něm venkovské peněžní ústavy
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Mezi zdejšími obchodníky s kraj-
kářským zbožím vynikal muž, 
který se narodil daleko od Vam-
berka, v  Roudné na  Táborsku. 
Antonín Koblic přišel na  svět 
před 140 lety 9. června 1882. 
Do našeho města přišel ve svých 
dvaceti letech. Roku 1904 se 
zde oženil s Annou (1879-1954), 
dcerou místního obchodníka 
Josefa Šafránka. Narodily se jim 
tři dcery a syn. Po svém tchánovi 
převzal krajkářský krámek v čp.7 
na  rohu náměstí (dnešní Hotel 
Krajka). Postupem času přivedl 
Antonín svůj krajkářský obchod 
k  největšímu podniku svého 
druhu ve městě. O úspěších vy-
povídá mj. ocenění na výstavách 
v Bruselu 1935 a Paříži 1937.
Antonín Koblic se též výrazně 
angažoval ve  vambereckém ve-
řejném životě. Po  první světové 
válce se stal členem obecní rady 
a  v  prosinci 1931 byl zvolen 
obecním starostou za  národní 
demokracii. Funkci vykonával 
až do  voleb v  roce 1938, poté 
se stal prvním náměstkem své-
ho nástupce ve  funkci starosty 
Josefa Izáka. Po Izákově odstou-

pení v následujícím roce zastával 
Koblic funkci úřadujícího staros-
ty a v prosinci 1940 byl na tom-
to postu potvrzen volbou. Svůj 
úřad vykonával rozvážně po ce-
lou dobu německé okupace. 

Předal jej v  květnu 1945 nově 
vzniklému národnímu výboru, 
jmenovitě předsedovi Antonínu 
Knapovi. Koblic tak náleží histo-
ricky k nejdéle působícím staros-
tům našeho města.
Několik drobností z  jeho veřej-
ného působení, které dokreslují 
Koblicovu povahu. Na  sklonku 
první světové války prosadil, 
aby se nezapomnělo na  ruské 
a  srbské válečné zajatce. Město 
se s  nimi před jejich odjezdem 
důstojně rozloučilo. O  několik 
let později si stěžoval, že vozko-
vé příliš hlasitě práskají bičem 
při průjezdu městem. Z  jeho 
podnětu bylo zažádáno o státní 
fi nanční příspěvek na  výstavbu 
silnice k obecnímu lesu a Bedná-

řově chatě na Vyhlídce, čímž se 
zmírnil dopad nezaměstnanosti 
po  uzavření Hernychovy továr-
ny. Při realizaci velké společen-
ské akce ve  30. letech, tzv. An-
toníčkovské pouti na  Vyhlídku 
navrhl, aby byla pouť krojovaná, 
což pomohlo k  její větší popu-
laritě. V  září 1937 byl v  čele pě-
tičlenné delegace města, která 
se v Praze zúčastnila pohřbu T.G. 
Masaryka. O dva měsíce později 
jej spolu s dalšími třemi občany 
města přijal prezident Beneš.
Jako předseda Muzejního spolku 
Lützow měl Antonín Koblic vel-
kou zásluhu na  vzniku zdejšího 
muzea. Stál v čele okrašlovacího 
spolku a  Klubu českosloven-
ských turistů. Byl též starostou 
obchodního grémia a angažoval 
se v  kuratoriu krajkářské školy, 
které dohlíželo na  její chod. Byl 
členem vedení Občanské zálož-
ny.
Antonín Koblic zemřel 24. ledna 
1958 v  Rychnově nad Kněžnou 
ve svých 75 letech.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie 

Vamberka

Lékař 
František Němec
Před 150 lety se v Merklovicích narodil 
František Němec, první vysokoškolsky 
vzdělaný rodák z této obce.
Na  svět přišel první letní den roku 
1872 na  gruntu čp.16 do  rodiny Fran-
tiška Němce (1832-1910) a  jeho ženy 
Terezie (1836-1917) jako třetí ze čtyř 
dětí. Na  Karlo-Ferdinandově univerzitě 
v  Praze vystudoval medicínu a  po  celý 
život měl lékařskou praxi ve Vamberku. 
V  roce 1900 se oženil se Zdeňkou Kos-
kovou (1873-1934), nejstarší dcerou 
vambereckého obchodníka Bohumila 
V. Koska. Rok po svatbě se jim narodila 
dcera Milena, která však záhy zemřela. 
V  roce 1902 spatřil světlo světa jediný 
syn Zdeněk. Rodina žila ve vile na rohu 
Pekelské a Hlavsovy ulice.
František se od  mládí zapojil do  ve-
řejného života. V  Merklovicích byl již 
jako student rychnovského gymnázia 
aktivním členem hospodářského a čte-
nářského spolku Beseda, kterému např. 
daroval 40 knih. Coby medik začal spo-
lupracovat s  ochotníky ve  Vamberku. 
Zpočátku jako herec, posléze i  režisér 
a funkcionář. 
V obecním zastupitelstvu zastával post 
radního v nelehkých letech 1912-1918. 
V  květnu 1918 zdůvodnil na  veřejném 
zasedání jmenování Karla Kramáře čest-
ným měšťanem Vamberka. Na  podzim 
se pak aktivně zapojil do přerodu sprá-
vy města v nově vzniklém českosloven-
ském státu. V  období 1929-1936 stál 
v čele Měšťanské besedy a po rezignaci 
byl za své zásluhy jmenován předsedou 
čestným. V červnu 1932, kdy se dožil še-
desáti let, byl na jeho počest uspořádán 
oslavný večer v  Hotelu Hrad. Na  jeho 
popud vznikla o dva roky později Anto-
níčkovská pouť na Vyhlídku, která měla 
především propagovat tuto chatu u ši-
roké veřejnosti. Oblíbený lékař František 
Němec, který se zapsal do  kulturních 
dějin našeho města, zemřel po  delší 
nemoci 15. dubna 1939. Bylo mu 66 let. 
Pochován je na starém hřbitově.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu Milana Sedláčka

V  našem městě kdysi působil 
kamenický a sochařský rod Miel-
nických, který Vamberk, ale i celé 
Podorlicko ozdobil desítkami 
barokních soch.
Prvním z  rodu Mielnických usa-
zených ve  Vamberku byl Matěj 
(1668-1725), který pocházel 
z  Chrudimi. Do  našeho měs-
tečka přišel zřejmě na  pozvání 
Jana Adama hraběte Záruby 
z  Hustiřan. Roku 1700 se Matěj 
oženil s  Františkou Kralickou. 
Žili na rynku, tam, kde má dnes 
pobočku Česká spořitelna. Na-
rodily se jim čtyři děti, mezi nimi 
Jan Ignác. Stalo se tak na svátek 
sv. Jana Křtitele 24. června 1702, 
právě před 320 lety.
Mladý Jan Ignác získal počáteční 
kamenickou zručnost u  svého 
otce Matěje. Brzy však odešel 
do  Hradce Králové do  dílny 
předního sochaře Ondřeje Dec-
kera. Ve  svých 22 letech se Jan 
Ignác oženil se slečnou Dorotou. 
Od nevlastní matky získal grunt 
na  vambereckém rynku. Paní 
Dorota bohužel brzy zemřela 
a  Jan Ignác se podruhé oženil 
s  Terezií Vokurkovou († 1747), 
dcerou místního syndika. Jeho 
třetí ženou byla Barbora Šmát-
ralová († 1758). Z  těchto man-
želství se narodilo nejméně pět 
dětí.

Pětadvacetiletý Jan Ignác zpo-
dobnil sv. Jana Nepomuckého 
v  sousedních Doudlebách. Toto 
dílo dnes nalezneme u  západní 
zdi tamního zámku. O  umění 
našeho sochaře máme do-
dnes doklad na  našem Námětí 
dr.  Lützowa, kde ve  stínu pa-

mátného buku stojí socha sv. 
Jana Nepomuckého. Jan Ignác 
ji vytvořil v  roce 1735 a  světce 
ztvárnil s milým úsměvem. Prav-
děpodobně je i  autorem Krista 
u  sloupu v  Tyršově ulici, které 
pochází z  téhož období. O  rok 
později dokončoval s  mistrem 
Deckerem mariánský sloup se 
sousoším v  Dobrušce a  opravil 
Immaculatu před doudlebským 
hřbitovem. V  Litomyšli pracoval 
roku 1740 s nevlastním bratrem 
Františkem Antonínem na  vý-
zdobě kašny. V  následujícím 
roce vytvořil Jan Ignác marián-
ský sloup ve  vambereckém  Zá-
řečí (dnešní Janáčkova ulice). 
Kamenné dílo však bylo roku 
1959 neopatrným řidičem zni-
čeno a  k  jeho obnovení již ne-
došlo. Dalším společným dílem 
bratří Mielnických byla Madona 
v  Doudlebách z  roku 1756, kte-
rou dnes nalezneme v obecním 
parku.
Dílna Mielnických dobře pro-
sperovala. Jan Ignác zemřel jako 
vážený měšťan 19. května 1774 
ve Vamberku v nedožitých 72 le-
tech. Jeho následovníkem se stal 
syn Jan Josef (1741-1800).

Miroslav Berger

Spolek přátel historie 

Vamberka

Znamenitý sochař vambereckého rodu

Koblic
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Připomínka desetileté činnosti historiků

Foto: Radoslav Vídeňský
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Milí čtenáři a příznivci knihovny,
na  přelomu dubna a  května si 
k  nám našli cestu všichni oprav-
doví knihomolové, aby prozkou-
mali altán v naší zahradě, protože 
v něm proběhla burza knížek. Ně-
kolik desítek zájemců využilo mož-
nost v  příjemném prostředí najít 
pro sebe ty pravé poklady.
Rádi bychom burzy v menším roz-
sahu uspořádali každoročně, aby 
byly knížky pro zájemce přehled-
nější.
Burzu jsme zároveň propojili s  tra-
diční akcí Český den proti rakovině 
a prodávali v knihovně žluté kytičky.
Přestože burza knih již skončila, 
altán i zahrada jsou stále otevřené 
nejen našim čtenářům.
V  půjčovní době knihovny si mů-
žete vychutnat klid a  krásné pro-
středí nejen pro čtení nebo studi-
um, ale i jen tak s kávou.

Knížky v angličtině
Kromě knižních novinek pro do-
spělé v tomto čísle bychom chtěli 
také upozornit na  novou zásobu 
anglických knížek z nakladatelství 
Usborne pro děti různého věku. 
Nově u  nás najdete anglické po-
hádky a  klasické příběhy, ale pře-
devším krásná leporela a obrázko-
vé knížky s jednoduchými texty.

Noc literatury
U  knížek a  jejich milovníků ještě 
chvíli zůstaneme. Chystáme se 
na  další ročník čím dál oblíbeněj-
ší Noci literatury. Tato akce kvůli 
covidu poslední dva roky nepro-
běhla.
S  o  to větší chutí se na  ni připra-
vujeme. Letošní ročník proběhne 
21. září. Pokud nám to počasí do-
volí, rádi bychom opět oživili altán 
v naší zahradě. O detailech vás bu-
deme informovat na našich strán-
kách (www.knihovna-vamberk.cz 
a na facebooku).

Výstava Bylo nás pět
V  rámci Krajkářských slavností 
zahájíme jednu z  doprovodných 
výstav. Budete moci vidět díla 
pěti krajkářek, kterými jsou: Zde-
na Halenková, Eliška Matoulková, 
Ludmila Moravcová, Iva Vanžuro-
vá, Monika Vychytilová. Společně 
pracovaly mimo jiné pod názvem 
„Ateliér Pavučina“.
Výstava bude přístupná nejen bě-
hem slavností, ale také přes letní 

prázdniny v  půjčovních dnech 
knihovny.
V průběhu slavností bude výstava 
v knihovně přístupná následovně:
pátek   24. 6. - 12:00 -18:00
sobota 25. 6. - 9:00 – 17:00
neděle 26. 6. - 9:00 – 12:00

Krajka na univerzitě
Krajky byly také námětem spe-
ciální doplňkové přednášky pro 
studenty Virtuální univerzity třetí-
ho věku (VU3V). Celý semestr byl 
věnován tématu: Dějiny oděvní 
kultury. Doplňková přednáška 
s názvem Dějiny krajky zahrnova-
la jak vývoj krajkářství všeobecně, 
tak zaměření přímo na  Vamberk. 
Přednášející byla osoba nejpovo-
lanější – paní Miroslava Šustrová. 
Zájemci o VU3V jsou u nás vítáni.

Prázdninový provoz knihovny
Jak jsme již psali v  minulém čísle 
VZ, čeká nás přes léto povinná 
revize knihovního fondu, tedy 
něco jako „knihovnická inventura“. 
A  protože v  knihovně je více než 
třicet tisíc svazků, které musí projít 
kontrolou, pak je jasné, že to chvíli 
potrvá.
Revizní uzavírka proběhne od  11. 
do  22. 7. Po  tu dobu bude však 
stále otevřen bibliobox před kni-
hovnou na  vracení knížek a  sys-
tém bude nastaven tak, aby ter-
mín vrácení knížek nebyl na dobu 
uzavírky. Další přerušení provozu 
o prázdninách už neplánujeme.
Prázdninový provoz knihovny:
Oddělení pro dospělé: pondělky 
8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
Oddělení pro děti a mládež: čtvrt-
ky 13:00 – 17:00
Revizní uzavírka: 11. - 22. 7.

Pobočka Peklo
Na závěr dobrá zpráva. V pobočce 
Peklo nad Zdobnicí bude obno-
ven provoz knihovny, pravdě-
podobně od  června 2022. Přes-
né informace o  provozu budou 
upřesněny až po  uzávěrce tohoto 
čísla VZ. Podrobnosti budou uve-
deny na  webu knihovny: www.
knihovna-vamberk.cz a  také pří-
mo na pobočce knihovny (Peklo č. 
p. 77 – škola).
Děkujeme za  pochopení našich 
čtenářů a těšíme se na setkání.

Přejeme všem krásné letní dny
Tereza Michelová

Nabídka nových knih 
na červen 2022
BELETRIE
 COELHO, Paulo: Alef

Román známého brazilského spi-
sovatele je podobenstvím o  pod-
niknutí duchovní cesty, jejímž 
cílem je hledání vnitřního klidu 
a harmonie.
 CHALUPOVÁ, Lenka: 

     Páté jablko

Rodinná sága odehrávající se v po-
válečných letech v  sadech rodiny 
Francových na Hané.
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

     Líný manžel, holé neštěstí

Hrdinka románu podlehla kouzlu 
vypočítavého lenocha.
 SKYBÄCK, Frida: 

     Knihkupectví 

     na Riverside Drive

Švédský román o ženě, která zdědí 
knihkupectví v Londýně, kde se jí 
odkrývají rodinná tajemství.
 ZÁVODNÁ, Jitka: Lastočka

Životní příběh podle skutečných 
událostí s autentickými vzpomínka-
mi na historická období naší země.

NAUČNÁ LITERATURA
 ASKANI, Tanja: Vlčí pouto

Původní profesí sokolnice, kte-

rá pracovala v  zooparku, vypráví 
o vztahu s vlčicí.
 DRAGOUN, Bohumír: 

     Magdalena Grambová 

     – návrat tváře?

Kniha kolektivu autorů se snaží 
přiblížit život a  pravděpodobnou 
vizáž velké vamberské osobnosti, 
zakladatelky krajkářství.
 PEKAŘ, Josef: Bílá hora

Autor uvádí domácí názory a spo-
ry do širšího kontextu evropského 
ducha tragické epochy, nevychází 
vstříc ani jedné z  rozvášněných 
stran.
 SLOMEK, Jaromír: 

     Prahou bratří Čapků

Průvodce spojený se životem 
a  dílem slavné dvojice. Pozornost 
je věnována místům, kde bratři 
studovali, bydleli, tvořili a  kde se 
scházeli s přáteli a láskami.
 SNĚTIVÝ, Josef Pepson: 

     Tajemství pražských klášterů

Pozvání do  kláštera benediktinek 
u  baziliky sv. Jiří, bosých karmeli-
tek u  kostela sv. Benedikta, kapu-
cínů u kostela Panny Marie Anděl-
ské se sousední Loretou a voršilek 
u kostela sv. Jana Nepomuckého.
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Základní škola Vamberk

Během roku se naše škola zapojila 
do několika akcí a projektů. Ve ško-
le třídíme odpad, sbíráme papír, su-
šíme pomerančovou kůru.
Škola se také nově zapojila do akce 
Ukliďme Česko – Ukliďme Vam-
berk, která se konala v odpoledních 
hodinách dne 21. dubna. Zúčastnili 
se dobrovolníci z  druhého stupně 

v  doprovodu učitelů a  mladší žáci 
přišli se svými rodiči. Pomocníci 
měli od  organizátora k  dispozici 
hygienické rukavice a  plastové 
pytle na odpadky. Vytříděný odpad 
následně odvezly Technické služby 
města. Velký dík patří všem, kterým 
není lhostejné naše životní prostře-
dí.                          Mgr. Eva Katzerová

Dne 3. května jsme se brzy ráno 
vydali s  našimi třídními paními 
učitelkami na  exkurzi. Navštívili 
jsme malé pevnostní město zvané 
Terezín. Na  začátku exkurze jsme 
se podívali na naučný film o 2. svě-
tové válce a  porovnávali ho s  pro-
pagačním filmem. Dozvěděli jsme 
se, kolik měli Židé v této těžké době 
zákazů a jak měli těžký život i před 
koncentračními tábory. Mohli jsme 
si prohlédnout i  antisemitistickou 
německou čítanku zvanou „Je-
dovatá houba“. V  další části jsme 
viděli, kde se mohli pohybovat 
zajatci a  kde žili vojáci. Poté jsme 
se přesunuli ven a  navštívili ná-
městí. Naše paní průvodkyně nám 
ukazovala jak to v  těch kterých 
částech Terezína chodilo. Všechny 
nás vystrašilo, jak tam dříve lidé 
museli přežívat, v jak hrozném pro-

středí a  bez základních životních 
potřeb. Pro jednu rodinu zde byly 
malé a  nevybavené „byty“ a  horší 
podmínky panovaly v pokojích pro 
skupiny, kde jsme poslouchali zá-
pisky z deníku jedné Židovky - bylo 
neuvěřitelné, že se nezbláznili z tak 
nepřijatelných podmínek. Všude 
prý lezly štěnice a  pokud jste se 
chtěli vyspat, nezbývalo nic jiného, 
než spát na dvorku. Další zastávka 
byla v  Malé pevnosti. Zde pano-
vala velmi ponurá nálada a  nikdo 
nechtěl věřit, co se tu odehrávalo 
za  zvěrstva. Nahlédli jsme i  na  Ži-
dovský hřbitov a  do  krematoria. 
Všichni si velmi vážíme toho, že 
žijeme v dnešní době a že nemusí-
me zažívat hrůzy, které v dřívějších 
letech byly realitou.

Adriena Liv Jedličková 

9. A

Den Země

Exkurze 9. ročníků do Terezína

Ani v  letošním roce jsme si nezapomněli připomenout celosvěto-

vou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního 

prostředí, Den Země.
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Základní škola Vamberk

Exkurze 
do IQLANDIE
Dne 16. 5. studenti 8. a 9. ročníků 
navštívili zábavní a vzdělávací park 
IQLANDIE v  Liberci. Žáci si mohli 
prohlédnout 
expozice věnované různým příro-
dovědným oblastem a  prakticky 
vyzkoušet mnoho jevů z  fyziky, 
matematiky, 
biologie, chemie i zeměpisu. Sou-
částí programu byla i velká science 
show, kdy děti viděly mnoho úžas-
ných 
chemických pokusů a  některé si 
pod vedením lektora i  samy vy-
zkoušely.

J. Teplá

První z nich byla návštěva městské knihovny, 
kdy ochotná paní knihovnice dětem vysvět-
lila fungování celého systému zápůjček knih. 
Zároveň se děti seznámily s  počtem svazků, 
které městská knihovna čítá a  věříme, že 
si i  díky této akci, děti najdou k  četbě vřelý 
vztah a rozšíří tak řady spokojených čtenářů. 
Druhou akcí byly již tradiční oslavy svátku 

Čarodějnic, kdy si děti přestrojené do  čaro-
dějnického oblečení užily spoustu zábavy 
a  veselí v  různých soutěžních disciplínách, 
které jsme pro ně připravily. A  protože naše 
děti soutěží rády, naplánovaly jsme pro ně 
ještě další neméně zajímavou soutěž v podo-
bě akce „Družina má talent“, která byla zmen-
šenou obdobou pořadu, který děti znají z te-

levizních obrazovek. Někdo se sice zpočátku 
trošku styděl, ale ostych postupně opadal 
a nakonec prakticky všichni tancovali a zpíva-
li za  doprovodu kytary pana učitele Malčíka 
a děti si užily krásné odpoledne plné smíchu 
a  zábavy. Odměnou za  jejich snahu jim pak 
byly nejen diplomy a malé dárečky, ale hlav-
ně dobrý pocit, že předvedly svojí šikovnost 
spolužákům.

Vychovatelky ŠD Vamberk

„Letos máme značku, 
každý měsíc vyrob hračku“

Dle D. Kovářové (2021) z knihy „Vztahy 7+1 osudových omylů“

Dětství je příprava na dospělý věk, je to fáze, v níž se má malý člověk 
připravit na  dospělost. Mnozí rodiče na  tento fakt zapomněli. Ume-
tají svým dětem cestičky, odstraňují z nich kamínky, aby to jejich děti 
měly lehčí než oni sami. Neuvědomují si, jak svým dětem ubližují. Děti 
uchráněné před trampotami, nepřivyklé stresu nebudou pak schop-
ny samostatného života, nebudou připraveny na  skutečný život ani 
na překonávání překážek.

Jarní měsíce ve školní družině

Školní družina není „hlídárna“ ale 
volnočasová aktivita, která je po-
třeba vhodně volit a  přizpůsobo-
vat jednotlivým dětem s  ohledem 
na věk, množství energie, a zároveň 
ji lze využít jako doplněk vzdělávání.
 V  letošním roce bylo přihlášeno 
116 žáků, z toho 7 žáků z Ukrajiny.
Ráda bych touto cestou poděko-
vala rodičům za  vyplnění „Ankety 
pro rodiče“. Vrátilo se nám 50 % 
anketních lístků. Téměř všechny 

ankety byly pochvalné, což nás 
těší. Na  otázku „Co bych chtěl(a) 
změnit“, někteří rodiče napsali 
zajímavé názory, o  kterých určitě 
budeme přemýšlet.
Další poděkování patří sponzo-
rům: KRPŠ, panu Hartmanovi, 
panu Vyčítalovi, paní Hoškové, 
paní Kořízkové a  dalším, kteří ne-
chtějí být jmenováni.
Hezké léto přejí 

vychovatelky ŠD

Nastupující jaro jsme našim dětem kromě obvyklých aktivit a  her v  přírodě zpestřily 

ještě třemi zajímavými akcemi, které sklidily velký úspěch. 
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk

Jarní soustředění

V sólovém zpěvu si v Hradci Králové vyzpívala 
krásné 2. místo Viktorie Matějková, žákyně paní 
učitelky Kláry Horáčkové Čižinské 
I  žáci pana učitele Borka Smékala si v  kraj-
ském kole v Hradci Králové vedli výborné. Ma-
touš Cimfl  (saxofon) získal nádherné 1. místo 
a  zvláštní cenu poroty za  provedení skladby 
Improvizace, další 1. místo obdržela Adéla Fi-
šerová (klarinet) a Jolana Cabalková (klarinet) 
získala 3. místo.

Žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Kreč-
merové získaly ve  hře na  příčnou flétnu 
v krajském kole v Hradci Králové také krásná 
ocenění - Klára Irena Bašová 2. místo, Anna 
Svátková 2. místo a Tereza Andrysová 3. mís-
to.
Žáci pana učitele Roberta Hrušky přivezli 
z  krajského kola, které se konalo v  Trutno-
vě, krásná ohodnocení - Maya Temo (trubka) 
skvělé 1. místo a Vít Lounek (trubka) 2. místo.  

Na klavír naše soutěžící doprovázeli paní ředi-
telka Jana Polnická, paní učitelky Táňa Pešková 
a Irena Havlínová a na kytaru pan učitel Milan 
Duspiva.  
Všem našim žákům a učitelům blahopřejeme 
a  děkujeme za  svědomitou přípravu na  je-
jich soutěžní vystoupení. Nelze zapomenout 
na  rodiče a  také jim poděkovat, protože to 
jsou oni, kteří své ratolesti trpělivě podporu-
jí v  jejich umělecké činnosti. Blahopřejeme 
a  děkujeme za  vzornou reprezentaci školy 
i města.

Jana Ichová

Krásná umístění v krajských kolech soutěží žáků ZUŠ ČR

Více než čtyřicet mladých hudeb-
níků se svými vyučujícími strávilo 
tři dny v  zázemí tamější základní 
školy. Kromě prostoru auly, kterou 
využívali na  zkoušky orchestru, 
našli účastníci zázemí v prosvětle-
ném prostorném vestibulu školy, 
v tělocvičně a především výborné 
školní jídelně.
Na  soustředění byly nacvičeny 
skladby pro nadcházející jarní 
koncerty, závěrečná vystoupení 
absolventů a  další naplánované 
akce. Jarní hudební soustředění 
navázalo na povedenou podzimní 

akci ve stejných prostorách.
Naši mladí hudebníci absolvovali 
dvanáct hodin nácviku a  domů 
se vraceli unavení, ale (doufáme i) 
spokojení.
Za  jejich práci děkují vedoucí or-
chestru Ivana Kožúšková, sbormis-
tr Dagmar Potštejnská, vedoucí 
sekce violoncell Hana Sedláková 
a nepostradatelná houslistka a ve-
doucí sekce sportovního vyžití Ve-
ronika Klašková.
Velké díky patří i rodičům a Klubu 
rodičů, který akci fi nančně podpo-
řil.                      Dagmar Potštejnská

První dubnový víkend strávili zpěváci sboru Kvítek a Tůmy společně 

s  hráči orchestru Banda musicale ze Základní umělecké školy F. I. 

Tůmy v Kostelci nad Orlicí svoje druhé soustředění v Rokytnici v Or-

lických horách.

Ve dnech 22. 3. až 14. 4. 2022 proběhla na základních uměleckých školách v Hradci Krá-

lové a v Trutnově krajská kola soutěží žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 

2021/2022 pro sólový zpěv a pro hru na dřevěné a žesťové dechové nástroje. Naši žáci si 

opět vedli skvěle.  
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk

Milé maminky, v  dubnu nás 
v Dráčku čekají pravidelné hernič-
ky a  hrátky s  písničkou. Dále nás 
čeká návštěva Pradědova muzea 
v  Bludově a  velký výlet do  areálu 
Dolní Moravy. Všichni jste srdečně 
zváni.

KDE NÁS NAJDETE? 

Mateřské centrum Dráček provo-
zuje herničku v budově Krajkářské 
školy (Tyršova 25) v přízemí. 

Z důvodu malého prostoru v naší 
herně je nutné si místo rezervovat. 
Rády by jsme Vás tam měly všech-
ny najednou a všechny děti pohro-
madě, ale není to možné. Menším 
počtem maminek zajistíme dětem 

možnost si trochu pohrát. Děkuje-
me za pochopení.

PRAVIDELNÉ AKCE: 

Herničky máme otevřené vždy 
ve  středu 8:00-11:00 hod. Vstupné 
je 20 Kč. Je nutné se rezervovat, po-
čet míst máme omezený. V  rámci 
možností budeme herničku otevírat 
vícekrát za  měsíc. Nyní je otevřená 
hernička i v pátek. Případné otevření 
herničky bude vždy zveřejněno.
Hrátky s písničkou jsou plánované 
na  každé pondělí. Aktuální infor-
mace sledujte na fb stránkách.

DOPROVODNÉ AKCE:

 5. 6. 2022 – výlet do Pradědova 
Muzea v  Bludově. Všechny děti 

milují herny a  zábavu. Zveme Vás 
na výlet do Bludova. Vstupné 110,- 
dospělý a 45,- dítě. Doprava vlast-
ní. V  případě zájmu dejte vědět, 
podrobné info na našem telefonu, 
fb stránkách, nebo e-mailu.

 19. 6. 2022  výlet na Dolní Mo-
ravu.  Zveme Vás na výlet do pře-
krásného prostředí. Doprava bude 
možná autobusem, nebo vlastní. 
Za  přívětivější cenu budete moci 
navštívit herní parky, visutý most, 
lanovkou dojet nahoru i dolů, bo-
bovou dráhu, stezku v  oblacích. 
Bližší informace o ceně dostanete 
na  našem e-mailu, fb stránkách, 
či telefonu. V  případě zájmu se 
ozvěte.

Všechny informa-
ce budou vyvěšeny 
a  potvrzeny na  stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 605  451  810, 
nebo na  emailu: mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vy-
hrazuje právo upravit podle potře-
by náplň akcí.  

Aktuální informace sledujte na FB, 
či webových stránkách.

MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Dne 16. 5. 2022 se soubor Hrdobci zúčastnil 

soutěže v  komorní hře Svitavské komoření 

ve složení Jiří Hejčl - tenor saxofon, Vojtěch 

Slovák - tenor saxofon, Karel Kučera - alt sa-

xofon, Matouš Cimfl  - alt a  soprán saxofon 

a  Václav Klecandr jr. - klavír pod vedením 

paní učitelky Táni Peškové a  pana učitele 

Borka Smékala.

V naší kategorii bylo šest souborů a to převáž-
ně klarinety a  fl étny. Hrdobci zvolili netradiční 
pojetí s  africkými kroji z  Gambie. Hráli s  vel-
kým nasazením a  porota je ocenila umístěním 
ve  zlatém pásmu. K  tomu získali ještě druhé 
ocenění za  komplexně mimořádný přístup 
k  realizaci svého vystoupení. Soubor opouštěl 
Svitavy s radostí z úspěchu. Děkuji mladým hu-
debníkům za skvělý výkon.

Borek Smékal

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

Hrdobci opět zlatí
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Výročí osobností
 08.06.1872 zemřel v Hradci Králové František Cyril Kampelík, lé-

kař. Po roce 1848 rezignoval na politickou činnost, a kromě lékařství se 
věnoval pomoci venkovskému lidu (propagátor venkovských peněžních 
ústavů, tzv. kampeliček). V našem městě působil jako lékař 1850-1851. 
150. výročí úmrtí (* 14.11.1805 Syřenov)
 09.06.1822 se ve  Vamberku narodil Alois Kareš, vystěhovalec-

ký agent. Usadil se v Brémách, kde vybudoval známou vystěhovalec-
kou agenturu. Byl mecenášem školy a  spolků v  rodném městě. Roku 
1872 zde byl jmenován čestným měšťanem. 200. výročí narození († 
13.07.1885 Terst)
 09.06.1882 se v Rudné na Táborsku narodil Antonín Koblic, ob-

chodník. Do Vamberka přišel počátkem 20. století a po tchánovi převzal 
krajkářský obchod. Postupně se vypracoval na největší podnik ve městě. 
V období 1931-1945 byl obecním starostou. Stál v čele několika místních 
spolků. 140. výročí narození († 24.01.1958 Rychnov nad Kněžnou)
 21.06.1872 se v Merklovicích narodil František Němec, lékař. Prv-
ní tři desetiletí 20. století byl praktickým lékařem ve Vamberku. V období 
1912-1918 byl členem obecní rady. Věnoval se ochotnickému divadlu 
a v letech 1929-1936 byl předsedou Měšťanské besedy. 150. výročí na-
rození († 15.04.1939)
 24.06.1702 se ve Vamberku narodil Jan Ignác Mielnický, sochař. 

Zdokonaloval se u hradeckého sochaře Ondřeje Deckera. Vytvořil sochu 
sv. Jana Nepomuckého na našem horním náměstí a jeho díla najdeme 
i v Dobrušce, Rychnově, Častolovicích, Deštném a Doudlebách. 320. vý-
ročí narození († 09.05.1774 Vamberk)
 26.06.1912 zemřel v Příboře Arnošt Praus, hudebník. Byl učitelem 
hudby v  Rychnově. Později se s  rodinou přestěhoval na  Moravu, kde 
působil na učitelském ústavu v Příboře. Skládal také hudbu. 110. výročí 
úmrtí (* 13.07.1851 Vamberk)
 28.06.2002 zemřel Jindřich Poborský, dělník. Pracoval v textilním 
průmyslu. Byl amatérským malířem. Roku 2000 měl samostatnou výsta-
vu v Doudlebách nad Orlicí. 20. výročí úmrtí (* 04.07.1907 Vamberk)

Před 375 lety
První vamberecká matrika (Primus liber baptizatorum) se začínala 
psát 7. června 1647. Od té doby lze dohledat, kdy se narodili (byli po-
křtěni), oženili, vdávaly a zemřeli obyvatelé našeho města.

Před 260 lety
Podle smlouvy ze dne 14. června 1762 mezi obcí vambereckou a ži-
dovskou obcí doudlebskou si mohli židé postavit na svém hřbitově 
ve Vamberku dřevěný přístřešek, podobný, jaký již dříve měli.

Před 160 lety
Z věže farního kostela byl 23. června 1862 snesen zvon sv. Bernard 
z roku 1554 a následně přelit ve zvonařské fi rmě Karel Paul v Hradci 
Králové. O  měsíc později byl znovu umístěn do  věže. Dostal jméno 
sv. Florián.

Před 110 lety
V červnu 1912 otevřela fi rma Zeman nové provozy továrny na tkal-
covská brda, paprsky a  třtinu s  parní přádelnou žíní při cestě 
k Doudlebám (dnešní areál Řetězy). V nových provozech nalezlo práci 
60 zaměstnanců. Původní objekty pod Hotelem Hrad prodali Zema-
novi Bednářově textilce.

Před 105 lety
Koncem června 1917 vnikl neovladatelný dav převážně žen do  sel-
ských usedlostí v Zářečí a rozkradl zde zásoby brambor.

Před 95 lety
Ve Vamberku se 26. června 1927 uskutečnil župní slet sokolského žac-
tva. V odpoledním průvodu prošlo městem 2500 mladých i starších 
sokolů. Následné hromadné vystoupení žactva se odehrálo na letním 
cvičišti za nádražím.

Před 90 lety
Ve dnech 18. a 19. června 1932 se ve městě konal Krajinský hasičsko-
-samaritánský sjezd žup českého severovýchodu.

Před 85 lety
V  červnu 1937 získali pekelští ochotníci stálou scénu v  sále u  pana 
Vodičky.

Před 80 lety
Dne 1. června 1942 byl obydlen dvouposchoďový obytný dům nad 
Milenkou.
Dne 18. června 1942 prohledávalo 200 německých policistů dům 
od  domu. Šlo o  reakci na  Heydrichovu popravu. Nikdo z Vamberka 
nebyl tehdy zatčen.

Před 70 lety
Krajkářská škola byla 20. června 1952 přemístěna ze školní budovy 
do čp.9 v Tyršově ulici, kde setrvala až do roku 1979.

Před 65 lety
Ve městě byl v červnu 1957 zřízen Podnik drobných opraven, který 
zprvu sdružoval 8 řemeslníků. V následujícím roce se jejich počet zvý-
šil na 32.

Před 45 lety
Ze zasedací místnosti v budově národního výboru byla v červnu 1977 
vytvořena svatební síň.

Před 35 lety
K úpravě svatební síně došlo 5. června 1987.

Před 30 lety
Privatizací části bývalých železáren vznikla 1. června 1992 fi rma Ře-
tězy Vamberk.
V červnu 1992 byl Lidový dům bezplatně převeden na město. Po jeho 
následném prodeji byl výtěžek použit pro kulturní účely (oprava kos-
telních varhan, Husův pomník aj.).

Před 20 lety
Dne 11. června 2002 byla založena Tiskárna Horáček.
První vítězkou Bienále české krajky se stala Emilie Frydecká za  dílo 
Anděl žalostné smrti.

Stalo se aneb bejvávalo

Rozvoz 

po Vamberku 

a okolí 

zdarma
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Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95  % výdajů!

Máte starý

KOTEL?

DŮLEŽITÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE! 
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude 
nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si 
mohou zažádat o finanční příspěvek. 
Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho, abyste  
se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje 
tepla jen 5 % pořizovací ceny.

Krok číslo 1 
NENECHTE SI UTÉCT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK  
NA NOVÝ KOTEL – JEDNEJTE HNED
Podívejte se na výrobní štítek kotle, který najdete přímo 

na kotli na tuhá paliva – pokud tam je napsaná emisní 

třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak je dotace určena 

právě vám. Nemáte na nový kotel dostatek peněz? 

Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát vám poskytne  

až 95 % potřebných výdajů, které nemusíte mít  

předem našetřené.

Kdo může žádat? Majitelé rodinných domů a bytů i ti,  

kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Krok číslo 2
NÁROK NA DOTACI MÁ DOMÁCNOST  
DO PŘÍJMU 14 242 Kč/OSOBU
Pokud jste měli průměrný příjem na člena domácnosti 

do 170 900 Kč za rok (v průměru to je 14 242 Kč 

na osobu a měsíc), pak na dotaci máte nárok. Příjmy dětí 

a studentů do 26 let se do průměru nezapočítávají ani 

v případě, že studují a současně chodí na brigádu. 

Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení či doplatek 
na bydlení, starobní důchodci a invalidní důchodci  
ve 3. stupni mají nárok na dotaci AUTOMATICKY. 

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než 14 242 Kč/měsíc, 

můžete žádat o dotaci na nový zdroj tepla v programu 

Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvek až 50 %.

Více na www.novazelenausporam.cz

Krok číslo 3
VYBERTE SI POHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval. 

Dotace jsou určeny na nákup kotlů na biomasu  

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel 

nebo plynových kondenzačních kotlů*. Zvolte pohodlí, 

ať máte v zimě konečně teplo celý den a nemusíte se 

tahat například s těžkým uhlím. Dotace se vztahuje nejen 

na kotel, ale i na související stavební práce, rekonstrukci 

otopné soustavy, akumulační nádoby, kombinované 

bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci či zkoušky 

a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si rozmyslete 

také roční náklady. Cena uhlí a plynu roste. Obnovitelné 

zdroje dávají jistotu úspory rodinných výdajů.

Už jste kotel vyměnili? Nezoufejte! Dotace se vztahuje 
i ZPĚTNĚ na výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.

Krok číslo 4
PODEJTE ŽÁDOST O DOTACI A MÁTE DVA ROKY 
ČAS NA VÝMĚNU KOTLE
Topenářů je málo, proto na samotnou výměnu kotle 

dostanete dostatek času. Podmínky kotlíkových dotací 

nebyly nikdy výhodnější. Nenechte si tuto příležitost utéct 

a požádejte si o finanční příspěvek. 

A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Jak to funguje?

*  U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované 

výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. 4. 2022.
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POTŘEBUJETE POMOC S VYŘÍZENÍM DOTACE? 
Kontaktujte svůj obecní nebo krajský úřad. 

PRO ZÍSKÁNÍ AŽ 95% DOTACE BUDETE 
POTŘEBOVAT JEN ČTYŘI DOKLADY
1. Formulář žádosti o podporu

2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

současného kotle

3. Doklad o příjmech

4. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou 

soustavu a komín

A závěrem 75 000 Kč jako  
bonus NAVÍC

Pokud zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotacemi  

na zateplení domu z programu Nová zelená úsporám, 

na www.novazelenausporam.cz dostanete bonus  

75 000 Kč! 

Chcete vědět víc? 

Potřebujete poradit? Obraťte se  

na svůj obecní nebo krajský úřad.

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ 
dotace.plzensky-kraj.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

ÚSTECKÝ KRAJ 
www.kr-ustecky.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ 
www.kr-zlinsky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ 
www.kr-olomoucky.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

KRAJ VYSOČINA 
www.kr-vysocina.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
portalzp.praha.eu

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

LIBERECKÝ KRAJ 
dotace.kraj-lbc.cz 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
www.kr-stredocesky.cz

PLYNOVÝ 

KONDENZAČNÍ  

KOTEL*

100 000 Kč

KOTEL 

NA BIOMASU

130 000 Kč

TEPELNÉ  

ČERPADLO

180 000 Kč

www.kotlikydotace.cz

*  U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. dubna 2022.
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude nutné brzy  
vyměnit. Majitelé domů a bytů či trvale obývaných 
rekreačních chat a chalup si mohou zažádat o finanční 
příspěvek. Co získáte? Teplo  v domě či bytě bez toho, 
abyste se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje jen 50 % ceny.

Na nový kotel z Nové zelené úsporám dostanete dotaci až 50  %.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!

Může se jednat až o částku 140 000 Kč, výše příjmů nehraje žádnou roli.

Na které kotle se dotace vztahuje?
Finanční příspěvek můžete využít na výměnu kotle 

na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu, 

na výměnu lokálních topidel (například akumulační 

kamna, mobilní olejové radiátory atp.) nebo na výměnu 

elektrického vytápění. 

Jak poznáte, zda je dotace určena i na váš kotel na tuhá 
paliva? Na výrobním štítku kotle na tuhá paliva zjistíte, 

do které emisní třídy spadá. A pokud na něm je uvedena 

emisní třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak máte nárok 

na dotaci z Nové zelené úsporám.  

Kdo může žádat? 
O příspěvek mohou požádat majitelé rodinných domů, 

bytových domů a bytů i ti, kteří trvale žijí v rekreačních 

objektech. POZOR! Pokud jste důchodce nebo pobíráte 

invalidní důchod 3. stupně či příspěvek na bydlení, 

můžete automaticky získat kotlíkovou dotaci ve výši až 

95 %. Zeptejte se u svého starosty nebo se podívejte 

na www.kotlikydotace.cz.

Jaký je postup?
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.  

Finanční podpora je určena na nákup kotlů na biomasu 

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel nebo 

plynových kondenzačních kotlů*. Při svém výběru zohledněte 

pohodlí, zda máte na daný kotel dostatek místa i to, zda bude 

vámi vybraný zdroj tepla dostupný i v budoucnu.

Dotace se vztahuje na kotel, ale i na související stavební 

práce, rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby, 

kombinované bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci, 

či zkoušky a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si 

rozmyslete také roční náklady.  Právě využití obnovitelných 

zdrojů ochrání vaši rodinu před růstem výdajů za energii 

a současně zvýší pohodlí vašeho bydlení.

Už jste svůj zdroj tepla vyměnili? Pak máme dobrou 
zprávu, dotace se vztahuje na výměny i ZPĚTNĚ,  
a to na realizace po 1. lednu 2021. 

*  Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, 

že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo 

zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh  

v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.
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Co je potřeba k podání žádosti?

Pro získání až 50% dotace budete potřebovat jen 

tři doklady, které elektronicky předložíte při podání 

žádosti přes systém AIS SFŽP ČR.

1. Doklad o kontrole technického stavu a provozu 

současného kotle

2. Doklad prokazující vlastnický vztah k nemovitosti

3. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou 

soustavu a komín

Bonus navíc

V rámci jedné žádosti můžete požádat i o další 

podporu – například na zateplení domu, využití dešťové 

vody či pořízení solárních systémů. Můžete získat 

stovky tisíc korun.

Typ zdroje tepla
Rodinný dům 

(Kč)
Bytový dům 

(Kč/b. j.)

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním  
zásobníkem pelet

100 000 –

Plynový kondenzační kotel* 35 000 12 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 –

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené  
k fotovoltaickému systému

140 000 –

Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000 –

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000

Chcete vědět víc? 

E-mail:  info@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

 pondělí–pátek: 

 7.30–16.00

Potřebujete poradit? Obraťte se 

na krajská pracoviště Státního fondu 

životního prostředí ČR.

OSOBNÍ KONZULTACE  

pondělí a středa:   

9.00–17.00

pátek:   

9.00–12.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

PLZEŇ 
Kopeckého sady 11 

KARLOVY VARY 
Majakovského 707/29

ÚSTÍ NAD LABEM 
Mírové náměstí 3129/36

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10

OSTRAVA
Českobratrská 7 

BRNO
Kotlářská 51

OLOMOUC 
Jeremenkova 1211/40b

ZLÍN 
Budova 51, J. A. Bati 5645 

JIHLAVA 
Havlíčkova 111

PARDUBICE
Pernerova 168

LIBEREC 
U Jezu 525/4 

PRAHA
Olbrachtova 2006/9

INFOLINKA SFŽP ČR

www.novazelenausporam.cz

NextGenerationEU

*  Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo zrealizováno 

nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
Měsíc květen, ten je prima
to už není vůbec zima!
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.

Vážení spoluobčané, milí příznivci 
naší školky, obětaví rodiče.
První týden v květnu jsme se roz-
loučili s  plaváním ve  školkovém 
bazénu. Děti po  zásluze obdržely 
vysvědčení od  delfínka za  zdat-
nost a  nebojácnost při vodních 
hrátkách. Všechny děti se opravdu 
s  vodou náležitě zžily a  těžko se 
jim s bazénkem loučilo. Takže pří-
prava na  letní radovánky s vodou 
je zahájena.
Další nepostradatelnou oslavu Fi-
lipojakubské noci v  podobě čaro-
dějnic, jsme tentokrát uspořádali 
na  školní zahradě. Děti od  rána 
chodily do mateřské školy v čaro-
dějnických kostýmech. Sluníčko 
nám přálo a my jsme mohli zahá-
jit dopoledne módní přehlídkou. 
Děti vymýšlely jména čarodějni-
cím i  čarodějům. Po  svačince je 
čekalo překvapení v podobě čaro-
dějnické stezky na školní zahradě. 
Nesmělo chybět ani čarodějnické 
zaklínadlo, které za  použití kou-
zelných lektvarů vykouzlily z  šu-
mivých tablet a  potravinářského 
barviva. Dalším úkolem byl hod 
lopatou do  pece. Koblihy, které si 

děti vyrobily také na konec upekly. 
Neodmyslitelnou disciplínou byl 
let na koštěti začarovaným lesem. 
A právě tam jsme našli perníkovou 
chaloupku, která byla moc smutná, 
protože ji chyběly perníčky. To ale 

byla hračka a  tak děti chaloupku 
připravenými perníčky ozdobily. 
Také pokus s výbušným lektvarem 
rozzářil dětské oči. Přidali jsme 
sodu a ocet a z lahve vystartovala 
raketa do  vzduchu. I  lezoucí had 
se povedl. Stačilo smíchat trochu 
ingrediencí a  zázrak byl na  světě. 
Následovalo hledání pokladů, od-
měn a diplomů pro každého z dětí. 
Dopolední soutěžení završila dis-
kotéka čarodějnic a čarodějů. Byla 
to legrace jak pro děti, tak pro nás 
dospěláky.
Dne 4. a  5. 5. 2022 proběhl zápis 
nových dětí do MŠ. Nově příchozí 
děti si společně s rodiči mohli pro-
hlédnout prostory školky, sezná-
mili se s paní učitelkou a mohou se 
těšit na nové kamarády a hračky.
Jak jistě všichni víte, v měsíci květnu 
slavíme svátek maminek. S  dětmi 
jsme vyráběli přáníčka, dárečky, 
kreslili jsme maminky a  vyzdobili 
jsme si třídy. Samozřejmě jsme pil-
ně nacvičovali básničky, písničky 
a  tanečky. K  našemu překvapení 
přišli nejen maminky, ale i  tatín-
kové, babičky, dědečkové a  také 
sourozenci. Tréma byla veliká, 
vždyť to bylo po  dlouhé covidové 
době první takovéto setkání. Děti 
se velmi snažily, byly tak rozkošné, 
Na  hlavičkách měly pampeliškové 
korunky a vůbec se nestyděly. Ma-
minky plakaly dojetím a  slzy štěstí 
a radosti se kutálely po tvářích nás 
všech. Další překvapení mamky 
našly v  přáníčkách. Byl to poukaz 

do  připravených wellnes koutků. 
Nechyběla solná jeskyně, masérský 
salónek, kadeřnictví a dokonce ma-
nikůra s opravdovými laky na nehty. 
Myslím, že na toto velmi emoční zá-
žitek jen tak nezapomeneme. Všem 
se nám spolu moc líbilo a určitě si 
podobné setkání nenecháme ujít.
Akcí se nám tento měsíc sešlo 
hned několik. Přijali jsme pozvání 
do ZUŠ v Kostelci n.O.
V  taneční třídě jsme viděli taneč-
ní vystoupení malých baletek. 
Po  vystoupení, baletky vyzvaly 
předškoláky na  společný tanec, 
na  závěr si zatleskaly a  rozloučily 
se. V  hudebních třídách paní uči-
telky dětem představily hudební 
nástroje, na  které si mohly zahrát 
(trubka, klarinet, fl étna, příčná 
fl étna, pikola, kytara, kontrabas, 
klavír, saxofon, housle, basa a jiné.) 
Dětem přinesly možnost vstou-
pit do  tvůrčího procesu a  okusily 
sdílení malých hudebních prvo-
tin proložených hrou na  nástroj 
a zpěvem. Skrze písničky a orff ovy 
nástroje si vyzkoušely hru na tělo. 
Děti poznávaly písničky z pohádek 
např. Mach a  Šebestová, Králíci 
z  klobouku, Popelka a  jiné. Celý 
projekt formoval základní hudeb-
ní dovednosti sluchové, rytmické, 
pěvecké, hudebně - pohybové, 
obraznost, ale současně i  řád, re-
spekt a potřebu sdílení.
Loučíme se s Vámi, přejeme krásné 
jaro a mnoho hezkých zážitků.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Měsíc květen ten je prima,
to už vůbec není zima!“

Slunce už se vší silou snaží prohří-
vat zem a  i  děti z  Mateřské školy 
Sluníčko toho rychle využívají. Do-
vádí na zahradě s míči a obručemi, 
staví hrady a  tunely z  písku nebo 
zkoumají vše, co se děje v  trávě. 
Mezi venkovními radovánkami se 
ovšem najde čas i na nové dobro-
družství v našich hmyzích třídách. 
Berušky i Motýlci si povídali o do-
mácích zvířátkách. Stavěli kra-
vín pro kravičky, hledali zvířátka 
v  knížkách nebo si zazpívali pís-
ničky Běžela ovečka a  Kočka leze 
dírou. Motýlci oslavili také Den 
Země. Vyzkoušeli si třídit odpad, 
uklidili po  skřítku Nepořádníčko-
vi nebo si zatancovali na písničku 
Popelář. Další dny byly věnovány 
světu čar a  kouzel. Celá školka se 
proměnila v  čarodějnické doupě. 
Chodbami se ozývaly tematické 
písničky, kouzla a  čáry. 30. 4. se 
uskutečnil čarodějnický rej. Z hol-
čiček se staly nádherné čarodějky 
a z kluků tajemní kouzelníci. 
Květen je měsícem rodiny. Ma-
minky slaví svůj svátek a  ani my 
ve školce jsme na ně nezapomně-
li. Všechny děti pro své nejbližší 
tvořily dárečky či přáníčka, ale 

hlavně si pro ně připravily besíd-
ky s  písničkami, básničkami nebo 
tanečky, které se ve školce naučily. 
Včeličková besídka pro maminky 
se uskutečnila 10. 5. a jejíž součástí 
bylo i  společné tvoření. Motýlci si 
11. 5. k tvoření připravili také úko-
ly, které společně s  rodiči plnily 
na  zahradě školky. 12. 5. zakonči-
ly sérii besídek Berušky a to svým 
krásným vystoupením společně 
s tvořením. 
17. 5. navštívily děti ze třídy Vče-
liček Základní uměleckou školu 
v  Kostelci nad Orlicí. Zde je čekal 

bohatý a nejen hudební program. 
Dětem byly představeny rozmani-
té hudební nástroje, tanec, balet 
a  výtvarný kroužek. Ukázky jed-
notlivých zájmových aktivit pro-
střednictvím hry mnohé děti velmi 
zaujaly tak, že se určitě můžeme 
těšit na nové malé virtuózy, balet-
ky či výtvarníky.
Čas utíká jako voda a  je tomu tak 
i  v  naší školce. Motýlci se věnují 
profesím a  hned si některé vy-
zkoušeli. Vytvořili dort jako cuk-
ráři nebo navštívili místní poštu 
a dozvěděli se, jaká je náplň práce 

paní pošťačky či pana pošťáka. 
Včeličková třída se změnila ve  tří-
du duhovou. Děti každý den nosí 
společně oblečení stejné barvy, 
tvoří duhové obrázky či překážko-
vé dráhy nebo zkoumají spojení 
světla a  vody. Berušky si povídají 
o  rodině a  členech domácnosti. 
Staví domečky, skládají tematická 
slova nebo kreslí své nejbližší.
Těmito zprávičkami se s Vámi milí 
čtenáři loučíme a  těšíme, až opět 
s  námi prostřednictvím těchto 
stránek prožijete další zážitky.

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

PROGRAM ČERVEN 2022
 4. června v 18:00 hodin

VAMBERK FIGHT NIGHT

 6. června v 17:30 hodin

KONCERT - 
vamberecké pobočky ZUŠ F. I. 
Tůmy Kostelec n. Orl.
Výstavní síň.
 24. 6. – 26. 6. 

XVII. MEZINÁRODNÍ KRAJKÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI
 24. června v 18:30 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  
U příležitosti konání Mezinárodního 
setkaní krajkářek proběhne MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA prací studentů pořáda-

ná Vyšší odbornou školou textilních 
řemesel a Střední uměleckou školou 
textilních řemesel Praha.
Muzeum krajky Vamberk - zahrada
Vstupné dobrovolné.
 24. června v 19:30 hodin 

MAGDALENA GRAMBOVÁ OŽÍVÁ 
Komponovaný večer.
Účinkují: 
Divadelní spolek Zdobničan Vam-
berk,
Bohumír Dragoun, 
Skupina historického šermu Cor-
poral.
Muzeum krajky Vamberk – zahrada
Vstupné dobrovolné.

PŘIJÍMÁME CHLAPCE 
DO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY
Zahájení: září 2022
Zájemci se mohou hlásit 
na tel. 494 541 484 
nebo elektronicky na e-mail: 
mestsky.klub@vamberk.cz

NUTNÉ NAHLÁSIT: Jméno, příjmení, 
adresu, telefonní číslo, e-mail.  
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Dobruška 
Kostelec 
Rychnov 

Ústí 

PRODEJ  SERVIS  INTERNET

Vy jedete na dovolenou,

ASUS TUF Gaming 

 

ASUS TUF FX505DT

 

ASUS X415

 

20%

INTERNET

199 299 

799 

499 

1300 

1899 

299 
od 999 

599 

od 1599 

www.capirychnov.cz

Technicky jsme realizovali
projekt capirychnov 

prodejny a servisní místa INDIGO v regionu

umí kamery
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Společenská kronika

V červnu 2022 oslaví:

90 let Marta Kaplanová
90 let Jana Skalická
85 let Božena Doležalová
85 let Milena Marková
80 let Věra Kubíčková

80 let Vlasta Kalová
80 let Františka Smrcová
80 let Božena Tlachová
75 let Zdenka Provazníková
75 let Jaroslava Šestáková
75 let Jitka Mixová

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 25. května tomu byly 2 roky, co nás opustila paní 

MÁRIA ČONKOVÁ.

S láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata

Dne 1. června je tomu již 15 dlouhých let, kdy nás 
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ.

S láskou vzpomínají děti, vnoučata a sestra.

Dne 8. června uplyne první smutný rok, kdy nás opustil 
náš tatínek pan OTTO KUBOVÝ.

S láskou vzpomínají děti s rodinami

Dne 5. 6. 2022 uplyne smutných 25 let od doby, kdy 
nás navždy opustila bez slůvka rozloučení naše man-
želka, maminka, babička paní ZDENKA SOKOLOVÁ. 
Tento rok by také oslavila 75. narozeniny.

Stále vzpomínají manžel Jaroslav, 

děti Inka, Radek a Zdeňka s rodinami

Čas rány nikdy nezahojí, jen zmírní bolest. 
Prosíme, abyste s  námi vzpomněli všichni, kdo jste 
znali a měli rádi pana ADOLFA KUBÍČKA dne 11. červ-
na 26. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka a děti.

Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se probouzely a v srdci svých dětí.
Dne 19. června připomeneme smutné 1. výročí od úmr-
tí naší milované maminky, babičky paní MARIE                  

KUBÍČKOVÉ.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla. Za ruce, které 
nám tolik pomáhaly. Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dcera Marie s rodinou

Vzpomeňte s námi, prosím, na paní Mgr. Marii FIKEJ-

ZOVOU, učitelku zdejší ZŠ. Dne 24. 6. 2022 by oslavila 
80. narozeniny.
Děkujeme                                                      Sestra s rodinou 

VZPOMÍNKA

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: 20,- 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. 

kouzelné svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLYBYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383
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pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ 
KONTROLER/KA

IWE – MEZINÁRODNÍ 
SVAŘOVACÍ INŽENÝR

REFERENT LOGISTIKY/
ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

TECHNIK KONTROLY KVALITY
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

NÁKUPČÍ
ELEKTROMECHANIK

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 
SEŘIZOVAČ MECHANICKÝCH 

OHÝBAČEK
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY
SKLADNÍK/MANIPULANT

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ/MECHANIK
SVÁŘEČ

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 760 Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120 Kč/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

Dne 8. 5. jsme se vydali na soutěž 
do  Kostelecké Lhoty. Zde se sou-
těžilo v požárním útoku a za Peklo 
běželo 1 družstvo mladších žáků. 
Cvičilo se dvoukolově a  naše děti 
obsadili krásné páté místo. Oba 
pokusy bez chyby.
Další sobotu 14. 5. se sedm dětí 
zúčastnilo soutěže jednotlivců 
na 60 m v Rokytnici v Orlických ho-
rách. Za velké konkurence se naši 

nejmenší svými výkony neztratili. 
Nejlepší umístění si vyběhala Da-
niela Váňová, obsadila ve své kate-
gorii krásné 6 místo. 
Děkujeme za  jejich reprezenta-
ci našeho sboru a  přejeme jim 
do dalších soutěží hodně štěstí.
Také děkujeme vedoucím kroužku 
a  rodičům za  pomoc s  přípravou 
našich nástupců na soutěže.

Zdeněk Kubový

Mladí hasiči 
Peklo nad Zdobnicí
Po  dvou letech tréninku našich dětí v  kroužku jsme se konečně 

mohli vydat soutěžit a ukázat ostatním co umíme.
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Do  fi nále se kvalifi kovaly všech-
ny kategorie s  náčiním pompom 
a  zaznamenaly historický úspěch 
v  podobě zisku medailí ve  všech 
velkých formacích pódiových skla-
deb. 

Kadetky podio pom - 1. místo a ti-
tul MISTRYNĚ ČR. Juniorky podio 
pom - 2. místo a  titul 1. vicemist-
ryně ČR. Děti podio pom - 3. místo 
a titul 2. vicemistryně ČR. Seniorky 
podio pom - 3. místo a  titul 2. vi-

cemistryně ČR. Fa(j)n klub Marlen 
Happy team - 1.místo a  titul Mis-
tryně ČR. Seniorky miniformace 
pom - 3. místo a  titul 2. vicemist-
ryně ČR. 
Dívky se úspěchem na  mistrov-
ství ČR kvalifi kovaly na  mistrov-
ství Evropy, které se koná 22-26. 
6. v  Chorvatském Zadaru. Tvrdá 
dřina, celoroční cvičení a  poctivá 

účast na  tréninku se tak dívkám 
velmi vyplatila a  my rodiče jsme 
náležitě na  své dcery hrdí. Velký 
dík náleží zejména trenérkám, kte-
ré se našim dětem dvakrát týdně 
věnují a  organizují pro ně kurzy 
gymnastiky a soustředění. 

Ondřej Frejvald, 

otec mažoretky

Mistryně ČR: mažoretky Marlen 
Kostelec nad Orlicí
Ve dnech 13. - 15. 5. se konalo v ČPP aréně v Hradci Králové mistrov-

ství České republiky CMA mažoretek. Kostelecké mažoretky Mar-

len se do fi nálové soutěže kvalifi kovaly ze semifi nále v Chotěboři, 

do kterého postoupily z kvalifi kačního kola v Nymburce.
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26. 3. 2022 – Semín
Východočeský pohár pokračoval 
druhým kolem, které uspořádal 
OK Lokomotiva Pardubice v Semí-
ně. Za  nádherného slunečného 
počasí se běžela klasika v  rovina-
tém lese s  řadou cest a  vodotečí,  
potoků a bažin. Les byl porostově 
velmi různorodý, místy se sníže-
nou průběžností a  s  podrostem. 
Tratě pro téměř tisícovku závod-
níků byly velmi pěkné. Protože se 
závod konal současně i s 1. kolem  
Ligy Vysočiny, ve všech kategoriích 
se sešla velmi slušná konkurence. 
Přesto se našim závodníkům vedlo 
velmi dobře:
D45D  4. Rykalová Jitka             
             7. Mudruňková Romana        
D55C  1. Klapalová Jana           
             3. Smutná Jana              
D55D  2. Kulová Jana              
H35C  6. Veverka Tomáš                        
             8. Hladký Viktor            
H45C  5. Netopil Libor            

H45D  2. Mikyska Alan             
H55D   4. Rykala Karel             
HDR   24. Klapal Tomáš             
P         29. Mikysková Adéla      

2. 4. 2022 
– Lomnice nad Popelkou
Oblastní soutěže pokračovaly 
v sobotu dvěma závody. Dopoled-
ne uspořádalo Sportcentrum Jičín 
závod na  krátké trati, jehož cent-
rem bylo koupaliště v Lomnici nad 
Popelkou. Terénem byl svah s mís-
ty těžkým kamenitým podložím  
a  podrostem. Běželo jen asi 800 
závodníků – hodně přihlášených 
kvůli počasí nedorazilo, protože 
byla zima a  foukal studený vítr.    
Výsledky vambereckých běžců:
D14C   31. Netopilová Simona        
D45D    4. Rykalová Jitka           
H35C    4. Hladký Viktor            
               9. Andrš Jiří              
H45C    6. Netopil Libor            
P          13. Sršňová Natálie     

2. 4. 2022 – Jilemnice
Odpoledne se závodníci přesu-
nuli do  Jilemnice, kde je čekalo 
oblastní mistrovství ve  sprintu 
za pořadatelství OK Jilemnice. Pěk-
né centrum bylo na  hřišti Kuvajt. 
Celý závod opět provázela velká 
zima a nepříjemný ledový vítr. Tra-
tě byly postaveny v  historickém 
centru města, v zámeckém parku, 
ve  sportovním areálu a  v  areálu 
nemocnice. Výsledky našich vam-
bereckých závodníků:
H35C   4. Andrš Jiří
H40C   4. Hladký Viktor

9. 4. 2022 – Česká Třebová 
Východočeský pohár pokračoval 
pátým kolem v  České Třebové 
s centrem v areálu Peklák. Klasická 
trať se běžela v  kopcovitém teré-
nu, les byl převážně dobře průběž-
ný, místy byly hustníky i  podrost. 
V  okolí lyžařské sjezdovky byla 
velmi hustá síť cyklostezek Bike 

parku. Počasí bylo velmi nevlíd-
né – zima, občas déšť, občas sníh. 
Startovalo necelých 600 závod-
níků. Gratulujeme zvláště dětem, 
kterým se opravdu dařilo:
D10N   4. Jedlinská Kateřina       
D14C 23. Netopilová Simona        
D35C    9. Vandasová Markéta        
D35D   6. Kodytková 
D45D   4. Mudruňková Romana        
D55C    2. Klapalová Jana           
H10N   4. Vaněk Václav             
H14D   1. Jedlinský Martin         
H35C   2. Hladký Viktor            
              7. Veverka Tomáš             
            10. Andrš Jiří               
H45C   3. Netopil Libor            
              5. Koblic Jan               
HDR 19. Klapal Tomáš             
P           6. Mikysková Adéla          
              8. Valeš Martin    

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

Náš OB Vamberk ve  spoluprá-
ci s  OB DDM Kostelec nad Orlicí 
uspořádal v Čermné nad Orlicí, Čí-
čové dne 30. 5.2022 Mistrovství Vý-
chodočeské oblasti na krátké trati. 
Centrum našeho závodu, start i cíl 
byly na  okraji lesa, vše bylo pro 
běžce velmi blízko. Domácí buchty 
odstartovaly krásný velký závod, 
který byl hoden ocenění.
,,Mapu na závod připravil Josef Do-
ležal s názvem Pobočník. Za pěkné-
ho jarního počasí startovalo přes 
900 závodníků. Tratě z  dílny Jana 
Koblice byly postaveny v rovinatém 
terénu, kde byla různá vegetace, 
byla tam hustá síť komunikací, po-
toků a meliorací (v řadě z nich bylo 
i dost vody). Tratě nebyly orientačně 
příliš náročné, ale daly se na  nich 
dělat chyby.“    

Petr Klimpl 

OK Lokomotiva Pardubice 

Jak to vidí Béďa: ,,Dnes fakt moc 
pěkný orienťák v Číčové i v průměr-
ném východočeském terénu nad-
průměrné a  hezké tratě, příjemné 
centrum závodu, nadstandardní, 
rychlé a  chuťově výborné domácí 
občerstvení, mikro-závod v  bludišti 
pro děti, kousek na  start i  z  cíle… 
Pořadatelé z OB Vamberk a OB DDM 
Kostelec nad Orlicí - ode mě máte 
jedničku s hvězdičkou“. 

Karel Haas poslanec PČR 

a zastupitel města Pardubice

Každý závod potřebuje nasazení 
celého oddílu, v  našem přípa-
dě dvou oddílů, a  to se povedlo. 
Děkujeme všem, co se podíleli 
na  přípravě i  na  organizaci zá-
vodu, bez lidí, kteří si najdou čas 
vytvořit něco velkého, by to ne-
šlo. Děkujeme Městu Vamberk 
za podporu. 

Naše děti běžely takto: 

4. místo Katka Jedlinská D10N 
7. Danielka Sofi e Martincová HDR
13. Natálka Sršňová P
23. Vendulka Čapková D10N 

7. kolo Východočeského pohá-
ru v  klasice uspořádal v  sobotu 
14.5. 2022 Orienteering Adventu-
re. Centrem byl pivovar Tambor 
ve Dvoře Králové nad Labem, zají-

Pořádali jsme Mistrovství Východočeské oblasti na krátké trati

ORIENTAČNÍ BĚH

mavostí bylo přemísťování závod-
níků na  start a  z  cíle autobusem 
a samozřejmě dobré pivo.
1. Iva Kodytková D35D
2. Jana Smutná D55C
3. Katka Jedlinská D10N
3. Jitka Rykalová D45D
4. Romana Mudruňková D45D
4. Libor Netopil H45C
6. Danielka Sofi e Martincová HDR
10. Viktor Hladký H35C
10. Petr Drhlík H35D
25. Simča Netopilová D14C                                                                 

za OB Vamberk     Ilona Mikysková
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MUŽI A
JAKO 1. B třída mužů 
- skupina B
 Sobota 23.4.2022 17:00 TJ Ba-

ník Vamberk

– TJ Slavoj Předměřice 1:3. 

Josef Souček - trenér (domácí): Tři 
minuty naší fotbalové hrůzy v  zá-
věru první půle rozhodly o výsled-
ku utkání. Mrkvička Lukáš - trenér 
(hosté): V první polovině poločasu 
domácí poctivě bránili a  vyráželi 
do  nebezpečných protiútoku. Je-
den takový proměnili a  vedli. Pote 
ve  zbytku polocasu jsme domácí 
obléhali a  hledali mezery v  jejich 
obraně. V  samém závěru poločasu 
se nám povedlo třemi góly ve dvou 
minutách otočit výsledek. Druha 
půle byla již vyrovnanější. Děkuje-
me za  odehraný zapas v  klidném 
a  přátelském duchu, bez nějakých 
zbytečně vyhrocených situaci v pří-
jemném areálu. Sestava: Klofanda 
(brankář), Malý, Müller, Halamka D. 
(46. Svrbík), Šrom (kapitán), Olšav-
ský, Halamka O., Hojný (46. Hostin-
ský), Chochola, Bek, Tobiška. 
Branka: Šrom. Žlutá karta: Halamka D.
 Sobota 30.4.2022 10:00 

TJ Sokol Javornice 

– TJ Baník Vamberk 1:1 (PK 4:1)

Trenér Tomáš Krunčík (domácí): 

Nebudu nic skrývat, derby jsme 
chtěli vyhrát, takže výsledek je pro 
nás zklamáním. Neměli jsme pohyb 
dle našich představ, navíc hosté nás 
svým důrazem nepouštěli do mno-
ha šancí. Za  chybu jsme tak draze 
zaplatili. Alespoň, že ty penalty 
nám dnes vyšly s přehledem. Dou-
fám, že příští týden se polepšíme. 
Milan Bořek - asistent trenéra 

(hosté): Z Javornické „Maracaná“ se 
body často a  hlavně lehce nevozí. 
Domácí spoléhají na  své secviče-
né signály z autů, rohů a trestných 
kopů. Dlouho hráči plnili zadané 
úkoly, ale po jednom zaváhání jsme 
inkasovali. Hráče to nepoložilo 
a po jednom brejku jsme z penalty 
vyrovnali. Penalty domácí zvládli 
lépe a zasloužily si druhý bod. Mu-
sím poděkovat všem hráčům za od-
vedený bojovný výkon doplněný 
hráči z B týmu, jelikož nám chybělo 
několik hráčů. Je stále na čem pra-
covat a domácím gratuluji k výhře. 
Sestava: Klofanda (brankář), Müller, 
Šrom (kapitán), Bek, Čopík (83. 
Cit), Kotýza, Hostinský, Mudruňka, 
Šimeček, Hájek, Hamerský (63. To-
biška), Svrbík. 
Branka: Čopík (PK).
U  fotbalového A  mužstva došlo 
ke změně trenéra. Novým trenérem 
se stal Milan Bořek. Děkujeme Jose-

fu Součkovi za jeho práci pro vam-
berecký fotbal a přejeme mu štěstí 
a zdar v další fotbalové činnosti.
 Sobota 7.5.2022 17:00

TJ Baník Vamberk 

– SK Smiřice 6:0. 

Milan Bořek - trenér (domácí): Je 
těžké hodnotit zápas, když soupeř 
přijel jen v 9-ti hráčích. Během první 
půle jsme vstřelili 5 branek a ve dru-
hé to bylo jen samé naše trápení 
a  dobývání hráze před vápnem, se 
kterým jsme si vůbec neporadili. 
Musím vyjádřit respekt k  hráčům 
Smiřic za odehraný zápas. 
Václav Tarantík (hosté): Zaslou-
žené vítězství domácích. Sestava: 
Klofanda (brankář), Müller, Šrom 
(kapitán), Čopík (70. Tobiška), Ko-
týza, Šimeček, Hájek, Hamerský, 
Malý (75. Svrbík), Stieber, Olšavský, 
Soběslav. 
Branky: Šimeček 2x, Šrom 2x, Stie-
ber, Hamerský.
 Sobota 14.5.2022 10:15 

FC Slavia HK B 

– TJ Baník Vamberk 5:0. 

Jan Mukařovský, vedoucí týmu 

(domácí): Po  většinu zápasu jsme 
byli aktivnější, ale v prvním poloča-
su se nám to nedařilo vyjádřit bran-
kově. Ve druhém poločase už jsme 
byli efektivnější a za výkon jsme si 
tři body zasloužili. Milan Bořek - tre-
nér (hosté): K utkání jsme vstoupili 
s  respektem k  soupeři a  pojali dle 
toho taktiku. Ta nám vydržela do 60 
minuty a pak během 10 minut jsme 
3x inkasovali a  bylo po  zápase. 
Kvalita soupeře byla o  level větší 
ale i tak klukům musím poděkovat 
za  bojovnost a  snahu!! Domácím 
gratuluji k  výhře a  předvedenému 
výkonu. Zápas slušně odpískala tro-
jice rozhodčích. Sestava: Klofanda 
(brankář), Müller, Šrom (kapitán), 
Čopík, Kotýza, Šimeček (70. Svrbík), 
Hájek, Hamerský, Malý, Tobiška, 
Hostinský. Žlutá karta: Hostinský.

MUŽI B
INDIGO OP III. třídy
 Sobota 23. 4. 2022 16:30

SK FC Labuť Rychnov n. Kn., z.s. 

- TJ Baník Vamberk, z.s. B 4:0 (4:0). 

Sestava: Cit (brankář), Bakus, Hájek 
M., Hájek T. Kotýza, Koníček, Hlaváč, 
Hamerský, Držmíšek (kapitán), Pro-
cházka, Štverák, Rücker, Mudruňka.
Sobota 30. 4. 2022 17:00

TJ Baník Vamberk, z.s. B - Spor-

tovní klub Týniště nad Orlicí, 

z. s. 0:4 (0:3). 

Sestava: Koníček (brankář), Hostin-
ský, Kotýza, Bek, Hájek T., Handl, 
Dostál J., Štverák, Halamka, Ha-
merský, Držmíšek (kapitán), Šafařík, 

Müller, Štěpánek, Tobiška, Kráčmer, 
Svrbík.
Sobota 7. 5. 2022 17:00

TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. - TJ 

Baník Vamberk, z.s. B 5:2 (1:1). 

Sestava: Malý (brankář), Bek, Ha-
lamka, Frejvald, Bakus, Sýkora, 
Sabo, Mudruňka, Hlaváč (kapitán), 
Hostinský, Cit, Žampach.
Sobota 14. 5. 2022 17:00

TJ Baník Vamberk, z.s. B - TJ Sokol 

Křivice, z.s. 3:2 (1:1) Pen: 4:3. 

Sestava: Cit (brankář), Halamka, Bakus, 
Držmíšek (kapitán), Müller, Hlaváč, 
Handl, Tobiška, Žampach, Žák, Koní-
ček, Svrbík, Mudruňka, Štverák, Sabo. 
Branky: Tobiška (PK), Mudruňka.

DOROST
Genext KS staršího dorostu 
U 19 - fi nále, jaro 2022
 Sobota 23. 4. 2022 14:00

TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Že-

leznice/SK Robousy 2:3 (2:1). 

Sestava: Koníček (brankář), Šafařík, 
Olšavský, Šebesta, Svrbík, Rücker, 
Kaute, Müller, Saksl, Štěpánek, So-
běslav J., Jansa, Kodytek. 
Branky: Soběslav, Rücker (PK).
 Sobota 30. 4. 2022 14:15

SK Roudnice/Sokol Lhota pod 

Libčany - TJ Baník Vamberk 1:2 

(0:0) Pen: 6:7. 

Sestava: Koníček, Šafařík, Kopřiva, 
Šebesta, Svrbík, Forche, Rücker, So-
běslav M., Žák, Müller, Saksl, Štěpá-
nek, Soběslav J., Kařízek, Jansa. 
Branka: Žák.
 Sobota 7. 5. 2022 14:00

TJ Baník Vamberk - TJ Dvůr Krá-

lové/TJ SOKOL Bílá Třemešná 1:7 

(0:3). 

Sestava: Saksl (brankář), Šebesta, 
Svrbík, Forche, Rücker, Soběslav M., 
Müller, Štěpánek, Kaute, Soběslav 
J., Kařízek, Jansa. 
Branka: Müller.
 Sobota 14. 5. 2022 10:00

TJ Sokol Chomutice/Sokol Milíče-

ves - TJ Baník Vamberk 3:2 (1:0) 

Pen: 3:2

Sestava: Žák (brankář), Šafařík, Ol-
šavský, Forche, Rücker, Soběslav M., 
Koníček, Müller, Štěpánek, Kaute, 
Soběslav J., Mrázek, Kodytek. 
Branky: Soběslav M., Müller.
STARŠÍ ŽÁCI
OP starších žáků - jaro 2022
 Čtvrtek 28. 4. 2022 17:00

Viking Union Rokytnice/TJ Baník 

Vamberk 

- Dobruška/Opočno 4:3 (3:1). 
Sestava: Čapek D., Forche, Kaute 
M., Horský V., Horský T., Helásek, 
Kopsová, Veverka, Říha, Soběslav, 
Kopřiva, Khol, Trnčák, Kušta, Čapek 
S., Kaute R., Kalecká. 

Branky: Kaute M. 2x, Forche V. 2x.
 Středa 4. 5. 2022 16:30

Černíkovice/Solnice - Viking Uni-

on Rokytnice/TJ Baník Vamberk 

6:2 (4:0). 

Sestava: Čapek D., Forche, Kaute M., 
Horský V., Horský T., Helásek, Kop-
sová, Říha, Khol, Trnčák, Kušta, Ča-
pek S., Mrázek, Kopřiva, Hamerská, 
Stoklas. 
Branky: Čapek S., Forche.
 Středa 11. 5. 2022 17:00

Viking Union Rokytnice/TJ Baník 

Vamberk 

- Doudleby/Rychnov 4:3 (2:1). 

Sestava: Čapek D., Hamerská, Kušta, 
Bartoš M., Bartoš V., Forche, Kaute, 
Soběslav, Horský V., Horský T., He-
lásek, Kopsová, Říha, Khol, Trnčák, 
Stoklas, Kopřiva, Mrázek. 
Branky: Forche 4x.
 Středa 18. 5. 2022 17:00

Dobruška/Opočno - Viking Union 

Rokytnice/TJ Baník Vamberk 3:2 

(1:2).

Sestava: Čapek S., Forche, Kaute, 
Helásek, Kopsová, Říha, Kušta, Bar-
toš V., Bartoš M., Hamerská, Fišero-
vá, Soběslav, Kaute, Khol, Horský, 
Stoklas.
Luděk Skala okresní přebor starší 
žáci 8+1
 Sobota 23. 4. 2022 13:00

Rybník. - Viking Union Rokytni-

ce/Vamberk 0:9 (0:5). 

Sestava: Čapek, Forche, Kaute, He-
lásek, Kopsová, Říha, Kušta, Bartoš 
V., Bartoš M., Hamerská, Fišerová, 
Soběslav, Kaute, Khol, Horský, Sto-
klas. 
Branky: Forche 3x, Horský T. 3x Kau-
te2x, Horský V.
 Neděle 8. 5. 2022 12:30

Jehnědí - Viking Union Rokytni-

ce/Vamberk 3:4 (1:1). 

Sestava: Horský T., Forche, Kaute M., 
Kaute R. Horský V., Helásek, Kopso-
vá, Veverka, Stoklas, Bartoš M., Bar-
toš V., Hamerská, Hájek. 
Branky: Forche 2x, Horský T., Horský V.
 Neděle 15. 5. 2022 10:00

Dolní Dobrouč - Viking Union Ro-

kytnice/Vamberk 4:3 (1:2). 

Sestava: Horský T., Plašilová, Forche, 
Kaute M., Kaute R., Mrázek, Horský, 
Helásek, Kopsová, Veverka, Stoklas, 
Khol, Saksl, Stormer, Marek, Kopři-
va, Trnčák, Muler. 
Branky: Veverka, Forche, Saksl.

MLADŠÍ ŽÁCI
OP mladších žáků - jaro 2022
 Neděle 24. 4. 2022 09:00 

     turnaj Vamberk. 

Sestava: Čapek D., Hamerská, Ha-
merský, Klement, Bartoš V., Bartoš 
M., Franc, Kušta, Hájek, Fišerová, 

Výsledky a komentáře 
– Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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Výběr U9
V krásném sportovním areálu v Ne-
chanicích proběhl v neděli 1. 5. 2022 
venkovní přebor OFS kategorie U9. 
Zúčastněné okresní výběry Hrad-
ce Králové, Rychnova nad Kněž-
nou, Trutnova a  Náchoda postavily 
do  turnaje dva týmy A+B. Hrálo 
se v  systému souběžně hrajícího 
mužstva A  a  mužstva B jednoho 
OFS proti druhému, se sečtením 
dvojutkání do konečného výsledku. 
Takto se utkaly okresní výběry každý 
s každým. Ve velmi vyrovnaných zá-
pasech rozhodovala doslova každá 
vstřelená branka. Celkové pořadí na-
konec určilo dvojutkání mezi naším 
okresním fotbalovým svazem a OFS 
z  Trutnova. Po  kvalitních výkonech 
během celého dne se stali vítězi 
přeboru NAŠI BORCI. Zaběhnutou 
tradicí se již stává vyhlášení Terky 
Pavlíčkové jako nejlepšího branká-
ře/ky turnaje. 
V sobotu 14.5. se za slunečného po-
časí zúčastnily dva týmy výběru U9 
turnaje GOLL CUP v  Dobrušce, po-
řádané organizací DÍKY FOTBALU. Při 
celkovém počtu 9 týmů (mimo jiné 
FC Hradec Králové, FK Pardubice,...) 
se hrálo systémem každý s každým, 
tedy  na  všechny čekalo 8 zápa-
sů. První z  týmů OFS Rychnov nad 
kněžnou, nazvaný „TYGŘI“, obsadil 

konečné 3. místo, kdy se našim bor-
cům mimochodem povedlo zvítězit 
ve velmi kvalitním a fanoušky hlasi-
tě povzbuzovaném zápase nad FC 
Hradec králové 3:1. Druhý tým OFS 
Rychnov nad Kněžnou, s  názvem 
„GEPARDI“, složený z  převážné vět-
šiny mladším ročníkem 2014 a hráči, 
kteří se zúčastnili takovéhoto turnaje 
vůbec poprvé, obsadil 7. místo. Nej-
lepším hráčem turnaje byl organizá-
torem turnaje zvolen Libor Čonka 
z týmu GEPARDŮ.

Na turnaji byli i zástupci vamberec-
kého fotbalu: Ondřej Mazúch a  Li-
bor Čonka. Gratulujeme.

Výběr U11
V neděli 1. 5. 2022 se tým okresního 
výběru kategorie U11 (ročník naro-
zení 2011) zúčastnil turnaje výběrů 
OFS, který se uskutečnil v  Kunči-
cích. Turnaj navazoval na podzimní 
část, kde se tým OFS Rychnov nad 
Kněžnou umístil na 2. místě. Naším 
cílem bylo 2. místo udržet i  celko-
vě, náskok Jičína byl už po prvním 
turnaji veliký. Náš tým se postupně 
utkal s výběrem OFS Náchod (vítěz-
ství 3:2), výběrem OFS Hradec Krá-
lové (vítězství 14:2), výběrem OFS 
Trutnov (prohra 7:10) a  výběrem 
OFS Jičín (prohra 7:10). Výsledkově 
i herně se podařily první dva zápa-
sy, na  průběhu zápasu s  OFS Trut-
nov se podepsala obědová přestáv-
ka před tímto zápasem. V  utkání 
s  OFS Jičín - jednoznačným celko-
vým vítězem - jsme i přes porážku 
podali dobrý výkon. V  celkovém 
pořadí se nám podařilo uhájit 2. 
příčku za výběrem OFS Jičín. 
Ve výběru U11 reprezentoval Marek 
Hamerský, gratulujeme.

Výběr U12
V sobotu 30. 4. 2022 zajížděl okresní 
výběr kategorie U12 (ročník narození 
2010) do Jaroměře, aby zde poměřil 
síly s dalšími okresními výběry králo-
vehradeckého kraje. Za krásného jar-

ního počasí vstoupili kluci do turnaje 
vítězstvím s  výběrem OFS Trutnov 
(3:2). O branky se postarali 2x Kuba 
Novotný a  Martin Kocka. Poté se 
podařilo udolat výběr OFS Hradec 
Králové (4:3), branky vsítili Ondra 
Školník 2, Vojta Padrián a  Kuba No-
votný. Po obědě přišel tradiční útlum 
a porážka od OFS Jičín (2:5), trefi li se 
Martin Kocka a Ondra Školník. V po-
sledním utkání pak kluci porazili vý-
běr OFS Náchod (2:1). V tomto zápa-
se slavila úspěch obrovská obětavost 
a vůle po vítězství všech hráčů v čele 
s  výborně chytajícím brankářem. 
Branky padly po  nekompromisní 
hlavičce Tomáše Kapuciána a poho-
tovém bodlu Ondry Školníka. V sou-
čtu s  bodovým ziskem z  podzimní 
části se náš výběr umístil na krásném 
2. MÍSTĚ (o 2 body za vítězným výbě-
rem OFS Náchod). Individuální cenu 
pro nejlepšího střelce si zaslouženě 
odnesl Ondra Školník (vybojoval si ji 
v penaltovém rozstřelu proti soupeři 
z OFS Jičín).
OFS Rychnov reprezentoval Tomáš 
Chochola, děkujeme za skvělou re-
prezentaci.

Z podkladů trenérů okresních výbě-
rů OFS Rychnov zpracoval a upravil 

Ondřej Frejvald, sekretář OFS 

Rychnov nad Kněžnou

Osvald, Chochola, Sedláček, Horen-
ská, Čapek S. 
9:00 Vamberk – Javornice 5:1. 

Branky: Hamerský 2x, Kušta, Ha-
merská, Čapek S. 
11:00 Vamberk – Černíkovice 1:1. 

Branka: Hamerský.
 Neděle 8. 5. 2022 09:00 

     turnaj Javornice. 

Sestava: Čapek D., Hamerská, Ha-
merský, Klement, Bartoš V., Bartoš 
M., Franc, Kušta, Hájek, Chochola, 
Sedláček, Čapek S. 9:00 Javornice – 
Vamberk 0:4. 
Branky: Hamerská, Franc, Čapek S., 
Hájek. 
10:00 Vamberk – Kostelec 5:1. 

Branky: Hamerský 2x, Hamerská, 
Franc, Kušta.
 Neděle 15. 5. 2022 10:00 

     turnaj Doudleby. 

Sestava: Čapek D., Hamerská, Kle-
ment, Bartoš V., Bartoš M., Franc, 
Kušta, Hájek, Chochola, Sedláček, 
Čapek S., Fišerová. 
10:00 Černíkovice – Vamberk 1:2. 

Branky: Kušta 2x.11:00 Doudleby – 
Vamberk 0:2. 
Branky: Kušta, Klement.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
OP starší přípravky 
- jaro 2022

 Sobota 23. 4. 2022 09:00 

     turnaj Opočno. 

Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, 
Chaloupka, Kupka, Falta, Hanousek 
O., Jedlinský, Hanousek Š., Kubas. 
9:00 Vamberk – Kostelec 11:0. 

Branky: Hamerský 5x, Hanousek Š. 
2x, Falta 2x, Jedlinský, Klička. 
10:00 Vamberk – Borohrádek 3:9. 

Branky: Hamerský 2x, Hanousek O. 
11:00 Dobruška – Vamberk 6:1. 

Branka: Hamerský.
 Sobota 7. 5. 2022 09:00 

     turnaj Opočno. 

Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, 
Chaloupka, Kupka, Falta, Hanousek 
O., Jedlinský, Hanousek Š., Kubas. 
9:00 Kostelec – Vamberk 2:7. 

Branky: Hamerský 4x, Falta 2x, Ha-
nousek Š. 
10:00 Dobruška – Vamberk 10:2. 

Branky: Hamerský, Falta. 
11:00 Vamberk – Rokytnice 3:4. 

Branky: Kupka, Hanousek O., Ha-
merský.
 Neděle 15. 5. 2022 09:00 

     turnaj Vamberk. 

Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, 
Chaloupka, Kupka, Falta, Hanousek 
O., Jedlinský, Hanousek Š., Kubas. 
9:00 Vamberk – Borohrádek 3:5. 

Branky: Hamerský 3x. 10:00 Vam-
berk – Černíkovice B 3:3. 

Branky: Hamerský 3x. 
11:00 Vamberk – Černíkovice 

A 6:6. 

Branky: Hamerský 4x, Kupka 2x.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
OP mladší přípravky - jaro 2022
 Sobota 23. 4. 2022 09:00 

     turnaj Týniště. 

Sestava: Paštika, Čonka K., Čonka 
L., Mazúch O., Mazúch J., Martínek, 
Jedlinský. 
9:00 Vamberk – Javornice 14:2. 

Branky: Mazúch O. 7x, Mazúch J. 3x, 
Čonka L. 2x, Čonka K., Martínek. 
9:45 Vamberk – Doudleby 8:5. 

Branky: Mazúch O. 5x, Čonka L. 2x, 
Mazúch J. 
10:30 Týniště – Vamberk 2:5. 

 Sobota 7. 5. 2022 09:00 

     turnaj Solnice. 

Sestava: Paštika, Čonka K., Čonka L., 
Mazúch, Tobiška, Kruml. 
9:00 Vamberk – Kostelec 11:4. 

9:45 Solnice – Vamberk 0:11. 

10:30 Vamberk – Týniště 12:1. 

Vamberk – Kostelec 16:10.

 Neděle 15. 5. 2022 09:00 

     turnaj Vamberk. 

Sestava: Tobiška, Čonka K., Jiřele, 
Čonka L., Dolek, Mazúch, Jedlinský, 
Paštika. 
9:00 Vamberk – Rokytnice 8:3. 

Branky: Mazúch 5x, Jiřele 2x, Čonka L. 
9:45 Vamberk – Javornice 5:2. 

Branky: Tobiška 3x, Paštika, Čonka L. 
10:30 Vamberk – Dobruška 5:0. 

Branky: Tobiška 2x, Čonka L., 
Mazúch 2x.

PŘEDPŘÍPRAVKA
OP předpřípravek – jaro
 Středa 27. 4. 2022 16:30

     turnaj Rychnov. 

16:30 Vamberk – Rychnov žlutá 3:2. 

17:00 Solnice – Vamberk 2:8. 

17:30 Vamberk – Rychnov bílá 7:2. 

České Meziříčí – Vamberk 10:3.

 Středa 11. 5. 2022 16:30 

     turnaj Albrechtice. 

16:30 Vamberk – Lípa 1:2. 

17:00 Albrechtice – Vamberk 4:4. 

17:30 Přepychy – Vamberk 6:7.

 Středa 18. 5. 2022 16:30 

     turnaj Přepychy. 

16:30 Vamberk – Týniště 2:6. 

17:00 Přepychy – Vamberk 7:4. 

17:30 Vamberk – České Meziříčí 

1:15.

Rozpis utkání a  turnajů mládeže 
na www.banikvamberk.cz

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové mládeže 

TJ Baník Vamberk, z.s.

Výběry okresního fotbalového svazu 
– reprezentace okresu za účasti Vamberáků
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Vede se i Holicím, které hrají s po-
četnou účastí pekelských odcho-
vanců II. Ligu mužů, neboť i Holice 
jsou s jedinou prohrou lídry tabul-
ky. Sportovním bonbónkem se stal 
víkend 14. a 15 května, kdy Peklo 
hostilo na svých kurtech dva ligo-
vé šlágry. 

T.J. Sokol Holice 
x TJ Spartak MSEM Přerov
V sobotu 14. května se v lize mužů 
střetly dva nejlepší týmy z východ-
ní skupiny II. ligy mužů. Zajímavý 
zápas se odehrál na kurtech v Pek-
le nad Zdobnicí. Solidní divácká 
návštěva hnala Holice v  napína-
vém utkání proti Přerovu vpřed. 
Po  úvodních dvojicích bylo skóre 
1:1 a stav byl nerozhodný i po prv-
ním kole trojic (2:2). V  nepárové 
části však Holice odskočily, když 
nejprve Čižinský s  Kotyzou doká-
zali posledním míčem v  tiebrea-

ku vyhrát třetí dvojici, a  následně 
Fries zdolal svého soka v  singlu 
(4:2). Přerov sice dokázal korigovat 
další trojicí na 4:3, to ale bylo vše. 
Holice získaly důležitý bod v  sou-
boji druhých trojic a  defi nitivní 
konec soupeři zasadili Šimeček 
s Friesem ve dvojici (6:3). 
Marek Líbal (trenér Holic): „Divá-
ci viděli vyrovnané utkání, zásadní 
byla opět výhra naší třetí dvojice 
a  také bod druhé trojice. Jednot-
livce klasicky nehodnotím, ocenit 
zaslouží celý tým za  velmi dobrý 
přístup a nasazení po celé utkání. 
Fanouškům děkujeme za  skvělou 
podporu.“ 

TJ Peklo nad Zdobnicí 
x MNK Modřice
V neděli 15. května zavítal do ma-
lebného prostředí v  Pekle nad 
Zdobnicí obhájce titulu z  Modřic. 
Tento prestižní zápas si nenechal 

ujít ani senátor z hor. Mgr. Jan Gru-
lich zde nohejbalovému oddílu 
Peklo osobně předal fi nanční pré-
mii související s  nedávným stříbr-
ným oceněním v anketě Sportovec 
Rychnovska mezi mládežnickými 
kolektivy.   
Čerti se na tradičního rivala z Mod-
řic zdravě nahecovali a  Kotyza 
s Ferebauerem ovládli první dvoji-

ci 1:0. Elitní dvojice hostí stav proti 
Čižinskému s Kopeckým a střídají-
cím Koblicem srovnala (1:1). Jenže 
pak přišly tři klíčové body pro Pek-
lo. Nejprve se po  vlažném úvodu 
podařilo vyhrát střet prvních trojic 
a poté zaskočil soupeře Ferebauer, 
který fantasticky zahrál proti zku-
šenému Kolouchovi v singlu (3:1). 
Na  výkon kapitána navázala od-

vetná trojice, kde Kotyza s  Čižin-
ským úspěšně útočili z  nahrávek 
Koblice (4:1). V  závěrečných dvo-
jicích se body dělily a  Peklo tak 
obhájce deklasovalo nelichotivým 
stavem (5:2).  
Michal Hostinský (trenér BDL 

Peklo):  ,,Naši kluci předvedli pa-
rádní výkon. Pomohlo domácí 
prostředí, fanoušci a  možná i  pří-
tomnost vzácné návštěvy pana 
senátora. Modřice nás přejely 
ve  druhé dvojici, ale v  ostatních 
disciplínách jim zápas nesednul. 
Rozhodujícím momentem byl sin-
gl, kde jsme dokázali zvrátit ne-
příznivý vývoj v prvním setu a pak 
vyhrát i  tiebreak. Tím jsme zvýšili 
vedení na 3:1, což soupeře dostalo 
do kolen.“

Michal Hostinský

Čerti jsou v čele ligových soutěžích 
Nohejbalisté od  Zdobnice úspěšně vstoupili do  ligových soutěží. 

Po první půli základní části je Peklo bez porážky průběžným lídrem 

Botas dorostenecké ligy. 

Tabulka Botas dorostenecké ligy (skupina východ) 

Pořadí Tým Utkání Výhry Remízy Prohry Body Skóre

1. TJ Peklo nad Zdobnicí 5 5 0 0 12 27:8
2. MNK Modřice 4 3 0 1 9 20:8
3. TJ Spartak Čelákovice 5 2 0 3 6 13:22
4. TJ. Sokol Holice 5 2 0 3 5 13:22
5. TJ Slavoj Český Brod 5 0 0 5 4 11:24

Rozpis utkání TJ Peklo v Botas dorostenecké lize - základní část (skupina východ)  

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek

10.4.2022 12:00 1. TJ Slavoj Český Brod TJ Peklo nad Zdobnicí 3:4
24.4.2022 14:00 2. TJ Peklo nad Zdobnicí TJ Spartak Čelákovice 7:0
8.5.2022 14:00 4. TJ Peklo nad Zdobnicí TJ. Sokol Holice 6:1
15.5.2022 14:00 5. TJ Peklo nad Zdobnicí MNK Modřice 5:2
22.5.2022 14:00 6. TJ Peklo nad Zdobnicí TJ Slavoj Český Brod 5:2
29.5.2022 10:00 7. TJ Spartak Čelákovice TJ Peklo nad Zdobnicí -:-
12.6.2022 14:00 9. TJ. Sokol Holice TJ Peklo nad Zdobnicí -:-
19.6.2022 12:00 10. MNK Modřice TJ Peklo nad Zdobnicí -:-

Sestava Sokola Holice proti Přerovu. Zleva Marek Vojtíšek, Petr Šimeček, Vít 

Vohradník, Adam Ferebauer, Ondřej Fries, Josef Čižinský, Lukáš Kotyza a tre-

nér Marek Líbal.                                                                                                      Foto: P. Kosek

Senátor Mgr. Jan Grulich přijel podpořit nohejbalisty z Pekla v zápase proti 

obhájcům z Modřic.                                                                                          Foto: Jan Koblic

Lukáš Kotyza dělá svým vysokým blokem soupeřům velké potíže. 

Foto: Jan Koblic
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